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Obec Kačice 

 
Oznámení veřejnou vyhláškou 

 

Vydání  změny č.2 Územního plánu Kačice. 

Zveřejnění úplného znění Územního plánu Kačice. 

 
 

Zastupitelstvo obce Kačice příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c.) zákona č.183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění  pozdějších předpisů (dále jen stavební 

zákon), za použití ustanovení  § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č.500/2004 Sb., správní 

řád,  vydalo dne 23.01.2019 změnu č.2 Územního plánu Kačice opatřením obecné povahy 

č. 1/2019. 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, 

který opatření obecné povahy vydal (§ 173 odst.1 správ. řádu), k nahlédnutí je na Obecním 

úřadě v Kačici v pracovních dnech. Doporučujeme využít úřední hodiny. 

 

Vydání změny č.2 Územního plánu Kačice správní orgán oznámil veřejnou vyhláškou 

v souladu s § 25 správního řádu a je zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu obce Kačice 

a na úřední desce Magistrátu města Kladna (§ 25 odst.3 správ. řádu). 

 

Opatření obecné povahy, tzn. změna č.2 Územního plánu a jeho odůvodnění je rovněž 

uveřejněno na úřední desce s dálkovým přístupem obce Kačice www.kacice.cz a na úřední 

desce s dálkovým přístupem Magistrátu města Kladna, tj. www.mestokladno.cz. Vzhledem 

k rozsahu změny č.2 Územního plánu není účelné vyvěsit na úřední desce celý obsah změny 

úz. plánu (vyvěšeno pouze jako oznámení - § 172 odst.2 správního řádu) a proto jsou 

kompletní požadované doklady vyvěšeny na výše uvedených úředních deskách s dálkovým 

přístupem.  

 

Po vydání změny č.2 bylo zpracováno úplné znění Územního plánu Kačice. Úplné znění 

územního plánu po této změně č.2 je doručeno veřejnou vyhláškou v souladu s § 55c) 

stavebního zákona. Dnem doručení změny č.2 Územního plánu a úplného znění nabývá 

změna č.2 Územního plánu účinnosti. 
 

Poučení: proti změně č.2 Územního plánu Kačice vydaného formou opatření obecné povahy 

nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 

 

 

……...................... 

Libor Němeček 

starosta obce 
otisk úředního razítka:  

  

http://www.kacice.cz/
http://www.mestokladno.cz/


Záznam o účinnosti. 

Správní orgán, který  změnu č.2 Územního plánu vydal: Zastupitelstvo obce Kačice. 

Datum vydání: 23.01.2019 

Datum vyvěšení: 07.02.2019 

Datum doručení: 22.02.2019 

Bude sejmuto: 25.02.2019 

Skutečné datum sejmutí: ……….. 

Datum nabytí účinnosti. Změnyč.2 Územního plánu a úplné znění územního plánu po této 

změně č.2 bylo doručeno veřejnou vyhláškou. Dnem doručení změny Územního plánu a 

úplného znění nabývá změna č.2 účinnosti. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 

dne 22.02.2019 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve shodných termínech. 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce. 
 


