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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: 

Oznámení veřejného projednání návrhu Územního plánu Nový Knín 

Městský úřad (MěÚ) Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, úřad 

územního plánování (dále jen "pořizovatel") příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"stavební zákon"), v souladu s § 52 stavebního zákona 

oznamuje zahájení řízení o návrhu Územního plánu Nový Knín. 

V souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“) pořizovatel informuje, že 

 

 

 

Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného 

projednání: 

• mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a 

zástupce veřejnosti uplatnit námitky. Námitky musí obsahovat odůvodnění, údaje 

podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a vymezení území dotčeného 

námitkou. 

• může každý uplatnit své připomínky. 

K námitkám a připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. K námitkám a 

připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje 

Středočeského kraje, se nepřihlíží. 

Námitky a připomínky se podávají písemně u pořizovatele: Městský úřad Dobříš, odbor 

výstavby a životního prostředí, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, datová schránka: pnxbx8u. 

 

 

veřejné projednání návrhu s odborným výkladem zpracovatele dokumentace se uskuteční 

dne 11. 09. 2019 v 17:00 hodin 

ve školní jídelně na adrese náměstí Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín. 

http://www.mestodobris.cz/
mailto:epodatelna@mestodobris.cz
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Do návrhu územního plánu je možno nahlédnout: 

1) u pořizovatele, Městského úřadu Dobříš, na adrese Mírové náměstí 1602, Dobříš 

(kancelář v 1. patře nad Penny marketem) v úředních hodinách v pondělí a středu od 7:30 

do 17 hodin, v pátek od 7 do 14 hodin, popřípadě v jiném předem domluveném termínu. 

2) v zasedací místnosti Městského úřadu v Novém Kníně, na adrese náměstí Jiřího 

z Poděbrad 1, Nový Knín (informace na podatelně) v úředních hodinách v pondělí a 

ve středu od 7 do 17 hodin (mimo polední přestávku od 12:00 do 12:30). 

3) na elektronické úřední desce Městského úřadu Dobříš: http://www.mestodobris.cz/ 

4) na elektronické úřední desce města Nový Knín: http://www.mestonovyknin.cz/ 

5) V mapovém portálu města Dobříš: http://www.gis.mestodobris.cz/ 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do 19. 9. 2019. 

 

 

 

 

Ing. Hana Štricková 

referent oddělení výstavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: …………………                                                                 Sejmuto dne: ………………... 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Město Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín – vyvěsit na úřední desku 
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