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Oznámení o vystavení návrhu změny č. 6 územního plánu obce Církvice  a veřejném 

projednání ve zkráceném postupu 
 
Městský úřad Kutná Hora, Oddělení regionálního rozvoje a územního plánování jako úřad územního 

plánování obecního úřadu obce s rozšířenou působností (“pořizovatel“) v přenesené působnosti 

v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) pořizuje na žádost Obce Církvice změnu 

územního plánu ve zkráceném postupu.  

 
V souladu s § 55b odst. 2  a § 22 stavebního zákona oznamuje konání veřejného projednání  návrhu    
změny územního plánu dne  

 
25.11.2021 v 10.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Církvice 

 
Před veřejným projednáním  je návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí na úřadu územního plánování a 
na Obecním úřadě Církvice nebo je zveřejněn na internetové adrese http://mu.kutnahora.cz/   (odkaz: 
Městský úřad - organizační struktura – oddělení regionálního rozvoje a územního plánování – Územně 
plánovací dokumentace obcí v ORP Kutná Hora –  Církvice). Do písemné podoby projednávaného 
návrhu lze nahlédnout kdykoliv, zejména v úředních hodinách. 
 

K projednávanému návrhu změny územního plánu do 7 dnů ode dne veřejného projednání: 
- mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit stanoviska  
- mohou sousední obce uplatnit své připomínky.  
 

Stanoviska a připomínky se uplatňují písemně u úřadu územního plánování (Městský úřad Kutná Hora 

- kontaktní osoba: Mgr. Věra Klimentová, tel.: 327 710 219, e-mail: klimentova@mu.kutnahora.cz). 

K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. 
Ke stanoviskům a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního 
rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. 
 

UPOZORNĚNÍ: V případě omezení volného pohybu a shromažďování osob z důvodu pandemie v době 

veřejného projednání bude možnost zúčastnit se i prostřednictvím vzdáleného přístupu, na nějž bude 

uveden odkaz na internetových stránkách pořizovatele (Církvice, Kutná Hora - městský informační 

portál (kutnahora.cz)) a obce ( Obec - Aktuality | Církvice, oficiální stránky obce (cirkvice.cz)), pro 

kterou je změna územního plánu pořizována. 

 

 

Mgr. Věra Klimentová 

       zástupce vedoucího oddělení 

regionálního rozvoje a územního plánování 

http://www.mu.kutnahora.cz/
http://mu.kutnahora.cz/
https://mu.kutnahora.cz/folder/447/
https://mu.kutnahora.cz/folder/447/
https://cirkvice.cz/obec/aktuality/


Rozdělovník: 

Veřejné projednání  návrhu změny č. 6 územního plánu obce Církvice 
 

Obec Církvice, IDDS: puybn4x 

 

Sousední obce: 

Město Kutná Hora, Městský úřad Kutná Hora - odbor správy majetku 

Obec Svatý Mikuláš, IDDS: 3b7ba5r   

Městys Nové Dvory, IDDS: p9tbcez 

Obec Chotusice, IDDS: smmaqfz 
Obec Třebešice, IDDS: k6cbg64 
Město Čáslav, IDDS: ffnbe7e     
Obec Rohozec, IDDS: c3caujf 
 

 

Dotčené orgány:  
- Městský úřad Kutná Hora 

   - odbor životního prostředí 

  - oddělení památkové péče   

 - odbor dopravy a silničního hospodářství 

- Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IDDS: keebyyf 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kutné 

Hoře,  U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora, IDDS: hhcai8e 

- Ministerstvo životního prostředí, OVSS I, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 9gsaax4 

- Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O. Box 9, 110 15 Praha 1, IDDS: 

n75aau3 

- Státní pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora, Benešova 97, 284 01 Kutná Hora, z49per3 

- Úřad pro civilní letectví ČR, odbor řízení letového provozu a letišť, letiště Ruzyně, 160 08 

Praha 6, IDDS: v8gaaz5 

- Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk 

-Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Pardubice,  

Teplého 1899, 530 02 Pardubice 

 -Agentura vojenského zdravotnictví, hlavní hygienik, P.O.Box 53, 169 02 Praha 6 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, 

284 01 Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8 
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