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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

 

o veřejném projednání návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, jako orgán příslušný k pořizování Zásad 

územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR SK“) podle § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., 

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

zákon“), v souladu s ustanoveními § 22, § 39 a § 42 odst. 6 stavebního zákona a v souladu s ustanovením  

§ 172 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů    

 

o z n a m u j e,   

že v úterý 29. listopadu 2016 v 10:00 hod. v sále Zastupitelstva kraje (1. patro, č. dv. 1096) v budově 

Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 se koná veřejné projednání 

návrhu 2. aktualizace ZÚR SK (dále jen „2. aktualizace“) a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný 

rozvoj území (dále jen „VVURÚ“).  

 

Dokumentace 2. aktualizace a dokumentace VVURÚ bude vystavena od 27. 10. 2016 do 6. 12. 2016 

k veřejnému nahlédnutí: 

- na webových stránkách Středočeského kraje na adrese:  

http://up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-rozvoje-z02/,  

- v listinné podobě na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 

Praha 5 (I. patro, kancelář č. 1079). 

Dle ustanovení § 39 odst. 2 stavebního zákona dotčené obce, vlastník, správce nebo provozovatel veřejné 

dopravní nebo veřejné technické infrastruktury a zástupce veřejnosti mohou uplatnit námitky proti návrhu 

2. aktualizace do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Dotčené orgány a Ministerstvo pro místní rozvoj 

mohou ve stejné lhůtě uplatnit stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání návrhu 

2. aktualizace změněny. Ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky k návrhu 2. aktualizace a VVURÚ. 

Námitky je možné uplatnit pouze s odůvodněním a vymezením dotčeného území.  

http://up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-rozvoje-z02/
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V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí 

být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se dle ustanovení § 39 odst. 2 stavebního 

zákona nepřihlíží.  

Námitky a připomínky zasílejte na adresu pořizovatele 2. aktualizace:  Krajský úřad Středočeského kraje, 

Odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

 

Bc. Vítězslav Kaliba  

vedoucí Odboru regionálního rozvoje 

 

 

Vyvěšení na úřední desce: 

 

 

vyvěšeno dne ………………......................                    sejmuto dne……......................…………… 

 

 

 

 

 

razítko, podpis: ...........................................                    razítko, podpis: ........................................... 

 

 

 

 


