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V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A   
 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský 

úřad“), jako orgán příslušný k pořizování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje podle § 7 odst. 1 písm. 

a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 42 odst. 10 stavebního zákona   

 

o z n a m u j e  

 

vydání 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění 

Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po této aktualizaci  

 

O vydání rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 30. 5. 2022 usnesením 

č. 027-16/2022/ZK podle § 7 odst. 2 písm. a) a § 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s § 171 až 174 

správního řádu. Zastupitelstvo Středočeského kraje zároveň: 

- konstatovalo ověření souladu 7. aktualizace Zásad Středočeského kraje s Politikou územního rozvoje ČR 

ve znění Aktualizace č. 1, 2., 3., 5. a 4., se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR dle ustanovení § 41 odst. 2 stavebního zákona; 

- rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu o námitkách uplatněných k návrhu 

7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. 
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Vzhledem k rozsahu 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, která řeší koridory pro 

veřejně prospěšnou stavbu vodovodu, včetně staveb souvisejících u koridoru dálnice D3, krajský úřad 

oznamuje, že kompletní vydaná dokumentace a úplné znění po této změně jsou zveřejněny na webových 

stránkách Středočeského kraje (v levé liště „Důležité odkazy“):  

https://www.kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/7.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-

kraje 

V listinné podobě je 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje k dispozici 

na Krajském úřadě Středočeského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11, Praha 5.  

Tato veřejná vyhláška bude podle § 173 odst. 1 správního řádu vyvěšena na úřední desce Krajského 

úřadu Středočeského kraje a na úředních deskách dotčených obcí Středočeského kraje. 7. aktualizace Zásad 

územního rozvoje Středočeského kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky 

na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje dle § 25 odst. 3 správního řádu.  

 

 

Ing. Lenka Holendová 

vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úředních deskách dotčených obcí Středočeského 

kraje. Po sejmutí vyhlášky z úřední desky ji potvrzenou zašlete zpět krajskému úřadu. 

 

 

Vyvěšení na úřední desce: 
 
 
Vyvěšeno dne ………………......................                    Sejmuto dne……......................…………… 
 
 
 
 
 
 
razítko, podpis: ...........................................                    razítko, podpis: ........................................... 
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