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Ikajský Úřad Středočeského kraje, Odbor územníhoplánování a stavebního řádu (dále jen ,,krajský úřad"), jako
přísluŠnýorgánízemrúho plánování podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183t2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zdkon"),v souladu s ustanoveními § 39 odst.
1 stavebního zákona a § 172 odst. 1 zákona é. 5OOl2004 Sb., správní

ííd,ve znénípozdéjšíchpředpisů (dále jen

,,správní řád") oznamuje, Že byl zpracován návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje §tředočeského

kraje (dále jen ,,3. AZÚR SK") a Vyhodnocení vlivů 3. AZÚR SK na udržitelný rozvoj území(dáIe jen
,,WURÚ') pro veřejné projednání

s

vwRú není možno kompletní dokumentaci

ohledem na rozsahu návrhu 3.

desce, proto je

v

souladu

^zTjRa
s ustanovením § l72

zveřejnit na úřední

odst. 2 správního řádu zveřejněna v elektronické podobě na

internetových stránkách Krajského úřadu Středoěeského kraje:

https://kr-s.czlwebluzemni-planovani/3.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje

V

listinné podobě je k nahlédnutína Krajském úřadě Středoěeského kraje, Odboru územnítroplánování

a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Zborovská 11, 150

hodinách (pondělí, sředa 8,00

-

17,00) nebo v

jiný

2I Praha 5, kancelář é. 1,079 v úředních

ěas po telefonické dohodě (Ing. Helena Krejěftová, tel. é.

257 280148, Ing. Arch. olga Titzenthalerová, tel. é.257 28o 432).

Veřejné projednání
se bude konat v pondělí dne 6. června 2022 od 1,0:00

Zborovská17 15021 Praha5

tel.: 257280

I00

fax 257280 148,70223'7

034

hodin

krejcikova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

čj. sz oziso+lzotqlrusr

úsŘfi{s

str. 2

praha 5, vzasedacím sále zastupitelstva
vbudově krajského úřadu středoěeského klqe, Tborovská 11,
stránkách
(1. patro, ě. dveří 1096) a zárovei bude živě přenášeno na odkazu uvedeném na internetových
Kraj ského úřadu Středoěeského kraje:
https://kr-s .czlwebluzemni-planovani/3..aktuallzace-zasad-uzemniho-rozvoje,stredoceskeho,krqie

není
Dotazy kladené v rámci veřejného projednání by měly směřovat k dovysvětlení Prováděného výkladu a
možnéje považovat zapodané námitky ěi připomínky.

přístup kdokumentaci a kodkaz! na píímýpřenos veřejného projednání naleznete rovněŽ na internetových
stránkách kraje, postupem:

)
)
.)

)

www.kr-stredocesky.cz
záložka,,IJzEMNÍ pLÁNovÁNí e

srRvBBNí ŘÁD"

podzrfložka,,úznMtlí pLÁNoVÁNÍ NA úRoVNI KRAJE"
odrážka,,3.

AKTUAL IzACEzÁsAD tJzBIvtNÍHo RoZvoJE srŘBoočBsrÉHoKRAJE"

Dotčenéorgány mohou uplatnit v souladu s § 39 odst. 2 stavebního zákona svá stanoviska k Částem řeŠenÍ,
které byly od,společného jednání změněny do 7 dnů ode dne veřejného projednánÍ, jinak se k nim

nepřihlíží.

Ve

stejné lhůtě mohou dotčenéobce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podat námitkY Proti 3.

aaJn SK a WURÚ

s odůvodněním a vymezením ťnemídotěenéhonámitkou.

WURIJ.
později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.Rovněž se nepřihlíŽí k námitkám

Ve stejné lhůtě můžekaždý uplatnit připomínky k

K

3.

a připomínkrám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto

AZÚR SK

a

při schválení politiky územníhorozvoje.

Stanoviska, námitky a připomínky se uptatňují písemně a musí být podány v souladu s poŽadavky
správního řádu, zejména s § 37 odst. 2, kteíý upravuje obsah podání. Podle ust. § 6 odst. 6 PÍsm. d)
stavebního zákona

je

k uplatnění námitek obce příslušná rada obce a v obcích, kde se rada nevolÍ,

zastupitelstvo obce.
Stanoviska, námitky a připomínky jemožnéuplatnit na adrese:

Ikajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování astavebního íádu,Zborovská 11, 150 00
Praha 5,

v elektronické podobě podepsané uznávanýmelektronickým podpisem na adrese: podatelna@kr,s.cz

ID datové schránky: keebyyf

Ing. Lenka Holendová

vedoucí Odboru územníhoplánování a stavebního řádu

č 1.
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Toto oznámení musí být vyvěŠeno po dobu 30 dnů na úředníchdeskách Krajského úřadu Středočeského kaje
a vŠechobcí Středočeského kraje. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřednídesce Středočeského kraje se

písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne

/0,

d úWL

Sejmuto dne.

razítko, podpis:

Obce Žádáme, aby po sejmutí oznámení vyznačily data vyvěšenía sejmutí a zaslaly zpět Krajskému

úřadu středočeského kraje, odboru územníhoplánování a stavebního řádu.

Obdržíjednotlivě:
- Obce Středoěeského kraje spolu s Žádostí o vyvěšení písemnosti po dobu 30 dnů a následném

vrácenívyhlášky

s vyznaěením data vyvěšení a sejmutí

- Oprávnění investoři dle § 23a stavebního ziákona: 1.SčV, a.s.,

ČEPRO, a.s., ČEPs, a.s., Českédráhy, a.s., čF.Z

Distribuce, a.s., GasNet, s.í.o., Krajská správa aúdržbasilnic SK, Letiště Praha, a.s., LUCOnet s.r.o., MERo
ČR, a.s., NET4GAS, s.r.o., Povodí Labe, s.p., Povodí Ohře, s.p., Povodí Vltavy, s.p., Pražská vodohospodářská
sPoleěnost, a.s., PraŽská plynárenská Distribuce, a.s., Pražskévodovody akana|izace. a.s., PREdistribuce, a.s.,

RAVOS, s.r.o., RWE Gas Storage CZ, s.t.o., Severoěeské vodovody akanalizace, a.s., S.O.N.Y. International
Proprietary Limited, Středoěeské vodárny, a.s., T-Mobile Czech republic, a.s., Veolia Energie Kolín, a.s.,
Vodovody akanalizace Mladá Boleslav, a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
-

Ministerstvo pro místnírozvoj ČR

- Dotěené orgány: Ministerstvo kultury ČR, Maltézskénráměstí é.p.47tlt, 118 11 Praha l-Malá

Strana,

Ministerstvo Životního prostředí ČR, Vršovická ě.p. 65, Vršovice, 100 00 praha 10, Ministerstvo dopravy čR,
nábř. Ludvíka Svobody é.p.l222lt2. 110 00 Praha l-Nové Město, Ministerstvo prumyslu a obchodu ČR, Na
FrantiŠku é.p. 1039132. 110 15 Praha l-Staré Město, Ministerstvo obrany ČR, Tychonova ě.p. 22lt1,,160 00
Praha 6-řhaděany, Ministerstvo práce a sociiálních věcí ČR, Na Poříčnímprávu ě.p. tl376,Nové Město -praha2,

Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolouě.p.936t3,170 00 Praha 7_Holešovice, Agentura ochrany pffrody a krajiny
ČR, KaPlanova ě.p. Lg3ltt, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 4l4, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český
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zemědělství CR,
inspektorát lázní a zfidel,palackého náměstí é.p. 4,128 01 Praha 2-Nové Město, Ministerstvo
praha l-Nové Město, Státní pozemkový Úřad, Husinecká ě.p. t}24l11a, 130 00

Těšnov č.p.65117,110 00

praha 3-žižkov,Státní energetická inspekce, izemní inspektorát pro hl. město Prahu a StředoČeský kraj,

jadernou bezpeČnost, SenováŽné náměstí
Gorazdova ó,p. 1969/24, 120 00 Praha 2-Nové Město, Státní Úřad pro
Město,
10 00 praha 1-Nové Město, Český báňský ííad,Kozí Č.p. 74814, 1 10 01 Praha l-Staré

č.p. 1585/9,

1

Hasičský záchranný sbor Středočeskéhokraje, Jana Palacha č,p. 1970, 272 01 Kladno 1, Krajská hYgienická
stanice SK se sídlem v praze, Dittrichova č.p. 329ll7 ,120 00 Praha 2-Nové Město, Krajský Úřad StředoČeského

_

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství
_
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péóe zde

kraje, odbor dopravy

_

zde,

zde,

VYsoČina,
Sousední kraje: Hlavní město Praha, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj

Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj
_

-

Na vědomí: Atelier T-plan s.r.o., Sezimova 380/13, 140 00 Praha, EIA SERVIS s.r.o., U MalŠe1805120,

370 01ČeskéBudějovice

Ostatním se doručuje veřejnou vyhláškou

