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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

KTEROU SE OZNAMUJE ZAHÁJENI ŘiZENi
O NÁVRHU ZÁSAD ÚZEMNíHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Krajský úřad Stfedočeského kraje, Odbor regionálnfho rozvoje jako orgán
územniho plánovánf prislušný podle § 7 odst. 1, pfsm. a) zákona Č. 18312006
Sb. o územním plánovánf a stavebnim rádu (stavebnf zákon) ve zněni
pozdějších předpisů a oznamuje v souladu s ustanovenim § 39 odst. 1, § 37
odst. 2 a § 22 stavebnfho zákona a v souladu s §§ 171 až 174 zákona č.
50012004 Sb. o správnfm rfzeni ve zněnf pozdějšfch předpísů dobu a místo
vefejného projednáni Zásad územniho rozvoje Stredočeského kraje (dále jen
,'zÚR"), které je návrhem opatreni obecné povahy.

Vefejné projednáni
návrhu Zásad územnlho rozvoje Středočeského kraje
včetně vyhodnoceni vlivů na udržitelný rozvoj územl

se koná v ponděll 2. května 2011 v 10,00 hod.
v kongresovém sále Top Hotelu Praha, BlažlmskA 4, Praha - Chodov

Krajský úfad sděluje, že úplný návrh včetně vyhodnoceni vlivů na udržitelný
rozvoj bude zvefejněn od 1. 4. 2011 na webových stránkách Stredočeského
kraje www.kr-stredocesky.cz -- územnf plánováni, povolováni staveb -+

aktuality nebo na adrese www.wmap.czlzurstck .
Ve stejné lhůtě lze do dokumentace nahlfžet na Odboru regionálniho rozvoje
Krajského úřadu StredoČ8ského kraje, Zborovská 11, Praha 5 - Smfchov,
č.dv.2109.

Nejpozději pří veřejném projednáni může každý uplatnit pripominky a dotčené
obce a zástupce verejnosti námitky s jejich odůvodněnim a současně musf
vymezit územf dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se
nepnhUžr. V souladu s § 22 odst. 3 stavebnfho zákona se stanoviska, námitky
a pfipominky uplatňujf pfsemně a musí být opatřeny identifikačnimi údaji a
podpisem osoby, která je uplatňuje.
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Adresa pro zasflánl připomlnek a námitek:

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor regionálnlho rozvoje
Zborovská 11
15021 Praha 5

Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce

v době od do

Razftko a podpis pracovnfka odpovědného za vyvěšenf: .


