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Veřejná vyhláška

oZNÁMBNÍ o YYDÁII{Í zÁsan ÚznnnNÍHo RozvoJE
srŘEDoČrsxnno KRAJB

Krajský úřad Sředočeského lraje, odbor regionrílního ton,oje, jako příslušný orgán územního
plánování dle $ 7 odst. 1 písm. a) rÁk, č. 183/2006 Sb., o rizsmďm plfuiování a stavebním řádu ve
mění pozdějších předpisů (dríle jen,'stavební zákon,)

oznu m uj e
v souladu s $ 25 odst. 2 a $ 173 odst. 1 zákona ě,. 500l20uSb., správnířád apodle $ 20 odst. 2
stavebníbo zil<ona v plaÍrém zrrěul

vydání Zňsad územního rozzvoje Středočeského kraje

forrrrou opatřenf obecné povehy.

o vydríaí zásad územního rozvoje Sftdočeského laaje rozhodlo Zastupitelstvo Stfudoěeského
kraje na svém 20. zasedárrí dne 19. I2.2aI1 usnesením ě. 4-20/2awZK poďe $ 7 odst. 2 písm. a)
stavebního zákonaa pďle $ 36 odst. 4 stavebního rÁkona,v souladu s $ 171 aŽ |l4spnírmího řádu.
Vzhledem k rozsďru opafrení obecné povahy není možrro 7.ásady územrrího tozvoje Sťedočeskébo
laaje (dále také ZÚR SK) zveřejnit na uřední desce v úplném zněrrí.
Podle $ 20 ďst. 2 stavebnÍho zákona se uváď qrto základní údaje :
ZÚR sK jsou územně plrínovací dokumentací t<raje a poďe $ 3ó odst. 4 stavebního zákona jsou
zpracovány pro celé území Sťedočeského kraje.
ZÚR sK v nadmístrích souvislostech území laaje qpřesňuj{ a rozvíjejí cíle a úkoly územního
plánovfuií v souladu s politikou úzernního rozvoje, určují strategii pro jejich napliiování a koordinují
územně plánovací ěinnost obcí. Stanovují základní požadavky na účelné a hospodr{rné uspořádárrí
írzefií kraje, vymezrrjí plochy a koridory nadmíshího qýnarnu a starrowjí požadavky na jejich
wužití, vymezují plochy a koridory pro veřejně prospčšné stavbyo veřejně prospěšná opatření a
stanowjí laiteria pro rozhodování o anénáchvyužití území. ZÚR sK drále lymezují plochy a koridory
s cílem prověřit možrosti budoucího využití (územÍlí rezervy); dosavadní využití těchto ploch nesmí
bý měuěno 4působern' kte$by znemoárilnebo podstafrrě ztížllptověÍovanébudoucí vnžiť.



zÚR sli jsou aívazné pro pořizor'ání a wdáveú rÍrzcmriclr p|árnl, regulďních plfoů a 1po
rozttodovárrí v území.

Do úplného nhí7'ásadúzemďho mzvoje Sťďďeskéb @ie|zena|rlédrroutpo dobu vyvěšerrí této
vyhlášky:

r na weboých sfránkách sťedď€skó}n |rraje www' kr-stredogeskv'cz , v sekci uzamt
plánování, povolování staveb / Územní flenvfoi@i l 7frlŇy územrrího lwvqie laajo,
v elelfuonické podobě na adÍ€se http:/lwmap.czlaxstck/

r na odboru regionálního rozvoje KÚsK, Zborcvďrá l l' haha 5, v listirrnt podobě v }ancelďi
č.2109 (2.patro)

Tato vďejná vyhláška bude poďe $ l73 odst. l správního řáfu qtěšena na irředrrí desce tkajského
úřadu Sťedočeského kraje a na úředních deskásh všech obcí Středočeského laaje. glpg6€r'í obecné
povahy nabývá účinnosti patrácým dnem po &d vyvěšení vďejné vyhlášky. Podle $ 20 odst. t
stavebního aíkona se za den vyvěšení považuje den, ve ktaréIrr byla tato vyhláška v1věšena
nejpozději. hoti opaffení obecné povďly nelze ďe $ t73 odst. 2 řfolu poda1 opavný
prosťedek.

{i,
Ing. oldřicb Yytickr { ,
vedoucí odboru regionálního

Toto oznómení musí být qněšeno po dobu rclnéně I5 úlŮ m úřeůti desce ltrajstceho úřadu
StředočesWho baje avšech obcl StředoěesW}to tvaje.fulčasně musí býl ozrúment zveřejněm
i způsobem umožňujícím dál@ přísnp,

Vyvěšono an".......! Š. :. (, :..(. !.. lL Sejmuto dno:.....

Podpis oprfiměné osoby potvrzrrjicí scjmud:
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Po seiwatí \vhldš*.v z,iřední deslryji wwnenatzaŠlete,q,Čt ,p gbesa:
Krajllý úřad střtdočec|dho krrlc' odbor rqirnihfto ruvoio, Zbororrskí 11' t5|l21 Ptrh* 5


