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Č.j.: 012942/2016/KUSK 

Vyřizuje: Ing. Pilař / 257 280 564 

 

 

V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  
  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje (dále jen „Krajský úřad“) jako orgán příslušný 

k pořizování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR SK“) 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 ustanoveními § 42 odst. 2 stavebního zákona 

o z n a m u j e,   

že byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém 

období (únor 2012 – leden 2016) 

 

Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – 

leden 2016) bude v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 (resp. § 20 odst. 1) stavebního zákona minimálně 

po dobu 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky vystaven k veřejnému nahlédnutí: 

- na webových stránkách Středočeského kraje, na adrese:  

https://www.kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/zprava-o-uplatnovani-zur-sk 

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

5 (I. patro, kancelář č. 1081). 

 

Krajský úřad upozorňuje, že:  

 písemné připomínky k Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 

v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016) mohou být uplatněny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 

vyhlášky,  

 podle ustanovení § 42 odst. 2 stavebního zákona se k později uplatněným připomínkám nepřihlíží, 

 pro počítání lhůt je rozhodné vyvěšení vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje (viz § 

25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 



Č.j. SZ 009651/2016/KUSK REG/JP str. 2 

Připomínky zasílejte na adresu pořizovatele:  Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

 

 

 

Ing Jakub Pilař 

Odborný referent 

 

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