Krajský úřad Středočeského
ODBOR

REGIONÁlNIHO

kraje

ROZVOJ[

datum: 11.3.2011

č.j.048199/2011IKUSK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
KTEROU SE OZNAMUJE ZAHÁJENí ŘíZENí
O NÁVRHU ZÁSAD ÚZEMNíHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálnfho rozvoje jako orgán
územního plánováni příslušný podle § 7 odst. 1, pism. a) zákona
183/2006
č.

Sb. o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) ve zněni
pozdějších předpisů a oznamuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1, § 37
odst. 2 a § 22 stavebniho zákona a v souladu s §§ 171 až 174 zákona
500/2004 Sb. o správním řizenl ve znění pozdějšich předpisů dobu a místo
č,

veřejného projednáni Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen
"ZÚR které je návrhem opatřeni obecné povahy.
U

),

Veřejné projednání
návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
se koná v ponděli 2. května 2011 v 10,00 hod.
v kongresovém sále Top Hotelu Praha, Blažimská 4, Praha - Chodov
Krajský úřad sděluje, že úplný návrh včetně vyhodnoceni vlivů na udržitelný
rozvoj bude zveřejněn od 1. 4. 2011 na webových stránkách Středočeského
kraje www.kr-stredocesky.cz -- územní plánováni, povolováni staveb -aktuality nebo na adrese www.wmap.czlzurstck .
Ve stejné lhůtě lze do dokumentace nahlížet na Odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov,
č.dv.2109.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit připomínky a dotčené
obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich odůvodněním a současně musi
vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se
nepřihlíží. V souladu s § 22 odst. 3 stavebniho zákona se stanoviska, námitky
a připomínky uplatňuji písemně a musí být opatřeny identifikačnimi údaji a
podpisem osoby, která je uplatňuje.
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Adresa pro zasílánl připomfnek a námitek:
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Zborovská 11
15021 Praha 5

Tato vyhláška byla vyvěšena na úřednf desce

v době od

15. 03. 2011
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