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V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský 

úřad“) jako orgán příslušný k pořizování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 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 ustanovením § 42c stavebního zákona a § 173 

odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)   

o z n a m u j e    

vydání 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje  

a úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje,  

o kterém rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 26. dubna 2018 usnesením  

č. 022-13/2018/ZK podle § 7 odst. 2 písm. a) a § 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s § 171 až 174 

správního řádu. 

Zastupitelstvo Středočeského kraje zároveň: 

- konstatovalo ověření souladu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje s Politikou 

územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR dle ustanovení § 41 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákona), ve znění pozdějších předpisů; 

- rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

o námitkách uplatněných k návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. 

2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje řeší čtyři záměry, které byly zrušeny 

judikáty soudů, a to silniční okruh kolem Prahy v úseku Ruzyně – dálnice D10, plochu rozvoje letiště 

Praha/Ruzyně (Letiště Václava Havla Praha), železniční trať Praha – Bystřice u Benešova (úsek Praha – 

Strančice) a propojení Vestec (II/603) – Újezd (D1), tzv. Vesteckou spojku. Krajský úřad oznamuje, že 

vzhledem k rozsahu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje je kompletní vydaná 
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dokumentace i vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území zveřejněna na webových 

stránkách Středočeského kraje na adrese http://up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-rozvoje-z02/.  

V listinné podobě je 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje k dispozici na 

Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 

(I. patro, kancelář č. 1079).  

Tato veřejná vyhláška bude podle § 173 odst. 1 správního řádu vyvěšena na úřední desce Krajského 

úřadu Středočeského kraje a na úředních deskách dotčených obcí Středočeského kraje. 2. aktualizace Zásad 

územního rozvoje Středočeského kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.  

 

 

RNDr. Pavel Štochl 

odborný referent 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úředních deskách dotčených obcí 

Středočeského kraje.  

Po sejmutí vyhlášky z úřední desky ji potvrzenou zašlete zpět na adresu:  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 

Praha 5. 

 

 

 

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


