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V Praze dne: 28.7.2021 

viz rozdělovník 
Spisová značka: SZ 010022/2019/KUSK ÚSŘ/HS 

Č. j.: 095465/2021/KUSK 

Vyřizuje: ing. arch. Olga Titzenthalerová/257280148 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 Oznámení  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán 

územního plánování podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ustanoveními § 39 odst. 1 vět druhé a třetí 

a § 42b odst. 2 stavebního zákona (zkrácený postup) a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  

 

oznamuje veřejného projednání  

 

návrhu 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „6. AZÚR SK“) a Vyhodnocení 

vlivů 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen 

„VVURÚ“), které vymezuje koridor železniční dopravy nadmístního významu D327 pro umístění nové 

železniční trati Nepřevázka – Mladá Boleslav město, tzv. Bezděčínská spojka, včetně souvisejících staveb, 

 

které se bude konat ve čtvrtek dne 23. 9. 2021 od 9:00 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, 

Zborovská 11, Praha 5, v zasedacím sále Zastupitelstva (1. patro, č. dv. 1096).  

Informujeme, že veřejné projednání bude provedeno i formou vzdáleného přístupu – MS TEAMS. Přímý 

přenos veřejného projednání bude dostupný na odkazu uvedený na internetových stránkách Krajského 

úřadu Středočeského kraje:  

https://kr-s.cz/web/uzemni-planovani/6.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-

kraje 

 

Kompletní návrh 6. AZÚR SK včetně VVURÚ je vystaven k nahlédnutí: 

• v elektronické podobě na internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje: 

https://kr-s.cz/web/uzemni-planovani/6.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-

kraje 
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Přístup k dokumentaci a k odkazu na přímý přenos veřejného projednání naleznete rovněž na internetových 

stránkách kraje, postupem: 

 www.kr-stredocesky.cz   

 záložka „ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD“ 

 podzáložka „ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI KRAJE“ 

 odrážka „6. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE“ 

 

• v listinné podobě na Krajském úřadě Středočeského kraje, Odboru územního plánování a stavebního 

řádu, oddělení územního plánování, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kancelář č. 1079 v úředních 

hodinách uvedených na internetových stránkách Středočeského kraje nebo v jiný čas po telefonické 

dohodě (tel. č. 257 280 148, 257 280 432, 257 280 700). 

 

Veřejným projednáním se rozumí prezentace návrhu územně plánovací dokumentace veřejnosti s odborným 

výkladem, který zajistí pořizovatel ve spolupráci s projektantem.  Obsah veřejného projednání při pořizování 

návrhu 6. AZÚR SK a VVURÚ, představuje veřejná diskuze založená na dotazech veřejnosti zodpovídaných 

pořizovatelem a projektantem, která bude navazovat bezprostředně po ukončení výkladu. Budou zodpovězeny 

případné dotazy k řešení 6. AZÚR SK a VVURÚ uplatněné účastníky jednání přítomných osobně, nebo online 

formou vzdáleného přístupu přes MS TEAMS viz výše. 

 

P O U Č E N Í: 

• 6. AZÚR SK včetně VVURÚ a oznámení o konání jejich veřejného projednání podle ust. § 39 odst. 1 

stavebního zákona Krajský úřad Středočeského kraje doručuje veřejnou vyhláškou. 

• Písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu, se 

považuje za doručenou patnáctým dnem vyvěšení na úřední desce, pokud byla v téže lhůtě zveřejněna 

též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

• Dle § 25 odst. 3 správního řádu dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který 

písemnost doručuje, tj. na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. 

• Veřejné projednání 6. AZÚR SK a VVURÚ se podle ust. § 39 odst. 1 stavebního zákona může konat 

nejdříve 15 dnů ode dne doručení této vyhlášky. 

• Dotčené orgány mohou uplatnit v souladu s § 42b odst. 4 stavebního zákona svá stanoviska k 6. AZÚR 

SK a vyjádření k VVURÚ do sedmi dnů ode dne veřejného projednání, jinak se k nim nepřihlíží. 

• Orgány uvedené v § 37 odst. 5 stavebního zákona mohou uplatnit v souladu s § 42b odst. 3 stavebního 

zákona svá vyjádření k VVURÚ do 15 dnů ode dne veřejného projednání, jinak se k nim nepřihlíží. 

• Podle ust. § 42b odst. 4 a § 39 odst. 2 a 3 stavebního zákona mohou dotčené obce, oprávnění investoři a 

zástupci veřejnosti podat námitky proti 6. AZÚR SK a VVURÚ. Námitky s odůvodněním a vymezením 

dotčeného území lze uplatnit u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru územního plánování a 

stavebního řádu, do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě může každý u Krajského úřadu 

Středočeského kraje, uplatnit připomínky k 6. AZÚR SK a VVURÚ. K později uplatněným námitkám a 
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připomínkám se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží k námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo 

rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje. 

• Námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji, ve smyslu  

ust. § 37 odst. 2 správního řádu a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

• Podle ust. § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona je k uplatnění námitek obce příslušná rada obce a 

v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce. 

 

Způsoby doručení  Krajskému úřadu Středočeského kraje: 

-  písemnou formou do podatelny  

- zasláním na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 

Zborovská 11, 150 00 Praha 5 

- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické 

podatelny: podatelna@kr-s.cz 

- datovou schránkou: keebyyf 

 

 

 

                            Ing. Lenka Holendová 

    vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 45 dnů na úředních deskách Krajského úřadu Středočeského kraje 

a obcí v řešeném území. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

 

 
 
Vyvěšeno dne ………………......................                    Sejmuto dne……......................…………… 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis: ...........................................                    razítko, podpis: ........................................... 
 

 

Obce žádáme, aby po sejmutí oznámení vyznačily data vyvěšení a sejmutí a zaslaly zpět Krajskému úřadu 

Středočeského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu. 

 

Obdrží: 

Veřejnost veřejnou vyhláškou 
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Obce Středočeského kraje dotčené záměrem a jejich okolí: 

Březno, Dobrovice, Dolní Stakory, Hrušov, Husí Lhota, Jizerní Vtelno, Kolomuty, Kosmonosy, Krnsko, Mladá 

Boleslav, Nepřevázka, Písková Lhota, Plazy, Řepov, Strašnov, Vinařice, Vinec, Židněves. 

Oprávnění investoři dle § 23a stavebního zákona: 

- GasNet, s.r.o. 

- Krajská správa a údržba silnic SK 

- Povodí Labe, státní podnik 

- T-Mobile Czech republic a.s. 

- Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

- ČEPS, a.s. 

- ČEZ Distribuce, a. s. 

- České dráhy, a.s. 

Ministerstvo: 

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, IDDS: 26iaava; sídlo: Staroměstské náměstí č.p. 932/6,  

110 00  Praha 1-Staré Město 

 

Dotčené orgány: 

Ministerstvo kultury ČR, IDDS: 8spaaur; sídlo: Maltézské náměstí č.p. 471/1, 118 11  Praha 1-Malá Strana 

Ministerstvo životního prostředí ČR, IDDS: 9gsaax4; sídlo: Vršovická č.p. 65, Vršovice, 100 00  Praha 10 

Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3; sídlo: nábř. Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-

Nové Město 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, IDDS: bxtaaw4; sídlo: Na Františku č.p. 1039/32, 110 15  Praha 1-

Staré Město 

Ministerstvo obrany ČR, IDDS: hjyaavk; sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, 

IDDS: sc9aavg; sídlo: Na Poříčním právu č.p. 1/376, Nové Město-Praha 2 

Ministerstvo vnitra ČR, IDDS: 6bnaawp; sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00  Praha 7-Holešovice 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj; sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 

4-Chodov, 148 00  Praha 414 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd; sídlo: Palackého náměstí 

č.p. 4, 128 01  Praha 2-Nové Město 
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Ministerstvo zemědělství ČR, IDDS: yphaax8; sídlo: Těšnov č.p. 65/17, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3; sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj, IDDS: hq2aev4; 

sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00  Praha 2-Nové Město 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb; sídlo: Senovážné náměstí č.p. 1585/9, 110 00  Praha 

1-Nové Město 

Český báňský úřad, IDDS: rn6aas6; sídlo: Kozí č.p. 748/4, 110 01  Praha 1-Staré Město 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73; sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  

Kladno 1 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e; sídlo: Dittrichova č.p. 

329/17, 120 00  Praha 2-Nové Město 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy – zde 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče – zde 

Sousední kraje: 

Liberecký kraj, Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: 

c5kbvkw; sídlo: U Jezu 642/2a č.p. 642/2a, 460 02  Liberec 2 

Ústecký kraj, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: t9zbsva; 

sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem 1 

Královéhradecký kraj, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního 

řádu, IDDS: gcgbp3q; sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03  Hradec Králové 3 

Na vědomí:  

       Atelier T-plan s.r.o,, IDDS: vj4nejv, sídlo: Sezimova 380/13, 140 00 Praha 

       Ing. Pavla Žídková Polní 293, 747 62 Mokré Lazce 
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