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Krajský úřad Středočeského kraje
odbor regionálního rozvoje
Zborovská 11, poštovní přihrádka č. 59, 150 21 Praha 5, telefon 57 280 393
___________________________________________________________________________
V Praze dne 11. 2. 2002
Č. j. 99/REG/2002

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje jako orgán územního plánování příslušný podle
§ 14 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů k pořizování územních plánů velkých územních celků po dohodě s Ministerstvem životního prostředí

oznamuje zahájení projednávání
konceptu řešení územního plánu velkého územního celku Pražského regionu
a posouzení vlivů koncepce na životní prostředí.
Řešeným územím jsou celá správní území okresů Praha - východ a Praha - západ, větší části okresů Beroun,
Kladno, Mělník a západní části okresů Kolín a Nymburk. Zpracovatelem dokumentace je firma AURS s.r.o., Praha,
hlavním projektantem je ing. arch. Milan Körner, CSc. V souladu s § 14 zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů je součástí dokumentace rovněž posouzení vlivů na životní
prostředí, které zpracovala firma Terplan a.s., , Praha.
Koncept řešení územního plánu velkého územního celku Pražského regionu (dále jen koncept ÚP VÚC)
včetně posouzení vlivů na životní prostředí je vystaven k nahlédnutí na Krajském úřadu Středočeského kraje,
odboru regionálního rozvoje a na referátech regionálního rozvoje okresních úřadů Beroun, Kladno, Kolín, Mělník,
Nymburk, Praha - východ a Praha - západ a na odboru 33 Ministerstva pro místní rozvoj. Zjednodušená verze
dokumentace je zveřejněna i na internetu, a to na adrese www.wmap.cz/vucprreg.

Koncept ÚP VÚC bude projednán na veřejných jednáních, která se budou konat ve dnech
- v pondělí 22. 4. 2002 od 9 30 hod. ve velké zasedací místnosti Okresního úřadu v Mělníce,
- v úterý 23. 4. 2002 od 14 hod. ve velkém sále domu Kokos v Kladně - Sítné,
- v pátek 26. 4. 2002 od 14 hod. v modrém sále v přízemí budovy MV CENTRA (bývalý Motokov), Praha 4 Pankrác,
- v pondělí 29. 4. 2002 od 9 hod. v modrém sále v přízemí budovy MV CENTRA (bývalý Motokov), Praha 4 Pankrác.
Součástí veřejného jednání bude vždy odborný výklad, který provede hlavní projektant společně s profesními
specialisty.

Ke konceptu ÚP VÚC
♦ každý může podat připomínky,
♦ dotčené orgány státní správy mohou podat stanoviska,
♦ dotčené orgány územního plánování (obecní a okresní úřady) mohou podat námitky,
♦ vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena veřejně prospěšnými stavbami vymezenými v konceptu
ÚP VÚC, mohou podat námitky.
Stanoviska, námitky a připomínky je možno uplatnit písemně do 31. 5. 2002 u pořizovatele konceptu ÚP
VÚC - Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, Zborovská 11, poštovní
přihrádka č. 59, 150 21 Praha 5.
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