V Praze dne:

23.3.2018

Spisová značka: SZ 123652/2017/KUSK USR/Rez
040068/2018/KUSK
Č. j.:
Vyřizuje:

Obce Středočeského kraje

Řezáč / 257 280 211

Územně plánovací dokumentace na úrovni obce – novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., přechodná
ustanovení
Vážená paní starostko/Vážený pane starosto,
jménem Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK), odboru územního plánování a stavebního řádu (ÚSŘ)
Vás chci informovat o přechodném ustanovení zákona č. 225/2017 Sb., kterým se měnil zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Jedná se o následující úpravu, kdy zákonem č. 225/2017 Sb. byly doplněny přechodná ustanovení a to:
čl. II přechodná ustanovení
•

bod č. 6 - Obec, pro kterou byl vydán územní plán nebo regulační plán přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, zajistí zveřejnění úplného znění této dokumentace do 30. června 2018. Pokud nebyla
vydána žádná změna této dokumentace, zveřejní vydaný územní plán nebo vydaný regulační plán.

•

bod. 7 - Obec, pro kterou byl vydán územní plán obce, územní plán sídelního útvaru, územně plánovací
dokumentace zóny nebo jejich změna přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zajistí zveřejnění
úplného znění této dokumentace do 30. června 2018; to neplatí, pokud k uvedenému datu bylo
zahájeno řízení o nové územně plánovací dokumentaci, která má původní dokumentaci nahradit a není
pořizována změna původní dokumentace.

•

bod č. 9 - Právní stavy územně plánovacích dokumentací pořízené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se do nabytí účinnosti nejbližší aktualizace nebo změny těchto dokumentací považují za úplné
znění.

Krajský úřad Vám poskytuje zajištění zveřejnění územně plánovací dokumentace pomocí mapové aplikace
Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji (https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/) a to na základě
Vámi poskytnutých dat (viz dopis obcím 12/2017, „Aktuality a informace o mapové aplikaci „Územně
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plánovací dokumentace ve Středočeském kraji“ a novele stavebního zákona“ + příloha č. 1 „Metodika
poskytování územně plánovacích nástrojů obce“)

Ing. Lenka Holendová
vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu

