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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

DORUČENI NÁVRHU 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNíHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE,
VCETNE VYHODNOCENi VLIVU NA UDRŽITELNY ROZVOJ ÚZEMí A INFORMACE O MOŽNOSTI
UPLATNIT PŘIPOMíNKY K ZPRACOVANÉMU NÁVRHU.

I.

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálnlho rozvoje, územnlho plánováni, stavebnlho rádu a Investic (dále
jen .krajský úřad"),jako příslušný orgán územnlho plánováni podle § 7 odst. 1 plsm. a) zákona Č. 183/2006 Sb., o
územním plánováni a stavebnlm rádu. ve zněnl pozdějšlch předpisů (dále jen .stavebnl zákon"), v souladu
s ustanovenlm § 37 odst. 4 stavebnlho zákona

oznamuje,
že byl zpracován návrh 1. aktualizace Zásad územnlho rozvoje Jlhočeského
vlivů aktualizace na udržitelný rozvoj územl (dále jen ••aktualizace").

kraje, včetně vyhodnoceni

S ohledem na skutečnost, že vzhledem k rozsahu návrhu jej nenl možno celý zveřejnit na klasické úřední desce, je
kompletnl dokumentace návrhu aktualizace v souladu s ustanovenlm § 172 odst. 2 zákona
50012004 Sb..
správnl rád, v platném zněnl zvefejněna na http://up.kraj-jlhocesky.czf?aktuallzace-zasad-uzemnlho-rozvojekraje,194.
č.

Návrh aktualizace bude v souladu s ustanovenlm § 37 odst. 4 stavebnlho zákona zveřejněn po dobu 45 dnů ode
dne vyvěšeni této vefejné vyhlášky. Krajský úřad upozorňuje, že pro počltánl lhůt je rozhodné vyvěšeni této
vyhlášky na úfednl desce krajského úřadu ( víz. § 25 zákona 500/2004 Sb., správní rád, v platném zněnl).
č.

Vtištěné podobě je návrh aktualizace k dispozici a je do něj možno ode dne 29. 10. 2013 do 20.12.2013
nahlédnout na KrajSkém úřadě Jihočeského kraje, odboru regionálnlho rozvoje, územnlho plánováni, stavebnlho
řádu a investic, odděleni územnlho plánovánI v budově Krajského úřadu Jlhočeského kraje, U Zimního
stadionu 1952/2, České Budějovice, I. patro .. Podrobné ínformace a odpovědi na dotazy, poskytnou pracovnIci
oddělenI územnlho plánovánI (Ing. arch. Ludmila šnejocva. tel. 386 720 281, email snejdova@kraj-jlhocesky.cz.
Ing. Věra Trlsková, tel. 386 720205, email triskova@kraj-jihocesky.cz.
Ing. Daniela Řežábková,
tel. 386
720210. email rezabkova@kraj-jihocesky.cz popř. ostatnl pracovnIci oddělenI) v pracovnl době krajského ůřadu
(lj. v ponděll a středu v době od 8:00 do 17:00, úterý, čtvrtek a pátek v době od 8:00 do 14:00), nejlépe po
telefonické domluvě termínu návštěvy.

U ZimnlhostadIonu195212.37076 CeskéBudějovice,tel.: 386720 111,fax:386 359004
e-podatelna:P.Qsta@kraj-jlhoceslcy.cz.
www.kraj-jihocesky.cz
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II.
Krajský úrad upozorňuje. že:
Přlpominky k návrhu aktualizace mohou být uplatněny nejpozději do 30 dnů ode dne doručeni této
vyhlc\šky
podle ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona se k později uplatněným připominUm nepřihliži.
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Ing. Luboš Průcha ~
odbor regionálního rozvoje.
územního plánování. stavebního rádu a investic
pověřen vedením odboru

Toto opatření musl být zveřejněno
kraje a dotčených ober.

nejméně po dobu 45 dnů na ůřednlch deskách Krajského úřadu Jihočeského
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Obdrží:
• obce na území Jihočeského kraje
• KÚ. kancelář ředitele, pí $mucrová
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s tím, že žádáme tyto úřady o vyvěšeni vyhlUky na úřednl desku či jiné obvyklé místo po dobu 45 dnů,
potvrzeni data vyvUeni a sejmuti vyhlc\šky a neprodlené vrácení takto potvrzené vyhlc\šky zpět Krajskému
úřadu - Jlhočeskému kraji, odboru územniho plánovánl, stavebního řádu a investic, U Zlmnlho stadionu
1952/2,37076 České Budějovlce.

U Zimního

stadionu

195212.370 76 české

e-podatelna:

BUděJovice. lel.:

posta@kraj-jíhocesky.cz.
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