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VEŘEJ Á VYHLÁŠKA

DORUČENí NÁVRHU 1. AKTUALIZACE ZASAD ÚZEMNíHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE.
VCETNĚ VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNÝ ROZVOJ ÚZE Ml A INFORMACE O MOZNOSTI

UPLATNIT PRIPOMINKY K ZPRACOVANÉMU NÁVRHU.

I.

Krajsky ůfad Jihočeského kraje odbor regionálniho rozvoje czerrmlho ptánováru, stavební o radu a nvestic «íate
Jen .krajský úřad"), Jako přlstušný orgán uzernn no plánováni pode § 7 ods. 1 písm a) zákona Č 183;2006 Sb., o
územ nim plánováni a stavebnlm rádu, ve znění pozdě.šlch přeopisú (dále jen .stavební zákon", v so.nadu
s ustanoven lm § 37 odst 4 stavebniho zákona

oznamuje,

že byl zpracován návrh 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně vyhodnoceni
vlivů aktualizace na udržitelný rozvoj území (dále Jen "aktualizace").

S ohledem na skutečnost, ze vzhledem k rozsanu navrřu, jej nenl možno celý zveřejnit ra kaslct<:é úředn desce, je
kompletnl dokumentace návrhu aktualizace v soulaou s ustanovenim § 172 odst. 2 zakona Č. 50012004 Sb
sorávnl řád v platném znění zveřejněna na http://up.kraj-jlhocesky.czI?aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-
kraje,194

"lávrh aktualizace bude v souladu s ustanovenim § 37 odst. 4 stavebního zákona z 'efeJnén po cobu 45 e~_ ooe
dre vyvěšen: těto vefejné vyhlášky Kra,ský ófad upozorňu.e, ze pro poč.tánl Inůt Je rozhodné vyvéšení této
vyhlášky na úřednl desce krajského úřadu (viz. § 25 zákona Č. 500/2004 Sb .. soravn! rad v platném zrení)

/ tištěné podobě je návr aktualizace k dispOZICI a je do nej -nožno ode dne 29 10. 2013 do 20 1220 3
nahlédnout na Krajském úřacě Jihočeskěho kraje, odboru reg:orálniho rozvoje územního olanovánt, stavebniho
řadu a investic. odděleni územnfho plánovánl v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního
stadionu 1952/2, Česká Budějovice, I. patro. Podrobné Informace a odpovědi na dotazy pcsky nou pracovnici
oddělern územniho plánovánt (Ing. arch Ludmila Šnejdová tet. 386 720 281, ernat snejdova@kraj-jihocesky.cz,
Ing Věra Třisková tel 386 720205 email triskova@kraj-jihocesky.cz. l'1g. Danie.a Řežábková te 386
720210, emaJl rezabkova@kraj-jihocesky.cz popř ostatn pracovnic odděleni) v pracovní době krajského l<fadu
(~ v ponděll a stfedu v době od 8:00 do 1700, úte'ý, čtvrtek a pátek v době od 8.00 do 14:CO). nejepe PO
te,efonicke domluvě termlnu návštěvy.
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II.

K'ajský úřad upozorňeje, že:
Přlpomlnky k návrhu aktualizace monou být uplatněny nejpozději do 30 dnů ode dne doručeni této
vyhlášky
podle ustanoveni § 37 odst. 4 stavebního zákona se k později uplatněným připomínkám nepřthllzl.

Ing uboš Prucha
odbor regionálnlho rozvoje
územnlho plá'1ovánl,stavebnlho rádu a irves IC
pověřen vedením odboru

oto opattenl musl bS'tzveřejněno nejméně po dobu 45 onů na úřeoních deskách Krsjskeho úřadu J,hočes~ého
kraje a ootčených obci

Vyvěšeni na úřadnl desce:

Vyvěšeno dne ... . Sejmuto dne. ..

Zvefelněni na elektonické úřední desce:

Vyvěšeno dne.. . . ... . Sejm to cne

Obdrží:
• obce na územl Jihočeského kraje

KÚ, kancelář ředitee ci Šrnucrová

s tím, že žádáme tyto úřady o vyvě§eni vyhlášky na úřednl desku či jiné obvyklé místo po dobu 45 dnu,
potvrzeni data vyvěšeni a sejmutI vyhlášky a neprodlené vráceni takto potvrzené vyhlášky zpět Krajskému
úřadu - Jihočeskěmu kraji, odboru územního plánováni, stavebního řádu a investic, U Zimního stadionu
195212, 37076 České Budějovlce.


