KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE

ODBOR REGIONALNlHO ROZVOJE
Škroupova 18, 306 í3 Plzeň
ruRše zu.: RN14o7t14

DATUM:14.3,2014

Veřejná vyhláška
o vydání Aktualizace č. 1Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje jako pořizovatel Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje GÚR PK) podle § 7 odst, 1, písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisŮ
(dále jen stavební zákon)
oznamu|e,

že Zastupitelstvo Plzeňského kraje, příslušnépodle §7 odst. 2 stavebniho zákona,
vydalo usnesením 437114 ze dne 10. 3, 2014, v souladu s § 36 odst. 4 stavebního

zákona a s § 171 a následnýmizákona č.500/2004 Sb,, správní řád (dále jen správní
řád), formou opatření obecné povahy č.j. RR/1407l14, Aktualizaci č, 1 Zásad územního
rozvoje Plzeňského kraje,

Toto oznámení o vydání Aktualizace č, 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského
kraje, vsouladu s § 173 odst. 1 správního řádu a § 20 odst.2 stavebního zákona, se
vyvěšuje na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje a na úředních deskách
všech obecních úřadů(obec, městy, město) na územíPlzeňského kraje.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnostipatnáctým dnem po vyvěšení
veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje. Po nabytí
účinnostibude tento dokument závazný pro územníplány, regulačníplány a
rozhodovánív území.

Úplné znéníAktualizace č. 1 Zásad územníhorozvoje Plzeňského kraje

a

vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj územíje vystaveno k nahlédnutí
na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního
plánování, a zároveň na webových stránkách Plzeňského kraje: www.plzensky-kraj.cz
v sekci Krajský úřad > Region a jeho rozvoj > Územní plánování > Zásady územního
rozvoje PK zde: http.//www.plzensky-krq.czlcslclanek/aktualizace-cl -zasad-uzemnihorozvoje-plze nskeho-kraje

íel.:377 195 111, fax:377 195 078

e-mail: posta@plzenskv-krai.cz

www.plzensky-kraj.cz

a

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173
odst. 2 správního řádu,

lng- arch. Miloslav Michalec
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřednídesce úřadu:
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