KRAJ§KÝ úŘ*o pueŇsxÉHo KRA",E

oDBoR nreloxÁl.t,tíno Roa/oJE
Škroupova í8,306 13 Plzeň
N*šr zn_: pK-RR/365ílí8

DATUM:30. (ts.2018

Veřejná vyhláška
o veřeiném proiednání návďtu Alctlalizace č. 4Zisad územního roxoje
Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace ě. 4Zásad územního rozrroie
Plzeňského kraje na udĚitelný rozvoi území

Krajský úřad Plzeňského kraie, Odbor regirrnálního roaloje, jako poňzovatel Zásad
územníhorozvoje podle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183l2a06 Sb., o územním
plánování a stiavebrrím řádu (stavebnízákon}, ve mění pozdějších předpisů
oznamuje
v souladu s § 42 odst. 6 a § 39 odst. 1 stavebního zákona konání veřejného projednání
posouzrném návrhu Aktualizace
o upraveném
Zásard územníhoroanoje
Plzeňského kraje {A4 ZÚR PK) a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územníňo
roanoie Plzeňského kraje na udržitelný rozvoi územi (Vyhodrrccení}, a zve tímto k účasti
na proiednání jednotlivě rninisterstvo, dotčenéorgány, dotfuné obce a sousední kraje.

a

č.4

Veřeiné proiednání se uskuteění dne 3. říina 2018 od 1Oh v budově Krajského úřadu
Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, v zasedací mistnostič. 326 ve 3. patře.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou dot&né obce, oprávnění
investofi a zásttlpci veřeinosti podat námiil<y proti návrhu A4 ZÚR PK, a to vfutně
odŮvodněni a vymezení dotčenéhoúzemí.Ve stejné lhůtě můžekaždý uplatnit
pňpomínky k návrhu A4 ZÚR PK a Vyhodmrení.

Písemnénámitky a pňpomínky k aktualžovaným částem Zásad územního raanoie
Plzeňského kraie lze uplatnit na adrese: KrajskY úřad Plzeňského kraje, odbor
regionálního rozvoie, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

K později uplatněným pňpomínkám, námitkám a stanoviskům se nepňhlíží.

Ke stanoviskům, námitkám a pňpomínkám ve věcech, o ktených bylo rozhodnuto pfi

schválení politiky územníhorozvoje, se nepňhlíží.
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V době vyvěšeníbude projednávaná dokurnentae k veřejnému nahlálnutí k dispožci
v listinné podobě na Krajském úřadu Plzeňského kraie, odboru regionálního rozvoie,
oddělení územního plánování, nebo ke staženína webovýďl stránkách Plzeňského kraie
v sekci Region a ieho roaroi zde:
http:/inruvw.plzenskv:krai.clcslckneUnavrh-aKualizace-c*4-zasad*uzernniho-rozvoíepk-pro-vp
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vedorcí odboru rcgianálniho rozvoie
Tento dokurrentie vyvěšen na úřední dese Krajského úřadu P|zeňského kraje a všech
obecních a městských úřadův Plzeňském kraii a také neřejněn způsobem umožňující
dátkový přístup po dobu neiméně 37 dnů ode dne vyvěšeni. Dle § 25 od§t, 3 zákona
č. 500/20M §b., správní řád, ve znění pozděišíchpředpisů, je rozhodujícíden vyvěšení
na úřednídesre správního orgánu, ktery písemnost doruču|e.
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Razítko a podpis orgánu, ktery potvrzuie
umožňujícídálkovy přístup,

GBEC KUNĚ.IGV

Kunéjo!,lce Zč
330 35 Líšťany
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