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Veřejná vyhláška
o vydání Aktualizae e

š.ZZátad úzprnniho rozvoje Plzeňského kraje

Kraiský ůřad Plzeňského kraje, Odbor regíonálního rozvoje, jako poňzovatel zásad
územniho rozvoje podle § 7 odst. 1, písm, a} zákona č. 18312006 §b", o územním

plánování a §ta\rebním řádu (stavebnízákon}, ve znění pozdějších pfudpisů,

oznamqie,
že žastupiielstvo Plzeňského kraje, příslu§né dle § 7 odst. 2 stavebního zákona, vydalo
ďne Ť0, ,9. 201§ na svém 12. zasedání usnesením č. 815/18 Akualizaci č. 2 Zásad
územníhorozvoje Flzeňského ltraje formóu opatření obecné povahy v souJadu s § 36
odst. 4 stavebního zákona a s § 171 a následnými ákona č. §OS/2004 §b,, správní řád,
Toto oznámení o vydání Aktua}izace Ě. 2 Zásad územníhorozvoje PlzeňskÉho kraje se
vsouladu s § 25 odst.3 a § 173 odst. ,| správního řádu vyvěšuje na tiřední desce
Krajského úřadu Plzeňského kraje a na úředních deskách všech obecních úřadŮ na
územíP}zeňského kraje.

Opaťení obecné povahy nabude účinnosti15. dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na
úřednídesce Krajského úřadu Plzeňského kraje, poté bude tento dokument závazný pro
územníplány, re§uhční Btány a rozhodování v územína celém územi Plzeňského kraje.
Vydaná Aktualieace č, 2 Zásad územníhorozvoje Plzeňského kraje, Vyhodnocení vlivŮ
téts aktualizage na udrĚitelný rozvoj územía také úplnéznění Zásad úaemníhorozvoje
Plze,ňského kraje po této aktualizaci jsou k nahlédnutína Krajském riřadu Plzeňského
kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územníhoplánování, a také dálkově na
internetových stránkách Plzeňského kraje zde:
http:/lwww.ple$?§!ry-§rai.qí§§lpianelďpktualizacg-p:?-zqsad.ue§rnniho-rozvoie-pk

Tel.:377 195 111, faxl 377 1§§ 078

e-mail: posta@olzenskv-krai,cz

www,plzensky-kraJ,cz

Frotitgmuta opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dlé § 173 odst. 2
správního řádu.
§RÁ.§§K}

rtzeňsheho

t'ftaí.l
krai* ř';

.,
odbor
regionálniho

.on oi*

lng. arch. Miloslav Michalec
vedoucí odboru regionáln ího rozvoje

|/lq fu*

Datum vývěšení:

Datum sejmutí:

/zóé/h/E

J a

Ža

/&

Razítko a podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvě§ení veřejné vyhlášky a její zveřejnění
umožňuj ícídálkový přístup.
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