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NAŠÉZN,: PK_RF/ltzl19

DATUM: OS,01, 201S

Veřejná vyhlá§ka
o vydání ňktualizace ř" 4Zásad riae.rnního rozvoje Plzeňskéha kraje

lftajský úřad Plzeňského kra;e, Odbor regionáIniho rozvoje, jakg,pořizovatel zásad
územrrirro roavoje podle § 7 odst. 1, písm. a} zákona č. 183í2§06 §b", § Územním
p.lánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje,
že Zagtupitelstvo Plzeňskéhtr kraje, přistušné dle § 7 odgt. 2 stavebního zákona, vydalo
dne ,l7. 12.2§l§ na svám 13. zasedání usnesením č. 920118 Aktualizaci č. 4 Zásad
rlzemního rozvoje Ftzeň*kéha kraje fgrmou opatíeni obecné povahy v souladu s § 36
odst. 4 stavebniho zákona a s § 171 a následnými zákona č, 5§0l20CI4 §b,, správní řád.
Toto oznámení o vydání Aktualizace é" 4 Záaad územníhorozvoje Plzeňského kraje se
vgouladu § § 2§ odst.3 a $ 173 odst. 1 správního řádu vyvěšuje na úřední desce
Krajského rirádu Plzeňského kraje a na úředních deskáeh všech obecních úřadŮ na
územíPlzeňského kraje"
Opatření obecné povahy nabude účinnosti15. dnem po vyvěěení veřejné vyhláŠky na
úřední de*ce Kr.aiskéha úřadu Plzeňskěho kraje, poté bude tento dokument závazný pro
územni plány, regulačníplánya rozhodování v územína celém územíPlzeňského kraje.
Vydaná Aktuaiizace č. 4 Zásad územniho to;voje Plzeňského kraj*, Vyhodnocení vlivŮ
této aktualizate na udržitelný rozvoj územi a také riplné znění Zásad úzernníhorozvoje
Plzeňského kraje po této aktualizaci jsou k nahlédnutína Krajském úřadu Plzeňského
kraje, od,boru regionálního rozvoje, odd§lení územníhoplánováni, a také dálkově na
internetovýeh stránkách Flzeňskóho kraje zde:
http:l/.vr{í4ry.plzenskv-krai,czJcs{qtaneklaktuaíizace-c-4-zasad-uzem{}iha-rožvoj*p.h

Tel,:377 195

1"11, tax: 377 195 078

e-mail;

posia@plzenskv-kra],ez

wwru,plzensky-kraj,cz

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2
správního řádu.
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Razítko a podpís orgánu, kteryí, potvrzuje vyvěšeníveřejné vyhlášky a jeji zveřejnění
umožňujícídálkový přístup.

