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V*řo|ná vyhl*§ka

o návrhu Aktualizcce §. 2 Záa*d ůzgmniho rcnroio Phgň*káhg kraje
a ťykodnrcení vl*vů Ak&aliz*c* ě. 3 Zágad úxmn*ho raavoje Fleeň*k*ho *rei*

na udržitelný mxaj *z*mí

l{rajgký úřad Plzeňskěho kraje, Odbar r*gio*álrťřro rcnqie jako pcfizovatal Zágad
tiasmního mzwje podle § 7 odsr" 1, písm- a} eákona č" 1S §s§§ §b", * rlz*mn*m
plán*vání a stavebním ř*du {eHvebníeáknn}, v* znění poed§j§íeh předpigů

§§§annuJo

y n*uladu * § 4ž sd§t" § a § §? §d§t, 3 gtavebrríhp e*k*ns po§rcni *ávrhu Aktualizace
§.2 í**ad úzarnníhg rczvaie Plucň*ké§o l**j* a Vyh*d*tomni v*ivů Akt*alizace č, 2
aá§ás títz*mniho ruxvaj* plz*ňgkěho kraje na udřĚite|ný rcevoj rizemí"

ůo 30 dnt} ode dn* doručEni {1§. den gd vyvě§cr*í} můře každý uplatxit písemné
pfipomínky k aktual*zgvaným částem řásad *x*mrrihc rozvoje Plzeňského kr*!e na
*drc§e: Kraigký tiřad Pleafulrěho kraj*, odbgr regionálního rozvoie, Škroupova t*, 3s§
1S Plzeň. K pozd*ji uplainěným pfip*mínkám se nepřhtíží"

V d*bě vyvě*ení bude projadnávaná dgku*,neltaw k v*ř*in*mu n*lrlědnutř k dispazici
v li*tinn* podobě na Kraj*k&rn tlkdu Plgeň*kéhr l*mje, adb*ru rryioxálnih* r*zv§*,
*ddělaní úxemního plánování, nebc ke *tažgni ne w*b*vých stránk*ch P}r*ňsk*ho kmje
v sekci Region * i*ho ruavoj xdg; htteťťxl_q§peerp.§ťa§rurpk-qi
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Tento dgkument je vyvě§*n na úřední desce Krajského riřadu Plzeňgkého kraj* a v§gch
gbecnlch a měct*kých ůřadť, v Plzeňsk*m kraii a zvefujněn způs*bem umcžňujíci
dá|kový přístup po dobu 4§ dnů. §le § 2§ odgt. 3 xákcrra č, §§Sl2§04 §b,, správní řád,
v* znění poaděj§ích předpisů, je roehcdují*í den vyvěšení na ábdrrí de*m *pr*vniho
orgánu, kŤ*rý písamno*t dcručuje.
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Razítkr a podpis orgánu, který potvrruj* vyvěšeni v*řejné vyhlášky a jaji areřejnění
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