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Veřeiná vyhláška

o návrhu Aktualizace č.4 Zásad územniho rozvoje Plzeňského kraje
a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č,4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

na udržitelný rozvoj území

Kraiský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje jako poňzovatel ZÉsad
územního rozvoje podle § 7 odst, 1, písm. a) zákona č, 183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebnim řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

v souladu s § 42 odst. 6 a § 37 odst. 3 stavebního zákona pořizení návrhu Aktualizace
ó.4 Zásad územniho rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnoeení vlivů Aktualizace č. 4
Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udžitelný rozvoj úzerní.

Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit pisemné pňpomínky k aktualizovaným
částem Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na adrese: Krajský úřad Plzeňského
kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. K později uplatněným
pňpomínkám se nepňhlíží"

V době vyvěšení bude projednávaná dokumentace k veřejnému nahlédnutí k dispozici
v listinné podoÉ na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje,
oddělení uzemního plánování, nebo ke stažení na webouých stránkách Plzeňského kraje
v sekci Region a jeho rozvoj zde: http:l/www.plzensky-krai,calos/clanek/navrh-aktuallaace-c-
4-zasad -uzem n iho-rozvoje-plzenskehq-k raje
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Tento dokument ie vyvěšen na úřední desce Krajského Úřadu Plzeňského kraje a vŠech

obecnich a mcstsxý.ň 
-ur"oe, 

v plzeňském *áli a zveřejněn 1q1,9l,m umožňující

dálkový přístup po jotu 45 dnů. nre § zs as1 á zákona e_ soot2gg4 Sb,, správni řád,

ve znění pozdějších předpisů, ie rozňodujici den vyrěšeni na riřední desce správního

orgánu, kter,ý písemnost doručuje,

Datum vyvěšeni: Y ,1 "%7S Datum sejmutí: Je l ér ls

Razitko a podpis orgánu, který potvrzuie vyvěšení veřejné vyhlášky a iqi zveřejnění

umožňujíci dálkoqý přistup,
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