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DORUČENi NÁVRHU 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNíHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE,
VČETNĚ VYHODNOCENI VLIVU NA UDRŽITELNY ROZVOJ ÚZEMí A INFORMACE O MOZNOSTI

UPLATNIT PŘIPOMíNKY K ZPRACOVANÉMU NÁVRHU.

I.

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálnlho rozvoje, ůzernnlho plánováni, stavebnlho rádu a investic (dále
jen .krajský úřad"), jako příslušný orgán územnlho plánováni podle § 7 odst. 1 plsm. a) zákona Č. 183/2006 Sb., o
územnlm plánováni a stavebnlm rádu, ve zněnl pozdějšlch předpisů (dále jen .stavebnl zákon"), v souladu
s ustanoven lm § 37 odst. 4 stavebnlho zákona

oznamuje,

že byl zpracován návrh 1. aktualizace Zásad územniho rozvoje Jihočeského kraje, včetně vyhodnocení
vlivů aktualizace na udržitelný rozvoj územi (dále jen "aktualizace").

S ohledem na skutečnost, že vzhledem k rozsahu návrhu jej nenl možno celý zvefejnit na klasické úřednl desce, je
kompletnl dokumentace návrhu aktualizace v souladu s ustanoven lm § 172 odst. 2 zákona Č. 500/2004 Sb.,
správní rád, v platném zněnl zvefejněna na http://up.kraJ-jihocesky.czJ7aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-
kraje,194.

Návrh aktualizace bude v souladu s ustanoven lm § 37 odst. 4 stavebního zákona zveřejněn po dobu 45 dnů ode
dne vyvěšeni této veřejné vyhlášky. Krajský úřad upozorňuje, že pro počltánl lhůt je rozhodné vyvěšeni této
vyhlášky na úřední desce krajského úřadu ( viz. § 25 zákona Č. 500/2004 Sb., správnl rád, v platném zněnl).

V tištěné podobě je návrh aktualizace k dispozici a je do něj možno ode dne 29. 10.2013 do 20.12.2013
nahlédnout na Krajském úřadě Jihočeského kraje, odboru regionálnlho rozvoje, územnlho plánováni, stavebnlho
rádu a investic, odděleni územnlho plánováni v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního
stadionu 1952/2, České Budějovice, I. patro •. Podrobné informace a odpovědi na dotazy, poskytnou pracovnIci
odděleni územnlho plánován! (Ing. arch. Ludmila $nejdová, tel. 386 720281, email snejdova@kraj-jlhocesky.cz.
Ing. Věra Třlsková, tel. 386 720205, email triskova@kraj-jihocesky.cz. Ing. Daniela Řežábková, tel. 386
720210, email rezabkova@kraj-jihocesky.cz popř, ostatnl pracovnici oddělenI) v pracovnl době krajského úřadu
(tj. v ponděll a středu v době od 8:00 do 17:00, úterý, čtvrtek a pátek v době od 8:00 do 14:00), nejlépe Po
telefonické domluvě termlnu návštěvy.
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U Zimnlho stadionu 195212. 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386359004
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz. www.kraj-jlhocesky.cz
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II.

Krajský úřad upozorňuje, že:
Připomínky k návrhu aktualizace mohou být uplatněny nejpozději do 30 dnů ode dne doručeni této
vyhlá§ky
podle ustanoveni § 37 odst. 4 stavebního zákona se k později uplatněným připomlnkám nepřihlíží.tit~-"')G:>, .~:z'~ \%tI-:l
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Ing. Luboš Průcha Vv----::J l )1..AJ..C .01. ." I," ~
odbor regionálnlho rozvoje, ~/110Č~CJ
územnlho plánováni, stavebnlho rádu a investic
pověřen vedenlm odboru

Toto opatření musl být zveřejněno nejméně po dobu 45 dnů na úřednlch deskách Krajského úřadu Jihočeského
kraje a dotčených obcI.

Vyvěšení na úřední desce:

r:: ji c1(l/ r
Vyvěšeno dne : . Sejmuto dne .

Zveřelněnl na elektonické úřední desce:

C. ((Jr-tf
Vyvěšeno dne . Sejmuto dne .

Obdrží:
• obce na územ! Jihočeského kraje
• KŮ, kancelář reditele, pl Šrnucrová

s tlm, že žádáme tyto ůřady o vyvěšeni vyhlášky na úředni desku či jiné obvyklé mlsto po dobu 45 dnů,
potvrzeni data vyvěšeni a sejmutí vyhlášky a neprodlené vráceni takto potvrzené vyhlášky zpět Krajskému-
úřadu - Jihočeskému kraji, odboru územniho plánováni, stavebniho řádu a Investic, U Zlmniho stadionu
1952/2, 370 76 České BUdějovice.
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 53578296-56215-131104124749, že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické skládající se z 2 listů, se doslovně
shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Ověřující osoba: Marie Barešová
Vystavil: Jihočeský kraj

V Českých Budějovicích dne 04.11.2013

53578296-56215-131104124749
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