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Veřejná VyhIáška
o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regioná|ního rozvoje, jako orgán územního
plánování příslušný na zák|adě ustanovení $ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183i2006
Sb., o Územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen
,,stavební zákon,.)

oznam uje
v sou|adu s ustanovením. $ 39 odst. 1 a $ 22 stavebního zákona, Že

dne 21" srpna 2oo8 od 10:00 hod. proběhnB ve Ve|kém sále P|zeňského
Prazdroje v P|zni, U Prazdroje 7 , P|zeň - Východní Předměstí, veřejné projednání

návrhu Zásad územního rozvoje P|zeňského kraje s odborným výk|adem.

Zásady územního rozvoje P|zeňského kraje (dá|e jen ,,ZÚR PK..) jsou zpracovárry pro
ce|é území P|zeňského kraje, stanovují zák|adní poŽadavky na úče|né a hospodárné
uspořádání Území, vymezují p|ochy a koridory nadmístního významu a stanovují
poŽadavky na jejich vyuŽití, zejména p|ochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a
veřejně prospěšná opatření, a dá|e stanovují p|ochy územních rezerv. Součástí ZÚR PK
je i vyhodnoceníjejich v|ivů na udrŽite|ný rozvoj Území.

Dokumentace návrhu Zásad územního rozvoje P|zeňského kraje, která bude po
projednání vydána Zastupitelstvem P|zeňského kraje formou závazného opatření
obecné povahy v sou|adu s ustanovením s 172 a násl. zákona č. 500l2a04 Sb.,
správního řádu, bude vystavena kveřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů od 22,07.
2008 do 20.08. 2008.

a) na Portá|e P|zeňského kraje - http://www.plzenskv.krai.cz v sekci Region a
jeho rozvoj > Územní p|ánování > Zásady územního rozvoje PK;

b) na odboru regioná|ního rozvoje Krajského úřadu P|zeňského kraje v P|zni,
Škroupova u|. 18, .

D|e ustanovení $ 39 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu ZÚR PK podat
pouze obce v řešeném území a obce sousedící s P|zeňským krajem (dále jen ,,dotčené
obce..), a to prostřednictvím rady obce, pokud je vo|ena, jinak prostřednictvím
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zastupite|Stva obce, a dá|e zástupce veřejnosti zmocněný podle poŽadavků s 23 odst. 2
stavebního zákona. Nejpozději při veřejném projednání můŽe kaŽdý up|atnit své
připomínky a dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich odůvodněním a
současně musí vymeztt území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závér
veřejného projednání svá stanoviska k připomínkám a námitkám' K později up|atněným
stanoviskům,. připomínkám a námitkám se nepř|h|íŽÍ'

V sou|adu s ustanovením $ 22 odst. 3 stavebního zákona se při veřejném projednání
stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními
údaji a podpisem osoby, která je up|atňuje.

Adresa pro zasí|ání: Krajský úřad P|zeňského kraje, odbor regioná|ního rozvoje,
Škroupova . lB, 306 13 P|zeň.

Tato vyh|áška o veřejném projednání návrhu ZÚR PK bude v souladu se stavebním
zákonem a správním řádem zveřejněna vyvěšením na úřední desce Krajského Úřadu
P|zeňského kraje, na úřední desce Krajského úřadu P|zeňského kraje umoŽňující
dá|kový přístup a na Úředních deskách všech obcí v řešeném Území.

W
vedoucí oddě|ení Územního plánovánÍ

lng. arch. Mi los lav Michalec
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Tato vyh|áška byla
obecního úřadu

pracovník potvrzuje.

V. . . .  . . . . .  dne

vyvěšena na Úřední desce Krajského úřadu P|zeňského kraje i
/ Úřadu městyse / Městského úřadu / Magistrátu města
v době minimálně od 07'07. do 20.08.2008, coŽ tímto níŽe uvedený

razítko
podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení
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Dr. Vác|av TremI


