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V Plzni 19'září2oo8
RRy3079/08

vyh|áška

o vydání Zásad územníhorozvoje Plzeňského kraje
Zastupite|stvo
Plzeňského
krajev sou|adus ust.$ 173 zákonaČ.500/2004Sb., správnířád,
ve zněnízákonač.41312005
Sb..

oznamuje,
Že na svémzasedání dne 02.09.2008usnesenímč.834/08.
jako příslušný
správníorgán ve smyslu ustanovení
$ 7 odst' 2 písm.a) zákona č.183/2006
Sb', o územnímp|ánování a stavebním řádu, ve znění pozdějšíchpředpisů (dá|e jen
zákon..),za použ|tí
ustanovení $ 36 odst' 4 stavebníhozákona, v sou|adus ust.
,,stavební
171
aŽ 174 zákona č.500/2004sb., správnířád, ve zněnízákona Ó. 413t2oo5Sb.. a ust.
ss
6
a
S
$ 23 a pří|ohyč. 4 vyh|áškyč. 500/2006 Sb., o územně ana|ytickýchpodkladech,
územněp|ánovacídokumentaci
a způsobuevidence územněp|ánovacíčínnosti,

vydalo
Zásady územníhorozvoje P|zeňského kraje"
Zásady územníhorozvoje P|zeňskéhokraje (dá|e jen ,,ZÚR PK.') jsou pořízeny pro ce|é
územíP|zeňskéhokraje, stanovujízák|adnípoŽadavkyna úČe|né
a hospodárnéuspořádání
Území' vymezujíplochy a koridory nadmístníhovýznamu a stanovujípoŽadavky na jejich
vyuŽití,zejména p|ochy a koridory pro veřejně prospěšnéstavby a veřejně prospěšná
opatření,a dále stanovujíp|ochyúzemníchrezerv. SoučástíZÚR PK je i vyhodnoceníjejich
v|ivůna udrŽitelnýrozvoj Území.
V sou|adu s ust. s 173 odst. ,l správního řádu nabývají Zásady územního rozvoje
P|zeňskéhokraje Účinnostipatnáctým dnem po dni vyvěšeníveřejnévyh|ášky.V sou|adu
s ust. $ 20 odst' 1 stavebníhozákona se za den vyvěšenípovaŽujeden, ve kterémbyla
písemnostvyvěšena nejpozději. Tato veřejná vyhláška bude vyvěŠenana Úřední desce
Krajského úřadu P|zeňskéhokraje, na úředníchdeskách všech obecních úřadŮ (obec,
město, městys) P|zeňskéhokraje a na úřednídesce Krajskéhoúřadu P|zeňskéhokraje
umoŽňující
dá|kovýpřístup.

Zásady územníhorozvoje Plzeňského kraje opatřené záznamem o účinnostibudou
poskytnuty stavebnímúřadůmna územíP|zeňskéhckraje, Úřadům územníhop|ánování
na územíP|zeňskéhokraje (Městský Úřad B|ovice,Městský úřad DomaŽ|ice,Městský úřad
HoraŽd'ovice,Městský úřad HoršovskýTýn, Městský úřad K|atovy,Městský úřadKralovice,
Městský úřad Nepomuk, Městský úřad Nýřany, Magistrát města Pizně, Městský
úřad
PřeŠtice,Městský úřad Rokycany, Městský úřad Stod, Městský úřad Stříbro,Městský
úřad
Sušice' Městský úřad Tachov), krajskýmÚřadůmsousedníchkrajů(KÚ Jihočeského
kraje,
KÚ Kar|ovarskéhokraje, KÚ Středočeskéhokraje a KÚ Ústecieno kraje) a
Ministerstvu
pro místnírozvojČR.
Zásady územníhorozvoje P|zeňskéhokraje,včetnědok|adůo jejich pořizováníjsou
uloŽeny
vsou|adu s ust. $164 odst. 2 stavebníhozákona na odboru regioná|ního
rozvojeKrajského
úřaduPlzeňskéhokraje v P|zni, Škroupovau|. 18. Zde můŽekaŽdý do dokumentace
Zásad
územníhorozvojeP|zeňskéhokraje nahlédnout.
Pro dá|kový přístupjsou vydané ZÚR PK včetně usnesení zPK č. 834/08
zveřejněny:
na Portále P|zeňskéhokraje - http:/iwww'p|zensky-kra)'cz
v sekci Region a jeho rozvoj >
Územní p|ánování > Zásady územníhorozvoje PK. V kapito|e B. odůvodněn
í Zásad
územníhorozvoje PK je vyjádřeno,jak by|yzoh|edněnypodmínkyvyplývající
ze stanoviska
MinisterstvaŽivotníhoprostředík vyhodnocenív|ivů
ZÚR PK na Životníprostředí.
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MUDr.PetrZimmermann
hejtmanP|zeňského
kraje

Tato vyh|áškaby|avyvěŠenana úřednídesce
Krajskéhoúřadu P|zeňskéhokraje / obecního úřadui
Úřaou městyse / MěstskéhoÚřadu /
Magistrátuměstav době od 0í. 10. 2008
do í5. 10. 2008, coŽ tímtonížeuvedenýpracovnix
Jotvzúe

- nehodícíse
škrtněte

razítko
podpispraeovníka
odpovědného
za vyvěšení

