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Veře vyh|áška
o vydání Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Zastupite|stvo Plzeňského kraje v sou|adu s ust. $ 173 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění zákona č. 41312005 Sb..

oznam uje,

Že na svém zasedání dne 02.09.2008 usnesením č. 834/08.

jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení $ 7 odst' 2 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb', o územním p|ánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen
,,stavební zákon..), za použ|tí ustanovení $ 36 odst' 4 stavebního zákona, v sou|adu s ust.
ss 171 aŽ 174 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění zákona Ó. 413t2oo5 Sb.. a ust.
S 6 a $ 23 a pří|ohy č. 4 vyh|ášky č. 500/2006 Sb., o územně ana|ytických podkladech,
územně p|ánovacídokumentaci a způsobu evidence územně p|ánovací čínnosti,

vydalo

Zásady územního rozvoje P|zeňského kraje"

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

V sou|adu s ust. s 173 odst. ,l správního řádu nabývají Zásady územního rozvoje
P|zeňského kraje Účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyh|ášky. V sou|adu
s ust. $ 20 odst' 1 stavebního zákona se za den vyvěšení povaŽuje den, ve kterém byla
písemnost vyvěšena nejpozději. Tato veřejná vyhláška bude vyvěŠena na Úřední desce
Krajského úřadu P|zeňského kraje, na úředních deskách všech obecních úřadŮ (obec,
město, městys) P|zeňského kraje a na úřední desce Krajského úřadu P|zeňského kraje
umoŽňující dá|kový přístup.
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Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje opatřené záznamem o účinnosti budou
poskytnuty stavebním úřadům na území P|zeňskéhc kraje, Úřadům územního p|ánování
na území P|zeňského kraje (Městský Úřad B|ovice, Městský úřad DomaŽ|ice, Městský úřad
HoraŽd'ovice, Městský úřad Horšovský Týn, Městský úřad K|atovy, Městský úřad Kralovice,
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), krajským Úřadům sousedních krajů (KÚ Jihočeského kraje,
KÚ Kar|ovarského kraje, KÚ Středočeského kraje a KÚ Ústecieno kraje) a Ministerstvu
pro místní rozvoj ČR.

Zásady územního rozvoje P|zeňského kraje, včetně dok|adů o jejich pořizováníjsou uloŽeny
vsou|adu s ust. $164 odst. 2 stavebního zákona na odboru regioná|ního rozvoje Krajského
úřadu Plzeňského kraje v P|zni, Škroupova u|. 18. Zde můŽe kaŽdý do dokumentace Zásad
územního rozvoje P|zeňského kraje nahlédnout.

Pro dá|kový přístup jsou vydané ZÚR PK včetně usnesení zPK č. 834/08 zveřejněny:
na Portále P|zeňského kraje - http:/iwww'p|zensky-kra)'cz v sekci Region a jeho rozvoj >
Územní p|ánování > Zásady územního rozvoje PK. V kapito|e B. odůvodněn í Zásad
územního rozvoje PK je vyjádřeno, jak by|y zoh|edněny podmínky vyplývající ze stanoviska
Ministerstva Životního prostředí k vyhodnocenív|ivů ZÚR PK na Životní prostředí.
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MUDr. Petr Zimmermann
hejtman P|zeňského kraje

Tato vyh|áška by|a vyvěŠena na úřednídesce
Krajského úřadu P|zeňského kraje / obecního úřadu i Úřaou městyse / Městského Úřadu /Magistrátu města- v době od 0í. 10. 2008do í5. 10. 2008, coŽ tímto níže uvedený pracovnix Jotvzúe

razítko
podpis praeovníka odpovědného za vyvěšení- nehodícíse škrtněte


