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KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR REGIONÁLNíHO ROZVOJE
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
NAŠE ZN.: RFU3921/18
DATUM: 14. 09. 2018

Veřejná vymáška

o vydárí Aktualizace č. 2 Zásad úzernního rozvoje Plzeňského kraje

Krajský úřad P)zeřiského kraje, Odbor regionálního rozvoje, jako pořizovatel zásad
územního rozvoje podle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje,

že
Zastupitelstvo Plzeňského kraje, příslušné dle § 7 odst. 2 stavebního zákona, vydalo
dne 10. 9. 2018 na svém 12. zasedání usnesením č. 815/18 Aktualizaci č 2 Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje formou opatření obecné povahy v souladu s § 36
odst. 4 stavebního zákona a s § 171 a následnými zákona č. 500/2004 sb., správní řád.

Toto oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje se
v souladu s § 25 odst. 3 a § 173 odst. 1 správniho řádu vyvěšuje na úřední desce
Krajského úřadu Plzeňského kraje a na úředních deskách všech obecnich úřadů na
území Plzeňského kraje.

Opatření obecné povahy nabude účinnosti 15. dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na
úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje, poté bude tento dokument závazný pro
územní plány, regulačni plány a rozhodování v území na celém úzerm Plzeňského kraje.
Vydaná Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvo')e Plzeňského kraje, Vyhodnocení vlivů
této aktualizace na udržitelný rozvoj území a také úplné znění Zásad územního rozvo')e
Plzeňského kraje po této aktualizaci jsou k nahlédnutí na Krajském úřadu Plzeňského
kraje, odboru regíonálního rozvoje, odděleni územního plánování, a také dálkově na
internetových stránkách Plzeňského kraje zde:
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Tel.: 377 195 111, fax: 377 195 078

e-mail: ?lzensky-kra?.cz

www.plzensky-kraj.cz
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Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 'l 73 odst. 2
správního řádu.
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Ing. arch. Miloslav Míchalec

vedoucí odboru regionálního rozvoje
Datum sejmutí:
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšeni vere)né vyhlášky a její zveřejnění

umožňující dálkový přístup.

