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Veřejná vyh|áška
o vydání AktuaIizace č. ,l zásad územního rozvoje P|zeňského kraje

Krajský úřad P|zeňského kraje, odbor
jako pořizovate| Zásad
'regioná|nIho Íozvoje
Územního rozvoje P|zeňského kraje (ZUR PK) pod|e s 7 odst' 1' písm' a) zákona
č. 183/2006 sb'' o Územním p|ánovánía stavebním řádu' Ve znění pozdějších předpisů
(dá|e jen stavební zákon)
oznamule,

Že Zastupitelstvo P|zeňského kraje, přís|ušnépod|e s7 odst' 2 stavebního zákona.
Vyda|o usnesením 437l14 ze dne 10' 3' 2014, V sou|adu s s 36 odsi' 4 stavebního
Zákona a s s 171 a nás|ednými zákona ě. 500/2004 Sb'' spráVnÍ řád (dá|e jen spráVní
řád)' formou opatřeni obecné povahy č.j. RRl14o7|14, Aktua|izaci č' 1 Zásad územního
rozvoje Plzeňského kraje'

Toto oznámení o Vydání Aktua|izace č' 1 zásad Územního |ozvoje P|zeňského
kraje' Vsou|adu s s 173 odst' 1 správního řádu a s 20 odst' 2 stavebního zaKona' se
Vyvěšuje na Úřední desce Krajského úřadu P|zeňského kraje a na úředních deskách
Všech obecních Úřadů (obec' městy, město) na územíPlzeňského kraie'

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnostipatnáctým dnem po Vyvěšení
Veřejné !^/h|ášky na Úřední desce Krajského úřadu P|zeňského kraje. Po nabytí
Účinnosti bude tento dokument záuazný pro územníplány' regu|ačníplány a
|ozhodoVáníV území.
Úp|né znění Aktualizace č. 1 zásad územníhorozvoje Plzeňského kraje a
Vyhodnocení V|ivů této AktuaIizace na udržiteIný rozvoj Územíje Vystaveno k nah|édnutí
na Krajském Úřadu Plzeňského kraje, odboru |egioná|ního rozvoje, oddětení územního
p|ánovánÍ, a zároveň na Webo\4ich stránkách P]zeňské|to kraje: WWw'p|zensky-kraj'cz
Vsekci Krajský Úřad > Region a jeho rozvoj > Územní p|ánoúání > Zásady územního
rozvoje PK zde; http://www. plzensky-kraj.czlcs/clanek/akiua lizace-c 1-zasad-uzemn ihorozvoje-plzenskeho-kraje
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Proti tomuto opatření obecné povahy ne|ze podat opravný prostředek d|e
odst. 2 sDráVního řádu,

Ing. arch. Miloslav

Michalec

Vedoucí odboru regioná|ního rozvoje

Tato veřejná vyh|áška by|a Vwěšena na úřednídesce úřadU:
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