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Veřeiná vyhláška

o zahájení řizení o návrhu Aktualizace č' 1|1sad'y''j#liffi ['J:'j: 
e,r:H[l:

;áilT'ii'ná;ffi i"ri"*1;51;l1'.19:-'l;l'-liÍ$l1!.'

Kra jskýúřadPl,"l.r9|,:T,?ř?.1lů';"ťi"#il:iT'"Hi 
jť!i!iij1i13i"Tť

líilt'J; i11"J" *TL]f T'['fl: JÍ: i'Iilol"ui''jo' t'tá'"u,'i zákon)' ve zněni

pozdějšich předpisů

oznamuje

v souladu s $ 42 odst 1,;J"1 :::hÍr| P"í'":'?]:$:[:r1"[?j[íií''"##:li
:,,li"Áli, L[: 3l J5'l.lo'#áň.'i í; [;;il ;; íá rziteňý ro zvo j ú ze m i

Veřejné projednání s odborným r'nýkladem se bude konat dne

10. 12.2013 od 11h

v budově Krajského ur"ou É-r'"*r<'eho kraie' Škroupova 18' Plzeň'

u i"on"|'iii''žrl'žáštupit'r'tu'' 
t ' pátro' č' dv' 174'

Úolné znění návrhu Aktualizace č' 1'Zásad 11:^Tn'no 
rozvoje Plzeňského_ kraje a

whodnoceni vlivů této nr,riliřJ.J .á udrŽitelný ,o'uoj ůi".i je výstaveno k veřejnému

nárrlednuti na Krajském o'xl|,iÉiž"o!*'n; -'"'í.:'.*:'i{e';i:3['nB,l3í!'/3n;'xi!:l

ffi|i::;*ff""'il'" -inflijil' ůir iť:'j* iĚill i''?i'ó ' úzeňni'planovani

>Zásadyúzemniho.^"iš'přlááihttp://wwrru.plzensky-kra'i.czlcs/clanek/aktualizace-
c1 -zasad-uzemniho+ozvolL-plzenskeho-kraie

Dotčené obce, oprávněný investor ?. 'í:-Y.Y"" 
veřejnosti dle $ 39' odst' 2

stavebního 'aton" 'onou 
iojái'na'itrv proti návrhu Xktuáii'á"" č' 1 Zásad územního

rozvoie Plzeňskéno xrale, ře""tii JJů""'alieni u w'")ániioteeneno územi' a to do 7

anů óde dne Veřelného bl]liřařř-ů!. !ýr"e rrir'ta-ňt'zá x"zdý uplatnit připomínky

k náVrhu Aktualizace 
" 

vřnJái 
".-"_.i 

uiiuo tetb aktualizace na udrŽitelný rozvoi Územl'

Íel':377 195 111' fax: 3'/7 195 o78 e-mail: Posta@Dlzenskv-krai cz MdVw plzensky-kÍaj'cz



Námitky a připomínky k měněným částem ZÚR PK a Vyhodnoceni vlivů
Aktualizace č.1 ZÚR PK na udrŽitelný rozvq Území se dle $ 22 odst. 3 stavebního
zákona uplatňují písemně u krajského úřadu na adrese: Krajský úřad Plzeňského kraje,
odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 1 3 Plzeň.

K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíŽí.

lng. arch. Miloslav Michalec
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce úřadu:

VyvěŠeno dne: 0 0 -11- 2013

Sejmuto dne: 1 0 -12- 2013

Elektronická Úřední deska

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

0 6 -11-2013

1 0 -12- 2013

Razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení:
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