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Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Oddělení územního plánování

§ci{í eíŘnn *tlltt

I952l2
76 ČeskéBudějovice

U Zimního stadionu
37O
Váš dopis zn.:

Ze dne:.

KU]CK 11112212019
OREG 111121/2019/dare SO

Naše č. j.:
Sp. zn.:

Telefon:

Ing. Daniela Řežábková
386 720 210

E-mail:

reza bkova

Datum;

30. 9. 2019

Vyřizuje:

@

ói,

AYs/zq *u

kraj-j hocesky.cz
i

vEŘEJNÁ vyHlÁšrn

I.
KrajskY Úřad JihoČeskéhokraje, odbor regionálního roanoje, územníhoplánování, stavebního řádu a investic
(dále jen ,,krajský úřad"), jako příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební
zákon"), v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 ve vazbě na § 42 odst. 4 stavebniho zákona

oznamuje,
že byl zpracován návrh 4. alGualizace Zásad územního rozvoje Jihočeskéhokraje a vyhodnocení
vlivů na udžitelný rozvoj území(dále jen .aktualizace").
S ohledem na skuteČnost, Že vzhledem k rozsahu návrhu aktualizace jej není možno celý.zveřejnit na klasické
Úřední desce, je kompletní dokumentace návrhu aktualizace v souladu s ustanovením § L7Z odst. 2 zákona č.
5OO|Z004 Sb., správní řád, v platném znění zveřejněna na h|tps;#&eon*q.rtal.kraj-jihoces[y,gqy,czlqs/4_:

aktualizace*zur/.

Návrh aktualizace bude v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 stavebního zákona zveřejněn po dobu 45 dnů
(15 dní doručení+ 30 dní zveřejnění) ode dne vyvěšení této veřejné vyh!ášky. Krajslcý úřad upozorňuje, že
pro počítánílhůt je rozhodné vyvěšení této vyhlášky na úřednídesce krajského úřadu ( viz. § 25 zákona č.
50012004 Sb., správní řád, v platném znění).

je

návrh aKualizace k dispozici a je do něj možno nahlédnout na Krajském úřadě
Jihočeského kraje, odboru regionálního rozuoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení
lzemního plánování v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu t952l2,
Ceské Budějovice, I. patro.. Podrobné ínformace a odpovědi na dotazy, poslrytnou pracovníci oddělení
V tištěnépodobě

Územního plánování (Ing. arch. Ludmila Snejdová, tel. 386 72O 28L, email: qn.pjdqyp@krd-jil,lsqesky.cz, tng.
Daniela Řežábková, tel. 386 720 2I0, email rezabkova@krai-iihoceskv,cz lnq. Ýěiá Ťiiskóvá, {á." 58ó zzb

DS:
e-podatelna:
identifikátor

kdib3rr

posta@kraijihocesky.cz

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069

lČ:

70890650

DICI CZ7OB90650

Naše Č, j.: KUJCK

ItllZZl2019

Sp, zn.: OREG 11112U2019/dare SO

205. email triskova@krai-iihoceskv,cz, popř. ostatní pracovníci oddělení) v pracovnídobě krajského úřadu (§.
útený, čtvrtek a pátek v době od B:00 do 14:00), nejlépe po
telefonické domluvě termínu návštěvy.

v pondělí a středu v době od B:00 do 17:00,

u,
KrajskY úřad upozorňuje, že:

-

-

připomínky k návrhu al<tualízace mohou bý uplatněny nejpozději do 30 dnů ode dne
doručenítéto lyhlášky;
podle ustanovení § 37 odst. 3 stavebniho zákona se k později uplatněným připominkám
nepřihlíží
pro poČítánílhůty pro uplatnění připomínek je rozhodné qwěšení této vyhtášky na
úřední desce krajského úřadu.

Připomínky je možno uplatnit na adrese:

KrajskY úřad ]ihočeskéhokraje
Odbor regionálního rozuoje, územního plánování a stavebního řádu
U zimního stadionu 195212
37O 76 ČeskéBudějovice
ID datové schránky: kdib3rr

Ing. Daniela Řežábková
vedoucí oddělení

Toto opatření musí být zveřejněno nejméně po dobu 45 dnů na úředrlíchdeskách Krajského úřadu
Jihočeskéhokraje a dotčených obcí,

Vyvěšení na úřednídesce:

vyvěšeno d* /:../.|,.:,ďLU.,

Sejmuto dne.

zveřeinění na elektronické úřednídesce:

Vyvěšeno an"

.:!.,../.?;..

/l,r.q

Sejmuto dne.

Naše č. j.: KUJCK LILI22120I9

Sp. zn.: OREG 111121/2019/dare SO

Obdrží:

Města a obce na územíJihočeskéhokraje
KÚ, kancelář ředitete, pí Šmucrová

s

tím, že žádáme §fio úřady o vyvěšenívyhlášky na úřednídesku či jiné obvyklé místo po dobu

45 dnů, pohlzení data vyvěšení a sejmutí vyhlášky a neprodlené vrácení takto potvrzené
vyhlášky zpět Krajskému úřadu - Jihočeskémukraji, odboru územního p!ánování, stavebního
řádu a investic, U Zimního stadionu L952l2| 37O 76 Ceské Budějovic
Dále obdrží:

EPS a.s,, 101 00 Praha 10, Elektrárenská 77412
NET4GAS s,r.o, 140 21Praha, Na hřebenech ll 1718/8
JihočeŮcývodárenský svaz,370 01 ČeskéBudějovice, S. K. Neumanna292119
Povodí Moravy s.p., 602 00 Brno, Dřevařská 'l1,

PRVOK s.f.o., 3822l Kájov, Kájovská 11
Povodí Vltaly s.p,, 150 00 Praha, Holečkova 317818

ČeskéDráhy a.s., 110 15 Praha, Nábřeží L. Svobody 1222
GasNet s.r.o., 40I 17 Ústí nad Labem, Klíšská940/96
ČPPRO a.s., 170 00 Praha, Dělnická 213112
E.ON Distribuce a.s.,370 01ČeskéBudějovice, F. A. Gerstnera212116
ČBVar a.s., ČeskéBudějovice, Severní 226418,370,10
T-Mobile CzechRepublic a.s., 148 00 Praha, Tomíčkova 214411
ČEZ Oistribuce a.s., 405 02 Děčín,Teplická 874t8
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