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Veřejná vyhláška 
 

o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského 
kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského 

kraje na udržitelný rozvoj území 
 
 
          Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje jako pořizovatel Zásad 
územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) podle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 

oznamuje 
 
 
v souladu s § 42 odst. 4, § 37 odst. 4 a § 22 stavebního zákona zahájení řízení 
o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení 
vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území. 
 
 

Veřejné projednání s odborným výkladem se bude konat dne 
 

10. 12. 2013 od 11h 
v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, 

v jednacím sále Zastupitelstva, 1. patro, č. dv. 174. 
 
 

Úplné znění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a 
vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území je vystaveno k veřejnému 
nahlédnutí na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení 
územního plánování, a zároveň na webových stránkách Plzeňského kraje: 
www.plzensky-kraj.cz v sekci Krajský úřad > Region a jeho rozvoj > Územní plánování 
> Zásady územního rozvoje PK zde: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/aktualizace-
c1-zasad-uzemniho-rozvoje-plzenskeho-kraje 
 
 

Dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti dle § 39 odst. 2 
stavebního zákona mohou podat námitky proti návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního 
rozvoje Plzeňského kraje, včetně odůvodnění a vymezení dotčeného území, a to do 7 
dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky 
k návrhu Aktualizace a Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území. 
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Námitky a připomínky k měněným částem ZÚR PK a Vyhodnocení vlivů 

Aktualizace č.1 ZÚR PK na udržitelný rozvoj 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 13 Plzeň.  

 
K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Ing. arch. Miloslav Michalec 
                                                                vedoucí odboru regionálního rozvoje 
 

 
 
 
Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce úřadu: 
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