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odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Oddělení územního plánování
I952l2
76 ČeskéBudějovice
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Vyřizuje

Ing. Daniela Řežábková

Telefon:

386 720 2r0

E-mai|:

reza bkova

Datum:

B.4,2022

@

Dle rozdělovníku

kraj-ji hocesky. cz
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VEREJNA VYHLASKA
DoRUčErvÍrvÁvRHU 4, AKTUALIzAcE zÁsAD úznt-|ruínoRozvoJE
JIHOČESKÉHOKRAJE
A

ozNÁMENí o vEŘEJNÉM pRoJEDruÁnrí rvÁvnnu 4. AKTuALIzAcE
zÁsno úzruruínoRozvoJE JIHočEsKÉHoKRA,E
Krajský Úřad JihoČeskéhokraje, odbor regionálního rozvoje, územníhoplánování a stavebního řádu (dále též
jen ,,krajský Úřaď), jako přísluŠnýorgán územníhoplánování podle 7 odst. 1 písm,
a) zákona e. rgsizooo
§
Sb., o Územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dáIe jen ,,stávební Žákon..;, v souládu s
ustanovením § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrň 4. aktualizace Zásad územního
rozvoje Jihočeskéhokraje (dále téžjen ,,4. aktualizace..), pro veřejné projednání.

s ohledem na skutečnost, že vzhledem k

rozsahu návrhu 4. aktualizace ji není možno celou zveřejnit na
klasické úřední desce, je kompletní dokumentace návrhu 4. aktualizace včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj územív elektronické formě v souladu s ustanovením
L72 odst. 2 správního řádu zveřejněna
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V tištěné podobě je návrh 4. aktua lizace k dispozici a je do něj možno nahlédnout na Krajském úřadě
Jihočeského kraje, odboru regionál ního rozvoje, územníhoplánování a stavebního řád u, oddělení územního
plánování v budově Krajského úřadu Jihočeskéhokraje, U Zimního stadi onu 1952/2,
České
Budějovice, I. patro, Podrobné i nformace a od pověd i na dotazy poskytnou pracovníci odděIení územního
plánování (Ing. arch, Ludmila Šnejdová, tel. 38 6 720 2B1, e-mail
stlsjdoga@lratlhpeeskycz, Ing. Věra
Třísková, tel, 386 72a 2O5, e-mail
Ing. Daniela Režábková, tel. 386 72O 2I0, email : rczab_kaya_@kratjjhp_cesliy.E4 a In g,
n Luksch, tel, 386 720 35B, e-mail
popř ostatní pracovníci oddělení územního p|ánování) v pracovní době krajského
úřadu (tj, v pondělí a středu
v době od B:00 do 16:30, úteryí,čwrtek a pátek v době od B:00 do 14:00), nejlépe po telefonické domluvě
termínu návštěvy
identifikátor
e-podateln

a

DS:

:

kdib3rr
posta @kral- jihocesky. cz

te|:

386 720 111

lč:
70B90650
oIč cZ7OB90650

Naše č. j,: KUJCK

3470312022

Sp, zn,: OREG 34703
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Krajský Úřad dále v souladu s ustanovením § 39 odst, 1 stavebního zákona oznamuje,
že

v útený 10. května 2022 od 12l0O hodin
v hlavní budově Krajského Úřadu

JihoČeskéhokraje, U Zimního stadionu Lg52l2
Budějovicích v kruhovém sálu Zastupitelstva JihočesŘétrotraie č. dveří 2.oto se koná

v

českých

veřejné projednání
návrhu 4, aktualizace Zásad Územního rozvoje ]ihočeskéhokraje včetně projednání
vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území,
KraiskÝ úřad upozorňuje, že:

'

'
'
'
'
'

Ve lhŮtě do 7 dnŮ ode dne konání veřejného projednání mohou obce v řešenénr úzerní
a obce
sousedící s řeŠeným Územím, které mohou brýt záměry řešenými 4. aktuaIizací dotčelny
(dotČenéobce), vlastník, správce nebo p.oúororrateíveřeiné dopravní
a technické
infrastrukturY (tzv. -oprávněný investor") a zástupce veře;-nosti k návrhu 4. aktualizace

uPlatnit své námitky s odŮvodněním a vymezenlm územídoičenéhonámitkou,
Ve stejné lh'"ltě mŮŽe kaŽdý k návrhu 4, aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského
kraje
uPlatnit své PřiPomínky. V souladu s § 22 odst, 3 stavebního zákona musí být ňa.itkv
u-připóri"pv
vznesené při veřejném projednání uplatněny písemně.

DotČenéorgánY mohou v souladu s § 39 odst, 2 stavebního zákona uplatnit do 7 dnů
ode dne
veřejného Projednání svá stanoviska k čáitem řešení, které byly oa společrráhá
změněny_
;uanání

Sousední kraje mohou k návrhu 4, aktualizace mohou uplatnit své připomínky, a to ve lhůtě do

dnů ode dne konání veřejného projednání,

7

K Později uPlatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží(§ 39
odst. 2
stavebního zákona).
pro počítánílhůt je rozhodný datum vyvěšení této
vyhlášky na úřednídesce krajského
úřadu.

Stanoyiika, připomínky a námitkv ie možno uplatnit na adresel

Krajský úřad Jihočeskéhokraje
odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
U Zimního stadionu I952l2

370 76 ČeskéBudějovice
]D datové schránky: kdib3rr

Ing, Věra Třísková

vedoucí oddělení
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