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Odbor regionálního rozvoje, územníhopIánování a stavebního řádu
Oddělení územníhoplánování
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76 ČeskéBudějovice
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Vyřizuje:
Telefon:

Ing. Daniela Řežábková
386 720 2L0

E-mail:

rezabkova@kraijihocesky. cz

Datum:

8.4.2022

Dle rozdělovníku

vEŘEJNÁ

wnúšxn

DoRučEnÍnÁvnHu 4. AKTuALIZAcE zÁsno ÚzrMT{ÍHo RozvoJE
JIHočEsxÉnoKRA|E
A

ozNÁMErrí o vEŘEJNÉu pnoJEDNÁNí nÁvnnu 4, AKTuALIZAcE
zÁsao úzrMNíHoRozvoJE JlHočrsxÉttoKRAIE
Krajslcý úřad Jihočeskéhokraje, odbor regionálního rozvoje, územníhoplánování a stavebního řádu (dále téŽ
jen-,,kiajský úřad"), jako přísiušný orgán územníhoplánování podle § 7 odst. 1 písm. a) _zákona Č. 183/2006
Šb.,o Územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen ,,stavební zákon"), v souladu s
u$ánovením § 39 odst. 1stavebního zákona oznamuje, že bylzpracován návrh 4. aKualizaceZásad Územního
rozvoje Jihočeského kraje (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 kompletnídokumentace návrhu 4, aktualizace včetně vyhodnocenívlivŮ na udrŽitelný
rozvoj územív eleftronické formě v souladu s ustanovením § I72 odst. 2 správního řádu zveřejněna na
https//geoportal kraj-jihocesky qov czlportal/uzemni-planovani/iihoceskv-krai/zasadv-uzemniho-rozvoieiihoceskeho-kraje/4aktual izace-zur
.

V tištěnépodobě je návrh 4. aktualizace k dispozici a je do něj možno nahlédnout na Krajském Úřadě

Jihočeskéhbkraje, odboru regionálního rozvoje, územníhoplánování a stavebního řádu, oddělení Územního
plánování v búově xraisřého úřadu ri'tróčestétro Éra3e, U Zimního stadionu Lg52l2, České
'Budějovice,
I. patro. Polrobné informace a odpovědi na dotazy poskytnou pracovníci oddělení Územního
plánořání (Ing. árch. Ludmila Šnejdová, tel. 386 72O 28t, e-mail: snejdoYa@kraj-jihoceskv.cz, Ing. Věra
Ťřísková, tět. sso 72O 2O5, e-mail: triskov.a@kraj-jihoceskv.cz, Ing. Daniela ŘeŽábková, tel. 386 72O2I0, email: rezabkova@kraj-jihocesky.cz a lng. Štěpán Luksch, tel. 386 720 358, e-mail luksch@krai-jihocesk}t.cz,
popř. ostatní prácovní,ci oddělení územního plánování) v pracovní době krajského Úřadu (tj. v pondělí a středu
v době od 8:00 do 16:30, útený, čWrtek a pátek v době od 8:00 do 14:00), nejlépe po telefonické domluvě
termínu návštěvy.
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Naše č. j.: KUJCK 3470312022

1 stavebního zákona oznamuje, že
Krajský úřad dále v souladu s ustanovením § 39 odst.

v úterý 10. května 2022 od t2:O0 hodin
Zimního stadionu Lg52l2 v
v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeskéhokraje, Utrale
č, dveří 2,o1o se koná

česk,ých

Budějovicícrr v rrurroriZ*.álu ZastupitelsŇ" rlnor""Řétro

veřejné projednání
kraje včetně projednání vyhodnocení
návrhu 4. aktualizace zásad územníhorozvoje Jihočeského
vlivů na udržitelný rozvoj území,
Kraiský úřad upozorňuie. že:

.

.
.
.
.

obce v řešenémúzemía obce
ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou
4, aktualizací dotčeny
řešenými
sousedícís řešeným územím, rcě.á n..orráu'uvt záměry
a technické
dopravní
veřelňé
(dotčenéobce), vlastník, _ správce nebo provozovateí
4, aktualizace
návrhu
k
veřejnosti
zástupce
infrastruktuř'tar". ,,"p|auňcnv-in"".iori a
námitkou,
dotčeného
území
uóruiňit rue nainiů,v . oáúiooněnírn a vymezením
rozvoje ]ihoČeskéhokraje
Ve stejné lhůtě můžekaždý k návrhu 4. aktualizace Zásad Územního být námitkY a
PřiPomínkY
zákona musí
uplatnit své připomínky, V soulad.r.'i ), áďlrtáróunít",o
uinesené při'veřejném projednání up|atněny písemně,
zákona uplatnit do 7 dnů ode dne
Dotčenéorgány mohou v souladu s § 39 9d,rt. ? stavebního
spoleČnéhojednánízměněnY,
od
byly
veřejného projednánísvá stanovisku iia'.tĚ, iešení,které
své PřiPomínkY, a to ve lhŮtě do 7
Sousední kraje mohou k návrhu 4. aktualizace mohou uplatnit
dnů ode dne kónání veřejného projednání,

připomínkám se nePřihlíŽÍ(§ 39 odst, 2
K později uplatněným námitkám, stanoviskům a
stavebního zákona),

.PropočítáníIhůtjerozhodnýdatumvyvěšenítétovyhláškynaúřednídescekrajského
úřadu.

Krajshí úřad Jihočeského kraje

ooíor'regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
U Zimního stadionu L952l2
37O76 ČeskéBudějovice
ID datové schránky: kdib3rr

Ing. Věra Třísková
vedoucí oddělení
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Tato vyhláŠka musí b'ýt vyvěŠena nejméně po dobu 37 dnů na úředních deskách
Krajského úřadu Jihočeského
kraje a dotčených obcí,

Vyvěšení na úřednídesce:
Vyvěšeno O^"
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Zveřejnění na elektronické úřednídesce:
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