KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor územního plánování, stavebního řádu a investic
oddělení územního plánování
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel: 386 720 154, fax: 386 351 900
e-mail: bocek@kraj-jihocesky.cz , web: www.kraj-jihocesky.cz
České Budějovice dne 5. ledna 2006
Č.j.: KUJCK 641 / 2006 OUPI
Vyřizuje: Ing. arch. Radek Boček
Vyvěšeno dne:
(nejpozději dne 20. ledna 2006)

Sejmuto dne:
(nejdříve dne 4. března 2006)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o místě a době konání veřejného projednání
konceptu ÚPVÚC Jihočeského kraje,
vč. posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA)
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a investic, jako
pořizovatel územních plánů velkých územních celků (dále jen ÚPVÚC) na území Jihočeského
kraje podle §14 odst.(2) písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), tímto oznamuje v souladu s §21
odst. (2) stavebního zákona místo a dobu konání veřejného projednání konceptu ÚPVÚC
Jihočeského kraje. Toto veřejné projednání bude spojeno s odborným výkladem. Úvodní
veřejné projednání dne 22. února 2006 bude zároveň veřejným projednáním dokumentace
Posouzení vlivu koncepce na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Datum a místo veřejného projednání:
22. února
2006
23. února
2006
24. února
2006
27. února
2006
28. února
2006
2. března
2006
3.března
2006

České
sál zastupitelstva v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje,
Budějovice U zimního stadiónu 1952/2, České Budějovice
Tábor
zasedací sál Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Husovo náměstí 2938, Tábor
Písek
zasedací sál Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Budovcova ulice 207, Písek
Český
učebna Hasičského záchranného sboru,
Krumlov
Domoradice 125, Český Krumlov
Jindřichův sál kulturního domu Střelnice,
Hradec
náměstí T.G.Masaryka 107/II, Jindřichův Hradec
Prachatice sál Městského divadla,
Velké náměstí 2, Prachatice
Strakonice zasedací sál Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Smetanova ulice 533, Strakonice
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Veřejná projednání budou zahájena vždy od 12:00.
Lhůta vystavení:

od 21. ledna 2006

Adresa pořizovatele,
kde je koncept vystaven
k veřejnému nahlédnutí:

Krajský úřad Jihočeského kraje,
odbor územního plánování, stavebního řádu a investic,
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
v zasedací místnosti č. dveří 2.075.

Důrazně upozorňujeme, že ve lhůtě do 30 dnů od dne posledního veřejného jednání, tedy do
3. dubna 2006, včetně, může každý uplatnit své připomínky (§21 odst. (2) stavebního
zákona), každý dotčený orgán státní správy může uplatnit svá stanoviska (§21 odst. (2)
stavebního zákona), každý dotčený orgán územního plánování může uplatnit své námitky
(§21 odst. (3) stavebního zákona), každý vlastník pozemků a staveb, jehož práva jsou dotčena
veřejně prospěšnými stavbami, které jsou vymezeny v konceptu řešení tohoto ÚPVÚC, může
uplatnit své námitky (§21 odst. (4) stavebního zákona) a každý orgán územního plánování
sousedního územního obvodu může uplatnit své vyjádření (§21 odst. (2) stavebního zákona ve
vazbě na §13 odst. (3) písm. e) vyhlášky 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a
územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů).
Stanoviska, námitky, připomínky a vyjádření zasílejte na adresu uvedenou v záhlaví této
veřejné vyhlášky.
K stanoviskům, námitkám, připomínkám podaným po výše uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Rovněž k vyjádřením uplatněným po stanovené lhůtě nebude přihlíženo.
Předkládaný koncept ÚPVÚC Jihočeského kraje byl zpracován projekčním ateliérem A+U
design, spol. s r.o., na základě zadání tohoto územního plánu. Zadání bylo schváleno
usnesením č. 241/2004 ZK dne 14. září 2004. Řešeným územím je celé území Jihočeského
kraje s výjimkou vojenského újezdu Boletice.
Koncept ÚPVÚC Jihočeského kraje je k dispozici k nahlédnutí také na internetových
stránkách Jihočeského kraje (http://www.kraj-jihocesky.cz), pod odkazem územní plánování,
v kapitole ÚPVÚC Jihočeského kraje, v rozsahu úplné textové části, Hlavního výkresu a
Výkresu veřejně prospěšných staveb. Na webových stránkách je rovněž vyhledávač záměrů
řešených v konceptu ÚPK.
Informace za pořizovatele, odbor územního plánování, stavebního řádu a investic, podávají
kontaktní osoby:
Ing. arch. Radek Boček +420 386 720 154
Romana Vačkářová
+420 386 720 387
Jiří Klang
+420 386 720 334
a další pracovníci oddělení územního plánování.

radek.bocek@kraj-jihocesky.cz
romana.vackarova@kraj-jihocesky.cz
jiri.klang@kraj-jihocesky.cz

___________________________
Ludvík Zíma
vedoucí odboru územního plánování,
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stavebního řádu a investic
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