ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
STAVEBNÍHO ŘÁDU A INVESTIC
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
č. j. KUJCK 93590/2015/OREG datum: 21. 12. 2015 vyřizuje: Ing. Daniela Řežábková telefon: 386 720 210
Sp.zn,: OREG 12075/2015/dare/41
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejich obsahu a
místě zveřejnění dokumentace
I.
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, 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 § 41 stavebního zákona a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),
oznamuje,
že Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 17. 12. 2015 pod usnesením č. 404/2015/ZK-20
ROZHODLO O VYDÁNÍ 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE.
II.
Vzhledem k velkému rozsahu dokumentace vydané 3 aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,
kterou není moţno kompletně zveřejnit na úřední desce Jihočeského kraje a úředních deskách dotčených obcí,
krajský úřad v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 stavebního zákona a § 172 odst. 2 správního řádu oznamuje, ţe
kompletní vydaná 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, je zveřejněna a je do ní moţno
nahlédnout v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, I.
patro, č. dveří 2.041. Kompletní dokumentace je rovněţ vystavena na webových stránkách Jihočeského kraje
http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/3-aktualizace-zur/
Podrobné informace a odpovědi na Vaše případné otázky Vám poskytnou pracovníci oddělení územního
plánování, v pracovní době krajského úřadu (tj. v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 17:00, úterý, čtvrtek a
pátek v době od 8:00 do 14:00), nejlépe po telefonické domluvě termínu návštěvy.
3. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje došlo k úpravě vymezení části koridoru D3/2 pro
umístění IV. tranzitního ţelezničního koridoru v úseku Tábor – Soběslav..
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III.
3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je účinná 15. dnem ode dne jejího vyvěšení.
Rozhodné pro počítaní lhůt je vyvěšení na úřední desce Jihočeského kraje.
3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně dokladů o jejich pořizování, budou uloţeny u
krajského úřadu Jihočeského kraje. Po nabytí účinnosti budou v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 stavebního
zákona poskytnuty v rozsahu potřebném pro výkon jejich působnosti stavebním úřadům a úřadům územního
plánování na území kraje. Zaslány budou i ministerstvu pro místní rozvoj a ministerstvu ţivotního prostředí.
Zveřejněny jsou na webových stránkách Jihočeského kraje http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/3aktualizace-zur/

Ing. Daniela Řeţábková
odbor regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic
vedoucí oddělení územního plánování

Toto oznámení musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách Krajského úřadu Jihočeského
kraje. Zveřejněno musí být také na úředních deskách dotčených obcí na území Jihočeského kraje.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

obdrží:
Obce v řešeném území:









Město Planá nad Luţnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Luţnicí
Obec Košice, Košice 47, 391 17 Košice
Obec Myslkovice, Myslkovice 59, 391 16 Myslkovice
Obec Sedlečko u Soběslavě, Sedlečko u Soběslavě 48, 392 01 Soběslav
Obec Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav
Obec Zvěrotice, Zvěrotice 29, 392 01 Soběslav
Obec Roudná, Roudná 46, 392 01 Soběslav
Město Soběslav, Náměstí Republiky 59/2, 392 01 Soběslav

Dále obdrží:
 KÚ, kancelář ředitele, pí Šmucrová
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s tím, že žádáme výše uvedené obecní úřady a krajský úřad o vyvěšení vyhlášky na úřední desku,
potvrzení data vyvěšení a sejmutí vyhlášky a neprodlené vrácení takto potvrzené vyhlášky zpět Krajskému
úřadu – Jihočeskému kraji, odboru územního plánování, stavebního řádu a investic, U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice.

K seznámení:
 veřejnost zveřejněním na úřední desce,
 Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
 Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
 Kraj Vysočina, Ţiţkova 57, 587 33 Jihlava
 Jihomoravský kraj, Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
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