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Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Oddělení územního pIánování
U Zimního stadionu I952l2
37076 ČeskéBudějovice

Váš dopis zn.:
Ze dne:

KUJCK 111122/2019
OREG 111121/2019/dare SO

Naše č. j.:
Sp. zn.:

Telefon:

Ing, Daniela Řežábková
386 7z0 2I0

E-mail:

reza bkova @ kraj-j i hocesky.cz

Datum:

30. 9. 2019

Vyřizuje:

vEŘEJNÁ vyHlÁšxn

I.
Krajslcý úřad Jihočeskéhokraje, odbor regionálního rozvoje, územníhoplánování, stavebního řádu a investic

(dále jen ,,krajslci úřad"), jako příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona Č.
ias/zooo Sb.. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební
zákon"), v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 ve vazbě na § 42 odst. 4 stavebního zákona

oznamuje,
že byt zpracován návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeskéhokraje a vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území(dále jen ,,aktualizace").
S ohledem na skutečnost, že vzhledem k rozsahu návrhu aktualizace jej není možno celý zveřejnit na klasické
úřední desce, je kompletní dokumentace návrhu aKualizace v souladu s ustanovením § L72 odst. 2 zákona Č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zveřejněna na https://geoportal.kraj-jjhocesky.qov.czlqs/4aktualizace-zur/.
Návrh aktualizace bude v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 stavebního zákona zveřejněn po dobu 45 dnŮ
(15 dní doručení+ 30 dní zveřejnění) ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky. Krajstcý úřad upozorňuje, Že
pro počítánílhůt je rozhodné vyvěšení této vyhlášky na úřednídesce krajského úřadu ( viz. § 25 zákona Č,
50012004 Sb., správní řád, v platném znění).
V tištěnépodobě

je návrh

aktualizace k dispozici

a je do něj možno nahlédnout na

Krajském Úřadě

Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení
územního plánování v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu L952l2,
ČeskéBudějovice, I. patro.. Podrobné informace a odpovědi na dotazy, poskytnou pracovníci oddělení
územníhoplánování (Ing. arch. Ludmila Snejdová, tel. 386 720 2BI, email: sneidova@krai-iihoceskv.cz, Ing.
Daniela ŘéžáOt<ová, iet. sss 72o 2lo, email rezabkova@krai-iihoceskv.cz tno. VCra triitova. tel. SaS ZZO
identifikátor

DS:

e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

fax:

386 720 111
386 359 069

IČ:

70890650

DIČ: CZ7089O65O

NaŠe Č. j,: KUJCK

IIII22120I9

Sp. zn.: oREG

11112ll20l9ldareSo

205, email triskova(ókrai-jihocesky.cz. popř. ostatní pracovníci oddělení) v pracovnídobě krajského Úřadu (tj,
úteryi, čtvrtek a pátek v době od B:00 do 14:00), nejlépe po

v pondělí a středu v době od B:00 do 17:00,
telefonické dom uvě term
l

ín u

návštěvy.

II.
Krajslcý úřad upozorňuje, že:

-

-

připomínky k návrhu aktualizace mohou být uplatněny nejpozději do 30 dnŮ ode dne
doručenítéto vyhlášky;
podle ustanovení § 37 odst. 3 stavebního zákona se k později uplatněným připomínkám
nepřihlíží
pro počítánílhůty pro uplatnění připomínek je rozhodné vyvěŠenítéto vyhláŠky na
úřednídesce krajského úřadu.

Připomínky je možno uplatnit na adrese:
Krajslcý úřad Jihočeskéhokr{e

Odbor regionálního rozvoje, územního plánovánía stavebního řádu
U zimního stadionu t952l2
37O 76 ČeskéBudějovice
ID datové schránky: kdib3rr

Ing. Daniela Řežábková
vedoucí oddělení

Toto opatření musí b,it zveřejněno nejméně po dobu 45 dnů na úředních deskách Krajského úřadu
Jihočeskéhokraje a dotčených obcí,

vwěšení na úřednídesce:

vyvěšeno an"

.X./..|.,./Í.,,

sejmuto dne.

ctsEC t)ŘEDlljŤVtCL
0'i V,,"/t,,

,ě",W::Z:
3B'/

.

zveřeinění na elektronické úřednídesce:

Sejmuto dne.

Stránka 2 z 3

Naše č. j,: KUJCK

Lltt22l20t9

Sp. zn.: OREG 111121/2019/dare SO

ObdĚí:

Města a obce na územíJihočeskéhokraje
KÚ, kancelář ředitele, pí Šmucrová

§lto úřady o vyvěšení vyhtášky na úřední desku či jiné obttyklé místo po dobu
45 dnů, pohrrzení data vyvěšenía sejmutí vyhlášky a neprodlené vrácení takto potvrzené
vyhlášky zpět rrajsrému úřadu - Jihočeskému kraji, odboru územního plánovánÍ, stavebního
řádu a investic, U Zimního stadionu L9S2l2,37O 76 Ceské Budějovic
s tím, že žádáme

Dále obdĚí:
Oorávnění investoři na územíJihočeského kraiel
- CEPS a.s., 10l 00 Praha 10, Elektrárenská77412
- NET4GAS s.r.o, 14021Praha, Na hřebenech ll 1718/8
- Jihočeskývodárenský svaz,37O 0l ČeskéBudějovice, S, K, Neumanna292119
- Povodí Moravy s.p., 602 00 Brno, Dřevařská 1 1,
- PRVOK s.r.o., 382 2l Kájov, Kájovská 1'l
- Povodí Vltavy s.p,, 150 00 Praha, Holeěkova 317818
- ČeskéDráhy a.s., 110 15 Praha, Nábřeží L. Svobody 1222
- GasNet s.r.o., 401 l7 Ústí nad Labem, Klíšská 940/96
- ČPPnO a.s., 170 00 Praha, Dělnická 213t12
- E.ON Distribuce a.s., 370 0lČeskéBudějovice, F. A. Gerstnera212116
- ČPVer a.s., ČeskéBudějovice, Severní 226418,3701o
- T-Mobile Czech Republic a.s., 148 00 Praha, Tomíčkova214411
- ČpzDistribuce a.s.,405 02 Děčín,Teplická 87418
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