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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o veřejném projednání návrhu

ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako příslušný orgán územního
plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s
ustanovením § 39 odst. 1 a § 22 stavebního zákona, že se o upraveném a posouzeném návrhu Zásad
územního rozvoje Karlovarského kraje, které je návrhem opatření obecné povahy, koná veřejné
projednání

ve čtvrtek 24. června 2010 v 10:00 hodin ve společenském sále Krajské
knihovny Karlovy Vary (v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje),
Závodní 378/848, Karlovy Vary-Dvory.

Dokumentace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, která je návrhem opatření obecné
povahy s odůvodněním, v souladu s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, obsahujícím i vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný
rozvoj území, bude minimálně po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. ode dne

25.5.2010, do 23.6.2010 vystavena k veřejnému nahlédnutí, a to:
• na webových stránkách kraje www.kr-karlovarsky.cz. krajský úřad  rozvoj regionu  územní
plánování  dokumentace Krajského úřadu Karl.kraje  zásady územního rozvoje;
• v listinné podobě na odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, Krajského úřadu
Karlovarského kraje, budova B, Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory, kancelář č. 303 (3.NP)

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce Krajského
úřadu Karlovarského kraje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích Karlovarského kraje (tzn.
všech obecních a městských úřadů, úřadů městysů a magistrátu města).
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168,
tel.: +420 353 502 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Dle ustanovení § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje
podat pouze obce v řešeném území a obce s Karlovarským krajem sousedící (dále jen „dotčené obce")
a zástupce veřejnosti (ve smyslu § 23 stavebního zákona). Nejpozději při veřejném projednání,
může každý uplatnit své připomínky, dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich
odůvodněním a současně musí vymezit území dotčené námitkou. Námitky obcí proti návrhu ZÚR
KK uplatňuje dle §6 odst.6 písm.d) stavebního zákona rada obce v samostatné působnosti.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k uplatněným připomínkám a
námitkám.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se dle § 39 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a
musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Adresa pro zasílání připomínek a námitek:
Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor regionálního rozvoje
oddělení územního plánování
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary - Dvory
Současně prosíme o zaslání připomínek a námitek i v elektronické formě na adresu:
vlastimil.vesely@kr-karlovarsky.cz.

.

.

Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu/ Úřadu městysu/ Městského úřadu/
Magistrátu města (nehodící se škrtněte)

ve lhůtě ode dne 6. 5. 2010 do 22.5. 2010, což se tímto potvrzuje

V ……………………. dne …………………..
(razítko, podpis)
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