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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
DORUČENÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO
KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE O
MOŽNOSTI UPLATNIT PŘIPOMÍNKY K ZPRACOVANÉMU NÁVRHU.

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 § 37 odst. 3 ve vazbě na § 42 odst. 4 stavebního zákona
oznamuje,
že byl zpracován návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 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 aktualizace v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zveřejněna na https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/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. Krajský úřad upozorňuje, že
pro počítání lhůt je rozhodné vyvěšení této vyhlášky na úřední desce krajského úřadu ( viz. § 25 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).
V tištěné podobě 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 1952/2,
České Budějovice, I. patro.. Podrobné informace a odpovědi na dotazy, poskytnou pracovníci oddělení
územního plánování (Ing. arch. Ludmila Šnejdová, tel. 386 720 281, email: snejdova@kraj-jihocesky.cz, Ing.
Daniela Řežábková, tel. 386 720 210, email rezabkova@kraj-jihocesky.cz Ing. Věra Třísková, tel. 386 720
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205, email triskova@kraj-jihocesky.cz, popř. ostatní pracovníci oddělení) v pracovní době krajského úřadu (tj.
v pondělí a 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.
II.
Krajský úřad upozorňuje, že:

-

připomínky k návrhu aktualizace mohou být uplatněny nejpozději do 30 dnů ode dne
doručení této vyhlášky;
podle ustanovení § 37 odst. 3 stavebního zákona se k později uplatněným připomínkám
nepřihlíží
pro počítání lhůty pro uplatnění připomínek je rozhodné vyvěšení této vyhlášky na
úřední desce krajského úřadu.

Připomínky je možno uplatnit na adrese:
Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
U zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
ID datové schránky: kdib3rr

Ing. Daniela Řežábková
vedoucí oddělení
Toto opatření musí být zveřejněno nejméně po dobu 45 dnů na úředních deskách Krajského úřadu
Jihočeského kraje a dotčených obcí.
Vyvěšení na úřední desce:

Vyvěšeno dne ………………..

Sejmuto dne…………………

Zveřejnění na elektronické úřední desce:

Vyvěšeno dne ………………..

Sejmuto dne…………………
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Obdrží:
Města a obce na území Jihočeského kraje
KÚ, kancelář ředitele, pí Šmucrová
s tím, že žádáme tyto úřady o vyvěšení vyhlášky na úřední desku či jiné obvyklé místo po dobu
45 dnů, 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 Budějovic
Dále obdrží:
Oprávnění investoři na území Jihočeského kraje:
- ČEPS a.s., 101 00 Praha 10, Elektrárenská 774/2
- NET4GAS s.r.o, 140 21 Praha, Na hřebenech II 1718/8
- Jihočeský vodárenský svaz, 370 01 České Budějovice, S. K. Neumanna 292/19
- Povodí Moravy s.p., 602 00 Brno, Dřevařská 11,
- PRVOK s.r.o., 382 21 Kájov, Kájovská 11
- Povodí Vltavy s.p,, 150 00 Praha, Holečkova 3178/8
- České Dráhy a.s., 110 15 Praha, Nábřeží L. Svobody 1222
- GasNet s.r.o., 401 17 Ústí nad Labem, Klíšská 940/96
- ČEPRO a.s., 170 00 Praha, Dělnická 213/12
- E.ON Distribuce a.s., 370 01České Budějovice, F. A. Gerstnera 2121/6
- ČEVAK a.s., České Budějovice, Severní 2264/8, 37010
- T-Mobile Czech Republic a.s., 148 00 Praha, Tomíčkova 2144/1

-

ČEZ Distribuce a.s., 405 02 Děčín, Teplická 874/8
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