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Veřejná vyhláška
oznámení o zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu Zásad územního

rozvoje Ústeckého kraje a výzva k up|atnění připomínek nebo námitek

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor Územního p|ánování a stavebního řádu 1rÚ Úr< UPs),
jako přís|ušný orgán územního plánování d|e ust. s 7 odst' 1 písm' a) zákona
č. 183/2006 Sb., o Územním p|ánování a stavebním řádu (stavební zákon), v p|atném znění,
oznamujevsou|adusust.$39odst. 1vespojení s$22odst. 1stavebníhozákona,Žeseo
upraveném a posouzeném návrhu Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK),
kterýje návrhem opatření obecné povahy, koná veřejné projednání

v pondě|í 22. listopadu 20í0 v 10:00 hodin

v konferenčním sá|e Krajského úřadu Ústeckého kraje (Budova A - 2.N.P.), Velká Hradební
3118148,4oo 02 Ústí nad Labem.

Dokumentace návrhu zÚR Úx, který je návrhem opatření obecné povahy s odůvodněním,
v sou|adu s ust. ss 171-174 zákona ,č. 50012004 Sb., správní řád, v p|atném znění,
obsahujícím i vyhodnocení v|ivů ZUR UK na udrŽite|ný rozvoj území, bude minimá|ně po
dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyh|ášky vystavena k veřejnému nahlédnutí
v souladu s ust. $ 39 odst. 1 stavebního zákona :

- v |istinné podobě na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Ve|ká Hradební 3118t48, 4oo 02
Ústí nad Labem, Budova A - v prostorách 5'N.P. před kance|ářemi oddělení Územního
plánování, odboru UPs (č.536 - 533);

- na webových stránkách Ústeckého kraje : www.kr-ust9ckv'cz. Cesta: Titu|ní stránka > Rozvoj
kraie > Územní p|ánování > Nástroje Územního p|ánování > Úroveň krajská > oznámení o veřejném
oroiednání návrhu ZUR UK.

Námitky přoti návrhu ZÚR ÚK mohou podatdle ust. $ 39 odst.2 stavebníhozákona pouze
obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dá|e jen ,,dotčené obce,.) a
zástupce veřejnosti (ve smys|u ust. $ 23 stavebního zákona). Nejpozději při veřejném
projednání můŽe kaŽdý up|atnit své připomínky a dotčené obce a zástupce veřejnosti
námitky s jejich odůvodněním a současně musí vymezit území dotčené námitkou.
Námitký obcí proti návrhu zÚn Úr up|atňuje d|e ust. $ 6 odst' 6 písm. d) stavebního zákona
rada obce v samostatné působnosti.

V sou|adu s ust' $ 22 odst' 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky
uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je
upIatňuje.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých by|o rozhodnuto při

schvá|ení Po|itiky územního rozvoje Čn zoog (schvá|ená v|ádou ČR dne 20.7.2oo9
usnesením vlády č. 929) d|e ust. $ 39 odst. 3 stavebního zákona se nepřih|íŽí'
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Vyvěšeno 1.10'2010

Razítko a podpis :

Dotčené orgány up|atni na závěr veřejného projednání svá stanoviska k připomínkáma námitkám.

upIatněn ovls
stavebniho zákona nepřih|íží.

Adresa pro zasí|ání připomínek a námitek : Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká HradebnÍ3118148,40o 02 Ústí nad Labem, odbor územního pranŇania stavebního řádu'Současně prosíme o zas|ání připomínek a námitek i v e|ektronické formě na adresu :pokorna. l@kr-usteckv. cz.
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Tato písemnost se pod|e ust, $ 20 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s ust. $ 25 odst. 2 a3 správního řádu doručuje veřejnou vyh|áškou tak' Že se vy'věsí na úřední desce správního
'o,''9án.u:.kteý 

pÍsemnost doručuje, tj. na úřední desce KÚ UK, a na úředních deskách obcíUsteckého kraje. Písemnost se zveřejní téŽ způsobem umoŽňujícíň ;ák;;' přístup. Podleust. $ 20 odst. 1 stavebního zákona se považu)e za den vyvěšení den' ve kterém by|apísemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým onem po vyvěšeňi 
" 

iu"r"rneni na webovýchstránkách se písemnost povaŽuje za doručenou.
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::"f i liÍif T :l"ÍňHsÉrn:-I,:i". T9í.", : |Y. vyvěs i |y veřej no u vyh láš k uod,|.10.20í0 do 22.11.201o a vráti|y,Íuto.vyhtášru .beiir';,J;!,*j;i'lil"'''i[j:[;
úřad Ústeckého kraje, odbor územňího pE;;;';i aTávebního řádu, Velká Hradební3118148, 40o 02 Ústí nad Labem s g9tv-n9ním. o jejím vyvěšení na úřední desce asejmutí včetně potvrzení jejího zveřejnění způsoóem umožňujícim Jálrový přístup(vyvěšení na e|ektronické desce).

Rozdě|ovnÍk :. všechny obecní úřady obcí Ústeckého kraje (354)

K vyvěšení.
- Krajský úřad Ústeckého kraje
- všechny obecní úřady obcí Ústeckého kraje (354)
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