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Kra| sky uhd Usteckého kra|
Velká Hradební 31 í 8/48, 400 02 Ustí nad Labem
odbor uzemního plánování a stavebního Íádu

Datum:
JID:
Čís|o jednací:

Verejná vyh)áška

oznámení opatŤení obecné povahy, kte4|m se vydávají
Zásady zemního rozvoje Usteckého kraje

Krajsk1f rjĚad Ústeckého kraje, odbor rizemního p|ánování a stavpbního iádu (rÚ Úr UPs),
;axo pristušnf orgán rlzemního p|ánování dle $ 7 odst. 1 písm' a) zákona č. 183/2006 Sb', o
zemním p|ánování a stavebním iádu (stavebnízákon), v p|atném znění,

oznamuje

vsou|adus $25odst.2a$ 173odst. 1zákonač.500/2004Sb.,správní iád,vp|atném
znění (dá|e jen správní Ěád) ve spojení s $ 20 stavebního zákona

opatÍení obecné povahy - Zásady zemního rozvoje Ústeckého kraje,

kterésevydávávsou|adus$7odst.2písm.a) aS36odst.4stavebníhozákonavespojení
s $ 171 a nás|edujících správního iádu nazákÍadě usnesení Zastupite|stva Ústeckého kraje

č. 23l25zl2011 ze dne 7.9.201 1.

Současně vsouladu s $ 172 odst. 2 správního Íádu a $ 20 odst. 2 stavebního zákona
oznamuje, Že vzh|edem k rozsahu opatiení obecné povahy je není moŽno zveiejnit v tip|ném

znění ná redni desce. Úp|né znění opatĚení obecné povahy je k dispozici na těchto místech:

rjiadu Ústeckého kraje, odboru rjzemního p|ánování a stavebního Ěádu, oddě|ení
zemního p|ánování, budova A, 5.N.P., Velká Hradební 3118t48,4oo 02 Ústí nad Labem

piistup a to na webovfch stránkách Ústeckého kraje www.kr-usteckv.cz Cesta:'Titulní
štránka > Bozv.oi kraje > Územní plánování > Nástroje rjzemního p|ánování > ÚroveĎ
kraiská > ZUR UK.

Toto oznámení o vydání Zásad rjzemního rozvoje Ústeckého kraje, v souladu s $ 173

odst. 1 správního, ťádu a $ 20 odst. 1 stavebního zákona se vvvěšuje na Úiední desce
Kraiského rjiadu Ústeckého kraie a na iedních deskách všech obecních tiĚidťt ( tzn. všech
obecních a městsklch rjĚadŮ, ÚĚadťr městysťr a magistrát měst) na zemí Usteckého kraje,

včetně zveiejnění zpťrsobem umoŽĎujícím dá|kovf piístup.
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opatňení obecné povahy nabfvá tičinnosti patnáct'fm dnem po dni vyvěšení této
veÍejné vyhlášky. Za den vyvěšení se považuje den, ve kterém byla vyhláška vyvěšena
nejpozději.

Proti opatieníobecné povahy ZÚR ÚK ne|ze d|e s 173 odst. 2 správního Ěádu podat opravn!
orostĚedek.' KHAJSKY URAU

ÚSTECKÉHo KRAJE
odbor zemnlho plárrování

rr/y /* 
gtavejrr:íbo Íádu

%"r-a-4 /

|ng , Zdenka Sveh|ová
Vedoucí odboru

TatovyhláškabylavyvěšenanauÍednídesceího
ft/#aÍy.itr/::1'r":?o::,:::r::"),...,..'.'.
Zárove se potvzuje, Že tato vyh|áška byla zveiejněna téŽ zpťtsobem umoŽĎujícím dá|kov!
piístup.

Vyvěšeno dne /6. q. ,ťrt /( Sejmuto dne Ú" .?.ť.. 
u /4

Razítko a podpis :

neprod|eně po sejmutí z riÍední desky na Krajskf riiad Ústeckého kraje,, odbor
rizemního plánování a stavebního Íádu, Velká Hradební 38í8/48' 400 02 Ustí nad
Labem.

Rozdělovník :

Krajsky Úrad Usteckého kraje - k vyvěšení
obecní urady všech obcí Ústeckého kraje (354) - k vyvěšení
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