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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Toto oznámení musí být ryvčšenona úřední desce Krajského úřadu Karlovarského kraje
na dobu nejméně l5 dnů. Patnáctým dnem se písemnost považuje za doručenou.
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Zveřejněno způsobem umožňujícímdálkový pr'ístup dne: '- 2 -08-

2017

OZNAMENI
K'r'ajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako příslušný orgán ťlzemnílro
plánování dle $ 7 odst. l písm. a) zákona č. 18312006 Sb., o úzen-rním plánování a stavcbním
řádu (stavcbní zákon), ve znění pozdějšíclr předpisťr (dále jcn ,,stavební zákon"), podle $ 39

odst. l ve spojení v $ 22 odst. 1 stavebního zákona oznamuje:

li

konání VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ upraveného a posouzeného
návrhu Aktualizace č' l Zásad územníhorozvoje Karlovarského kraje
a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. l Zásad územníhorozvoje Karlovarskóho kraje
na udržitelný rozvoj územÍ

Doba konání veřejného projednání:

19. září 2017, 10.00

hodin

Místo konání veřejného projednání: Krajská knihovna Karloly Vary, společenslcý sál
areál Krajského úřadu Karlovarského kraje

Závodni 318/84' Karlovy

Vary

Dvory

2/ ZVEŘEJNĚNÍ dokumentací upraveného a posouzeného
návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územníhorozvoje Karlovarského kraje
a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. l Zásad územníhorozvoje Karlovarského kraje
na udržitelný rozvoj území
- elektronicky na wcbových stránkách Karlovarskóho kajc www.kr-kar1ovarskv.cz
sidlo:

K
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Rozvoj regionu a územníplánováni '- ÚzeInni plánování - Dokumentace kaje----'
Aktualizacc č.l Zásad úzernního rozvoje Karlovarského kraje _ upravený návrh pro
veřejné projednání

https://eoo.

-

gl/wqw6Uc

v listinné podobě na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kaje,
Závodni 353/88, Karlovy Vary, budova B, 3. podlaží,kar-rcelář č. 303 a č. 3l3

ooŮvonNĚNÍ:
Upravený a posouzený návrh Aktualizace č. l Zásad územníhorozvoje Karlovarského krajc'
Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. I Zásadúzemniho rozvojc Karlovarského kraje na udržitelný
rozvoj územía oznámeni o konání veřejného projednání podlc { 39 odst. l stavebního zákona
Krajský úřad Karlovarského kraje doručuje veřejnou vyhláškou.
Písemnost doručovaná prostřcdnictvím vcřejné vyhlášky podle $ 25 odst. 2 zákona č. 50012004
Sb., správní Íád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád")' se považuje za
doručenou patnáctým dnem vyvěšení na úřední desce, pokud byla v téželhůtě zveřejněna
téžzpůsobem umožňujícímdálkový přístup (www.kr-karlovarsky.cz --- Úřcdní deska Veřejné vyhlášky).
Tato veřejná vyhláška byla zveřejněna také na úředních deskách všeclr obcí v ránrci správniho
obvodu Karlovarského kraje, podlc $ 25 odst. 3 správnílro řádu. obecní úřady jsou povinny
písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskáclr rra dobu nejmóně l5 dnů. obsah
úřední desky se zveřej ř-ruj e i způsobern urnožňujícídálkový přístup.

Pro účelypočítánílhůt doručeníje dnem vyvěšení této veřejné vyhlášky den qwěšení
na úřední desce Krajského úřadu Karlovarského kraje.

pouČBNÍ:
Dotčenó obce (tj. obce v Karlovarskérn kraji a obce sousedící s Karlovarským krajem),
oprávnění investoři (tj. vlastníci, správci nebo provozovatelé veřejné dopravní nebo veřejné
technické infrastruktury) a zástupce veřejnosti mohou podat Krajskému ťrřadu Karlovarského
kraje dle $ 39 odst. 2 stavebního zákona písemnénámitky proti návrhu Aktualizace č. l
Zásad územníhorozvoje Karlovarského kraje do 7 dnů ode dne veřejného projednání' tj.
do 26' záíi 20l7. Námitky musí obsalrovat vymezení dotčenéhoúzemía odůvodnění.

Dlc $ 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona uplatňuje námitky dotčenéobce v

sarnostatné

pťrsobnosti rada obce (v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce).

Ve lhůtě do 26. záíí2017

mŮŽe každý dle $ 39 odst. 2 stavebního zákona uplatnit
kaje písemnépřipomínky k návrlru Aktualizace č. I Zásad
územníhorozvoje Karlovarskóho krajc a Vyhodnocerrí vlivů Aktualizace č. l Zásad územního
rozvoje Karlovarského kajc na udržitelný rozvoj úzenrí.

u Klajského úřadu Karlovarskélro

sídlo: Karlovy Vnry' Závodni 353/88' 3ó0 oó, Kal]ovy Vary-Dvoly. Česká rcpublika.
Ícl', +42o 354

222l]

I. ht(p://www'kl-kallovarsky'cz.

lČo: 70R9|

|ó8.

c-mail: posta@kl-karlovarsky'cz

DlČi CZ7o8ol lrl8.

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE
oDBoR REGIoillít]tÍHo RozVarE

Dotčenéorgány a ministerstvo uplatní dle $ 39 odst. 2 stavebnílro zákona ve lhťr'tě do 26. záÍi
20l7 stanoviska k částem řešení, které byly zmčněny od společnéhojednání.

K námitkám, stanoviskům

a

připomínkám uplatněným po stanovené lhůtě se nepřihlíží.

Ke stanoviskům, námitkárn a připominkárn ve věcech, o kter,ých bylo rozhodnuto při schválení
politiky úzernníhorozvoje, se nepřihlíží'

V souladu s $ 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují
písemně a musí být opatřeny identifikačnímiúdaji a podpisem osoby, kteráje uplatňrrje.
Adresa pro zasílání stanovisek, námitek a připomínek: Ikajský úřad Karlovarského kraje,
odbor regionálrrího rozvoje' Závodni 353/88' 360 06, Karlovy Vary. Datová schránka: siqbxt2
Současně prosínre o zasílánístanovisek, námitek event. připomínek také v elektronické editovatelné
podobě (woRD) na adresu: pgq[ry!@!5!4!9y319!y42.

Ing. arch. Jaromír Musil

vedorrcí odboru regionálního rozvoje

Záznam o vywěšenína úředních deskách obcí v rámci správního obvodu Karlovarského
kraje podle $ 25 odst. 3 správního řádu:
Všechny obecní úřady ve správním obvodu Karlovarského kraje jsou povinny tuto veřejnou
vyhlášku bezodkladně po doručení q1věsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů.
obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícídálkový přístup.
Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce obecního írřadu / Úřadu-+něsryse / M,ěstskéhe_
úřaóilA4agis+ráfu-měst*]-IJjezdr+íhe{ř*tlu: l/ í Lt c no/
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