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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání opatření obecné povahy

ZÁSADY 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 § 25 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) a § 20 stavebního zákona
vydání opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje,
které v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, § 171 a § 172 správního řádu
vydalo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 16.9.2010 usnesením č. ZK 223/09/10.
Opatření obecné povahy se zveřejní na úředních deskách obecních úřadů v obcích Karlovarského kraje
(tzn. všech obecních a městských úřadů, úřadů městysů a magistrátu města) a na úřední desce
Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Současně Vás v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu a § 20 odst. 2 stavebního zákona informujeme,
že vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy jej není možno zveřejnit v úplném znění na úřední
desce. Úplné znění opatření obecné povahy včetně odůvodnění je k dispozici na těchto místech:
Do listinné podoby opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje je
možné nahlížet na Krajském úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje,
oddělení územního plánování, Krajského úřadu Karlovarského kraje, budova B, Závodní
353/88, Karlovy Vary – Dvory.
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje jsou dále zveřejněny způsobem umožňující
dálkový přístup, a to na webových stránkách Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz.

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

krajský úřad  rozvoj regionu  územní plánování  dokumentace Krajského úřadu
Karl.kraje  zásady územního rozvoje.

Proti OOP nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 3 správního řádu).

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 1.10. 2010 do 18.10. 2010, což se tímto potvrzuje. Zároveň se potvrzuje, že tato
vyhláška byla zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup (§ 25 správního řádu).

V ……………………. dne …………………..
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