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VEREJNA VYHLASKA

Zpráva o up|atňování Zásad územního rozvoie Královéhradeckého
kraje v uplynu!ém období (říjen 2016 - leden 2018)

Návrh  zprávy

Zastupite|stvo Královéhradeckého kraje jako příslušný orgán podle ustanovení $ 7 odst. 2
písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním p|ánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, (dá|e jen ,,stavební zákon''), rozhod|o dne 4. prosince 2017 o pořízení
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje' která se bude
pořizovat a projednávat souběŽně s projednávanou Aktua|izací č. 1 Zásad územního rozvoje
Krá|ovéhradeckého kraje a Aktua|izací č' 2Zásad územního rozvoje Krá|ovéhradeckého kraje.

Pod|e poŽadavku $ 42 odst. 1 stavebního zákona Krajský úřad Krá|ovéhradeckého kraje,
odbor územního p|ánování a stavebního řádu, oddě|ení územního p|ánování, jako přís|ušný
orgán územního p|ánování, d|e $ 7 odst. .1' písm. a) stavebního zákona pořídiI návrh Zprávy
o up|atňování Zásad územního rozvoje Krá|ovéhradeckého kraje v up|ynu|ém období (říjen
2016 - leden 2018), která ve svém obsahu stanoví poŽadavky na Aktua|izaci č. 3 Zásad
územního rozvoje Krá|ovéhradeckého kraje.

Krajský úřad Krá|ovéhradeckého kraje je povinen pod|e poŽadavku $ 42 odst. 2 stavebního
zákona doručit návrh Zprávy o up|atňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
vup|ynu|ém období (říjen 2016 - |eden 2018) veřejnou vyh|áškou pod|e $ 25 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Tato veřejná vyhláška je vyvěšena na úřední desce Krajského Úřadu Krá|ovéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Krá|ové, včetně e|ektronické úřední desky, a na Úředních deskách všech
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obecních ÚřadŮ Krá|ovéhradeckého kraje, rovněŽ včetně e|ektronických. V souladu
s ustanovením $ 20 odst. 1 stavebního zákona je moŽné se s návrhem Zprávy o up|atňování
Zásad územního rozvoje Krá|ovéhradeckého kraje v up|ynulém období (říjen 2016 - |eden
2018) seznámit ode dne vyvěšení této veřejné vyh|ášky na úřední desce Krajského úřadu
Krá|ovéhradeckého kraje, tzn., od 12' února 2018:

a) na internetových stránkách Královéhradeckého kraje www'kr-kra|ovehradeĚby.ce,
odrážka ,,rozvoj kraje, dotace,, sekce ,,územní plánovánÍ' po rozk|iknutí odráŽky
,,Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje _ zpráva o
uplatňovánÍ, nebo přímo na odkaze: httn:llwww.kr-
kr a I ove h rad e*kv.-qglsc r i ptsld etai l. p h n ? n g i d * 1 6 0

b) nebo v |istinné podobě:
na odboru územního p|ánování a stavebního řádu, oddě|ení územního p|ánování, Krajského
úřadu Krá|ovéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500
03 Hradec Krá|ové, kance|ář č. N2.416 (2.NP), vrámci úředních hodin, uvedených na
internetových stránkách Krá|ovéhradeckého kraje nebo v jiný čas po předchozí te|efonické
dohodě.

Pod|e $ 42 odst. 3 stavebního zákonado 15 dnů ode dne doručenítéto veřejné vyh|ášky můŽe
kaŽdý k návrhu Zprávy o up|atňování Zásad územního rozvoje Krá|ovéhradeckého kraje
vup|ynu|ém období (říjen 2016 - |eden 2018) up|atnit písemné připomínky. Kpozději
up|atněným připomínkám se nepřih|íŽí.

Adresa pro zasí|ání připomínek: Krajský úřad Krá|ovéhradeckého kraje, odbor Územního
p|ánovánía stavebního řádu, oddě|eníÚzemního p|ánování, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Krá|ové.

Závěrem připomínáme, Že zásady Územního rozvoje dle $ 36 odst. 3 stavebního zákonav
nadmístních souvis|ostech územíkraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního p|ánovánív
sou|adu s po|itikou územního rozvoje, určujístrategii pro jejich naplňování a koordinují územně
p|ánovací činnost obcí' Zásady Územního rozvoje ani vyhodnocenív|ivů na udrŽite|ný rozvoj
Území nesmí obsahovat podrobnosti ná|eŽející svým obsahem Územnímu p|ánu, regu|ačnímu
p|ánu nebo navazujícím rozhodnutím.

oT|SK ÚŘeoruíHo RAZíTKA

Ing. Petr Háp
vedoucí oddě|ení územního plánování
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K wvěšení na úřední desce a téŽ zoůsobem umoŽňuiícím dá|kový přístup a nás|ednému
potvrzení a vrácení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Krá|ové
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Tato veřejná vyh|áška ze dne 12. února 2018, č. j. KUKHK-3336/UPl2018lHoÍ musí být
vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost povaŽuje za
doručenou' Prvníden |hůty se počítá ode dne následujícího po vyvěšení na úřední desce.
Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení této veřejné vyhlášky na úřední desce by|a tato
veřejná vyh|áška zveřejněna i způsobem umoŽňujícím dá|kový přístup.
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Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí


