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Bc. Pavla Hofmanová, DiS./'168
phofmanova @kr-kralovehradecky.cz

o doručenínávrhu Aktualizace č. t Zásaď územníhorozvoje
Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na

udržile|ný rozvoj území

Krajský úřad Královéhradeckého laaje, odbor územního plánování a Stavebního řádu,
oddělení územníhoplánování, jako příslušný orgán územníhoplánování, dle $ 7 odst. 1, písm.
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,stavební zákon.,), pořídil podle $ 37 odst. 1 stavebního ziikona na základě
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 23. června 2014 schv á|ené Zprávy ouplatňování
Zásad územníhorozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011
listopad 20l3)' návrh Aktualizace č. 1Zásad územního rozvoje Klálovéhradeckého kraje pro
společnéjednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj ú,zemí '
Kraj ský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územníhoplánování a stavebního řádu,
oddělení územni1ro plánování v souladu s $ 37 odst. 3 stavebního zákona oznamuje, že byl
zpracován návrh Aktualizace č, 1 Zásad územníhorozvoje Královéhradeckého kraje a
Vyhodnocení vliVů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Dokumentace návrhu Aktualizace č. l Zásad územníhorozvoje Klálovéhradeckého
kraje a vyhodnocení vlivů této aktuallzace na udržitelný rozvoj územíbude v souladu
ustanovením $ 37 odst' 3 stavebního zákona po dobu 30 dnů ode dne doručenítéto veřejné
vyhlášky vystavena k veřejnémrr nahlódnutí:
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na odboru územního plánování a sÍavebníhořádu, oddělení územníhoplánovríní,

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245' 500 03 Hradec
Králové, kancelář č. N2.416 (2.NP)' v rámci úředníchhodin' uvedených na
internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo vjíný čas po předchozí
telefonické dohodě.

K návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
k vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný lozvoj územímůŽe podle ustanovení $ 37
odst. 3 stavebního zákona každý uplatnit písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne
doručenítéto veřejné vyhlášky. Termín pro uplatnění písemných připomínek je do úterý
26. |edna 20l.6. K později up1atněným připomínkám se nepřihlíží.Pro počítánílhůtje rozhodné
podle $ 25 odst. 3 Ziíkona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení
veřejné vyhlášky na úřednídesce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Patnáctým dnem
po vyvěšení se tato veřejná vyhláška povaŽuje za doručenou.
a

Adresa pro zasílání připomínek: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor
územníhoplánování a stavebního řádu, oddělení územnílroplánování' Pivovarské náměstí
l245' 500 03 Hradec Králové, ID datové schránky: gcgbp3q
Závěrem připomínáme, že zásady územního rozvoje (včetně jejich aktualizace) dle Š36
odst. 3 stavebního zákona v nadmístních souvislostech územíkraje zpřesňují a rozvíjejícíle
a úkoly územníhoplánování v sou]adu s politikou územníhorozvoje, určujístrategii pro jejich
naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. Zásady územníhorozvoje ani
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územínesmí obsahovat podrobnosti náležejícísvým
obsahem územnímuplánu' regulačnímuplánu nebo navazujícím rozhodnutím.

Aktualizace č,. 1Zásad(lzemního rozvoje Královéhradeckého kraje se podle $ 6 odst. 2
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně anal}tických podkladech' územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znénípozdějších předpisů, pořizuje,
projednává a bude se vydávat v měřítku i : 100 000. Aktualizace č. 1 Zásaďúzemníl-ro rozvoje
Královéhradeckého kraje se projednává a následně se bude vydávat pouze v měněných částech.
Pouze k těmto měněným částem.ie pak moŽné uplatnit písemnép.ipomrnky.
Tato veřejná vyhláškaje vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje se sídlem v Hradci Králové' včetně elektronické úřednídesky, a na úředních deskách
všech obecních úřadůKrálovéhradeckého kraje, rovněž včetně elektronických.

Ing. Petr Háp

vedoucí oddělení územníhoplánování
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K vyvěšení na úřední desce a téžzpůsobem umožňuiícímdá]kový přísrup a následnému
potvrzení a vrácení:
IGajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské

Městsk

oBE.ŇíÚRAĎ

e/

n

áměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Magistrát města

Tato veřejná vyhláška ze dne 23. l|.2015, č, j. 30225NP/2015/Hof musí bý vyvěšena
nejméně po dobu 15 dnů, patnáctým dnem po vyvěšení se píSemnost povaŽuje za
doručenou. První den lhůty se počítáode dne následujícího po vyvěšení na úřední desce.
Po dobu vyvěšení písemnéhovyhotovení této veřejné vyhlášky na úřednídesce byla tato
veřejná vyhláška zveřejněna i způsobem umožňujícímdálkový přístup.
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