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V E N N J N À  V Y H L A S K A
o vefejném projednóní nivrhu

Z.q,SAO ÚZENNNÍHO ROZVOJE KARLOVARSKEHO KRAJE

Krajsky úiad Karlovarského kraje, odbor regionólního rozvoje, jako pfíslusny orgón územního
plrinovóní, dle $ 7 odst. l, písm. a) zókona é,. ls3/2006 Sb., o rizemním jUnovani a stavebním Ír{du(stavební zÍtkon), ve.znéní pozdèj5ích pfedpisú (dóle jen,,stavební zÍlcin*), oznamuje v souladu s
ustanovením $ 39 odst. I a $ 22 stavebního z{kona, Ze se o upraveném a posouzeném nóvrhu Zisad
územního rozvoje Karlovarského kraje, které je nàvrhem opatÍení obeóné povahy, konó veíejnéprojednàní

ve òtvrtek 24, óena*20!0 v 10S0 hsdin,ve spoloèen*krÉm s*le Krajeké
knihovny Karloqy Vary (v areólu Krajekého úfadu Karlovarského kraje),

Ziv odní 37Blt4B, Karlovy Vary-Ilvory.

Dokumentace Zí.fiad rizemylo rozvoje Karlovarského kraje, kteró je niívrhem opatfení obecné
povahy s odúvodnéním, v souladu s ustanovením $ 171 ai 174*konu e. iOAtZAOq Sb., spnivní iiid, ve
znèní pozdèjSích piedpisù, obsahujícím i vyhodnocení vlivù aisad územního rozvoje na udràitelnj
rozvoj '(tz-emí, bude minimólnè po dobu 30 dnù ode dne doruèení veÍejné vyhlàiky, tj. ode dnó
25.5.2010, do 23.6.2010 vystavena k veÍejnému nahlédnutí, a to:

' na webovj'ch stn{nkóch kaje www.kr-karlpvarshv.cz" krajsk! úfad à rozvoj regionu ) územní
plónovóní à dokumentace Krajského úiadu Karl,kraje ) zfusady *zemnitro ro"il;";

' v listinné podobé na odboru regionàlního rozvoje, oddélení územního ptónovóní, Krajského úfadu
Karlovarského kraje, budova B,Zívodní 35318b, Karlovy Vary - Dvory, kanceljÍ è.303 (3.Np)

VeÍejnó vyhló3ka se povaZuje za doruóenou.l5. dnem po jejÍm vyvè5ení na uÍední desce Krajského
úfadu Karlovarského kraje a na úiedních deskóch olecnictr úfaC.i ,r,, obcích Karlovarského kraje (tzn.
vSech obecních a méstsklch úÍadri, úiadú méstysù a magistrótu mésta).

Sldlo: Karlovy Vary, Z*vodnl 353/8&3ó{ 21, Karlovy Vary-Dvory, Òeskó repubtik4 Ió: z0g9t tó8, oló, ciroast les,rer.: +420 353 j02 l r r, httprAvww.kr-karrovarsky.c4 e-mrii: posta@tr-krlovarsky.cz



Dle ustanovení $ 39 odst. 2 stavebního zikona mohou nómitky proti nóvrhu zósad územního rozvoje
podat pouze obce v Íeóenérn území a obce s Karlovars\im krqiem sousedící (drile jen ,dotóené obce;')
a zístupce veÍejnosti (ve smyslu $ 23 stavebnlho zikona). Nejpozdéji pÍi vefejném projedndnÍ,
mrlle katdf uplatnìt wé pfipomlnky, dotéené obce a rósiupce veÍejnosti n*-it*v s jejich
odúvodnéním a souéasné musí vymezit území dotèené nónnitkou. Nó*itky obcí proti na*nu àjn
KK uplaniuje dle $6 odst.ó písm.d) stavebního zAkanarada obee v samostatné pùsobnosti.
Dotèené orgóny uplatní na zAvér vefejného projednénl sv6 stanoviska k uplatnènjm pfipomínkóm a
nómitkóm.
K pozdèji uplatnén;fm stanoviskùm, pÍipomínlcim a nimitkrim se dle g 39 odst. 2 stavebního zókona
nepiihlíàí.

V souladu s $ 22 odst. 3 stavebního zókona se stanoviska, nàmitky a pfipomínky uplatfiují písemné a
musí b;it opatíeny identifikaòními údaji a podpisem osoby, kterà je uplarfi.uje.

Adresa pro zasílàní pÍipomínek a nómitek:
Krsdsky úfad Karlovarského krqje
odbor regionólního rozvoje
oddélení územního plinovriní
Zéxodní 353/88
36A2l Karlovy Vary - Dvory

Souóasné prosíme o zaskiní píipomínek a nàmitek i v elektronické formé na adresu:
vlastimil.vesely@kr-karlovarsky.cz.
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Tfto.vyhLiÈka UV! 1fvèlg{a na-rlfední desce Obecního rifadu/
(nehodící se íkrtnèîe)

ve lhùtè ode dne 6. 5. 2010 do 22.5. 2A10, cot se tímto potvrzuje

r v L,r'r' rr \_r,,.Ma-*.-
arch. Jaromír Musil

odboru regionólníh{ rozvoj e
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