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Krajsky Ůřes Jji]rČeskihŮ krí}je' 0dťl1)r regionálního rozv*je. úEemníh0 pláncváni, stavebníh* řádu a invesiic ídále
1en ,,krajský úřad"), jako piísluŠný orgán úzenrního piánováni írod'e $ 7 odst. '] pí$rn' s} zákona Č. 1831200s S!' c
úzen']ním piánování a s{avBbnim řádu. ve zněni pozdójŠíeh íriedpisú idále jen ',stavební záken'')' v soujadu
s ustanovenim $ 37 cdst. 4 stavebníh0 zákona

oznamule,

Že byl zpraeován návr!"l't" akť{.lalizace Zásad úzeryrníhr ť*uv&je..,íhoěe$kého kraje, vč*tně vylrodnocení
vlivŮ aktualiaacg na *držit*llný rozvoj území {dá|e jan,,aktucliuace''}'

S ohledem na skutečnost, Ž* vzhledem k rnzsahu návthujej není možno celý zv*řejnit na klasleké úřecní desce,1e
i{ompletni dokumentace návrhu aktualizace V$Qljledil $ u$lan0vením $ 172 odst. 2 zákona Č' seŮi2004 sb-,
splávní řád, V plaÍnem 7nění zv€řejněna na http:llup.kraj_jihocesky.enl?aktua'izace-aasad_uegnnniho-roevoje-
N<raj*,'l94.

Nlávrh aktualizace bude v soulacju s u$t*ncvenínr $ 37 r:dst' 4 stavebníhc aákona aveřejněn pó dobu 45 dnů ode
dne vyvěšení této veřejné vyhlášky. Krajstrtý ťrřad irpozorňiitre, Že prro počítáni lhŮt je rozhocně vvvěšení iéto
vyhiášky ne úřední ciesce krajs}rého Ůřadu ( ViŽ' $ 25 zákrrna Č' 500i2004 $b ' správní řád, v platnénr znění)

Vtištěne podŮbě j* návrh áktL]alizace kdispazici a je do náj moŽno ode dne 2g' 1i]. 2Ů13 <Jo 2a.1?'2013
nahléejncut na Krajskérn Ůřadě JihoČesk*ho kraje, or:boru regionáin|ho rozvoje, uzenrniho piánování. stavebního
ťádu a investic, odděleni Úzenrr.:ího plánování v b*ldově Krajskóho úřa<lr.l ""l*hoče$kéhs kraje. U Zirrníhg
stadionru 195212, České tstldrĎ.$ovice' l" patno'' Pocjrobné inÍormace a adpověcli na dotazy, poskyinou pracovnlci
eddělení územního plánování (!ng. arch. Ludnrila Šnejeiová' tel. 38s 72a2w, email srrejdova@kráj-,iihoeesky.ez.
|ng' Věra Třísková' tel. 386 72*2a5, emaj| trlskova@kraj-jihocesk}'.cu' lng Daniela ŘeŽábková, lel. 386
72a21a, ernail reaa}rkova@kraj_jihocesky"cz popř' ostatní praeovníci odděiení) v pra*ovní 0cbě kraj$kého úřadu
(tj. v pondělí a středu v době od 8;00 do 17:00' Ůteryj', čtvr1ek a pátek v době od 8,Ů0 dc i4:00)' nejlepe po
i*ieÍÓnické donr]uvó lern']inLJ návšllěvy'

U zlliiního qtadi*nu' lssza,Áia 76 České Budějovice, 1el.: 3p6 720 1 'l 't , fax: 3s6 35s Ů04
e-podatoIna: posta@kraj-1ilrocesky.cr, rwrrw kÍaj-Jihoceshy'cl
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Kra.}ský úřad upozorňu'}e; Že:

' Připominky k návrhu aktualizaee mohou být uplatněny nejpozději do 30 dnú ode dne doruěeni
vyhlášky* podle ustanoveni $ 37 odst. 4 gtavebního zákona se k poaději uplatněným připomínkám nepřihlíŽí"

lng' Luboš Průcha ' l1' i_:"l.- l 1'
odbor regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebn[ho řádu a investic
pověřen vedením odboru

Toto opatření musí být zveřejněno nejméně po dobu 45 dnů na úřednÍch deskách Krajského úřadu Jihočeského
kraje a dotčených obcí.

tl

VwěŠení na Úřední desce;

Vyvěšeno ar*'!.,..ť!.''. /'0-./3

?veřeinění na elgEo:rÍckó úře_dni descg

Vyvěšeno o,- 4,(!: /9/4

Sejmuto dne

Sejmuto dne
ffiffif;f; ffii"gn-iltu{ffif;
Chiumec 1Ů' 3B2 32 Chlumec
okr' Česky Krumlov
lČ: 00665673
www.obec-chlumec.cz O

obdrží:
. obce na území Jihočeského kraje. KÚ' kancelář ředitele, pí Šmucróvá

stím' Žežádárne tyto úřady"o vy.věšení vyhlášky na. úřednÍ desku či jiné obvyklé mlsto po dobu 45 dnŮ,potvrzení data vyvěšení a s.ejmu.tí vyhlášký a neprodlené vrácení tar<tď|owrzelr6 vyhlášký *pct xip;"rc^uúřadu - Jřhočeskému kraji, odboiu územního plánování, stavebníh; iáJ; a investic, U Zimního stadlonut952l2,370 76 České Budějovice'
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