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Veřejná vyhláška

Oznámení opatření obecné povahy, kterým se vydávají
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (KÚ ÚK UPS),
jako příslušný orgán územního plánování dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

oznamuje
v souladu s § 25 odst. 2 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění (dále jen správní řád) ve spojení s § 20 stavebního zákona

opatření obecné povahy - Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje,
které se vydává v souladu s § 7 odst. 2 písm. a) a § 36 odst. 4 stavebního zákona ve spojení
s § 171 a následujících správního řádu na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011.
Současně v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu a § 20 odst. 2 stavebního zákona
oznamuje, že vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy je není možno zveřejnit v úplném
znění na úřední desce. Úplné znění opatření obecné povahy je k dispozici na těchto místech:


do listinné podoby opatření obecné povahy ZÚR ÚK je možné nahlížet na Krajském
úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení
územního plánování, budova A, 5.N.P., Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

 opatření obecné povahy ZÚR ÚK je dále zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup a to na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz Cesta: Titulní
stránka > Rozvoj kraje > Územní plánování > Nástroje územního plánování > Úroveň
krajská > ZÚR ÚK.

Toto oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, v souladu s § 173
odst. 1 správního řádu a § 20 odst. 1 stavebního zákona se vyvěšuje na úřední desce
Krajského úřadu Ústeckého kraje a na úředních deskách všech obecních úřadů ( tzn. všech
obecních a městských úřadů, úřadů městysů a magistrátů měst) na území Ústeckého kraje,
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této
veřejné vyhlášky. Za den vyvěšení se považuje den, ve kterém byla vyhláška vyvěšena
nejpozději.
Proti opatření obecné povahy ZÚR ÚK nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.

Ing. Zdenka Švehlová
vedoucí odboru

Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje / Obecního
úřadu / Úřadu městysu / Městského úřadu / Magistrátu města/ (nehodící se škrtne)…………
…………………………………………………………………………………………………………..
Zároveň se potvrzuje, že tato vyhláška byla zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne…………………..

Razítko a podpis :

Obecní úřady všech obcí Ústeckého kraje žádáme o vrácení potvrzené vyhlášky
neprodleně po sejmutí z úřední desky na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
územního plánování a stavebního řádu, Velká Hradební 3818/48, 400 02 Ústí nad
Labem.

Rozdělovník :
-

Krajský úřad Ústeckého kraje – k vyvěšení
obecní úřady všech obcí Ústeckého kraje (354) – k vyvěšení
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