zínfikroi
odbor

umož ujicim dálkov p ístup. PÍo počítánílhlit je dle ust' s 25 odst'
vyvěšeni

na

ední desce

Krajského adu 2linského

kraje.

3

správniho ádu rozhodn den

zemního plánovánl

stavebního ádu
oddělení zemního plánování

a

Vyvěšeno dne:

Datum

oprávněná

07 07 2022

lng. Dagmar Šeligová, Ph'D.

Číslo1ednací

ednÍ osoba

KUSP

-07- ?022

Sejmuto dne:

spisoVá značka

KUZL 52'.191t2022

07

52191/2022 ÚP

Razitko a podpis osoby polvrzujíci Vyvěšení a sejmuti ve ejné vyhlášky a zve ejnění zpŮsobem umožliující

do uěení návÍhu zPRÁvY o
v uplynul m obdobi 2018-2022

dálkoV pristup:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

uplarŇovÁHi zÁseo ÚzeuHÍtto RozVoJE zt-iHsxÉHo xRlle

Krajsk!'
ad ZlÍnskéhokraje, odbor ÚzemnÍho plánovánl a stavebnÍho ádu' jako p Íslušn orgán dle ust. s 7
'j
odst. 1 pÍsm.
a) zákona č. 183/2006 Sb'' o ÚzemnÍm plánovánÍ a stavebnÍm ádu (stavebnÍ zákon), ve zněnl
pozdějších predpist], v souladu s ust. s 42 odsl. 2 stavebního zákona

D lkov, o ístup:

do učuie
návrh zpráVy o uplat ovánl
(dále jen

Zásad zemního rozvoje zlínskéhokraie

V

Zve ejněno dne:

uplynulém obdobl 2018-2022

Sejmuto dne:

Zprávy").

'náVrh
Vzhledem k rozsahu není moŽné dokument zve ejnit v tjplném znění.
Do návrhu zpráw ie možnénahlédnout v tištěné podobě:

.

na K

a.iském adě zlínského kraje, odboru uzemního plánování

V kancelá i č. 'l220

a stavebnÍho

ádu'

Ve 12. pat e'

a p|né znění je zve ejněno zprjsobem umoŽ uiicí dálkov p ístup na adrese:
. https://www.kr-zlinskv.cy'zpÍava-o-uolatnovani_zasad_uzemniho-Íozvoi+zlinskeho_kraie_v-uplVnulem_
obdobi-20'l 8-2022-cl-5479. html

Tato ve e'jná vyhláška je doručena 'l 5. dnem po iejlm vyvěšení
kraie.

na

ední desce Krajského Ú adu Zlínského

Do 15 dnŮ ode dne doručení m Že k náVrhu zpláw kaŽd uplatnit u kraiského u adu písemné pripominky.
K později uplatněntim p ipomínkám se nep hlíŽi. P ipominky se uplatlluií písemně a musí b t opat eny
identiÍikačnímidaii Ve smyslu ust. s 37 odst' 2 zákona ě. 500/2004 Sb', správní ád, ve znění pozdějších
p edpisti, a podpisem osoby, která le uplat uje.
Ad]esa pro do uěování p ipomÍnek: Krajsk ad zlínskéhokraje, odbor Územního plánováni a stavebního
ádu, t ída Tomáše Bati 21, 761 90 ZlÍn.

lng. lvana Kolajová
vedoucÍ oddělenÍ ťlzemniho plánovánl

Tato ve einá vyhláška ie vyvěšena po dobu í5+í5dn na ri ední desce Kra|sk ho adu Zlinsk ho
kÍaje a ednich dgskách obgcnich ad obcí Zlínskáho kraje a zárove je zve ejněna zp sobem

KÉjsk l]

ad zlínského kraje ! t ída Tomáše Bali21
. dagmar.selioova@kr-zlinsky.cz

+420 577 043 469

.761 go zlín
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