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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje v uplynulém období (09/2019 - 06/2023)

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení
územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace podle ust. § 7
odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), v souladu
s ust. § 42 odst. 2 stavebního zákona, v návaznosti na ust. § 25 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje
zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
v uplynulém období (09/2019 - 06(2023) (dále jen „Zpráva")

v elektronické podobě na webových stránkách Olomouckého kraje:

https://www.olkraj.cz/download.html?id=106050

v listinné podobě k nahlédnutí prostřednictvím Oddělení územního plánování
Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Jeremenkova 40b, místnost č. 1210, a to v úředních hodinách pro veřejnost
kterýkoliv pracovní den, nejlépe po předchozí domluvě

Kontaktní osoby:
Mgr. Jana Vychodilová, tel. 585 508 436, email: j.vychodilova@olkraj.cz,
Ing. Lenka Chmelová, tel. 585 508 328, email: l.chmelova@olkraj.cz.

Do 15 dnů ode dne doručení může každý k návrhu Zprávy uplatnit písemné
připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.



PO UČENÍ:

• Písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle ust. § 25 odst. 2
správního řádu, se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední
desce, pokud byla v téže lhůtě zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

• Dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední
desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Krajského
úřadu Olomouckého kraje.

• Připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji ve
smyslu ust. § 37 odst. 2 správního řádu a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Otisk razítka. Ing. Irena Hendrychová
vedoucí oddělení územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno do 16. 3. 2023 na úředních deskách Krajského
úřadu Olomouckého kraje a obecních úřadů v rámci správního obvodu
Olomouckého kraje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou.
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