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Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
období (listopad 2011 -listopad 2013)
návrh

kraje v uplynulém

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje jako příslušný orgán podle ustanovení § 7
odst. 2 písmene a) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), rozhodlo na svém 22. zasedání dne 8. září
2011, usnesením Č. 22/1564/2011 vydat Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje nabyly účinnost ke dni 16. listopadu
2011.
Podle požadavku § 42 odst. 1 stavebního zákona Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako
příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písmo a) stavebního zákona pořídil návrh
Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období
(listopad 2011 - listopad 2013) a podle § 42 odst. 3 stavebního zákona je povinen předložit
tento návrh ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, a to do čtyř let po vydání
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje je povinen podle požadavku § 42 odst. 2
stavebního zákona doručit návrh Zprávy O uplatňování Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 - listopad 2013) veřejnou
vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Tato vereJna vyhláška je vyvesena na úřední desce Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, včetně elektronické úřední desky, a na
úředních deskách všech obecních úřadů Královéhradeckého kraje, rovněž včetně
elektronických. V souladu s ustanovením § 20 odst. 1 stavebního zákona je možné se s
návrhem Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
v uplynulém období (listopad 2011 - listopad 2013) seznámit ode dne vyvěšení této veřejné
vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, tzn., od 25. října 2013:
a) na internetových stránkách Královéhradeckého kraje:
http://www.kr-kralovehradecky.czlscripts/detail.php?pgid=

160

b) nebo v listinné podobě:
Pivovarské náměstí 1245 I 500 03 I Hradec Králové
tel.: 495 817111 I fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
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na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování,
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář Č. N2.416 (2.NP), v rámci úředních
hodin, uvedených na internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo v jiný čas
po předchozí telefonické dohodě.
Podle § 42 odst. 3 st vebního zákona do 15 dnů ode dne doručení této veřejné
vyhlášky může každý k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 - listopad 2013) uplatnit
písemné připomínky. K později uplatněnýrn připomínkám se nepřihlíží.
Adresa pro zasílání připomínek:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
oddělení územního plánování
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Závěrem připomínáme, že zásady ůzemního rozvoje dle § 36 odst. 3 stavebního
zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování
a koordinují územně plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu
plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím.

Ing. Petr Háp
vedoucí oddělení územního plánování

K vyvěšení na úřední desce a též způ obem umožňujícím dálkový přístup a následnému potvrzeni
a vrácení:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Městský úřad! Obecní úřad! Úřad městyse/ Magistrát mě ta
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Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou. První den lhůty se počítá ode dne následujícího po vyvěšeni na úřední desce.
Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení této veřejné vyhlášky na úředni desce byla tato veřejná vyhláška
zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne
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Sejmuto dne
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Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí
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Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Ověřuji pod pořadovým číslem 53318420-49249-131025113137,
že tento dokument v Iistinné podobě, který
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost
zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 25.10.2013 v 11:32:05. Zaručený elektronický podpis byl
shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti
kvalifikovaného
certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému
seznamu zneplatněných
kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 25.10.2013 10:04: 16. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu:
číslo kvalifikovaného certifikátu 16 2E 27, kvalifikovaný certifikát byl v~dán akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [JC 47114983J pro podepisující osobu
(označující osobu) Ing. Petr Háp, vedoucí oddělení, Oddělení územního plánování, 281, Královéhradecký
kraj [JČ 70889546J. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
Subjekt, který autorizovanou
OBEC SYROVÁTKA

konverzi dokumentu

provedl:

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
25.10.2013
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou
Petr Slonek
Otisk úředního

razítka:

konverzi dokumentu

provedla:

I1IIII

53318420-49249-131025113137

Poznámka:
V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného
certifikátu /6 2E 27, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojů k zneplatněni kvalifikovaného certifikátu.
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověěovactch doložek pfístupné způsobem umožňujícím dálkový
přístup na adrese https://www.czec/tpoint.cVoverovacidoLozky.

