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V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N Í

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, územního 
plánování a stavebního řádu (dále jen Odbor SR KÚOK), jako příslušný orgán územního 
plánování – pořizovatel, dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),
podle § 37 odst. 4 stavebního zákona oznamuje zveřejnění 

návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje 

Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území

 na webových stránkách Olomouckého kraje http://www.kr-olomoucky.cz/zasady-
uzemniho-rozvoje-cl-185.html

 v listinné podobě na Krajském úřadě Olomouckého kraje, Odboru strategického 
rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu, Olomouc, Jeremenkova 
40b, kancelář č. 1210.

Poučení

Návrh Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení 
vlivů Aktualizace č. 2b Zásad zemního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj 
území podle § 37 odst. 4 stavebního zákona Krajský úřad Olomouckého kraje doručuje 
veřejnou vyhláškou.  
Písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle § 25 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), se 
považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce, pokud byla 
v téže lhůtě zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup. 
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Dle § 25 odst. 3 správního řádu se tato veřejná vyhláška vyvěšuje také na úředních 
deskách všech obecních úřadů v rámci správního obvodu Olomouckého kraje na dobu 
nejméně 15 dnů, dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, který písemnost doručuje. 
Ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky podle § 37 odst. 4 stavebního 
zákona může k návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a 
k Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b Zásad zemního rozvoje Olomouckého kraje na 
udržitelný rozvoj území každý uplatnit u Krajského úřadu Olomouckého kraje písemné 
připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

Bc. Ing. Hana Mazurová
vedoucí oddělení územního plánování 

                       a stavebního řádu

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje 
na dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za 
doručenou. 

Vyvěšeno dne: 

Sejmuto dne: 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: 

razítko, podpis: ……………………………

Záznam o vyvěšení na úředních deskách obcí v rámci správního obvodu Olomouckého 
kraje podle § 25 odst. 3 správního řádu: 

Vyvěšeno dne: 

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: 

razítko, podpis: ……………………………




