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Oznámení společného jednání o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje  - žádost o zveřejnění oznámení 

 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 

oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, 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“), pořídil podle § 38 odst. 3 stavebního zákona na základě 
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 12. 9. 2016 schválených Pokynů pro 
zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
(dále jen „pokyny“), Nový návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na 
udržitelný rozvoj území. 

 
 Nový návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a 

vyhodnocení vlivů tohoto nového návrhu na udržitelný rozvoj území zohledňuje 

výsledky společného projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj 

území, uskutečněného na přelomu roku 2015 a 2016, a na podkladě zastupitelstvem 

kraje schválených pokynů doplňuje takto projednaný návrh o návrhový koridor veřejně 

prospěšné stavby přeložky silnice I/11 Hradec Králové – Blešno – Nepasice, tzv. Severní 

tangenty, „DS2A“. 
  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje je povinen podle požadavku § 37 odst. 3 
stavebního zákona doručit Nový návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území 
veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen “správní řád“). 

 
Tímto Vás žádáme o zveřejnění veřejné vyhlášky oznamující projednání Nového 

návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a 

vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území podle § 37 odst. 3 
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stavebního zákona a § 25 správního řádu na úřední desce Vaší obce, včetně elektronické 

úřední desky, na zákonem stanovenou dobu, tj. nejméně po dobu 15 dnů. 

Veřejnou vyhlášku Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu, který Vám je odesílán 

prostřednictvím elektronické datové schránky.  
 
Po sejmutí veřejné vyhlášky z úřední desky Vaší obce, včetně elektronické, zašlete 

tuto vyhlášku s daty vyvěšení a sejmutí zpět na adresu Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje (fyzicky nebo datovou schránkou) nebo e-mailem na adresu: phofmanova@kr-
kralovehradecky.cz 

 
 
Za spolupráci děkujeme. 
 

 

Příloha:  

Veřejná vyhláška ze dne 14. 11. 2016, č. j. KUKHK – 36537/UP/2016/Hof 

 
 
 

 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 
 
 

Ing. Petr Háp 
vedoucí oddělení územního plánování  
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