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Vážení,
Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo usnesením č. UZ/7/81/2021 na svém jednání
dne 13. 12. 2021 v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 písm. a) a dle § 36 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a § 171 a následných zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), formou opatření
obecné povahy Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.
Následně pořizovatel, Odbor strategického rozvoje kraje KÚOK, zajistil vyhotovení
úplného znění Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) po
Aktualizaci č. 4.
Vydání Aktualizace č. 4 ZÚR OK a úplného znění ZÚR OK po Aktualizaci č. 4 se doručuje
v souladu s ust. § 20 odst. 3 a § 42 odst. 10 stavebního zákona a s ust. § 173 odst. 1 a
§ 25 odst. 3 správního řádu veřejnou vyhláškou, která se vyvěšuje na úřední desce
Olomouckého kraje a na úředních deskách obecních úřadů obcí Olomouckého kraje a
zveřejňuje se též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Tímto Vám žádáme o bezprostřední vyvěšení přiložené veřejné vyhlášky na dobu
nejméně 15 dnů a následně po sejmutí o její zpětné zaslání s potvrzením o jejím
vyvěšení a sejmutí na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor strategického
rozvoje kraje, oddělení územního plánování, 779 00 Olomouc, Jeremenkova 40a.
S pozdravem
otisk razítka
Ing. Irena Hendrychová
vedoucí oddělení územního plánování
Příloha:
- Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 ZÚR OK a o vyhotovení
úplného znění ZÚR OK po Aktualizaci č. 4
Elektronický podpis - 11.1.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Irena Hendrychová
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Platnost do : 13.4.2022 08:28:51-000 +02:00

