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¨ 
Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém 
období (říjen 2016 – leden 2018) – oznámení projednání 

 
  

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 dne 4. prosince 2017 o pořízení 
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která se bude 
pořizovat a projednávat souběžně s projednávanými Aktualizacemi č. 1 a č. 2 Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje. 

 
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, písm. a)  stavebního zákona pořídil návrh Zprávy 
o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období 
(říjen 2016 – leden 2018), která ve svém obsahu stanoví požadavky na Aktualizaci č. 3 Zásad 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 

  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje je povinen podle požadavku § 42 odst. 1 stavebního 
zákona zaslat návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018) mimo jiné dotčeným obcím. Podle tohoto 
ustanovení mohou dotčené obce do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy o uplatňování 
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – 
leden 2018) uplatnit k tomuto návrhu své připomínky. K připomínkám uplatněným po výše 
uvedené lhůtě se nebude přihlížet. 
 

Adresa pro zasílání připomínek:   
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
odbor územního plánování a stavebního řádu  
oddělení územního plánování 
Pivovarské náměstí 1245 
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500 03 Hradec Králové 
Id datové schránky "gcgbp3q" 
 
 

 
 
 
Příloha:  
Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém 
období (říjen 2016 – leden 2018) 
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Ing. Petr Háp 
vedoucí oddělení územního plánování 
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