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V Jih|avě dne
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VYHLÁŠKA

oznámeníveřejnéhoprojednánínávrhu
Aktua|izace ě. 4Zásad územníhorozvoje Kraje Vysočina
a VyhodnocenívIivůna udržitelnýrozvoj území
p|ánování
řádu, jako pořizovate|
Knjský úřadkrajeVysočina,odborúzemního
a stavebního
(dá|etéŽ,,zÚRKrV.)ve smysluustanovení
Zásad územního
rozvojeKrajeVysočina
aktua|izace
p|ánování
řádu (stavební
a) zákonač'183/2006
Sb.,o územním
a stavebním
$ 7 odst.1 pÍsm.
jen
pozdějších
předpisŮ
(dá|e
ve
znění
zákon),
,,stavebnízákon"),

oznamuJe
v souladu s ustanovením$ 39 odst. 1 stavebníhozákona, konání veřejného projednání
návrhu Aktualizace č.4 Zásad územniho rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení v|ivůna
udržite|nýrozvoj území,kterése bude konat
v po-ndělídne í6. záři2019 od í0:00 h
v kongresovémsáIu B {.05 Krajskéhoúřadu Kraje Vysočina'
budova B, ŽiŽkova 57, Jih|ava.
Návrh Aktua|izace č. 4 Zásad územníhorozvoje Kraje Vysočina a VyhodnocenívlivŮ na
rozvoj územíjsou v tištěnépodobě k nah|édnutí
na KrajskémúřaděKraje Vysočina,
udržite|ný
odboru územníhoplánovánía stavebníhořádu, ŽiŽkova57, Jih|avaa dá|e jsou vystavenyna
webových stránkách kraje na adrese: www.kr.vvsocina.cz,sekce Téma . Portá| územního

Ž.žkova57,587 33 Jih|ava,|Čo:70890749
lD datovéschránky:ksab3eu, e.mai|:posta@kr-vysocina.cz

L

p|ánovánía stavebníhořádu - oddě|eníúzemníhop|ánování-Územně p|ánovacidokumentace
Kraje Vysoěina - Návrh Aktua|izaceč,'4 Zásad územníhorozvoje Kraje Vysočina
(https:/lwvyw.kr-vysocina.czýnavrh-aktualizace-c.4-zasad-uzemniho-rozvoie-kraie-wsocina/ds.
304304/p1='103836)
V sou|adus ust. $ 39 odst' 2 stavebnihozákona mohou dotčenéobce, oprávněníinvestoři a
zástupci veřejnosti podat námitky proti návrhu Aktua|izace č,.4 Zásad územníhorozvoje Kraje
Vysočina' Námitky s odůvodněním
a vymezenímdotčenéhoúzemi |ze uplatnit u Krajského
úřaduKraje Vysočinado 7 dnůode dne veřejnéhoprojednání.Ve stejné|hůtěmůŽekaŽdý u
KrajskéhoúřaduKraje Vysočinaup|atnitpřipomínkyk návrhuAktua|izaceč,.4 Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočinaa k Vyhodnocenívlivůna udÉite|nýrozvoj území'Dotěenéorgány a
ministerstvouplatníve stejné |hůtěstanoviska k částem řeŠení,kteréby|y od společného
jednánízměněny' K později up|atněnýmnámitkám,stanoviskůma připornínkámse nepřihlíŽí.
V sou|adus ust' $ 22 odst' 3 stavebníhozákona se stanoviska,námitkya připomínkyup|atňují
písemněa musíbýt opatřenyidentifikačními
údajia podpisemosoby,kteráje up|atňuje,
KrajskýúřadKraje Vysoěina, odbor územníhop|ánovánía stavebního
Adresa pro doručování:
řádu, Žižkova57,587 33 Jih|ava,|D datovéschránkyksab3eu.
Návrh Aktua|izace ě. 4 Zásad územníhorozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocenív|ivůna
rozvojeKraje VysoĚinaa oznámenío
udrŽitelnýrozvojúzemíAktualizaceč.4 Zásad územního
konáníjejich veřejnéhoprojednánípod|e $ 39 odst. 1 stavebníhozákona Krajský úřad Kraje
Vysočinadoručujeveřejnouvyh|áškou'
Písemnostdoručovanáprostřednictvím
veřejnévyhláškypodle $ 25 odst. 3 správníhořádu se
povaŽujeza doručenoupatnáctýrndnem vyvěšenína úřednídesce spÉvníhoorgánu, kter.ý
písemnostdoručuje,
tj. Kra.iského
úřaduKraje Vysočina,pokud by|av téŽe|hŮtězveřejněnatéž
způsobem umoŽňujícím
dá|kový přístup. Tato veřejná vyhláška se též zasílá obecním
úřadům,kterýmje, v souladu s $ 25 odst. 3 správního řádu, uloženapovinnost zveřejnění
písemnostina svých úředníchdeskách po dobu nejméněíS.tidnů.
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Po sejmutÍ
veřejnévyh|áškyžádámeo
zaElánízpět na KrajskýúřadKraie Vysočina,odbor
p|ánování
územnÍho
a stavebního
řádu,Žižkova57,5B733 Jihlava
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