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CIznámení veřejného projednání návrhu
Aktualizaee č. 4 zásad územníhor§zvoje kraje vysočina
a Vyhodnóc§ní víivŮ na,udržitelný razv§j území
Krajský Úřad kra.ie VysoČina, odbor úzernního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel
aktualiaace Zásad Územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též,,ZúRKrV") ve smyslu ustanovení
§ 7 odst. 1 PÍsm. a} zákona Č" 183/?006 §b., o územnímplánování a stavebním řádu {stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,stavébnízákon"},

ořnamuj§.
souladu § ustanovením § 39 odst. 1 stavebníha zákona, konání veřejného projednáni
návrhu Aktualizace Č. 4 Záead rlzemního rozvoje Kraje Vysočina * Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj *zemí, které se bude konat
v

v pondělí dne 16. záii$al§ od 10:00 h
v kongresovérn gálu B í.c§ krajského *řiuu kraje vysočina,
budova B, Žižkova 57, Jihlava.

Návrh Aktualizace Č" 4 Zásad Územní{o rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na
udrŽitelný rozvoj ÚzemÍ jsou v tiŠtěnépodobě k nahlédnutína Krajském úřadě Kraje Vysočina,
odborlr Územního plánování a stavebního řádu, ŽížVava57, Jihlava a dále jsou vystaveny ná
webových stránkách kraje na adrese: www.kr-vv§qcir,la,cz, sekce Téma _ portál úzernního

l

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tČo: zoegoz+g
D datové schránky: ksab3eu, e-rnaíl : po§ta@kr*vysocina,ce
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V souladu s ust. § 39 odst. 2 stavebního zákona rnohou dotčenéobce, oprávnění investoři a
zástupci veřejnostÍ podat námitky protí návrhu Aktualizace č, 4 Zásad územního rozvoje Kraje
VYsoČina. Námitky s odŮvodnéním a vymezením datčenéhoúzemílze uplatnit u Krajskéhn
Úřadu Kraje VysoČÍnado 7 dnŮ ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě rnůžekaždý
u
Krajského Úřadu Kraje VysoČina uplatnit připomínky k náve,hu Aktualizace ť, 4 Zásad ůzemního
rozvoje Kraje VysoČina a k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územi, Dotčenéorgány a
ministerstvo uplatní ve stejné lhŮtě stanoviska k ěástem řešeni, které byly od společného
jednání aměněny" K později upÍatněnýrn námitkám, stanoviskům a připornínkám
se nepřihlíží,
V souladu s ust. § 22 odst.3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují
PÍsernně a musí být opatřeny identifikačními r3daji a podpisern osoby, která je uplatňuje.

Adresa Pro doruČovánÍ: Krajský uřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního
řádu. Žížkova 57, 587 33 Jihlava, lD datové schránky ksab3eu,
Návrh Aktualizace ó.
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Zásad územníhorozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na
č.4 Zásad územníhorozvoje Kraje Vysočina a oznámenío
konání jejich veřejného projednání podle § 39 odst. 1 stavebního zákona Krajský úřad Kraje
udrŽitelný rozvcj Území Aktualizace

VysočínadoruĎuje veřejnou vyhláškou.

písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle
§ 25 odst. 3 správního řádu se
PovaŽuje za doruČenou patnáctým dnem vyvěšení na úřednídesce správního org*nu, který
PÍsemnost doruČuje, tj. Krajského Úřadu Kraje Vysočina, pokud byla v téželhůtě zveřejněna též
zPŮsobem umoŽňujicÍm dálkový přístup. Tato veřejná vyhláška se táž zasílá obecním
ÚřadŮm, kterým je, v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu, uložen* povinnost zveřejnění
pisemnosti na sqých úředníchdeskách po dobu nejméně 1§-ti dnů"
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Tato veřejná vyhlr*ška byla vyvěŠenana rjřední desce

tCraiskéi|oúffi,- Obeaního rjřaríu * tJředg-fiěstíse
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Vyvě§eno an",,...,. /Q.. :,..ť:,., k.,,ť..? .. .
§ejmuto dne:

Elektronická riřední desk*:
V}věšeno an",,.,.,...y'.Ó.,..ď.,.,.k.n.
§ejmuto dne:
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odpovědného za vyvěšení

nehodici se škrtne

vyhlášky záoáť!e. o
r:_:"jTť|plánování
,v_e,řelne
§tí.zap|á,ní +ppt na Krajský úřad Kraje vysočina, odbor
uzemniho
a stavebního řádu, Zižkova 57, 587 33 Jihlava

a

Ďís. jednací: KUJI 6,t832i2019

§trana:3

