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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA
oznámení

o zahájení řízení o aktualizaci Č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina,
návrhu opatření obecné povahy a
vystavení návrhu aktualizace Č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
k veřejnému nahlédnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu jako orgán
vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle ustanovení § 5 odst. 1 a 2 a § 7
odst. 1 písmo a) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
podle § 39 odst. 1 a § 22 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů
zahájení řízeni o aktualizaci Č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a
návrhu opatření obecné povahy aktualizace Č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
Veřejné projednání s odborným výkladem proběhne
v úterý 29. května 2012 od 10:00 h
v zasedací místnosti krajského úřadu B 3.15, B 3.16
Žižkova 57, Jihlava.
Po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky budou zásady územního rozvoje včetně
návrhu opatření obecné povahy vystaveny k veřejnému nahlédnutí na odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina, žižkova 57, Jihlava, v přízemí
budovy C, č. kanceláře C 1.08. Ve stejné lhůtě budou výše uvedené dokumenty vystaveny na
webových stránkách kraje www.kr-vvsocina.cz. v sekci téma - portál územního plánování a
stavebního řádu - územně plánovací dokumentace Kraje Vysočina - aktualizace č. 1 Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina.
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Veřejná vyhláška se povazure za doručenou 15. den po JeJlm vyvěšení na úřední desce
Krajského úřadu Kraje Vysočina a na úředních deskách magistrátu, městských úřadů. úřadů
městysů a obecních úřadů v Kraji Vysočina.
Dle ustanovení § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu aktualizace Č. 1
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící
s tímto řešením (dotčené obce) a zástupce veřejnosti (ve smyslu § 23 stavebního zákona).
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky. dotčené obce a
zástupce veřejnosti námitky s jejich odůvodněním a současně musí vymezit území dotčené
námitkou.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k připomínkám a
námitkám.
K později uplatněným stanoviskům. připomínkám a námitkám se dle § 39 odst. 2 stavebního
zákona nepřihlíží.
V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují
písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Adresa pro zasílání námitek a připomínek: Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor územního plánování a stavebního řádu
žižkova 57
587 33 Jihlava

Ing. arch. Jan Strejček
vedouci odboru územního plánováni a stavebního

řádu

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce
Krajského úřadu - Obecního úřadu - Úřadu městyse - Městského úřadu - Magistrátu města")
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