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projednání návrhu zadání Územního plánu Dobrá Voda
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad

Velké Meziříčí , odbor výstavby regionálního rozvoje. jako úřad územního
plánování (dále jen "pořizovatel") podl e § 6 zákona Č. 183/2006 sb ., o územním plánování
a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) oznamuje v souladu
s ustanovením § 47 odst. I až 4 stavebního zákona zahájení projednání návrhu zadání Územního
plánu Dobrá Voda (dále jen ,.Ú P").

V sou ladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona zasíláme d o tčeným orgánům, sousedním
obcím a krajskému úřadu návrh zadání ÚP. Dá le se doručí návrh zadá ní ÚP veřejnou vyhláškou.
Návrh zadání ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 22. 12. 2016 v budově MěÚ Velké
Meziříčí , kancelář Č. 322 a dále je zveřejněn v úplném znění na webových stránkách města Velké
Meziříčí
www.velkemezirici.cz
<http://www.velkemeziric i.cz/mestsky-urad/uzemnipl anovan i/uzem n i-p lany-ve-s pra v nim -o bvod u -orp-ve Ike-mez iri c i>

Dotčené

orgány a krajský úřad mohou do 30 dnů od obdržení tohoto oznámení uplatnit
poř i zovatele svá vyjádření k návrhu zadání ÚP. Sousední obce mohou do 30 dnl1 po obdržení
tohoto oznámení uplatnit u pořizovatele své podněty. Každý mů že do 15 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení (veřejné vyhlášky - veřejná vyhláška je d o ručena 15. dnem po vyvěšení)
uplatnit u pořizovatele své připomínky .
U

K

vyjádřením , podnětům

a

připomínkám uplatněných

po uvedených

lhůtách

se

nepřihlíží.

Návrh zadání ÚP, doplněn ý a upraven ý na zák ladě projednání, bude předlože n Zastupitelstvu
obce Dobrá Voda k projednání a schválení.
Vedoucí odboru výstavby
a regionálního rozvoje
Ing. Antonín Ko z ina
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Za správnost vyhotovení
Bc. L inda Nejed lá
Digitálně podepsal Bc. Linda Nejedlá

Toto oznámení musí být vyvěšeno na místě obvyklém po dJil,\lltjO\lful: 11.2016 11 :00:46 +01 :00
'"d'
""
V yveseno
na ure
111 d esce d ne J..~.AI).o,r
. ..... . .. , .... \>

V"'k
' ' d111' d esee . ..... .. . .. ..
yveseno na e Ik
e tronlc
' e'ure

Sejmuto dne. .. .. .. . ... .... . .... .. ....... .. .. .

Sejmuto z elektronické úřední desky .. ....... .. . .... .

Razítko, podpis o rgánu, který potvrzuje vyvesen í a sejm utí
dálkový přístup.

způsobu vyvěšení um ožň ující

ozná~rr ~ úřední
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včetně

OBE~OD!'
59451 KŘIžAHm

Rozdělovník:
Dotčené

orgány:

úřad kraje Vysoč i na
Odbor ž ivotniho prostředi , Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Oddě l en i lesního hospodářstvi a myslivosti
Odd ě l ení ochrany přírodních zdrojů
Oddě l eni vodního hospodářství

I. Kraj sk'Ý

DS: ksab3eu

Odd ě l e ní ze m ědě l stv í

2. Kraj ský úřad Kraje Vysočina
Odbor územn iho plánováni a stavebniho řádu, Žižkova 57, 58733 Jihlava

DS: ksab3eu

3. Kraj sk'Ý úřad Kraje Vysoč i na ODSH . Žižkova č.p.57. 587 33 Jihlava

DS: ksab3eu

pracoviště

DS : 4uuai3w

4. Kraj ská hygienická stanice

Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava

5. Ministerstvo dopravy Č R, Nábřeží Ludvíka Svobody 12,
Praha I. I 10 15 Praha 015
6.

Městský ú řad

7.

Městský úřad

OS: n75 aau3

odbor výstavby Radnická
- ochrana památek
odbor dopravy, Radnická

č.p . 29/1,

594 13 Velké

Mez i říčí

č.p . 29/1,

594 13 Ve lké

Mez i říčí

8. M ěÚ-odbo r životn ího prostřed í , Radnická č.p . 29/1 , 594 13 Vel ké Meziří čí
- ochrany přírody
- ochrana ZPF
- ochrana PUPFL
- vodni

h os p o d ařstv í

- odpadové
9. Obvodní

hospodářství

báň s ký úřad

se síd lem v Liberci,

Třída

I. máje 858/26.

P.O.BOX 16,460 OI Liberec

DS: tqjaduc

10. Krajská veterinární správa pro kraj
11. Min isterstvo

průmyslu

12. Ministerstvo životního

Vysoč in a, Rantířovská

22, 586 05 Jihlava 5

DS:2tg8b9c

a obchodu, Na Františku 32, Praha

DS: bxtaaw4

prost ředí,

os: 9gsaax4

Vršovická 65, Praha 10 100 I O

13. Ministe rs[vo obrany. Sekce ekonom ická a majetková, Odbor ochran)' územních
zájmů

a

řízení

program!"] nemovité infrastrukmry. Teplého 1899, 53002 Pardub ice

Č.j. : VÝST/45333/20 16 /198 1/20 16-nejel2

DS: hj yaavk
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