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VEREJNA VYHLASKA
O VEŘEJNÉM PROJEDN ÁNÍ NÁVRHU Ú ZEMNÍHO PLÁNU
VÍDEŇ
Městský úřad

Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování dle §
6 odst. I písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů (dále "stavební zákon), p oř izuje na žádost obce Územní plán Vídeň (dále jen "ÚP"). ÚP se týká
katastrálního území Vídeň.
V souladu s ustanovením § 52 odst. I stavebního zákona Vám oznamujeme, že
ÚP s odborným výkladem se u skuteční
dne 28. listopadu 2017 (úterý) v 15:30 na Obecním

veřej né

projednání návrhu

úřadu Vídeň

Návrh ÚP bude od 24. 10.2017 do 5.12.2017 vystaven k veře jnému nah lédnutí:
•
•
•

na Obecním úřadu Vídeň
na MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionáln ího rozvoje, kancelář č. 322
na internetové adrese:
<http ://www.velkemezirici.czlmestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnimobvodu-orp-velke-mezirici>

V souladu S ustanovením § 52, odst. 2, stavebního zákona, mohou uplatnit námitky proti návrhu územního
plánu pouze vlastníci pozemků a staveb dotčen ých návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti.
V souladu
s ustanovením
§ 52, odst.
3, stavebního
zákona,
nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle
odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky a připomínky musí být uplatněny písemně a
musí být rovněž opatřeny identifikač ními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Ke stanov iskům ,
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina ve znění Aktualizací č. 1,2 a 3 se nepřihlíží.
Dotčené

orgány a krajský úřad jako nadřízený uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k
které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.

K

později uplatněným stanoviskům, připomínkám

a námitkám se
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nepřihlíží.

částem řešení,

Vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje
Ing. Antonín Kozina
Digitálně podepsal Bc. Linda Nejedlá
Datum : 24.10.2017 09:35:49 +02:00

Za správnost vyhotovení
Bc. Linda Nejedlá

Tímto se potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněn a zpúsobem
odst. 2 zákona Č. 500/2004 Sb. a § 20 zákona Č . 183/2006 Sb.

umožňujícím

Vyvěšeno na úřední desce dne.).,~·.A():».!tr

Vyvěšeno

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

Sejmuto z elektronické

dálkový

na elektronické

úřední

úřední

přístup

podle § 25

desce ........ .

desky ...

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.

DO~Rf.. v~

OBEC
59451 KRlZAN V

Rozdělovník:
Dotčené

L~I

orgány:

I . Krajský úřad kraj e Vysočina
Odbor životního pro středí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Oddělení lesního hospodářstv í a myslívosti
Oddě l ení ochrany př írodních zdrojů
Odd ělení vodního ho s podářství

DS : ksab3eu

Oddělení zem ědě l ství

2. Krajský úřad K raj e Vysoč ina
Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

OS: ksab3eu

3. Krajský úřad Kraj e Vysočina ODSH, Žižkova č . p.s7, 58733 Jihlava

DS: ksab3eu

4. Krajská hygienická stanice pracoviště Jihl ava, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava

DS: 4uuai3w

5. Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 12,
Praha 1, 1 10 15 Praha 015
6.

Městský úřad

7.

Městský úřad

DS: n75aau3

odbor výstavby Radn ická
- ochrana památek
odbor dopravy, Radnická

č.p . 291l ,

594 13 Velké

Meziříčí

č . p . 29/1,

594 13 Velké

Mezi říčí

8. MěÚ-odbor životního prostředí, Radnická č.p.29/ 1, 594 13 Velké Meziříčí
- ochrany přírody
- ochrana ZPF
- ochrana PUPFL
- vodn í hospod ářství
- odpadové hospodářstv í

9. Obvodní báňský úřad se sídlem v Liberc i, Třída I. máje 858/26,
DS: tqjaduc

P.O.BOX 16,460 Ol L iberec
10. Krajská veterinární správa pro kraj
ll. M inisterstvo

prům ys lu

12. Ministerstvo životního

Vysoč ina, Ran tířovská

22, 586 05 Jihlava 5

DS:2tg8b9c

a obchodu, Na Františku 32, Praha

OS: bxtaaw4

prostředí,

DS: 9gsaax4

Vršov ická 65, Praha 10 10010

13. Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a maj etková, Odbor ochrany územních
Č.j . VÝST/40369/2017-neje 16041/2017
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