KRAJSKÝ Ú({AD KRAJE VYSQČINA

Odbor územnfho plánováni
a stavebnlho l'ádu
ZliJeova 57, 587 33 Jihlava, České republika

Obce Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, odd. ostatních
správních činnosti - zde .

.1 Vé~ dopis znaeky/ze dne

Č'slo jadn"cI

Vylizujeltelefon

KUJI 30148/2016
OUP 119120160UP-2

L. Ryšavá
564602270

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánováni a stavebniho řádu, jako pořizovatel
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též .ZÚR KrV") ve smyslu ustanoveni § 7 ods!.1
písm. a) zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
zněnf pozdějších předpisů

o Z n a m u je,
zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňoVáni Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
ve znění Aktualizace č_ 1 v uplynulém obdob i 10/2012 až 03/2016 (dále též .návrh zprávy").

Návrh zprávy byl zpracován v rozsahu dle § 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovacl dokumentaci a způsobu evidence územně plánovacl činnosti ve
zněni pozdějších předpisů.

Návrh zprávy bude v souladu s ustanovenfm § 42 odst. 2 a za použiti § 20 odst. 1 stavebního
zákona vystaven k veřejnému nahlédnuti minimálně po dobu 15 dnů ode dne doručení veřejné
vyhlášky. Zpracovaný návrh zprávy je v listinné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje
Vysočina, odboru územniho plánovánI a stavebního řádu, žižkova 57, Jíhlava (kancelář
č. C 1.08) a dále je zveřejněn na webových stránkách kraje na adrese: www.kr-vysocina.cz.
sekce Téma - Portál územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územniho plánování Územně plánovací dokumentace Kraje Vysočina - Návrh Zprávy o uplatňovánI ZÚR KrV
v uplynulém období 10/2012 až 03/2016 (viz. odkaz htlp://www.kr-vysocina.czInavrh-zpravy-ouplatnovani-zur-krv-v-uplynulem-obdobi-1 0-2012-az-03-2016/ds-303353/p1 =61955).
V souladu s § 42 odst. 2 stavebního zákona může k návrhu zprávy ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení veřejné VYhlášky každý uplatnit písemné připominky. K později uplatněným
pňpomínkám se nepřihlíží. Pro počítání lhůt je rozhodné vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední

tel.: 564 602 19B, fax: 564 602 425, e-mail: posta@kr-vysocina.cz. internet www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749. ID datové schrénky: ksab3eu

desce Krajského úfadu Kraje Vysočina (viz. § 25 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád ve zněn í
pozdějších předpisů) .

Dle § 22 odst. 3 stavebního zákona se připomínky zasílají písemnou formou a musí být opatřeny
identifikačními údaji a podpisem osoby.
Ptipomínky zasílejte na adresu:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 587 33
Jihlava, ID datové schránky ksab3eu.
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Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce
Krajského úřadu - Obecního úřadu - Úřadu městyse - Městského úřadu - Magistrátu města")
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POZN.
Tato veřejná vyhláška musí být na úřední desce vyvěšena ode dne vyvěšeni po dobu 30 dnů .
Po sejmutí veřejné vyhlášky žádáme o její zaslání zpět na Krajský úřad Kraje Vysočina , odbor
územního plánovánl a stavebního řádu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Cfslo jednacl: KUJI 3014812016

OUP 11912015 OUP·2

CI.lo .!ranky

2

