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OZNÁMENÍ
projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dobrá Voda
a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad

Velké Meziříč í. odbor výstavby regionálního rozvoje, jako úřad územního
plánování a současně jako poři zovate l podle ~ 5 odsl. 1 a § 6 zákona č. 183/2006 sb. , o územ nim
plánování a stavebním řádu , v platném zně ní (dále jen stavební zákon) oznamuje zahájeni
projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Dobrá Voda v so uladu s § 55 odst 1
a za přiměřeného použití § 47 odsl. I až 4 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
ve znění pozdějších předpi sů .
Územní pl án Dobrá Voda nabyl učinn osti dne 6. 8. 2008. Projednávaný návrh Zprávy
o uplatňování Územního plánu Dobrá Voda je zpracován za období 8/2008 - 3/2016.
Návrh Zprávy o uplatňován í Územního plánu Dobrá Voda je vystaven k veřejnému nahlédnutí
od 2. 5. 2016 do 2. 6. 2016 v budově MěÚ Velké Meziříčí, kancelář č . 322.
Návrh Zprávy o uplatňo vá ní Územního plánu Dobrá Voda je dále zveřejněn v uplném znění na
webových
stránkách
mě s ta
Velké
Meziříčí
www.velkemezirici.cz.
<h up:l/www.velkemezirici.czlmestsk y - urad/lIzem n i-p Ianovani/lIzemn i-p Ian y - ve-spra vni mobvodu-orp-ve lke-mezirici>

Dotčené

orgány a krajský úřad mohou do 30 dnů od obdržení tohoto oznánlení uplatnit u
pořizovatel e svá vyjádření k návrhu Zprávy o upl atň ování ÚP Dobrá Voda. Sousední obce
mohou do 30 dnů po obdržení tohOlo oznánlení uplatnit u poři zovate le své podněty. Každý
může

své

do 15 dnů ode dne doručení tohoLO oznámení (veřejné vyhlášky) uplatnit u poři zovatele

připomínky .

K vyjádřením,

podnětům

l\1t..~"1'SK\' ÚŘAD , 'ELKÉ ~vtEZllHéi.

a

připominkám uplatněných

Radnická 29/ 1. 594 13 Velké

~\'l e'l.iříéí.

tcl.: 566 78 1 I II. fax: 566521657, e-mail; mcsto\lll @\"clkcmezirió.cz.
internet: \\\\"\cvclkcmezirici.C'l, Identifikátor dato\'é schrán}..:)': g...ebwhm.
Té: 00295671, bankO\TIí spojení: KB Velké Meziříěi , Č. účtu: 19-142nSl / OIOO

po uvedených

lhůtách

se

nepřihlíží .

Digitálně podepsal Bc. Linda Nejedlá
Datum 02.05.201613:43:10 +02:00

Návrh Zprávy o uplatňo vání Územního plánu Dobrá Voda. doplněný a upravený na základě
projednáni. bude předložen Zastupilel srvu obce Dobrá Voda k projednání a schválení.
Vedoucí odboru výstavby
a regionálního rozvoje
Ing. Antonín Koz ina
Za správnost vyhotovení
Bc. Linda N ejedlá

Toto oznámení musí být

Vyvěšeno

na

úřední

vyvěš eno

na

mí s tě

obvyk lém po dobu 30

desce dne ........... .. . . .

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

Vyvěšeno

dnů.

na e lektron ic ké

Sej muto z elektronické

úřední

úřední

desce ............ .

desky .... ... ..... .... .

Razítko, podpis orgánu, který potv rzuj e vyvěšení a sej mutí oznámení z ú"edTÚ desky
umož"ující dá lkový přístup.

včetně

způsobu vyvěšení

Rozdělovník:
Dotčené

orgány:

I. Kraj ský Mad kraje Vysočina
Odbor životního prostředí, Žižkova 57. 587 33 Jihlava
Oddě l ení lesního hospodářství a mys li vost i
Odděleni
Odděleni

OS: ksab3eu

ochrany přírodních zdrojů
vodního ho spodářstv í

Oddělení zem ěděl srv í

2. Krajsk)' úřad Kraj e Vysočina

OS: ksab3eu

Odbor územního plánování a stavebníh o '·ádu. Ž ižkova 57. 587 33 Jihlava
3. Krajsk)' úřad Kraj e Vysočina OOSH. Žižkova č. p. 57. 587 33 Jihl ava

OS: ksab3eu

pracov i ště

OS: 4uuai3w

4. Krajská hyg ienická stanice

Jihlava. Vrchlického 57. 587 25 Jihlava

5. Min isterstvo dopravy Č R. Nábřež í Ludvíka Svobody 12.
OS: n75aau3

Praha 1. I 10 15 Praha 015
6. Městský

ú řad

odbor výstavby Radnická

č. p. 29/ 1 .

594 13 Ve lké

Meziříčí

č.p. 29/l.

594 13 Velké

Meziříčí

- ochrana památek
7.

Městsk)' úřad

odbor dopra vy. Rad nická

8. MěÚ·odbor životního prostředí. Radnická č. p . 29/ 1. 594 13 Velké Meziříčí
- ochrany přírod y
- ochrana ZPF

- ochrana PUPFL
- vodní h os podářství
- odpadové h os podá řsrví
9. Obvodní bá'lský úřad se sídlem v Liberci. Třída I. máj e 858/26.

OS: tqjaduc

P.O.BOX 16.460 OI Líberec
10. Krajská veterinárni správa pro kraj Vysočina. Rantířovs ká 22. 586 05 Jihlava 5
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