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oznámení veřejného projednání návrhu
Aktualizace č. 4 Zásad územníhorozvoje Kraje Vysoóina
a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvo| území
Krajský úřad kraje Vysoěina, odbor územníhopiánování a stavebniho řadu, jako pořizovatel
aKualizace zásad územníhorozvoje Kraje Vysočina (dále též,,Zť)RKrV) ve smyslu ustanovení
§ 7 odst, 1 písm. a) zákona č, 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"),

oznamuje
§ 39 odst, 1

stavebního zákona, konání veřejňého projednáni
návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území,které se bude konat

v souladu s ustanovením

v pondělí dne l6. září 20í9 od 10:00 h
v kongresovém sálu B 1.05 Krajského úřadu Kraje Vysočina,
budova B, Žižkova 57, Jihlava.
Návrh Aktualizace ó,4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlívůna
udžitelný rozvoj územíjsou v tištěnépodobě k nahlédnuti na Krajském úřadě Kraje Vy§očina,
odboru územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, Jihlava a dále jsou vystaveny na
webových stránkách kraje na adrese: www.kr-vvsocina,cz, sekce Téma - Portál územniho

žřkova 57, 587 33 Jihlava, lčo: 70890749
lD datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vy§ocina.cz

plánování a stavebního řádu - oddě|ení územníhoplánování - t]Jzemně plánovaci dokumentace
Kraje Vysočina - Návrh Aktualizace ě, 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysoěina
(https:I/WWW.kr-Wsocina,clnaVrh-aktualjZace-c-4,zasad-Uzemniho-iozvoie-kraie,Wsocina/d§304304/p 1=1 03B36).

V souladu s ust. § 39 odst, 2 stavebniho zákona mohou dotčenéobce, oprávnění investoři a
zástupci Veřejnosti podat námitky proti návrhu Aktualizace č. 4 z&ad územního rozvoje Kraje
Vysoěina, Námitky s odůvodněnim a vymezením dotčeného územílze uplatnit u Krajského
úřadu Kraje Vysočina do 7 dnů ode dne veřejného projednání, Ve stejné lhútě můžekaždý u
Krajského úřadu Kraje Vysočina uplatnit připomínky k návrhu Aktualizace ě. 4 Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina a k Vyhodnocení vlivů na udžitelný rozvoj území.Dotčenéorgány a
mini§terstvo uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k čásiem řešení,kieré byly od společného
jednání změněny. K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
V souladu s ust. § 22 odst, 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky up|atňují
písemně a musi být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Adresa pro doručování:Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územníhoplánování a stavebního
řádu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, lD datové schránky ksab3eu.
Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kra,ie Vysočina a Vyhodnocení vlivů na
udžitelný rozvoj územíAktualizace é. 4 Zásad územníhorozvoje Kraje Vysoěina a oznámení o
konání jejich veřejného pro,iednání podle § 39 odst. 1 stavebniho zákona Krajský úřad Kraje

Vysoěina doručuje veřejnou vyhláškou,

Písemnost doručovaná pro§třednictvím veřejné vyhlášky podle § 25 odst, 3 §právního řádu se
považuje za doručenou patnáctým dnem vyvěšeni na úřednídesce správního orgánu, kteď
písemno§t doruěuje, tj, Krajského r!řadu Kraje Vysočina, pokud byla v téželhůtě zveřejněna téŽ
způsobem umožňujícímdálkový přistup. Tato veřejná vyhláška se téžzasílá obecním
úřadům, kter,ým je, v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu, uložena povinnost zveřejnění
písemnosti na §vých úředních deskách po dobu nejméně t 5-ti dnů.
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PoZN.
Po sejmutí veřejné vyhlášky
územního plánování a stavebního

na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
33 Jihlava
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