KRAJSKÝ ÚŘno KRAJE vysoČtNn
odbor územníhop|ánování
a stavebnÍho řádu
zižkova 57,587 33 Jih|ava' Ceská repub|ika

Váš dopis značky/ze dne

D|e rozdě|ovníku

Čís|ojednací

Vyřizuje/teIefon

KUJ| 48224t2008

L. RyŠavá
564 602 270

OUP 123t2008 Ry-33

V Jih|avě dne

27. června 2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠxn

oznámení o zahájení řízeni o vydání Zásad územniho rozvoje kraje Vysočina,
návrhu opatření obecné povahy
a

vystavení návrhu Zásad územního rozvoje kraje Vysočina k veřejnému nah|édnutí
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územníhoplánování a stavebního řádu jako orgán
vykonávající působnost ve věcech územního p|ánování pod|e ustanovení $ 5 odst. 1a2a$7
odst. 1 písm. a) zákona č,. 18312006 Sb., o územnímp|ánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějŠíchpředpisů
oznamuje
pod|e $ 39 odst. 1 a $ 22 stavebního zákona a $ 17,1 až 174 zákona č. 500/2oo4 Sb.,
o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů
zahájení řízenío vydání Zásad územního rozvoje kraje Vysočina a návrhu opatření
obecné povahy Zásad územního rozvoje.
Veřejné jednání s odborným výkladem proběhne

ve středu 20. srpna 2008 od í0:00 h
v zasedací místnosti krajského úřadu B 3.í5, B 3.16
Ž.ž*ova 57, Jihlava.

Po dobu 30 dnů ode dne doručeníveřejné vyh|ášky (tj.od 21.7._20'8.2008) budou zásady
územního rozvoje včetně návrhu opatření obecné povahy vystaveny k veřejnému nah|édnutí na
odboru územníhop|ánování a stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina, ŽiŽkova 57,
Jihlava, v přízemí budovy C, č. kance|áře C 1.08, 1'09. Ve stejné |hůtě budou výše uvedené
dokumenty vystaveny na webových stránkách kraje www.kr-vvsocina.cz, dokumenty odborů,
odbor územníhop|ánování a stavebního řádu' Zásady územníhorozvoje.

Veřejná vyhláška se povaŽuje za doručenou 15. den po jejím vyvěšení na úřednídesce
Krajského úřadu kraje Vysočina a na úředníchdeskách magistrátu, městských úřadů,městysů a
obecních úřadůkraje Vysočina.

tel.: 564 602 198, fax: 564 602 425, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
|Č: 70890749, bankovní spojení: Vo|ksbank CZ, a's'' č.Ú': 4050005000/6800

D|e ustanovení $ 39 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu zásad územního
rozvoje podat pouze obce v řešeném územía obce sousedícís tímto řešením (dotčenéobce) a
zástupce veřejnosti (ve smys|u $ 23 stavebního zákona). Nejpozději při veřejném projednání
mŮŽe každý up|atnit své připomínky, dotčenéobce a zástupce veřejnosti námitky s jejich
odůvodněníma současně musívymezit územídotčenénámitkou.
Dotčenéorgány up|atní na závér veřejného projednání svá stanoviska k připomínkám a
námitkám.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se d|e $ 39 odst. 2 stavebního
zákona nepřih|íŽí.
V sou|adu s $ 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky up|atňují
písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je up|atňuje.
Adresa pro zasí|ání námitek a připomínek: Krajský úřad kraje Vysočina
odbor územníhop|ánování a stavebního řádu
Žižxova 57
587 33 Jihlava
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lng. arch. Jan Strejček
vedoucí odboru územního p|ánování a
stavebního řádu
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Tato veřejná vyh|áška by|a vyvěšena na Úřednídesce

crea

Žithow sl ' ó87 3t Jihlava

:Ď--i/ťr=

v době minimá|ně od

4.7.2008 do 20. 8. 2008, coŽ tímto níŽe uvedený pracovník potvrzuje

3,7 rC,?ď

an L.Y"q:#

razítko a podpis pracovní

obce kraje Vysočina žádáme o vyvěšeníveřejné vyhtášky na Úřední desce v minimá|ní
lhůtě uvedené výše, její pofurzení a následně po sejmutí vyh|ášky vrácení Krajskému
úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu.
Čís|ojednací: KUJ|

48224l2oo8
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Čís|ostránky

