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VEREJNA VYHLASKA 
o VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

KŘIŽANOV 

Městský úřad Velké Meziříčí. odbor výstavby a regionálního rozvoje. jako úřad územního 
plánování dle § 6 odst. I písm. c) zákona Č. 18311006 Sb .. o územním plánování a stavebním řádu 
ve znění PQzdějších předpisů (dále .,stavebni zákQn), PQřizuje na žádQst Qbce Územní plán 
Křižanov (dále jen .. ÚP"). ÚP se týká katastrálního území Křižanov a Bojanov u Dolní 
LibQchQvé. 

V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona Vám oznamujeme, že veřejné 

projednání návrhu Územního plánu Křižanov s odborným výkladem, se uskuteční 

dne 16. června 2016 (čtvrtek) v 15:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse 
Křižanov 

Návrh ÚP bude od 16. 5. 2016 do 24. 6. 2016 vvstaven k veřejnému nahlédnutí: 

• na Úřadu městyse Křižanov 
• na MěÚ Velké Meziříčí , QdbQr výstavby a regionálního. rozvoje, kancelář Č. 322 
• na internetQvé adrese: 

<http ://www.velkemezirici.czlmestsky-urad/uzemni-planovani/uzcmni-plany-ve
spravnim-obvQdu-orp-velke-mezirici> 

V sQuladu s ustanovenim § 52, Qdst. 2, stavebního. zákQna. mQhou uplatnit námitky proti návrhu 
územního plánu pouze vlastníci pozetl1ků a staveb dotčených návrhem r'ešenL oprávněný investor 
a zástupce veřejnosti. V souladu s ustanovenÍln § 52, odst. 3. stavebního zákona. nejpozději 
do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby 
podle Qdstavce 2 námitky. ve kterých musí uvést odůVQdnění. údaje podle katastru nemovitQstí 
dQkladující dotčená práva a vymezit území dQtčené námitkou. Námitky a připomínky musí být 
uplatněny písemně a musí být rovněž opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je 
uplatňuje. Ke stanQviskům, námitkám a připQmínkám ve věcech. o kterých bylo. rozhQdnuto při 
vydání Zásad územního. rozvoje Kraje VysQčina ve znění Aktualizace Č . I . se nepřihlíží. 
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený uplatní ve stejné lhůtě stanovíska k částem 
řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny. K později 
uplatněným stanQviskům , připomínkám a námitkám se nephhlíží. 
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Vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje 
Ing. Antonín Kozina 

Za správnost vyhotovení 
Mgr. Zdeněk Kundera 

~ ~ J~ 
Tímto se potvrzuje. že tato písemnost byla zvef'ejněna způsob ~ ~ o"4~ dálkový přístup 
podle § 25 odst. 2 zákona Č. 500/2004 Sb. a ~ 20 zákona Č. 183/200~ ... ·~-

V •• " d • d d ~~ ..r .lDlb yveseno na Ul e nt esce ne ..... ..... ' ... .. Vyvěšeno na elektronické úřední desce ........ . 

Sejmuto dne ................................... . Sejmuto z elektronické úřední desky ........ ... . 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášl..-y. 

Rozdělovník 

Dotčené orgány 

I. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství. oddě l ení ochrany přírodních 

zdrojů a EIA, Žižkova 57, 58733 Jihlava OS: ksab3eu 
2. Krajský úřad Kraje Vysočina. Odbor životniho prostředi a zemědělství. oddělení lesního hospodářství a 

myslivosti, Ž ižkova 57, 587 33 Jihlava OS: ksab3eu 

3. Kraj ský úřad Kraje Vysočina. Odbor životního prostředí a zeměděl ství, oddělení vodního hospodái"ství, 

Žižkova 57. 587 33 Jihlava OS: ksab3eu 

4. Kraj sk)' úřad Kraje Vysočina. Odbor životního prostf'edi a zemědělstvÍ. oddělení zemědě l ství, Žižkova 

57.58733 Jihlava OS : ksab3eu 
5. Krajský úřad Kraje Vysočina. Odbor územního plánování a stavebního řádu. Žižkova 57, 587 33 

Jihlava OS: ksab3eu 
6. Krajsk)' úřad Kraje Vysočina. Odbor dopravy a s ilničního hospodářství. Žižkova 57. 587 33 Jihlava 

OS: ksab3eu 
7. Městsk)' úřad Velké Mezii"íčí, Odbor výstavby a regionálního rozvoje· památková péče. Radnická 

29/ 1.59413 Velké Meziříčí 

8. Městsk)' úřad Velké Meziříčí, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Radnická 29/ 1. 594 13 Velké 

Meziříčí 

9. Městsk-ý úřad Velké Meziříčí. Odbor životního prostředí - ochrana přírody. Radnická 29/ 1. 594 13 
Velké Meziříčí 

10. Městský úřad Velké Meziříčí, Odbor životního prostředí - ochrana ZPF, Radnická 29/ 1. 594 13 Velké 
Mezii-ičí 

I I. Městský úřad Velké Meziříčí. Odbor životního prostředí - ochrana PUPFL, Radnická 29/ 1,594 13 
Velké Meziříčí 

12. Městský úřad Velké Mezif"ičí, Odbor životního prostf'edí - vodní hospodářství. Radnická 29/ 1,594 13 

Velké Meziříčí 
13. Městský úřad Velké Meziříčí, Odbor životního prostředí - odpadové hospodářství, Radnická 29/1,594 

13 Velké Meziříčí 
14. Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 12. 11000 Praha I OS: n75aau3 

15. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na Františku 3:!, I 10 00 Praha I OS: bxtaaw4 

16. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65.10000 Praha 10 OS: 9gsaax4 
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MINISTERSTVO VNITRA 
<::ESKE REPUBLIKY 

Mgr. Jana Vildumetzová 
náměstkyně ministra vnitra 
pro řízení sekce veřejné správy 

~Obecl1i úřad -- - t islO oq:or.\ 
\ Dobrá Voda 

Došlo: 
1'8., 05. 2016 \ ; ~.,;, ,~;~ ; 

]H\."H' I":;;';; \ 
Č .j.: .. ......... . 

p fíloha: .. ........ ....................... .. . 

Praha 9. května 2016 
Č.j MV-70383-2/NL-2016 
Počet listů : 1 
Přílohy : 1/2 

Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, 
vážená paní starostko, vážený pane starosto , 

v souvislosti s blížícím se obdobím letních dovolených bylo pro lepší 

informovanost občanů zpracováno sdělení o možnostech a pravidlech vyřizování 

cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let. Tématem je zejména postup při 

vyřizování cestovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí na 

občanský průkaz , což platí rovněž pro osoby mladší 15 let. Sdělení je zasíláno 

v příloze. 

V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o zveřejnění tohoto sdělení 

v příslušném periodiku Vašeho územně samosprávného celku a případně 

v jeho elektronické mutaci na webových stránkách. 

Věřím , že uvedená opatření přispějí k vyšší informovanosti občanů a jejich 

spokojenosti s výkonem veřejné správy. 

Děkuji Vám za spolupráci a součinnost 

S pozdravem 

Rozdělovník: 

primátorky a primátoři statutárnich měst, 

starostky a starostové obcí České republiky 

Mgr. Jana Vildumetzová 
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