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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámení 

Krajský úřad kraje Vysočina , odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel 
Zásad územnlho rozvoje Kraje Vysočina (dale též .ZÚR KrV') ve smyslu ustanovení § 7 odst.1 
písm. a) zákona Č. 18312006 Sb., o územním planování a stavebním řádu (stavební zakon), ve 
znění pozdějších předpisů 

oznamuje 

zahijení řízení o Aktualizaci č. 2 Zilsad územního rozvoje Kraje Vysočina 
a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zilsad územního rozvoje Kraje Vysočina na 

udržitelný rozvoj území. 

Veřejné projednání s odborným výkladem proběhne 

ve středu 15. června 2016 od 10:00 h 
v Kongresovém silu Krajského úřadu Kraje Vysočina, budova B, Žižkova 57, Jihlava. 

Návrh Aktualizace Č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů Aktualizace 
Č . 2 Zasad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území je, v souladu s §§ 20 a 
39 odst. 1 stavebního zákona a § 172 odst. 1 správního řádu, zveřejněn: 

v listinné podobě na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, L:ižkova 57, Jihlava, v přízemí budovy C, Č. kanceláře C 1.08, 

na webových stránkách Kraje Vysočína http://www.kr-vysocina.cz/aktualizace-c-2-zasad
uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina-navrh-pro-verejne-projednani/ds-303300/p1 =80379. 
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Návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočína a Vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a oznámení o 
konání jejich veřejného projednání podle § 39 odst. 1 stavebního zákona Krajský úřad Kraje 
Vysočina doručuje veřejnou vyhláškou. 

Písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle § 25 odst. 3 správního řádu se 
považuje za doručenou patnáctým dnem vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který 
písemnost doručuje, tj. Krajského úřadu Kraje Vysočina, pokud byla v téže lhůtě zveřejněna též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (http://www.kr-vvsocina.czluredni-deskaD. Tato veřejná 
vyhláška se též zasílá příslušným obecním úřadům, kterým je, v souladu s § 25 odst. 3 
správního řádu, uložena povinnost zveřejnění pisemnosti na svých úředních deskách po dobu 
nejméně 15-ti dnů. 

Podle § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené obce, oprávnění investoří a zástupci 
veřejnosti podat námitky proti návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. 
Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného územi lze uplatnit u Krajského úřadu Kraje 
Vysočina do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě může každý u Krajského 
úřadu Kraje Vysočina uplatnit připomínky k návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územniho rozvoje 
Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Aktualizace č. 2 Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina. Ve stejné lhůtě uplatní dotčené orgány a Ministerstvo pro 
mlstní rozvoj stanovíska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K později 
uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. 

V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námítky a připomínky uplatňují 
písemně a musí být opatřeny ídentífikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

K uplatnění námitek a připomínek je možné využít formuláře, který je zveřejněný také na 
webových stránkách kraje spolu s vystaveným návrhem Aktualizace č. 2 ZÚR KrV. 

Adresa pro doručování: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního 
řádu , ližkova 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') 

Vyvěšeno dne: ... ~~ . ~'., ~). I ~ .... .......... . 

Sejmuto dne: ...................................... .. ......... . 

Elektronická úřední deska: 

Vyvěšeno dne: ............................................ . 

Sejmuto dne: ................ ...... .. ...... ....... ............ . 

°l nehodlcí se škrtne 
razltko a podpis praGi~~ 

POZN. 
Po sejmuti veřejné vyhlášky žádáme o její zaslání zpět na Krajský úřad Kraje Vysočina. odbor 
územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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