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VEŘeJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení

o zveřejněni návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro
společné jednáni

a
Vyhodnocenívlivů na udržitelný rozvoi území

Krajský Úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel
aktualizace zásad Územního rozvoje ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm, a) zákona
Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). ve znění pozdějších
PředPisú 

oznamuje
v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 stavebního zákona zveřejnění návrhu Aktualizace č 4
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (návrh Aktualizace č.4ZÚR KrV). Společně s návrhem
Aktualizace Č.4ZÚR KrV je zveřejněna idokumentace Vyhodnocení vlivú na udžitelný rozvo1
územi
Zpracovaný návrh Aktualizace č. 4 ZÚR KrV včetně dokumentace Vyhodnocení vlivů na
udŽitelný rozvoj území je v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina,
odboru Územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, Jihlava. Kompletní dokumentace
návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR KrV včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je
zveřejněna na webových stránkách kraje na adrese. wv,rw.kr-vvsocina,cz, sekce Téma - porlát
Územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování - Územně plánovací
dokumentace Kraje Vysočina - Návrh Aktualizace é 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
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lnformace Vám také poskytnou pracovníci oddělení územního plánování odboru územního
plánování a stavebnÍho řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina (lng. Petr Průža, tel. 564 602211,
lng. Marian Zapletal, tel. 564 602371, lng. arch. Ondřej Skryja, tel. 564 602212, popř. ostatní
pracovníci oddělení).

V souladu s ustanovením § 37 odst. 3 stavebního zákona může k návrhu Aktualizace č. 4 zÚR
KrV a k Vyhodnocení vlivŮ na udžitelný rozvoj ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení veřejné
vyhláŠky kaŽdý uplatnit písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Pro počítání lhŮt je rozhodné vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce krajského úřadu.

Připomínky musi být opatřeny identifikaěními údaji a podpisem osoby v souladu s ustanoven[m
§ 37 odst.2zákona ó,500/2004 Sb., správni řád,

Své připomínky zasílejte na adresu:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 5B7 33
Jihlava, lD datové schránky ksab3eu.
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Tato veřejná vyhláška musí být na úřední desce vyvěšena ode dne vyvěšení po dobu 45 dnů.
Po sejmutí veřejné vyhl na Krajský úřad Kraje Vysočina odbor
územního plánování a s 33 Jihlava


