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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o VYDÁNI AKTUALIZACE č. 2 ZÁSAD ÚZEMNIHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA
OPATAENIM OBECNÉ POVAHY

Krajský úfad Kraje Vysočina, odbor ůzernního plánován! a stavebního rádu (dále též .krajský
úfadK

) jako prfslušný orgán podle § 7 odst. 1 plsm, a} zákona Č. 18312006 Sb., o územním
plánovánr a stavebním rádu (stavebn! zákon) ve zněnl pozdějšfch předpísů a v souladu s § 173
zákona Č. 500/2004 Sb., správní rád ve zněnl pozdějšlch pfedpisů

oznamuJe,

že Zastupitelstvo Kraje Vysočina jako prlslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2 plsm. a)
stavebnlho zákon, za použiti § 36 odst. 4 stavebnlho zákona a v souladu s § 171 až 174
správnlho rádu na svém 5. zasedání dne 13. záN 2016 usnesením 0463/05/2016/ZK

rozhodlo o vydáni
Aktualizace ě. 2 Zásad územniho rozvoje Kraje Vysočina

formou opatřeni obecné povahy.

Vzhledem k velkému rozsahu dokumentace vydané Aktualizace Č. 2 Zásad územnlho rozvoje
Kraje Vysočina (dále jen Aktualizace Č. 2 ZÚR KN), kterou nenl možno kompletně zverejnit na
úredn! desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a úrednrch deskách obecnlch úřadů kraje, krajský
úfad v souladu s § 20 odst. 2 stavebního zákona, § 173 odst. 1 správnfho rádu a v souladu s
§ 164 stavebnlho zákona oznamuje, že můŽe každý do Aktualizace Č. 2 ZÚR KrV, odůvodněni a
dokladové dokumentace nahlédnout u spřávnlho úřadu, který opatřenl obecné povahy vydal, tj.
v listinné podobě na Krajském úfadě Kraje Vysočina, odboru územnlho plánováni a stavebnlho
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rádu, Žižkova 57, Jihlava a dále na internetových stránkách kraje: www.kr-vysocina.cz. portál
územnfho plánovánf a stavebnfho rádu - Odděleni územniho plánováni - Územně plánovaci
dokumentace Kraje Vysočina _ Aktualizace Č. 2 Zásad územnfho rozvoje Kraje Vysočina.
Součásti zvefejněnf je také usnesenf zastupitelstva kraje o vydánf Aktualizace Č. 2 ZÚR KrV.

V souladu s § 173 odst 1 správniho rádu nabývá Aktualizace Č. 2 ZÚR KrV účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěienf verejné vyhláěky na úfednf desce Krajského úfadu Kraje Vysočina. Dále
bude vefejná vyhláAka vyvěšena na úrednfch deskách všech obecnfch úřadů Kraje Vysočina.
Rozhodné pro počftánf lhůt je vyvěěenf na úrednf desce krajského úfadu.

Aktualizace Č. 2 ZÚR KrV opatfená záznamem o účinnosti bude poskytnuta stavebnim ůřadůrn
Kraje Vysočina, úřadům územnfho plánováni Kraje Vysočina. krajským úfadům sousednich
krajů (Krú Jihočeského kraje, Krú Jlhomoravského kraje. Krú Pardubického kraje a Krú
StfedoČ8ského kraje) a Ministerstvu pro mfstnf rozvoj.
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POZN. ,
Po sejmuti vefejné vyhláěky žádáme o jeH zaslání zpět na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
územnlho plánovánf a stavebnfho rádu, Žižkova 57, 58733 Jihlava
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