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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení

o zvefejnění návrhu Aktualizace Č. 2 Zásad územniho rozvoje Kraje Vysočina pro
společné jednáni

a
Vyhodnoceni vlivů na udržitelný rozvoj území

Krajský úfad kraje Vysočina, odbor územního plánováni a stavebního řádu, jako pořizovatel
aktualizace zásad územního rozvoje ve smyslu ustanoveni § 7 odst.1 písmo a) zákona
Č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebnim řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších
předpisů

oznamuje
v souladu s ustanovenim § 37 odst. 3 stavebního zákona zveřejnění návrhu Aktualizace Č. 2
Zásad územnfho rozvoje Kraje Vysočina (návrh Aktualizace č. 2 ZÚR). Společně s návrhem
aktualizace č, 2 ZÚR je zveřejněna i dokumentace Vyhodnoceni vlivů na udržitelný rozvoj
území.

Zpracovaný návrh Aktualizace č. 2 ZÚR včetně dokumentace Vyhodnoceni vlivů na udržitelný
rozvoj územl je v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru
územniho plánováni a stavebnlho řádu, Žížkova 57, Jihlava. Kompletní dokumentace návrhu
Aktualizace č, 2 ZÚR včetně VyhodnocenI vlivů na udržitelný rozvoj územf je zveřejněna na
webových stránkách kraje na adrese: www.kr-vysocina.cz. sekce Téma - Portál územního
plánováni a stavebního řádu - Oddělení územniho plánováni - Územně plánovaci dokumentace
Kraje Vysočina - Aktualizace č, 2 Zásad územnlho rozvoje Kraje Vysočina - návrh pro společné
jednání (http://www.kr-vysocina.cz/aktualizace-c-2-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina-
navrh-pro-spolecne-jednani/ds-303300/p1=80379). Informace Vám také poskytnou pracovníci
odděleni územního plánováni odboru územniho plánování Krajského úřadu Kraje Vysočina (Ing.
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Petr Průža, tel. 564 602 211, Ing. Marian Zapletal, tel. 564 602371, Ing. Lenka Ry~avá, tel.
564 602 270, popř. ostatni pracovníci odděleni).

V souladu s § 37 odst. 3 může k návrhu Aktualizace Č. 2 ZOR a k Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj ve lhůtě 30 dnů ode dne doručeni veřejné vyhlášky každý uplatnit písemné
pfípominky. K později uplatněným připomlnkám se nepřihllžf.

V souladu s § 22 odst. 3 stavebnlho zákona se pfípominky zasflají písemnou formou a musí být
opatřeny identifikačnlmi údaji a podpisem osoby, své připomínky zasilejte na adresu:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územniho plánování a stavebního rádu, Žižkova 57, 58733
Jihlava, ID datové schránky ksab3eu.

Ing. Petr rŮŽ8
vedoucí o děleni územního plánování

KRAJSKY ÚŘAD
KRA~E VYSOCINA

Odbor lI.um"i~o plárO~ání
2. oH a slavebn,Mo 'ádu

I Ova ~7. 5S7 33 Jn1avi!
-<;.

otisk razitka

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úfednf desce
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POZN.
Tato veřejná vyhláška musi být na úřední desce vyvěšena ode dne vyvěšeni po dobu 45 dnů.
Po sejmuti veřejné vyhlMky žádáme o její zasláni zpět na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57,56733 Jihlava
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