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Městský Úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako úřad írzemníl.ro
Plánování dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územnim plánováni a stavebním řáclu
ve znění pozdějších předpisů (dále .,stavebni zákon), pořizuje na žádost obce Změnrr č. 1
uzemního plánu stránecká zhor' (dále jen ,,změna Úp") a to zkráceným postupem v souladu
S ustanovením § 55a stavebního zákona, Zména ÚP se týká katastr,á]ního ťriemí Stránecká Zhoř.
Frankův Zhor'ec, Nová Zhoř a Kochánov u Stráneckó Zhoře.

v souladu s ustanovenim § 52 odst. l a 55b stavebního zákona vám oznamujeme, že veřejné
projednáni návrhrr Změny ÚP s odborným výkladem se uskuteční

dne 19. února 2020 v 15:00 na Obecním úřatlě StráneckáZhoí.

Návrh Zrněny ÚP bude o<t 9. 1. 2020 do 27. 2,2020 vystaven k ver'ejnénu nahlédnuti:o na obecnim úřadě stránecká zhoř
. na Mětj Velké Meziřiči, odbor výstavby a regionálního rozvoje, kancelář č. 322

' na internetové adrese: http://www.velkemezirici.cz/mestskv-urad/uzemni-planovani/uzemnt
p la nV-Ve-spraVn imo bVod U-o rp-Velke-meZirici.

V souladu s ustanovením § 52. odst.2, stavebniho zákona, mohou uplatnit námitky proti návrhu
Územního Plánu pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor
a zástupce veřejnosti. V souladu s ustanovením § 52. odst. 3, stavebního zákona, ncjpozději do 7
dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dorčcné osoby podle
§ 52, odst. 2, stavebního zákona námitky, ve kterýoh musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitosti dokladující dotčcná práva a vymezit úzerní dotčené námitkou. Námitky a připornínky
musí b1,1t uplatněny písemně a rnusi být t,ovněž opatřeny identifikačnimi údaji a podpůem osoby,
která je uplatňuje. ]( později uplatněnýrn stanoviskům, připominkám a námitkám ie nepřihlíži,
I{e stanoviskůrn, námitkám a pr'ipomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
Zásad územního rozvoje Klaje Vysočina ve znění Aktualizací ó. l,2,3,5 a 6 se nepr'ihiiží.
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Vedouci odboru výstavby a regionálního rozvoie
Ing, Antonin Kozina

Za správnost vyhotovení
Bc. Petra Švihálková

Tím1o se potvfzuje, že tato pisemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přistup
podle § 25 oclst. 2 zákona č.50012004 Sb. a § 20 zákona č. l83/2006 Sb.

úř,etlní deska E|ektronická úřední deska

Vyvěšeno dne: /€ /, /PP

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
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l. Kt,ajský úřad Kla je Vysočina
odbor životního prostředí, Žižkova 57,5 87 33 Jihlava
Oddělení lesního hospodářství a rnyslivosti
Oddělen í ochl,any přírodních zdr.ojů
Oddělení vodního hospodářství
oddělení zemědělství

2. I(tajský írřad Krrrje Vysočirra
Odbor úzenlnilro plánováni a stavebtlího íádLr. Žižkova 57. 5lJ7 3] Jihlava

3. Kraisl<Ý ťrřad Kraje Vvsočina
Oclbor dopravy a silrričního hospodářstr,í. Žižkova č,p.57. 587 33 Jihla,,a

4. l(ralskí hygicnická stanice pracoviště.Iihlava. Vrchliclrého 57. 587 2.5 Jihlava
5, Městský ťlřad Velké Meziříčí

()dbclr l,ýstavbv a rcgiorrálního loz\,(ic. slátní parllátltor,lr 1lóče
Raclnická č,p.29/l, 59,1 lj Vcll<é Meziříčí

6, MěstskÝ úřad Vcll,é Mcziříčí.
C)clbor do1ll,avv a silničního hosprrdářství.

Vyvěšeno dne: /{,/. tPlO

Scjmuto drre:

Roztlělovník:

DS: l<sab3ett

Radrrická č,l.,2q l. i(' l l3 V(lke Vcziiiaí
7. Městský ťrřad Vel]<é Meziříčí.

Odbor životního prostředí, Radnická č.p.29ll , 594 l3 Velké Meziříčí
- ochrany přírody a krajiny
- ochrana PUPFL
- vodní hospodářství

_ _ :9qp44oJÉ hs§pgdá§lyí
8. Obvodníbáňský úiad pro územi krajů Libereckéiió á Vysočina. Ti. l. Máje

SS!20, {!qO|I-Qsr"e ]9. Kraiská vetcriniil,ní spl,ítva pro I(r,ai Vysr.lčina, Rantířo,skit 2,2,58ó 05 Jihlava 5
l0. Ministcl,stvo prritllyslu a ollchodr.r^ Na Fr.antišl<u 32. I'raha

DS; lrsab3eLr

DS: ksab3eLl

DS: zlLrLrai3rv

DS: tqjaduc
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DS: bxtaaw4
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