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VEREJNA vyH LÁš xn
Oznámení

o zveřejnění návrhu Aktualizace č, 9 zásad úžemního .ozvoje Kraje Vysoéina pro
společné jednání

a
Vyhodnocení vliVú na udržitelný rozvo.i území

Kíajský úřad kraje Vysočína, odbor územního plánování a stavebniho rádu. jako pořizovatel
aktualzace zásad územního rozvoje Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm, a) zákona
č. 183/2006 sb,, o územnírn plánování a slavebním řádu (stavební zákon), Ve znění pozdějšich
předpisů

oznamuje
V souladu s ustanovením § 37 odsi, 3 stavebniho zákona zveřejnění náVrhu Aktualizace č, 9
zásad územního rozvoje Kra]e Vysočina (náVrh Aktualizace č. 9 ZÚR KrV). společně s náVrhem
Aktualizace č, 9 ZÚR KrV ]e Zveřejněna dokumentace Vyhodnocení VliVů na udržitelný rozvoj
území,
zpracoýaný náVrh Aktualizace č. 9 ZÚR KŇ Včetně dokumentace Vyhodnoceni VliVů na
udlžitelný rozvo] úzerni je V tištěné podobě k nahlédnutí na Kra]ském úřadě Kraje Vysoč]na,
odboru územního plánováni a stavebniho iádu, Žižkóýa 1882157,586 01 Jihlava, Kompletni
dokun,]entace náVrhu AktLlalizace č. 9 ZUR KrV Včelne Vyhodnoceni vlivu na udržitelný lozvoj
území ie rovněž zveřejněna na Portálu územního plánováni Kraje Vysoč na (!!!p§!h!!q&
vvsocina.cz), téma ,,lJzemní p]án kraje', záložka ,,ProjednáVané ZUR", Přímá adresa je
následující| httos|//qisobox,kr_Wsocina.cžlosVoro ednani-uod/oublic/,

Žžkova 1882/57,586 01 Jihlava, lČo:70890749
lD dálovP s, hrá'l"v: "sab3eu, e_mail: posla@Lr-Vysocina,cz



V souladu s ustanovením § 37 odst, 3 stavebniho zákona múže k náVrhu Aktualizace č. 9 ZÚR
KrV a k Vyhodnocení Vl]Vů na udržitelný rozvoi Ve lhútě 30 dnů ode dne doručeni veiejne
Vyhlášky každý uplatnit písemné připomínky, K později uplatněnýrí připomínkárn se nepřihlíži,
Pro počítáni lhůt je rozhodné Vyvěšení Veře]né Vyhlášky na úřední desce krajského úřadu,

Připominky mUsí být opatřeny identif kačnín,]i údaji a podp sem osoby V souladL] s Uslanovenim
§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb,, spráVnířád,

součástí Portálu územního plánování Kra]e Vysočina je aplikace, která umožňuje připráVit
podání př]pomínek, Ap]jkace je dosiupná pod záložkou ,,PŘ|PoMÍNKoVAT" je urnistěna na
ste]né adrese, jako projednáVaná dokumenlace (Viz césta a odkaz Výše),

sVé připomínky zasílejte na adresu:
Krajský úřad Kraje Vysočna, odbor úZemního plánování a §tavebního řádu, Žižkoýa 1B82t57,
586 01 Jihava, lD datové schránky ksab3eu. V případě opatření připomínky zaručéným
eiektronickým podp]sem lze toto podánídoručit na emailovou adresu: Dosta@kr_Wsocina,cz,

Tato veřejná Vyhláška sé též zasílá obecnim úřadům, kteným je, v souladu s § 25 odst. 3
správního řádu, uložena povinnost zveřejnění písemnosti na svých úředních deskách po
dobu ngjméně 1s-ti dnú.

lng. Mařian zapletal
Vedoucí odděleni územního plánování otisk razítka

Tato veřejná Vyhláška byla Vyvěšena na úřední desce
-t@řadu - obecního úřadu - Úřád!+ě§{y§e - A€sts{<óho{+e{t{+-+4agi€třátu FRě§rai)

Číslo jednací: KUJl 759/2023
strana: 2

/-, _/ 2 1.-
Vyvéšenodne:.......!-2....7....e_a......*S

Se]muto dneI

Elektronická úřédní deska:
z'^-/l,>z

Vyvéšero dne, ...... _|9_ _ _ _ _ _1 _ _ _ ::4_a_,_ _ _ ) _ _ _ _

razítko a podpis pracovníka odpovédného za Vyvěšení

OBEC BLÍZKOV
Blízkov č. 79
594 42 MéÁn

Ml
(qý


		2023-01-06T20:05:52+0100
	Stanislav Oulehla




