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VEREJNA VYHLASKA

O OPAKOVANÉM Vf,ŘEJNÉM PROJEDNÁNi NÁVRHU
ZMĚNY Č. l ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁNECKÁ ZHOŘ
Měslsl(ý ťlřad Vell(é MeZiříči. odbor výstavby a úzenrniho 1oZVoi§.,iako úřad útzemniho plánovárrí
dlc § ó odst_ l písnr, c} zákona č_ l8j/2006 sb,. o úZcmnim Pláno\,ání a stavebl]in řádu ve Zněni
poZrlěiších pi€dpisii (dále..slavebni zákon). porizLrle na žádost obce Zlrrénll č, l Úzernního plánu
Stránecká Zboř (dále jen ..Znrěna UP") n 1o zkrácenÝnl no§tuDem v souladu s ustanoveníln §
55a staYebniho zákolra, Znrčna UP se týká katastl,álních úzcnri Slránecká Zhoř. Kochánov. Nová
Zhoř a Franl(ův Zhořec.

Dle § 53 odst, 2 stavebnílro zákona došlo na Základě veřejného ploje{inání k podstatné úpřavě
návrhu Znlěny UP. Podslatné úpravyjsou uvedeny v dokumentacinávrlN Zněny UP,
ol,ilkU\ilné\erťinéproj<JninrnirrrhLr /rrrcn1 UP,odbominl \ýkladeIn \e llskuleani

dne l0, srpna 2022 ve 13:30 na Úřadě obce stránecki Zhoř.
urrravenÝ návrh změnv Úp na základě veřeiného proicrlnání sc proicdnává r rámci
oDako\aného rťřciného nroi(dnini V l{ozsAHl PoDSTATNÝcH ÚPRAV.
Nltvlt Změny Ú P bud; od 8.7.2022 í]o l8. 8. 2022 vystaven k veřejnému nahlédntltí|
r na obecním úřadě slránecká zhoř.
. na MěÚ Velké MeZiříči. odbor výslavby a územního rozvoie. kan ce|áí č.322,

.

na intelnetové adlese: Město Velké N4e2iříčíÚzemní plánv Ve 5právním obvodU oRP Velké
MeziříčílVelkeme2irici,cz)

V sollladll s ustanovenim § 52. odst,2 slavebního zákona. mohou uplalnit nánritky proti návťhu
úZemniho plánu polze vlaslní§i po7enků a slav§b dotčených návrhenl řešení, oprávněný investoť
a Zástupce veřejnosti. V souladu s ustanovetrinl § 52. odst, 3 stavebniho Zákona. ncjpozději do 7
dnů odc dne vcř€jného proj€dnání mťlžekaždý upIatóit své připolnínky a dotčenéosoby podle
\S 52. odst, 2 stavebního Zákona námitl§. vc klcrÝch lnusí Llvést odůvodnění, údaie podle katastťLl
)l
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Za spúvnost vyhotovelli

Bc, Linda Nejedlá
'I-ímto Se polvrzu.ie. že lato
Pisennosl byla /veřejněna Zpilsobenr uIrrožlilljicím dálkový přísttlp
podle § 25 odst, 2 zákona č, 500/200,1 Sb, a § 20 zákona č, l83/200ó sb,
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Krai§(j úř.td Kr4e V}sočjná
odbol životIliho prcstředi. Žižkova 57. j87 ]:] .]ihlava
oddělcní leslrího hosPodářslvi a nr),slivosli
oddělení ochtany piírodních ztllojú
odděleni vodního hospodářstvi
oddělení zemědělství
K!'ajslq' ťlřad Klaje,Vysočina

q4qo{o!]],,]!|]9,p!c!]oue!], 1§!4Y9b]]!h9 i4l!. z!?!o]alL l8] ]3 Jihlava
Kla]ský úia.l Km]c V},sočiná
odqojlgp!,\ry q§,l!|č,]i!r" lr9cpqq4i"!,Í,ŽiŽ!9ra č.pl]J!] 13 l,!lay4
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h)gicnic](at SLanicť pl.rcoYiště,lihliVi. Vlchlického 57, 587 ]a ,]i1llava

Měst§ký úřad Velké Meziříčí
odbor výstavby a územniho rozvoje. státni památková péče
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Radnickt|!rp,29i l. 5q]L] ]]sl!É\4s4iiei
Městský ťlřad ve|ké Meziříči.
oilbor doplary r <ilnianiho hospodáistvI.
Ra(lni.lit] č D 291]. jgj l'] \'. kó iv]c7]řiči
Městský ilřad Velké Meziřiči.
odbol živolníhoplostiedi. Radlrická č,p.]9/1.594 l3 Velké Meziříčí
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