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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o VYDÁNí AKTUALIZACE e, 2 ZÁSAD ÚZEMNíHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

OPATŘENíM OBECNÉ POVAHY

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též ~krajský
úřad") jako příslušný orgán podle § 7 odst. 1 pfsm. a) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 173
zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějšlch předpisů

oznamuje,

že Zastupitelstvo Kraje Vysočina jako příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2 písmo a)
stavebního zákon, za použití § 36 odst. 4 stavebnlho zákona a v souladu s § 171 až 174
správního řádu na svém 5. zasedání dne 13. září 2016 usnesením 0463/05/2016/ZK

rozhodlo o vydáni
Aktualizace Č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

formou opatření obecné povahy.

Vzhledem k velkému rozsahu dokumentace vydané Aktualizace Č. 2 Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina (dále jen Aktualizace Č. 2 ZÚR KrV), kterou není možno kompletně zveřejnit na
úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a úředních deskách obecních úřadů kraje, krajský
úřad v souladu s § 20 odst. 2 stavebního zákona, § 173 odst. 1 správního řádu a v souladu s
§ 164 stavebního zákona oznamuje, že může každý do Aktualizace Č. 2 ZÚR KrV, odůvodnění a
dokladové dokumentace nahlédnout u sptávního úřadu, který opatření obecné povahy vydal, tj.
v fistinné podobě na Krajském úradě K~ajeVysočina, odboru úrmníhO plánováni a stavebního
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řádu, Žižkova 57. Jihlava a dále na internetových stránkách kraje: www.kr-vysocina.cz. portál
územního plánování a stavebníno řádu ---'t- Oddělení územního plánování -+ Územně plánovací
dokumentace Kraje Vysočina ---'t- Aktualizace Č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
Součástí zveřejnění je také usnesení zastupitelstva kraje o vydání Aktualizace Č. 2 ZÚR KrV.

V souladu s § 173 odst. 1 správníhO řádu nabývá Aktualizace Č. 2 ZÚR KrV účinností patnáctým
dnem po dni vyvěšeni veřejné vyhláiky na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Dále
bude veřejná vyhláška vyvěšena na úředních deskách všech obecnich úřadů Kraje Vysočina.
Rozhodné pro počítání lhůt je vyvěšeni na úřední desce krajského úřadu.

Aktualizace Č. 2 ZÚR KrV opatřena záznamem o účinnosti bude poskytnuta stavebním úřadům
Kraje Vysočina, úřadům územního plánováni Kraje Vysočina, krajským úřadům sousedních
krajů (KrÚ Jíhočeského kraje, Krú Jihomoravského kraje, Krú Pardubického kraje a KrÚ
Středočeského kraje) a Ministerstvu pro rnlstní rozvoj.
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Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena 15 dnů na úřední desce
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razltko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení
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POZN. ,
Po sejmutí veřejné vyhlášky žádáme o její zaslání zpět na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, S87 33 Jihlava
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