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VEREJNA VYHLASKA

o vYDÁNlAKTuALlzAcE č. 2 zÁsAD ÚzeunÍxo Roa/oJE KRAJE VYsoČtNA
oP.ATŘENíM oBEcNÉ PovAHY

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor Územního p|ánováni a stavebniho řádu (dá|e též 'kra'iský
úřad.) jako přÍslušný orgán podle s 7 odst' 1 pÍsm. a) zákona č. í832006 Sb., o Územním
P|ánován| a stavebním řádu (stavebnÍ zákon) ve zněni pozdějšÍch předpisů a v sou|adu s s 173
ákona ě. 500120(X sb., správní řád ve zněnÍ pozdějšÍďt předpisů

oznamujo,

že Zastupite|stvo Kraje Vysoěina jako přís|ušný správní orgán ve smyslu S 7 odst. 2 pism. a)
slavebního zákon, za použití $ 36 odst. 4 stavebnÍho zákona a v sou|adu s $ 171 až 174
správního řádu na svém 5. zasedánÍ dne 13. září 2016 usnesenÍm o463/05/2o16lzK

rozhodlo o vydání
Aktua|izace é. 2 ?Ásad územního roa,ojo Kraje Vysočina

formou opaEoni obecná Povahy.

Vzh|edem k ve|kému rozsahu dokumeniace vydané Aktua|izace č,. 2 Zásad územniho rozvoje
Kraje Vysočina (dá|e jen Anua|izace é.2zÚR KM, herou není možno komp|etně zveřejnit na
úřední desca Krajského úřadu Kraje Vysoěina a Úředních deskách obecních úřadú kraje. krajský
úřad v sou|adu s s 20 odst. 2 stavebního zákona, $173 odst. .1 správního řádu a v sou|adu s
$ 164 stavebního zákona oznamuje, že mŮže každý do Aktualize@ é.2zÚR KrV, odůvodnění a
dok|adové dokumentacc nah|édnout u sp}ávního úřadu' kteý opatření obecné povahy vyda|, tj'
v |istinné podobě na Krajském úřadě Kraj'e Vysočina, odboru územního p|ánování a stavebnÍho

t9|.; 5ó4 602 í96. frr: 564 602 425' $firl|: post6@kr.vy9ocjna.cz, |ntem€t: v/v^|,'kr.vysocjne.cz
lČo: 70890749. |D datovó 9.Jtránt'4 kgrb3ou



řádu, Žižkova 57, Jihlava a dá|e na intemetových stránkách kraje: www. kr.vysoc|na. cz, portá|
ÚzemnÍho p|ánovánÍ a stavebního řádu -- oddé|ení územního p|ánování ... Ú'..ne itin6,a.i
9okYr.nŤlace- Kraje Vysočina ..* Ak|ua|izace č. 2 Zásad územn|ho rozvoie Kraie Vvsočrna'součástÍ zveřejnéní je také usnesení zastupitelstva kíaje o WdánÍ AktuaIizace e. ižÚakiú.
V souladu s.$ í73.odst. 1 správního řádu nabývá Aktuatiza ce é,. 2 zÚR Kď účinnosti patnáciým
dnem po- dni- vyvěšenÍ Veřeiné vyhtášky na ÚřednÍ desce Krajského ulaau xáje ýv.oEin". Ďar"
ludg V-eř9jná vytt]{sta vyvěšena na Úředních deskách vŠeih obecn|ch ,itaJó x'áp- Ýysojrna.Rozhodné pro poěítánÍ |hŮt je Vyvěšení na úřednÍ desce krajského úřadu.
AKua|izece-č. 2 zÚR K.V opatřená záznamem o účinnosti bude poskytnuta stavebnÍm úřadúmKreje Vysočina, ÚřadÚm Územního. p|ánovánl Kraje Vysočina, krajským Úřadům sousednÍch
I'.:,.: r5{ '{ih?čŤ\éhg..ryaje, .KÍU Jihomoravského |i*J"' 

-iÚ 
É;,á;ti"i.en"''ňi""ž.'r,u

sfredoces|(ého kraje) a MinisteÍstVU pro mlstní Íozvoi.

*ffi',{liŤf+Ť-{Ívedoucí oddE|eni územního o|ánování
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Tato veřejná vyhláška byia vyvěšena 15 dnú na úřednÍ desce

--.|{rajského úřadÚ* obecního úřadu
, l,/ ,,///^ouE/lzt
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, nehodÍcí se Škrtne

POZN.

|.9 l"]T"tí veřejné vyh|áŠky žádáne. o tstij'zas|ání zoét na Krajský Úřad Kraje Vysočina, ooooruzemniho plánovan| a stavebního řádu, Zižkova 57. 587 33 Jih|ava
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