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KRAJ§KÝ úŘnn KŘAJE vysočtrua
Odbor územníhoplánování a §tavebniho řádu
Žižkava 57, §87 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 5§4 602 1s9, e-maii- posta@kr-vysocina,cz

§b*e Kraje Vysočina

Váš dopis značkylze dne

čísbicdnaci
KuJl3B06,srgs2§
OUP 11str§16-4§8

Vlřizuie/teleťon
tng, Marian 7apletal
§§4 s0? 371

VJiht*vé dne

16.4.ža2*

VEŘEJHÁ VYHLÁŠXg

Oznámení změny termínu konání gpaksvaného veřejnáho projednání
návrhH Aktualizace č. 4Zá*ad územníhorozvoje Kraje Vysočina
a Yyhodna§ěni vlivů na udržitelný rozvoj území
Krajský uř*d kraje Vysačina, odbor r]zemního plánování a stav*bníha řádu, j*kt paťizavatel
aKualizac* Zá*ad rjzemního rozv*j* Kr{e Vysočina {dále t*ž,ZiJ?, KrťJ ve *rny*lu ugtanovení
§ 7 od*t- 1 písm" a} zákona č. 1§312§§§ Sb., o úz*mnímplánováni a stav*bnírn řádu {stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon'),

§7"r.á]nuje

v **uíadu s ugtanovením § 39 *dsl § a § 22 stgvebního zákona, za použitl Metodického sděleni
k projednávání úz*rcně pl*nava*í dokumentace v době pandemi* re dn* 8" 4" ?0?§ vydaléftr

Mini*ter*tvem pr* mistní roxoj, k*nání opakovaného v*řciněho proiednání návrhu
Aktualizace I:. 4 Zásad územníhorazvoje Kraje Vysočina a Vyhodnaeení vlivů na
udržitrl*ý rozvoj území,které ge bud* konat y n§Ýéqrt tÉřninll
v pondělí dne {8. května 7r?;í *á §:§S h.
prciednání
V*řejné
bude provedenc f*rmau vzdáleného přístupu,
Fřímý přenos veřejného projednáni bude da*tupný na adr***:
*éPaJ.ťŠv&r*yP**,i*a,el?*rž,r§gt,éw§i|***@{1#*ya-telrry:uiz*:*ťaiž\l§§éť\4íq*,alr,i.t}žrírl

Po gkončenívýkladu n*vrhu Akíualizae* *" 4 ZÚR KrV budau, pr§střednictvím přím*h* přenosu,
zadpov*zeny dotaay k projednáva** d*kum*ntaci zasílan* v pruběhu v|aetního veť*jného
pr*j*dnání n* adr**u w,lffi .*§.*r:y§§**i§a.*z-

l

ř

Žižkgua§?,6&7 s3 Jihl*va, tčo: loggor+g

datové schránky: ksab3fiJ, e-mail; pceta@kr+ysocina,ez

§c*časně krajský l}řad g ohled*m na vyhtášení n*uzového stav* v důeledku šiření vir*vého
o*emocnéníCOVID-í9 a mimořádná opatřenítýkajici se om*zÉnivcln*he pohybu rsob

ruší

konáni cpakovaného veřejnéhr pro|ednání náyrhu Aktualieace ě. 4 Zásad r3zemníhq
razltaj* kraie vysačina a vyhodnpe*ní v|ivů na udňfulný razvcj tlzemí, které s* mělo
konat pr*zgnřni formort dne §. května 2620 od í0:0§ h, v kongrecovém sálu B í.05
Kraj*káha úřad* Kraj* Vy*očin*, budova §,Žiilrclva§?, Jihlava.
Návrh Akiualizac* *. 4 & ad rie*mního rozvoje Kraje Vys**ina a Vyhodnoc*r:i vlivil na
udržitelný rozvoj územíjsou v tištěnépodobě k nahlédnutína Krajském úřadě Kraje Vysočina,
edbgru ůz*mníhg plánavání a st*vebního řádu, bžkaua §7, Jihlava adálej*au vystav*ny ná
webavýeh stránkách kraje na *dr*se: w,,§r:,řu?*sžrw.w- *ekce Téma - P*rtál tiz*mního
p|ánová*ía gtavebnífto řádu - Odděleni rJzemníhc plán*vání - Uxemně plánwa*í dckumentac*
Kraje Vysočina - Návrtr Aktualizaee č. 4 Zásad územníhorozvoje Kraje Vysočina
3**i*§íúq:
t?,§spp:.ílwr.kr-wq€4i;;**.*1aa.y:*_#w1i#§*:*4í,e***š&,*ťtx*i**,š*,w§We1*]
3*4e*4í*3r19#.ffi?,
V g*uladu s usl § 39 odst. 5 stavebnířrg ák*na se návrh zá*aé úz*mníharczvai* proj*dnává
v *pakovaném v*řejném projednání v roz*áftu úprav praved*ných pc veřejnám projednání,
V *ouladu s u*t. § 3§ odst" 2 slavebního zákona mohou dotčenéobce, oprávnění i*vestoři a
zástupci veřejnosti podat námitky proti návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje
Vysačina v rczsahu úprav prcvedenýeh pe vefejnérn projed*žní" Ná*itky s *d*vgd*ěním a
vymezením d*tčenéhct3z*mí lze uplatnit u Kr*jekéh* ťsřaév Kraj* Vy**čina *o 7 dnů od* dne
opakovaného veřejného projednání. Ve stejné lhůtě můžekaždý u Krajského úřadu Kraje
Vysočina uplatnit připomínky k návrhu Aktualizace ě. 4 Zásad územníhorozvoje Kraje Vysočina
a k Vyhodno*ení vlivů na udržitelný rozvoj úzernía rqreahu tryrav prcvedených po v*ř*jném
proj*dnání, Dotče** *rgány * minigt*rstv* uplatní ve stejnÉ lhůt& atangvigka k ěástem ře§ení,
l{*ré byly od veřejného projednáni změněny. K pozdějí uplatněným námitkám, stanoviskům a
pťipo,minkám §e napťi*líží.V s§illadu s ust, § 27 *dst. 3 stavebníh* zákona s* stan*viska,
námitky a připomínky uplatňují pís*mně a mr..lsí být optiř*ny identifikačními údaji a p*dpia*m
os*by-

|<žerá je

uplatňuje.

Jlž +q|qtnĚná gtánoíis*a. náfiEitky,a připomínkv aůstáyalí v platnasti i pre n§vÝ tgřínin
+aakoyanéba yeřein*ho proi?d*ání.
Adresa pro doručování:Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního
řádu, Žižrova 57, 587 33 Jihlava, lD datové schránky ksab3eu.

Čís.jedrrací: KUJi 38ff§§/žů2$
§trana:2

Návrh Aktualiza*e ě. 4 Zá**d územníhorozvoje Kraje Vysočina a Vyh+dnocení vlivů na
udržitelný rozvoj územíAkiualizace č. 4 Z *a§ územníhqrozvoje,Kraje Vy*aěina a aznám*ní a
konání jejich veřejného projednání podle § 39 odst, 1 stavebního zákona Krajský úřad Kraje
Vysočina doruůuje veřej*ou vyhlá§kou. Pí**mna*t dcručcvaná pr*stť*dni*tvínr veřejná vyhl*šky
podle § 25 odst, 3 správního řádu se považuje za doručenou patnác{ým dnem vyvěšení na
úřední de*ce správníhe orgánu, kt*r.ý písemnost doručuje, tj, Krajského úřadu Kraje Vys*čina
Tato veřejná vyhláška ge iéÉzgeílá ebecnim úřadům, kte4ým ie, v souladu s § 2§ odgt- 3
správnířra řádu, uloženg povin*ost zveřejnění pieemno*ti na svých úř*dníchdeskách po
dobrt n*Jméně 1§-ti dnů.
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POZN.
Pc sejmutí veřejná vyhlášky
územníhoplánování a stavebniho řádu,

*§ťť"
t.ťse!&
,1!rr]
i _,i

].- :,]:,:

i,:

razítko a podpis pra*ovníka

na Kraj*ký *řad Kraje Vysočina, odbor
57, 587 33 Jihlava

Čís.jednací: KUJl 38065/2O2o

