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KraJVysocffia
Žizkon 57.587 33 Jihlava

V Jih|avědne 8. řijna2012
KUJf 6529212012
OUP 39612010
Ry-189

vEŘ eJ N Á

v YHLÁ ŠKA

o woÁxÍnxrulllzAcE c. t zÁsnoÚzrmrÍnonoano.lEKRAJEwsočtnn
opnrŘexÍiloaecxÉpovrurv
ZastupitalstvoKraje Vysďina v sou|adus $ 173 ákona ě. 500í2m4Sb.. správnířád ve
pbtlpieťt
měnÍpozdějšÍch
oznamuio,
Že na svém5. zagedánion.etg. záňZol2usnesením0468/051201zlizK,
jalo sÍďušný spávnÍ orgán ve smys|u $ 7 odst. 2 pism. a) zákona č. 1E3/2u}6sb.,
o Úrfmnim $ánovánl a stavebnímřádu (stavebnÍ
pHpisq za
zákon) ve zněni pozdějších
pouŽití$ 36 odst. 4 stavebníhoákona, v sou|adus $ 171 aŽ 174 spráňitro řáou a S.6 a
podk|adech,
s 23 a pří|ohyč.4 a 5 vyhláškyě. s)0nm6 Sb., o rlzemněana|y{ických
úzěmně
p|ánovacidokurnentaci
a způsobuevidene r]zemněp|ánwaci ěinnosti.

Akfua|izace
ě.{ zá"ff!*ffiřlffzvoie

KrajeVysďina

formou opefiení obecnó povahy.

Aktua|Ízaoeě. 1 Zásad územnÍho
roaroie Kraje Vysoěina (dáb jen aktualizaceč. í zÚR
Kry). řešízrněny oproti původnimZásadám ůzerrrnlhorozvoje Kraje Vysočinapředevším
v oblasti dopravnía tachnickéinřastrukturya v ob|astiochnanykralinnéhorázu. Jeou zde
také zapramvány poŽadavky vyp|ývai|ciz Politiky ÚzemnÍhorozvole ČR 2oo8. která je
nadřzenou dokumentacízásad územn|horoanoje.Natn| nebilené Hsti zÚn xrv
zůstávaj|beze změny. Součástíaktualizace č. í zÚR KN je i vyhodnocenlvlivůna
udrŽite|ný
rozvoi rlzemí.
V sou|adu ! $ ízg odst. Í správnÍhořádu nabfiá opatření obecné povahy r.těinnosti
patnáctýmdnempo dnivyvěšenívefuinévyh|ášky.
Tato vebjná vyh|áškafud" ryuasgnana
úhdnldesoe KraiskéhoúřaduKrajeVysočinaa na úbdníchdeskách všechobecníchúřadů
}ÚaieVysďina.
Do aHua|izaceč.1 zÚR KÍV,odůvodnění
a dok|adové
dokumentacemťÉe
d|e$ í73 odst. 1
správníhořádu a v sou|adus $ 1a{ sbvebnÍhozákona každýnahlédnout
u spavniho úřadu,
povahyvyda|;Doopatřen|obecrÉpoúahyaktua|izaeb' r zÚn KN jé
kteý opat|gnlobecné
podobě na KrajskémúřaděKraie Vysočina,odboruúzemnílio
moŽnonah|édnout
v listinrré
p|ánován|a stavebnlho řádu, Zižkon 57, Jih|ava a dále na irrtemetovýchstránkách kraje:
www.kr.vysocina.czv sekci Téma + portál ÚzemnÍhopánovánl a stavebnlho řádu .-l
oddě|enl územnthop|ánování.- územrÉp|ánovaci dokumentaceKraje Vysočina*

aktua|izaca
č. í Zásad ÚzemníhorozvojeKraje Vysďina' Součástí
anřejněníje také
usrresenÍ
zastupite|stva
kale o vydániaktualÍzace
č.1 zÚR Krv.
Aktua|izaoeč. 1 zÚR KrV opatřená zbnamem o účinnosti
bude poskytnr'rtra
stavebním
Úřadům|taie Vysočina,
Úiladůmrlzemnlhop|ánován|KrajeVysočina'krajskýmúřadr1m
sousedních
krajů(KdJ Jihďeskéhokaje, t<rt).litromoravirenó
kraje.xru. pároubického
pro
kraiea }(rUStňadoěeského
kraje)a Minisbrstvu mistn|roanoj.

tUDr. J|ň Běhounek
heitnan knaie

Kralwsm
zlžkovr
57,58733J|h|rvr

Tatoveřeinávyh|áška
by|avyvěšena
15dnúna úřední
desce
Kn|skéhoÚřadu - obecnihoúřadu- Úraou městyse. i'ěstskéhoÚřadu - Magistrátu
městra]

Vyvěšenodne:
Sejmutodne:

E|e|rtrcnickáúřodn|decke:
Vyvěšenodne:
Seimutodne:

razltkoa podpispracovn|kaodpovědnéhoza
vyvésnl

1nchod|císe škrtne

