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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje na dobu
nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem se písemnost považuje za doručenou.
Vyvěšeno dne:

Krajsky úřad Jihomoravského kraje
Sejm uto dne:

Na úřední desce: vyvěšeno dne

?S3. 9 /C

sňato dne

Zveřejněno způsobem um ožňující dálkový přístup dne:

OZNÁMENÍ

Za uaaie aapavldA.

......................

Krajský úřad Jihom oravského kraje, odbor územ ního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán
územ ního plánování dle § 7 odst. 1 písm, a) zákona č. 183/2006 Sb. o územ ním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), podle § 42 odst. 4 v návaznosti na § 37 odst. 3
stavebního zákona oznam uje zveřejnění
návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

o

v elektronické podobě na w ebových stránkách Jihom oravského kraje w w w .kr-iihom oravsky.cz (Dom ácí
stránka >Krajský úřad >Dokum enty odborů krajského

úřadu >OÚPSŘ O dbor územ ního p lán ován í

a stavebního řádu >Aktualizace č. 1 ZÚR JM K) a na adrese: http://w w w .zurka.cz.

o

v listinné podobě jsou k nahlédnutí na Odboru územ ního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu
Jihom oravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, kancelář č. 220 a č. 226 (2. patro).

Návrh Aktualizace č. 1 Zásad územ ního

rozvoje Jihom oravského kraje a Vyhodnocení vlivů

návrhu

Aktualizace č. 1 Zásad územ ního rozvoje Jihom oravského kraje na udržitelný rozvoj územ í je zároveň
doručen veřejnou vyhláškou vyvěšenou

na

úředních

deskách

krajského

úřadu

a obecních

úřadu

Jihom oravského kraje.
Do 30 dnů ode dne doručení může každý k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územ ního rozvoje Jihom oravského
kraje a Vyh odn ocen í vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JM K uplatnit písem né připom ínky.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Připomínky je možné uplatnit:
na adrese:

Krajský úřad Jihom oravského kraje
O dbor územ ního plánování a stavebního řádu
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

ID datové schránky: x2pbqzq
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POUČENI
•

Návrh „Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje" (dále také „ A I ZÚR JM K")
a „Vyhodnocení vlivů návrhu AI ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území" (dále také „VVU RU ") podle § 42
odst. 4 v návaznosti na § 37 odst. 3 stavebního zákona Krajský úřad Jihomoravského kraje doručuje
veřejnou vyhláškou.

•

Písem nost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád"), se považuje za doručenou patnáctým
dnem vyvěšení na úřední desce, pokud byla v téže lhůtě zveřejněna též způsobem umožňujícím
dálkový přístup (web Jihom oravského kraje: w w w .kr jihom oravsky.cz; cesta: D om ácí strán ka — Úřední
deska - Veřejné vyhlášky).

•

I přesto, že tato veřejná vyhláška byla zveřejněna také na úředních deskách všech obcí v rámci
správního obvodu Jihom oravského kraje, podle § 25 odst. 3 správního řádu platí, že dnem vyvěšení
je den vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který písemnost doručuje.

•

Ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky (tedy ve lhůtě 30 dnů následujících po uplynutí
patnáctého dne jejího vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihom oravského kraje), podle § 42
odst. 2 v návaznosti na § 37 odst. 3 stavebního zákona k návrhu A I ZÚR JM K a VVURU může každý
uplatnit u Krajského úřadu Jihomoravského kraje písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor územního plánování
a stavebního řádu
Žerotínovo nám. 3
601 62 Bmn

vedopcí odboru
v z. Ing. Věroslava Prskavcová

Záznam o vyvěšeni na úředních deskách obcí v rámci správního obvodu Jihomoravského kraje podle § 25
odst. 3 správního řádu;

Vyvěšeno dne
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Sejm uto dne:

Zveřejněno způsobem um ožňující dálkový přístup dne:
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