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vEŘEJNÁ vyHtÁšxn
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředni desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje na dobu
nejméně 15 dnů. patnáctým dnem se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne:

l(raitkí úřad Jihomorarskóbo kraio

sejmuto dne;

N. úí.dnldclcc: vyvó§no dn" ...:iíť...i:. ..::i......

Zveřejněno způsobem umožňuj ícídá kovri přístup dnel
l

ozNÁrvl rruí
Krajský Úřad Jihomoravského kraje, odbor územníhoplánování a stavebního řádu, jako příslušnýorgán
Územního Plánování dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č, 183/2006 Sb, o územnímplánovánía stavebním řádu,
ve znění PozdějŠÍch předpisŮ (dále jen ,,stavební zákon"), podle § 42 odst. 4 v návaznosti na 37 odst. 3
§

stavebního zákona oznamuje zveřejnění

návrhu Aktualizace ř. 1 Zásad územního rozvoje Jlhomoravského kraje
a Vyhodnocení vlivŮ návrhu Aktualirace č. 1 ZtiR JMK na udržitelný rorvoJ úremí

o

v elektronické Podobě na webových stránkách lihomoravského kraje www.kr-iihomoravskv.cz (Domácí
strdnka t Krajský Úřod l Dokumenty odborů krajského úřadu l oÚpsŘ odbor územníhoplónování
a stovebnÍho řádu t Aktualizace č. 1 ZÚR JMK} a na adrese: http://www.zurka.cz,

o

v listinné Podobě jsou k nahlédnutí na Odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu

Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, kancelář č, 22o a č. 226 (2. patro},

Návrh Aktualizace Č,1 Zásad Územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu
Aktualizace Č.1 Zásad Územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rorvoj územíje zároveň
doruČen veřejnou vyhláŠkou vyvěŠenouna úředních deskách krajského úřadu a obecních úřadů
.liho

moravského kraje.

Do 30 dnŮ ode dne doruČenímůžekaždý k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského
kraje a Vyhodnocenívlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK uplatnit písemnépřipomínky,
K později up|atněným připomínkám se nepřIhlíží.

Připomínky je možnéuplatnit:
na

adrese:

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor územního plánovánía stavebňího řádu
Žerotínovo nám. 3
60]" 82 Brno

lD datové schránkv: x2pbqzq

tč
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otč

cz70888337

Telefon
541 651 111
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|.r,

poučrruí
Návrh ,,Aktualizace Č.1 Zásad Územního rorvote Jlhomoravského kraJe" (dále také ,,A1 zúR JMK"}
a ,,Vyhodnocení vlivŮ návrhu nr ZÚR JMK na udržitelný rozvoi území"(dále také
,,VVURU,,) podle § 42
odst. 4 v návaznosti na § 37 odst.3 stavebního zákona krajský úřad Jihomoravského kraje doručuje
veřejnou vyhláškou.
PÍsemnost doruČovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle § 25 odst. 2 zákona č, 500/2004 sb.,
sPrávní řád, ve znění pozdějších předpisů {dále ,,správní řád"}, se považuje ra doručenou patnáGtým

dnem vwěŠenína Úředni de§ce, pokud byla v téželhůtě zveřejněna téžzpůsobem umořňujícím
dálkový PřístuP {web Jihomoravského kraje: www.kr-iihomoravskv.cz: c€sta: Doíndcístránka úrední
deska

-

Veřejné vyhlášky),

l

přesto, že tato veřejná vyhláška byla zveřejněna také na úředních deskách všech obcí v rámci
sPrávního obvodu Jihomoravského kraje, podle § 25 odst, 3 správního řádu platí, že dnem vyvěšení

je den vyvěŠenína Úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
který písemnost doručuje,

Ve lhŮtě do 30 dnŮ ode dne doručenítéto vyhlášky {tedy ve lhútě 30 dnů následujících po uplynutí
Patnáctého dne jejího vyvěŠenína úřednídesce Krajského úřadu Jihomoravského kraje}, podle § 42
odst. 2 v návaznosti na § 37 odst, 3 stavebního zákona k návrhu A1 ZúR JMK a VVURU můžekaždý
uPlatnit u KraJského Úřadu Jihomoravského kraje písemné přlpomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřih|íží.

Kra|r§ tlřad J}homorrvrtého kra|e
odbor územního plánování
a stavebního řádu
Žerotínovo nám. 3
601 82 Bmo
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v z, lng, Věroslava Prskavcová

Záznam o vyvěŠenÍna Úředních deskách obcí v ramci správního obvadu lihomorgvského kroje podte
odst, 3 správního řódu:

Vyvéšenodne;

Sejmuto dne:

Zveřej něno způsobem umožňujícídá lkoui přístup dne:

§
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