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Vážená paní starostko, vážený pane primátore, vážený pane starosto,
odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina jako pořizovatel
zásad územního rozvoje oznamuje zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina (dále jen Aktualizace č. 4 ZÚR). Zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR se
veřejnosti oznamuje veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena na úředních deskách
obecních úřadů v kraji.
V příloze tohoto dopisu zasíláme k vyvěšení na vaší úřední desce (tedy i na elektronické úřední
desce) veřejnou vyhlášku - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR pro společné
jednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a obracíme se na Vás se žádostí o
spolupráci při neprodleném vyvěšování této veřejné vyhlášky.
Dle § 37 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizovatel doručí návrh Aktualizace č. 4 ZÚR veřejnou
vyhláškou a do 30-ti dnů ode dne doručení vyhlášky každý může k návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR
uplatnit připomínky. Lhůta vyvěšení veřejné vyhlášky je tedy 45 dnů. Pro podání připomínek je
rozhodné vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce krajského úřadu, kde je vyvěšena od
29. 6. 2018, lhůta pro uplatnění připomínek tedy končí dne 13. 8. 2018.
Dále vás žádáme o potvrzení lhůt vyvěšení a sejmutí, následně po sejmutí vyhlášky vrácení této
vyhlášky na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního
řádu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Potvrzenou vyhlášku je možné oskenovat a zaslat zpět
prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na adresu: zapletal.m@kr-vysocina.cz.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem

Ing. Petr Průža
vedoucí oddělení územního plánování

tel.: 564 602 198, fax: 564 602 425, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
ID datové schránky: ksab3eu

Elektronický podpis - 29.6.2018
IČ: 70890749,
Certifikát autora podpisu
:
Jméno : Ing. Petr Průža
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 13.6.2019

otisk razítka

