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vEŘrlNÁ vyHLÁšrn

Toto oznámení musí brit vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje
na dobu nejméně 15 dnů. patnáďým dnem se písemnost povaŽuje za doruČenou.
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Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkouý přístup dne:

ozNÁtvtENí

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako přísluŠný

orgán územního plánování podle § 7 odst. 1 písm. a} zákona č. 183/2006 5b. o územním plánování

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů {dále jen ,,stavební zákon"),

l.

podle § 39 odst, 1 stavebního zákona a § L72 odst" 1 zákona č. 500/2004 5b., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů {dále jen ,,správní řád'), oznamuje

zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení

vlivů Zásad územního rozvoje Jíhomoravského kraje na udržitelný rozvoj území

o na webových stránkách Jihomoravského kraie www.kr-ir_homoravskv.cz kliknutím na ZÚn JUr
v zelené ploše,

o v listinné podobě na odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu

Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, kanceIář č. 225 a č.226 (2, patro),
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podle § 39 odst. 1 stavebního zákona a § L72 odst. 3 správního řádu oznamuje

konání veřejného projednání návrhu Zásad územního rozvoie Jihomoravského

kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

na udržitelný rozvoj území

jehož konání podle § 22 odst. 1stavebního zákona nařizuje ve dnech

l 1. června 2016 od 14:00 hodin v sáte Univerzitního kina Scala, Moravské náměstí 3lt27,Brno

l 2. června 2016 od 14:00 hodin na Mětj v Břeclavi, zasedací místnost č. !t2, nám.
T. G. Masaryka 3

o $. června 2016 od 14:00 hodin v §ále Evropa Masarykova muzea v Hodoníně, Národní
třída 21

o 6. června 2016 od 14:00 hodin na MěÚ v Blansku, velká zasedací místnost č. 1O2, 1. patro,
nám. Republiky r

l 7. června 2015 od 14:00 hodin v kině §okolský dům ve Vyškově, Tyršova 2

r 8. června 2016 od 14:00 hodin na Mětj ve Znoimě, Vetký iednací sál v 1. poschodí, nám.
Armády 8

poučeruí:
o Návrh zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a vyhodnocení vlivů zásad územního

rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj územía oznámenío konání jejich veřejného

projednání podle § 39 odst. 1 stavebního zákona Krajský úřad Jihomoravského kraje doručuje

veřejnou vyhláškou.
r písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle § 25 odst. 2 správního řádu.

sepovažuje za doručenou patnáďým dnem yyvěšení na úřední desce, pokud byla vtéže
lhůtě zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkorrý přístup {www,kr-iihomoravsky,cz -
tJřední deska - Veřejné vyhlášky}.

r 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 vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který

písemnost doručuie.
o veřejné projednání návrhu zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a vyhodnocenívlivů

Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území se podle § 39 odst. 1

stavebního zákona může konat nejdříve 15 dnů ode dne doručení této yyh|ášky.

. podle § 22 odst. ]. stavebního zákona veřejné projednání při pořizování územně plánovací

dokumentace nařizuje pořizovatel. Je-li to účelné nebo vyžaduje-li to rozsah řešeného území,

nařídí pořizovatel více veřejných projednání na jím určených místech. Pro počítání lhůt

stanovených zákonem je rozhodný den konání posledního veřejného proiednání.



podle § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené obce, oprávnění investoři a rástupci

veřejnosti podat námitky proti návrhu zásad územního rozvoje. Námitky s odúvodněním

a ýymezením dotčeného území lze uplatnit u Krajského úřadu Jihomoravského kraje dO 7

dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě může kaŽdý u Krajského Úřadu

Jihomoravského kraje uplatnit připomínky k návrhu zásad ÚzemnÍho rozvoje a vYhodnocení

vlivů na udržitelný rozvoj území. K později uplatněným námitkám a připomínkám se

nepřihlíží.

Podle§6odst.6písm.d)
územního rozvoje příslušná

v samostatné působnosti.

stavebního zákona je k uplatnění námitek obce proti zásadám

rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce
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Zóznam o vyvěšení na úřeďních deskóch obcí v růmcí sprúvního obvodu tihomoravského kraje

podle § 25 odst.3 sprúvniho řádu:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zve řejněno způsob em u možň ující dálkorní přístup

l(raiský úřad J ihomoíavskéLo kraig

Na úl6dnldesce: vyvĚ§ono an, 4*!.,.(^.,?-l
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