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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

o zahájení I-ízcní o vydání Zásad Územního rozvoje Jihomoravského kraje,
datu a míste konání verejného projednání a zverejnení dokumentace

Krajsk)' Úrad Jihomoravského kraje, odbor Územního plánování a stavebního rádu. jako
príslušn)'. orgán Územního plánovánÍ, dle § 7 odst. 1 písmo a) zákona c. 183/2006 Sb.
o Územním plánování a stavebním rádu. ve znení pozdejších predpisl1 (dále jen ..stavební
zákon"), v souladu s ustanovením § 39 odst. ! a § 22 stavebního zákona a podle ustanovení
~ 172 zákona C. 500/2007 Sb .. správní rád. ve znení pozdejších predpisl1 (dále jen ..sprÚvní
i'ád")

oznamuje,

že vere.iné projednání upraveného ~1posouzeného 2. Návrhu Zásad územního rozvoje
,Jihomoravského kraje vcetnc vyhodnocení vlivu zásad územního rozvoje na udržiteln~'
rozvo.i území se bude konat

dne 19. dubna 2011 od 14:00 hodin

v sále Rotunda, prízemí pavilonu A, areálu BVV Výstavište Bnlo
(vstup pF'es vrátnici budovy Kongresového centra u brány é. 1)

Krajský úi'ad tímto vvz\'vá každého k uplatnení pi-ipomínek a dotcené obce a (>r'ípadné
zástupce verejnosti k uplatncní námitek k upravenému a posouzenému 2. NÚvrhu Zásad
Územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Dokumentace upraveného a posouzeného 2. Návrhu Zásad Územního rozvoje ./ihomoravského
kraje obsahuje vyhodnocení vlivl! Zásad Územního rozvoje Jihomoravského kraje na
udržitelný rozvoj Území, jehož soucástí je i vyhodnocení vlivl1 Zásad Územního rozvoje
Jihomoravského kraje na životní prostredí (SEA). hodnocení vlivl1 na verejné zdraví (HlA)
a vyhodnocení vlivLI Zásad Územního rozvoje ./ihomoravského kraje na Území Natura 2000.

V souladu s ustanovením § 39 odst. I stavebního zákona bude kompletní dokumentace
upraveného a posouzeného 2. Návrhu Zásad Územního rozvoje .Iihomoravského kJ'(~e
vystavena k vdejnému nahlédnutí v dobe od 18. bi"czna 2011

o na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-iihomoravskv.cz. krajský Úhld,
dokumenty odboru krajského Úradu, OÚPSR Odbor Územního plánování a stavebního

i'Údu, Zásady Územního rozvoje Jihomoravského kraje
b.!.1R:llw\V\\'.kr-jihomoravskv.czJDefauILaspx?PubID= 134 709&T vpelD=2

o v listinné podobe na odboru Územního plánování a stavebního rádu. Krajského Úradu
Jihomoravského kraje. ŽerotÍnovo nám. 3/5, Brno. kancelár C. 225 s C. 226 (2. patro) .
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Poucení:

• dle ustanovení § 39 odst. 2 stavebního zálwna mohou námitky proti návrhu zásad
Územního rozvoje podat pouze obce v i'ešeném území a obce sousedící (d~lle jen
"dotcené obce") a zástupce verejnosti (ve smyslu § 23 stavebního zákona),

• nejpozdcji pri verejném projednání muže liaždý uplatnit své pripomínky,
dotcené obce a zástupce verejnosti námitky s jejich oduvodncnÍm a soucasnc
musí "ymezit území dotcené nárnitl.:ou,

• podle § 6 odst. 6 stavebního zákona je k podání námitek obce proti návrhu zásad
Územního rozvoje v samostatné pÚsobnosti príslušná rada obce a v obcích, kde se rada
nevolí, zastupitelstvo obce,

• dotcené orgány uplatní na závcr verejného projednání svá stanoviska k uplatnenÝI11
prípornínkám a námitkám.

• k pozdeji uplatnen)'111 stanoviskÚm. pripomínkám a námitkám se dle § 39 odst. 2
stavebního zákona neprihlíží.

Adresa pro zasílání pr'ipomínek a námitek:
Krajsk)' Úrad Jihomoravského kraje, Odbor Územního plánování a stavebního rádu,
Žerotínovo nám. 3/5. 601 82 Brno.

Krajsij 6fad Jihomoravského kraje
odbor územnlho plánováni

a stavebnlho i'ádu
2erotlnovo nám. 3/5.601 82 Bmo

~/
Ing. arch. Eva Hamrlová

vedoucí odboru

Tato vyhláška bude vyvešena na Úrední desce Krajského Úradu Jihomoravského kraje a všech
obcí na Území Jihornoravského kraje v dobe od 02.03.2011 do 19.04.2011.

V yvešeno dne: .J ~ ..1}.. • /~ .It ~

v.~.)t~.t.\~ dne.g.L!.:.~.:.~11

Sejmuto dne:

razítko, podpis , .

• k seznámení: vdejnost zver-cjncním na Úi'ední desce,

• obdrží jednotlive: dotcené orgány, obce v i'ešeném Území, sousední kraje. Ministerstvo

pro místní rozvoj. ,
• na vedomí: obce sousedící s Jihomoravským krajem

(kompletní rozdeluvníkje k dispozici l7a krc{jském ÚPadu a na webOV)''C/7 stránkách).
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