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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Odbor územního plánování a stavebního řádu 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika 

tel.: 564 602 199, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 
  

Vážená paní primátorko, vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina jako pořizovatel 
zásad územního rozvoje oznamuje konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (dále jen „návrh 
Aktualizace č. 4 ZÚR KrV“). 
 
Zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR KrV se veřejnosti oznamuje veřejnou vyhláškou, která 
musí být vyvěšena na úředních deskách obecních úřadů. V příloze tohoto dopisu zasíláme 
k vyvěšení na vaší úřední desce (tedy i na elektronické úřední desce) veřejnou vyhlášku -  
oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR KrV a obracíme se na 
Vás s žádostí o spolupráci při neprodleném vyvěšování této veřejné vyhlášky.  
Dle § 39 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, se veřejné projednání koná nejdříve 15 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky.  
Dle § 39 odst. 2 stavebního zákona může každý uplatnit připomínky do 7 dnů ode dne konání 
veřejného projednání. Doporučujeme tedy, aby tato veřejná vyhláška byla vyvěšena po celou 
dobu lhůty, tj. do 23. 9. 2019.   
Dle § 39 odst. 1 stavebního zákona se k veřejnému projednání přizvou jednotlivě obce, proto 
zasíláme v příloze i dokument oznámení. 
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. Lubomír Svoboda 
vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu   otisk razítka 

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
 KUJI  61837/2019 

OUP  119/2016 - 289 
Ing. Marian Zapletal 
564 602 371 

8. 8. 2019 
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