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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení veřejného projednání návrhu
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebniho řádu , jako pořizovatel
aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též "ZÚR KrV") ve smyslu ustanovení
§ 7 odst. 1 písm. a) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

oznamuje
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 stavebního zákona, konáni veřejného projednání
návrhu Aktualizace Č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj územi, které se bude konat
v pondělí dne 16. září 2019 od 10:00 h
v kongresovém sálu B 1.05 Krajského úřadu Kraje
budova B, Žižkova 57, Jihlava.

Vysočina,

Návrh Aktualizace Č. 4 Zásad územniho rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina,
odboru územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, Jihlava a dále jsou vystaveny na
webových stránkách kraje na adrese: www.kr-vysocina.cz. sekce Téma - Portál územního

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ICO: 70890749
ID datové schrimky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování - Územně plánovací dokumentace
Kraje Vysočina - Návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
(https://www.kr-vysocina.cz/navrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina/ds304304/p 1= 103836).
V souladu s ust. § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené obce, oprávnění investoři a
zástupci veřejnosti podat námitky proti návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina . Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území lze uplatnit u Krajského
úřadu Kraje Vysočina do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě může každý u
Krajského úřadu Kraje Vysočina uplatnit připomínky k návrhu Aktualizace č . 4 Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina a k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Dotčené orgány a
ministerstvo uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného
jednání změněny. K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
V souladu s ust. § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují
písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje .
Adresa pro doručování: Krajský úřad Kraje Vysoči na , odbor územního plánování a stavebního
řádu, Žižkova 57, 58733 Jihlava, ID datové schránky ksab3eu .
Návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a oznámení o
konání jejich veřejného projednání podle § 39 odst. 1 stavebního zákona Krajský úřad Kraje
Vysočina doručuje veřejnou vyhláškou .
Písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky pOdle § 25 odst. 3 správního řádu se
považuje za doručenou patnáctým dnem vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje , tj . Krajského úřadu Kraje Vysočina , pokud byla v téže lhůtě zveřejněna též
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato veřejná vyhláška se též zasílá obecním
úřadům, kterým je, v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu, uložena povinnost zveřejnění
písemností na svých úředn ích deskách po dobu nejméně 15-tí dnů .
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Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce
Krajského úřadu - Obecního úřadu - Úřadu městyse - Městského úřadu - Magistrátu města')
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Elektronická
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POZN .
Po sejmutí veřejné vyhlášky žádáme o její zaslání zpět na Krajský
územního plánování a stavebního řádu , Žižkova 57 , 58733 Jihlava
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne
11.09.2019 od 07:30

do 11.09.201914:30

Obec
Bory
Bory
Bory
Dobrá Voda

Část obce
Cyrilov
Dolní Bory
Horní Bory
Dobrá Voda

Krásněves

Krásněves

Velké Meziříčí

Olší nad Oslavou

Vídeň

Vídeň

Vypnutá oblast:
Obce Vídeň, Dolní Bory, Dolní Bory Ševčina, Horní Bory, Cyrilov, chaty u Manova mlýna,
Krásněves kamenolom Odběratelská trafostanice Horní Bory lom (č. 200221) Odběratelská
trafostanice Dolní Bory Zemas AG (č. 704781) Odběratelská trafostanice Vídeň vodojem (č.
201083)
Společnost

E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distrib uční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:

V

době přerušení

zařízení

dodávky elektřiny je nutné z důvo du
za zařízení pod napětím.

Případné

bezpečnosti

považovat energetické

použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky
předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

e l ektřiny

je nutné

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte
www.eon.cz. kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek
elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.czlcs/otg/.
Děkujeme

Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.S .
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