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Zastupitelstvo Kraje Vysočina
KUJI 91530/2017
30. 12. 2017
Krajský úřad Kraje Vysočina
Ing. Lubomír Svoboda
vedoucí odboru ÚPSŘ

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2017
Zastupitelstvo Kraje Vysočina jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů za použití § 36 odst. 4
a stavebního zákona, v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
vydává
Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
(dále jen Aktualizace č. 5 ZÚR KrV)
Nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy je textová a grafická část, v rozsahu dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.), uvedená jako přílohy:
I.
Textová část Aktualizace č. 5 ZÚR KrV
I.2
Výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability (výřez)
I.4
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření (výřez)

Odůvodnění
Nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy je textová a grafická část, v rozsahu dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
uvedená jako přílohy:
II.
Textová část odůvodnění Aktualizace č. 5 ZÚR KrV
II.1
Koordinační výkres (výřez)
II.3
Koordinační výkres dopravní infrastruktury (výřez)

Poučení

Opatření obecné povahy dle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky na úřední desce.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout
u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

……………………………				..........……………………………...
  MUDr. Jiří Běhounek
   
Mgr. Pavel Franěk
       hejtman kraje
       1. náměstek hejtmana kraje
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