J|l{oMonAvsrÍrnn.l
ZASTUFITElSTVO KNA'E
Žerg|ínovo nénr. 3,/5, óot 82 Brno
c.i.,

JMK134899/20ll
s.JMr(134899/201
I

Sp-zn.:

Vyiizr.rje:
Tele{oo:
PočgtÍisli;
Počelpi$ohlIiý&:
Dotvn;

|ng.ar<h.Jooc Dérdow,
íng.Jono Svobcdovó
54ló51 38ó, 54t é51 330

3

o/o

23-09.201
1

Yeřeinó vyh|rÉška

ozNÁ'.JtřNío VYDÁNÍzÁsÁD Úzrnr'lÍt{o Rozvojř
JtHoMoRAvsxÉHoKRAJI
Zoslr:piieis|vo
Jihornoruvského
krcie pod|e $ 7 odsi.2 písm.oJ zÓkono č.]83/2oaó Sb.. o Územnim
plónovónio stovebním
řódu, ve..zněnjpozda;sichpredpisů{dále toké
"slovebnízókon,,),podle $ 20
odsl.2 stovebního
zókona o podle $ l73 zókono č. 5}0/2oo4 Sb', spróvní
r*d, n. znÉnipozděišah
předpisů
{dó|etoké',sprovniřód"}
oznomuie
vydání Zá*rld rÍzamního rozvoie Jihomorgvskáho kreie Íorrnou oprrlřeni obe*né povohy
Žúscdyúzemní|o
rozvoieJihomcrovsLého
krojevydoloZos|upii'elsfuo
Jihomorovského
krojeno svém25'
zosedónídne 22.09.20l } usneseaím
č.1552/11lz 25 podle $ 7 odst.2 písm'o} siovebního
zókono
o podle$ 3ó ods'.4 s'ovebního
zókona,v soulodus $ 171 ož 'l74 splóvnihořódu.
vj!'|ť:T.|' *^óhu opotřeníobecnépovohyZÓsod1územního
rozvoieJihomorovského
kroje{dó|etoké
.ZUR JMK"}nenímožnéie zveÍejni|*o Úřednídescev úplnérn
znění.Pod|e$ 20 odst'2 stovebního
zókonose uvódíiytoúdcie:
zuR jMK jsou Úzernněp|ónovocídokumentocÍ
kroie o podle $ 3ó odst. 4 sÍovebního
zókono ísotl
zprocovónyproce|éÚzemíJihomorovského
|*oie'
ZÚR JMK v nodmÍs'ních
sowis|osiechúzemí
kroiezpřesňui{o rozví]ejí
cíleo Úko|yúzemního
plónovóní
v soulqdus poliÍilouÚzemníhorozvoje, určuiíslrctragiipro
nop|ňovóní
o
koordinl1Í
Úzernně
|elich
plónovocíčinnos'ob€ í' Stonovuií
zók|odnípožodcvkyio ja"|ni o ho,poda*e uspořódón;Územíkroie.
Yymezuií
p|ochyo koridorynodmístniho
poŽodovkyno ieiichvyuŽirí.
ýzňdmťo stonovuií
Vymezuiip{ochy
o koridorypro veřejněprosqěšné
stovby,veřeinéprosi:.éšnd
opotření
o'sionovu;ikritexopá rozhodovórrí
o změnóchvyužití
Území.zÚR JA4Kdóle vy.nnezu|i
pláhy o koridorys cí|empávěřit moinostibudoucího
vyuŽití
rezervy);dosovodní
vyuŽití
{územní
Échtop|ochne*rní
bý měněnozi$*obem,kteý by znemožnil
nebo podstotně
zl|ži|prověřovonóbudoucívyutitl' ZÚR JMK ve vybrcnýchplocilochukládoiiprovcreni
změnieiichvyuŽilíúzemní
studií'
Zósody územního
rozvoieisou zovgznépro pořizovónío vydóvónÍúzemních
plónů'regu]očnÍch
/ónů'
o pro rozhodovóní
Úzerní.
tč
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Do úplné|ozně*í zésqd územníhorozvoie Jihornorcvskéhokro|e lze nohlédnoutpo dobu qrvěšeníiélo
vy||óšky:
o

nc webov}ch shónkúšh Jihornorovského"kroie w.,vw'j!l:!!8agtgft!y'g& v s*kci Kraiský úřcd /
Dokumentyodborůkroiskéhoúřodu/ oÚřSř Odbor Ůzemní|o p!ónovóní o stovebníhořódu /
Zósady územnítorozvoie Ji|omoro\6|réiokÍaie,v elekřonické podobě no odrese:
] 7.']'tí.a&Jype{!:?
brtp.l.i:o:g!L!.r-iiiom*r*vsb.czr.De{*'Jl,i,qsp{PubJD=

c

no odboru Územního plónovóní a stoyEbníhořódr.r, Kroiskeho úřodu }ihomorov:kéhokroje;
nám.3/5, ó0l 82 Brno' v |istin# Podobě v klncelóři č.22ó a č.223 {2.poko),
Žero|ínovo
v procovnÍdobě' k|eró ie stonoveno |cklo:

pondalio středo: 8:0o * ]7:00,

uieý o čtvrřeL8100- l5:00 ,

pcrtek8:00 -

'l4;00

Tot.oveř.einovyhl*skobude podle $ l73 odst. I sprora:íhcřódu vyvěšenono úřednídesce Krojského
icro|e.Opotřeníobecné
d€ skách všechobcíJihomoravsksho
o nq úředť|kh
l11gie
úřodr.r
JihomorovskÉha
vy|tošl<y
Pod|e $ 20 odď. l
Fvohy ndbývó účinnostipďnédm dnem po dní vyvĚšeníveřeiné
vďeinó vyhlÓškovyvěšeno
itovebnÍhozókeno se zo den vyvďsenípovoŽuieden, ve klerém\}o ÍoŤo
neipozděii.Proiiopctřeníobecnép*ohy nelzepodď oprovnýprostředek.

]UDr.MicholHoše&
kroie
hei|mon
Jihomorcvskáho

tJ
No riřednídescg obecního úřgdu/ Úřadu měďyse / Mě$sLeho gřgdu l McgisřÓfu rrěsto

sTVcLcVÁ
po dobu rcfurrĚnčt 5 dn&
bylo |oio vyhlóškavryrrěseao

,

Yyveseno qne:

6.10.2Cll

Sejrnutodne:

o sorrčosněbylo zvéřeiíěno i zPůsob€'n umoáiu|íeímdólkoý Př|sfuP,coŽ tímt'oníŽewedený procowrik Potvruuie:

il41
': néfiod|císs škrÍněie

Jménoo podpispracovníkc

Clcřiška

Kořístková,

ztr vyvšeni. úldnt rozltko

starostka

deskyjípoivrzenouzoš|etezPě1no adresu:
Po seimulívyhlaskyz úrední
pbnovcní o silov€bí|ihořádu, Žerotínovonóměslí
rrc1shyuroá Jihoiorovskéhokrofe."odborúzemního
3/5' ó01 82 Brno.

