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o p"říl"ní AktlJ~lii~r.e Č ] l;had úzernnfhc rozvoje Jíhomoravskáho kraj:! zkrácenym
postupem na návrh cprávněného ínvestora bylo rozhodnuto Zdstupi:eI5tl/p.01.1ihOtl)or~,,<;k(\ho
<raj~ dne ;>8.03.2019, USII~se"irn 251B!20/ZB

()pat~l't1i OhP'"H~ povahy .Aktuallzace č 1 ZÚR JMK" a Jeho 06u'Iodi'l<:n!, opatřeni obecné
povahy "Aktualizace C. 2 ZOR JMIC' ~ jeho odúvodněnl 3 "plné l.nt!ni ,,7.1:m JMi< Vf. zrl~nl
Aktu"l:~ar.l ~. t ~2" J\OI: ~p.dn,,,,u W"Sr.~;li t.~\o vyhlá5Ky. Po 110m: "yvěšellí této vyhlá~~y do
'JIch h" nahlédnout: .

v elektronkké podobě na Wf:blWÝd', stránk~(.h Jih(JqlOr~v~k';hu kr~jp. ~\~~Y1l:
1~~.q!!19.!j\Y~~Y.$1.v s~krl Krc;Js~ý úfiJc/ Ookl.lmeMy ot}IJO,,' kroJskJhl) tiř.nf;; / OI)S;.~H Odbor
IÍlemního piánování o stcvl!bnfho řádu, nebo pfimo na adrese: !);J~;9.;LI!~~!?,,~r.:
iLÍ)')!?)9.!~y_~ky,;;I/Dera;;lt.asgl?1p ..·17í;Q&Tvpelp..,1

líJOr. Bohumil ~!mek
hejtman Jlhomol'avskéhll kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
v 1I~(Inné podobě v budově Krajskeho úrad" Jihcmoravskqt;rJ 'raje na Ž~rotínovl1
nám. j II Brnl1, odboru územního plánováni a stavebního rádu, <.Í·:"fe l. (,(6; při
re.\pek!ovállí opatFeni sOINi$p.jíÓr;h ~.panuemil koronavlru SAHS"('N·~ vyh"\~l!né
Světovou zdravotnickou organlzacf

Toto oznáfTIrrní mul;( být I/\'I/ěšeno na Il'edni desce Kraj5kého Úfllrlu m'<>"wrav-;kp.?Ic) krllJ'!
na dobu neJmé~ lS dnů. Patnáctým dnem po vy~iení se pisett;Mst po'll!iuje za
doručenou.

Vyvě~cno dni!: .// /r/
! t? ,~' .• ~i?}2:()
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!(/t~(.rl···~..·--("·'" POUť.ENf

Sejmuto dne:

• V souladu 5 § 42r. st.avebního v.íkM2 ve spojení ~ § l.n odst. 1. síJr;)vního ř'ád,) "atJ~",.lJ'
.Ak~ualizace~. llŮfi JMK" ~ "Aktua!írace Č. 2 ZÚR JMK" Ličinnc~tl dGI'U(i!ntm tét" veřejné
vyhlá~kv.

OZNÁMENI'

• V scul~dll 5 § 171. odst. 1 a li 25 odst. 1 a 3. sprá'l~fho rádu se t;;to veřejná vyi;:i\šb
pcvažuJI: za doručenou r-atMctý.m dnem po dni, kdy byla vv\lěi.e"~ ni: ÚřéU'11 cesce
Krai~kého úladu Jiholl1oraV1>kéhokraj".

• Podle ~ 173 odst. 2 správního rádu proti opatfení obecné povahy nelze podat cprMm'Ý
prostředek.

ZvefeJn?,,-,o způsobem ullložňlJjkllll dálkový pll:rtup dne,

Hejtman Jlhol;1oravského kraje na základě svého lmor.n!!ní v § 6~b a § (;,', (1d~t 1 l~k(ma .
Č. 129/2000 Sb., zákon o krajlch (krajské zfízení), ve zhěnf pozděj!lch předpisů, pcdle § ln
odst. 1 a §:/5 rákon? t.500/2004 Sb., 5právní rád. ve zni\nf pOlŇěJšfch př'.!dpisO, a na základě
§ 42c zákoi1!l Č. 183/2006 Sb., o územním plánování J 5taveoním řadu !5ta\lební zákon), ve
zně~f pozdějšlch pfedpisCJ, oznarnuJe. Žf. l.a$tupltel""o Jihomoravskj\ho kraje n,1 svém
3~. zasedání dne 17.09.2020 I/\'do.1lousnescnírn 2B5'.j120/IH

Aktualb:acl Č. 1 Zásad územnlho r01voje Jihomoravského kraje
formou opatřen! obecné povahy

a usnesením 2836/20/Z33

Aktuallta<:f Č. 2 Z,had územního rOl'.lnje Jlhomorallskéh(l kraje
formou opat~eni obecné povahy
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t,jt.min, i~mf)r;N~i<~hl}i<,;;je
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Z6ltlQm o llwJišeni no :i;edních desluteh obc! \I rómc:);j:JrálÍnfho obllorfu J:homori;1l}s;';~ho
kraje podlt § 25 001t. 3 .prólll,{hl) řádu.

V\'Vě~e'l() dn!<. 1~.-o. 20c
Pclíl,~"f !lktualizar.e Č. ll<isad ú2emr.ihc rozvoje )iho:nor~vs~áho kraje (dt-le taicé "ZÚR !MK")
Y'il'lynulo Z~ ..7.(J1á,,\, o uplatňování I.ÚR .IMK v nhdrlbí W/I.OlE·-12'j2ú18" ~ctJ,,<H~llé
las;upltebt\lem JilY.>moravského kraje dne 28.03.l019, usnesenřrn 18C2f19rno.

Sejmuto dne:

L~p.~ejn~n!l1IJJ)'.nhem umo?J~u;íct<:lálkcvť pří~tup dne:


