
rajský riřad Jihamcravského kraje
rrdbrrr úz*mního plánování a stav*bního řátlu

Žeraťínova náměstí 3l5- 601 s2 Brno
( i JirlK :iri\"' l{}1 i SpZn. S-JMK ]42{rí}l]i]l l

VIŘE.INÁ vvHl,ÁŠxa

lJrnll l"l.{l? 1ilIl

* zahájerri řírení * v*'dánÍ Zásxd územního roevoj* Jíh*m*ravského kraje,
cl*ťu a mísťě konání veřejného projednání a el"eřejnění dtkumentace

Kraiski'úť;*ri Jilrorr:rrra.-'skthtr kr*ie. *dh*r úze*rniha plan*vání a stlr,elrnilrrr ř;idr't. _iake:
přírllLršni r-rr$ált ťte*t:tnílrtl pliinor.árií. d!* { 7 ticist. l písm' ai aikilnlr *. l li1;]1111. 55.
* L!zetnnín: pli!tt,.ir,"aní n stal'*hllil"l, řárlu. r'* znětlí g:;dč.!šíclr picripisrr {riíic j*n ..sli:r'*irtti
zirkirn"}' r, srluiatltt s ttstal-rí]vtllj1n \\ _i!} oqjst. l a s ]] stnlebnílro z*knll;-:;r J:oril* ilst;]Í]Ů!ťt1i
l l?] z;iktrt:lr Č' j!}{jl]{}{}7 Sh.. spr;!r,ní řárJ. vc znění parllějŠír:h pigijr'isrl ťr!álc tcrr..s;rrár"ní
j'ii11 " i

cznam*je"

Že reřejne prn.icrlnání upravenéh* a p$souetnéh*l 3. Ná"*rhn Zásad rizemnÍho rrrzvoje
Jih*nr*r:rvskéhrr kraje včetrrě v1'hnďntrctní vliyů eásad tieemnÍhcl rtl;vrr"ir rra udrŽi{*lný
rnrvoj *aemí se hud* knrat

dlte 19. duhna 2tll I o* l4:0t) b*din

r'sále R*tunda" přízemí p*vilr}nil Á' areálu Bvv Yýstaviště Brrro
í}',!rtť?/;l:'&'.l t:r{iři?i*i srueťr"ipi Ktlnq{rtstsl,ehrs tentt's tt hrán}.t' i!

lrrir!sk} úřari Íír:itr.i tl:rŤvá' k*Ždr*ha k.unlrrtněni přirromírek a elutčené tllrce a přÍn*dnt
eástunct l'eřrino*tl k uplatněni námitek k u;lravrn*tilLl a pi}Scur.silúfi'}tt ]' Xátrhrr ZásatJ
tir*nl n í h r: rtr r l, ll i r .J i liur:rttra l's k r":ir r: k raj *

[}*kunicntlrťLj tlpri{\iťl:ťho i: prtrs*uz*nůlr* ]. }iávrhu Zásat1 ítz*rtrní!':cl rŮz.l.*jc .Iih*mnr*vsk*ht
kru1c irhsairrii* r r'hlrr-lnr:ccní r'lir'tt Zásat{ ťtacnt*ílrr': r*tvtrj* Jiiro*iE:rat'skchri !i.ra.i* ila
rrrirŽitc1ný t*zl'cri ilz*tttí".i*lrr.rř s*ttčástí.ir_: i v1hr:dnoeení vlir..ťr ZÍsarl rrlctttníirí-' !t|l\il.jť
.|ihrrnirrr;ir'sk*lr* krqc n;; Žirctni prr.rstřtrií i5['.Ai. }tilrlnrleení v}it'rj ** r'***ir:*;er'lrilr,í il{lÁi
;r r,'vÍt*qlneicgnf r'iil'tl átrsad Llzetltnilrr: rŮ;{Volt .lih*ntnravskálrn kri1c nr riz*ttll N;rlur;r Jí}!i{}.

V **ul;.trj* 5 t}glii}tÚ\.t:IIítr: { _iÝ *dst. l st*lebnihri ;:ikrrna brrd* kcrnplctrri dckurllťntaťf
tt!}fil1 t]l'l*h{! l;rr-tstrrtrtnélrtl:. }'fávrhu Zásarl úzenlniIto rcrzvo"je Jihrinli:rilr.skilrr: kr;rte
F1.-sti1ťť};e k r,*ť*.in*mu rrai":lédnuti r,dt:bč ad l8" trře;n*.l{}t!,

í:\ trn r:oe!'rtrr.Ých str;inklich .li}r*r:t:rarskrlr* kraj* !.E:Lji-!1 L1n!t]í4l5lr},!,í" krajshi úřad'
dirkunrentr' ilrllrtrt'Ů }iraisk*hrl úřirrlu. {_XIPSŘ {_}i!bnr ťtz*mttího p!*no''';irrf ii rite\i*lrníhl]
řárJ u' Zasacl v ti zcrtr n i }":t'} r$l v{4 * J i hotni_lravskÉhrr kraj e

1:*!.-::,:_t}l.t .Lq:j"bl"::lrr'i!,:&}'.qéi'l]gliq$'*r*ť]l]uhLiJ::l;t{Jil!&]''tngjJ,l::]
,': r ltstti:n* pr'triillrŮ nit *,-lh,':rr: r-ieenirrihil plán*v;irlí a slal'chnihrr řár"iu. Krajs},'*lur úřar*lrr

.lihct"nirrltl'skélr,r i'13.jr.j. 1*l'rrtíntlr,'r nťtm' 3,1'l" Í}rnri. kanc*lář č. j:5 r č. ]]fr íj' patri}l.



Pq.!t'l-.:ttt,

*d}euetílnOveui$39ntlst.3st*rv*trnílrrrzálionanro}r*nnámítkr.protinár,rlrnzásnd
iteenrnihtt roar,*jc p*daf p1xlrne rtbct v ř:cštnóm úzcnrí a ubct sntrscdici {dált icn

,,dotčenÓ nrr."-.}"n onrtrrp.. vcř"cjnolti (r'e srnrvslrr $ ?3 stnvehnílro r'ákona)n

. ncjpllrtlčji pri"u.*i.*'i,li,rn proic,lonni muře l<nř'rl* uplttr:lit sr'i' připornink1''

drrtčenú olrct a z-ristupce u**..,'oo*i nťlnnitk1.' s i*'iich orlůvorlnčnim ir souč**ně

nrnsi vr.mr:xit ťrecnrí drrtčtně n:inritknu' '.t'rhu r-iisai1
op*cllclt,.,.r*tistao.ci:niho'eíli'trnujelipodirriirránritcknhccprottn0

úzenrnilro r(};{\,{)]c \i si1l11Ůsln|l.,. piiror:lnr,*ti prísluln* rilda cbce a 1,'lrlrc'íclr. krle st rat1*

ttcvol i. r;tstlrPitcistvo obcc'

*clr.,1ť:*tt*itrglitlvupli::trrína;rál'*rr,eřejnúlroprnjei.lnánisr,iisl,nntll'iskirltr:plntnĚln!.nt

. [';ř;JJjl-ffi,ffilTilll"'Jll--,,,,-kťurr' piipoirrínkám a .rá.nritkťrrrr st cile '1 -iQ orlst' 2

stnr cbriílrt' zlikona nepiilr1íŽí'

l {r'gsr*r.:_ečl j]iu l--cťl}-í:l]rin-t!'-ir.:lgn:l1*K 
:

iffii'r'ír'-,: 
_'jii''ni'''o'ur'slidlrcr 

}rr;rje' $rlb*r

Žr:t'nlltrovcl ltlun- j' 5- {r01 82 Brn*'

ťtzerrlnílro pliinol";!ní $51{lvťl'}ní-ho i'á';lLr'

xrnlgkÍ úřa'il JihomnÍa'ďskúho tÍaiť
ndbor tlzemnlho nlánovánl

a *ltnvebnlho ř*du

ř*mtlr**vql Rňrn" 3f$' BB1 s2 HÍn#

, -,t.

-'.r* ^ L '//
'.' I 

U ťLL-I-]-''!LL/-4*J

Íng' ;rr'clt"Ir a ll'tttrt'lor'á
ve'doucí ocltrorrt

.1-tttt vl,hi;r*ka bu.ic li!r,ť*ťnl na ťrřcclní t'esce Krajsk,lllrn ůřartnr "Íilronrcrar'skdirn lrrirjq g ršecl'l

*lrci na itzenti .lit,r,*,or*l,ui*l,o]*rrj* l, rlobč tld 0?.03'?tr111 dn lq"0'{'10I l '

\,l'ričšcnr: r.lttc ) i. ,r.tt

!

1 .fqp1jiÁu.r.! í. rlnc. . .

r k scz'ni:lrrcirí. r'cicitit:51 ;:r''ci'cjn*fiittl na ůŤcdní i{esce'

' obdri_í icrinirlli'"'č; ilrr1čsn* fiIgilll\' ilhet r'í'cšerrénr inenrí'

nl(l l1'11 )!lit tr(),'\ (r1'

" l'l:; ..:.,1,,,1''- i'l''ť Sr\1]rťtiir'i t '] iltr_rt'l1t'rlr -kr ttr krair_:trr

lÁl'rnl1 llÍttl l'rl;r-1t]lrlr'ltilr;c /t clir7lo':lc:l nr; &r'rtls'fu:ril lÉ((ítt 0 t'ttl

Sejnrulc' dne : {1. t, ,,)"lt

strLtsccltl í li.rirl c. Nl irr istťrst\'0

rr c1:,,r't r- /l,r/l.ittil;iit /t l

{:-tnail

!4yí| {-"$ťr&.ťj.1'lťÉ}:{i '{ul''_6::lťťry',11grú]ig;

-2


