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Veřeinó vyhlóško

ozNÁMENa o VYDÁNí zÁsAD ÚzEÍt^NÍHo RozvoJE
Jll{oMoRAVsKÉHo KRAJE

zoslupilelsivo Ji|omorovského kro]e podle $ / odsi' 2 pisnr' o) zókono a. l83/2ooó 5b., o Územnim
piónovoni o sicvebnirrr iódu, Ve zněni Pozdéiš;ch předpisu (dóle toké ,,siovebnÍ zokon,,), podle $ 20
ods|' 2 slovebniho zokono o podle ! l73 zokono é' 5oa/2oo4 Sb.' spróvni l,ód, ue zněn, pozdelšich
předpisů (dole ioke ,,spróvni řócl'']

oznomuie

vydóňí zósod útemňÍho fo'Yoié Jihomořovského kroie íormou op<'tření obecné povohy

Zósody Llzemniho rozvoje.Jihomorovského kroie vydolo Zoslupiielsfuo ]ihomorovskeho kroje no svém 25'
zosedónr dne 22'o9.2o11us|esenim a 1552/)l/z 25 podle $7 odsl. 2 plsm'oJ stovebního zókono
opodle$3ócdst ,l slovebniho zókono, vsouodu s $ 17l oŽ l74 spróvního řódu'

Vzhledem k rozsohu opolřeni obecnó povohy Zósody Územni|o rozvo e Jihornorovského kroie (dóle ioke
,,ZUR ]MK'] nenl moŽné ie zveieinit no Úředn desce V Úplném znéni. Podle ! 20 odsi' 2 siovebního
zo[ono se uvodí tyio Údoie:

zUR ]MK ]so! Územné plónovoci dokumentclcí krole o p,cdle 6 3ó odsi 4 slovebního zókono isoLl
zpřocovóny pro cele Ú:emí ]ihomorovskeho klo1e

ZÚR ]MK v nodmístnlch souv]sloslech ÚzemÍ lro e zpaesňUii o rozvíieií cí|e o Úkoly Územního piónovóní
vsou|odu s poliiikou Ú"emního lozVoie, UrčU]i siro|egi Plo iéiich nop]ňovóní o koordinují Územně
plónovocí Činnost ob.i. stonoVUii zóklodni poiodovky no Účelné o hospodórne uspoiodónÍ Územi kro|e,
VymezUií plochy o koridory nodnrislnÍho význomU o s1onovuii Požodovky no eiich vyuŽilí, vymezuii p]oc'hy
o koridory pro veieine Prospěšne siovby, Veieině prosÉšnó opolření o sfonovUil It ieÍio pro rozhodovóni
o změnóch VyuŽilÍ uzemi' ZÚR lMK dóle vymezu1i pIochy o koridory s cí]em proYěřil možnosfi budoucího
VyUiili (Úzémnl rezervy]; dosovodni vy!Žiií téchlo ploch nesmi bý ménéno způsobem, který by 7nemožnil
nebo podsiolně zlíŽi prověiovoné budouci využil- ZÚR JMK Ve vybroných plochoch uklJdoii proveieni
2mén ieiich využiti úzernni siud],'

Zósody uzemniho rozvoie isou zóvozqg p16 pořizovónr o rydovónÍ Uzemní.h piónů, reguločnich p|ónů
o pro rozhodovóni ÚzemÍ'
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Do úp|ného zněni Zósod Územního rozvoie ]ihomorovského kroje lze nohlédnout po dobu \yvěšení léto
vyhla;ky:

o no webových stíónkóch 'jihomorovského kroie y!,.y'!L1[q!qíqv:!rgz. v sekci Kroiský Úřod /
Dokumenty odborů kroiského Úřodu / oUPSR odbor územního plónovóní o slovebního řódu /
zósody ÚŽemního rozvoie Jjhomorovského kroie, v elektronické podotě no odrese:

hhp:l'.,'lvww'lrr tihomorovslv'cz 'DeJ!]'u_lLo!p_ťrlu's]u=]Zl€á!&]ypclD'

o no odboru uzemního plónovóní o siovebniho řódU, Kroiského Úřodr.r 'Jihomorovského kroie.
Žérolínovo nóm- 3/5, 601 82 Brno, v lisfinné podobé v koncelóři č.22ó o č.223 \2. potro|,

v procovní době, keró ie s'onoveno lokio:

pondělí o středo: 8:o0 - l7:o0 , Ú}ery o člvriek: 8:00 _ l5:00 , pótek 8:0o _ 14:00

Íoto veřeinó vyhla;ko bude podle $ 173 odst. l spróvního řódu vyv&eno no úřední descé Kroiského
Úřodu ]ihomorovského kroie o no Úředních deskóch všech obcí Jihomorovského kroie- opotření obecné
povohy nobývó Účinnosli poinócfým dnem po dni vyvěšeni veřeiné vyhlóšky. Podle Q 20 odst' 1

sbvebního zókono se zo den \ryYěšeni povožuje den, ve kterém bylo toto veřeinó vyh|asko vyvěseno
neipozděii' Proti opotřeni obecné povohy nelze podol oprovný prostředek'

]UDr' Michol Hošek
heitmon .Jihomorovského kro je

No Úřednídes.e obecniho úiodu / Úlodu méslyse,/ Měďského Úřodu ,/ Mogisltó|U měrlo *)

bYlo iolo \yhlóško 4,věšeno po dobu neiméně 15 dnů

Seinuio dne:

o součosně bylo zveřeinéno izpŮsobem Umožňuiicim dólloyý PřístUP, což límto niŽe uved€ný ProcovnÍt PolvÍz!ie:

v . ......... dne

)méno o podpis procovníko odpovědného zo vyvěšení, Úředni rozi1ko
-) néhodÍcl se št lněle

Po seimulí Vyhlóšky z Úřední desky ii Potvrzenou zošiele zpěl no odresul
Kroiský Úřod Jihomorovského kroje, odbor územniho plónovónÍ o slovebního řódu. Žerotínovo náměslí
3/5, ó0l 82 Brno.


