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oznáméni o zaháiéníoroiednáni návňu Uzemního plánu zdár

veŘe.lruou wHLÁŠxou
Městský úřad Blansko' odbor stavebni úřad' ktéď prostaednictvim oddělení úŽemniho
plánovani a regionalnIho rozvoje porizuje na Žádost obce zdál územně planovaci
dokumentaci obce Žd:al' Ve smysÍU uslanoveni s50 zákona č''l83i2006 sb.' o uzemnim
planováni a stavebnlm iadu, V plalném zněni, oznámil misto a dobu konání spoleěného
jednani o návrhu Uzemniho pjanu Zdár
Návň Územn|ho plánu Ždár (dále ÚP Žd:áÍ) byl zplaaován p.ojekcní kanceláří Ateliér A'VE'
M'lúajerové3, 638 00 Brno' dle legjslatily p|a1né do 31.12'2012 na základě zadání
schváleného pňjetím usnesení é.77!5112 na zasedání zastupitelstva obce Žd'ár dne
30'o5'2012' v zadání nebyl uplatněn požadavek na zpracování Vyltodnocení vlivů územního
plánu na udržitelný rozvoj územi ani na životníprostředi'

NáVrh ÚP Ždár se tímto předkládá veřéinosti k uplatnění pÍ!9E!Í9!--pí!p94íB.
Písemnépřipoínínky můžeuplatniÍ kaŽdý u pořizovatéle, tj. oddělení úzémního
plánování, odbor stavební úřad MěÚ Blansko, ve lhútě do 30 dnú ode dne dořučení
veřéjnéVyhlášky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží'
Po tuto dobu bUde mit veřejnost moŽnost seznámit se s návňem ÚP Ždá. V kanceláři č' 306,
oddělení územního plánovánía regionálního rozvoje, sÚ lV]ěÚ Blansko' Nám' Repub|iky, na
obecnim úiadu V obci Žd'ar předevšim V úřední dny (pondělí a střéda 8'0o -'l7'00 hodin) a
na Webo\,l'ch stránkách obce Ždár ]]i!p:l!'44!{'o!]:4s]q|Žl
lng' aÍch' Jiři Kouřil
Vedouciodd' UP a RR sU lV]ěU Blansko
Toto oznámení musí být Vyvěšeno na Úřední desce onÚ Žazr a Úřední desce na MěÚ
Blansko' nám' Svobody 3' Pisemnost se považuje za doaučenou patnáctým dnem po
VyVésenl veiejné Whlášky (spráVnl řad s 25)'
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WVěšeno dne
Sejmuto dne
zveřejněno způsobem umožňujícímdálko4i přístup dne
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