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VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
OZ ÁMENÍ O AKTUALIZACI ÚZEMNĚ A AL YTICKÝCH

PODKLADŮ ORP VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ln. úplná aktualizace - 2014

Mě tský úřad Velké Meziříčí, odbor vý tavby a regionálního rozvoje, jako pří lušný úřad
územního plánování dle § 6 od t. (l) pí m. b) zákona Č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu ( tavební zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon") a příslušný
pořizovatel územně analytických podkladů dle § 27 od t. I tavebního zákona, Vám tímto
oznamuje, že v souladu. § 28 . tavebního zákona pořizuje úplnou aktualizaci územně
analytických podkladů (dále jen ,ÚAP") pro právní území ORP Velké Meziříčí.

V souladu s § 28 odst. (2) stavebního zákona vyzýváme poskytovatele ÚAP:

k potvrzení právno ti, úplno ti a aktuálno ti Vámi poskytnutých údajů o území ve lhůtě
do 3 měsíců od doručení tohoto oznámení. V případě, že tak neučiníte, budeme mít za
to, že Vámi naposledy předané údaje o území které od Vá máme v oučasné době k
dispozici j ou správné, úplné a aktuální a budou použity při aktualizaci podkladů pro
,Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou pů obno tí Velké Meziříčí" a pro
zpracování aktualizace samotného "Rozboru udržitelného rozvoje území obce
rozšfřenou působností Velké Meziříčí".
nebo v případě, že ke změně údajů o území od jejich posledního předání došlo, aby nově
aktualizované údaje výše uvedenému pořizovateli ÚAP byly předány ve smyslu § 27
stavebního zákona bezodkladně (nejlépe v digitální podobě) polu nově vyplněným a
potvrzeným pa portem údajů o území dle PřI10hy Č. 2 vyhlášky Č. 500/2006 Sb.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že dle § 28 od t. (3) stavebního zákona: .Poskytovatel
údajů, který nesplni povinnost podle § 27 odst. (3) stavebního zákona, nebo prokáže-Li se, že
poskytovateL údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území jim poskytnutých podLe § 28
odst. (2), je povinen uhradit z toho vyplyvajici nákLady na aktualizace a změny územně
pLánovací dokumentace a na aktualizaci územně anaLytických podkladů. "
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