PARDUBIGKÝ KRAJ
Krajský úřad

odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu

V Pardubicích dne 22.9' 2aM
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zÁsAD ÚzenilruíHo RozVoJE PARDUBtcxÉHo KRAJE - AKTUAL|ZAcE č. í
Krajský úřad Pardubického kraje' odbor rozvoje' fondů EU, cestovního ruchu a sportu, jako
přís|ušnýorgán pod|e $ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 18312006 Sb., o územním p|ánování
a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějšich předpisů, v sou|adu s $ 173 zákona
č. 5o0l2o04 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpísů,

oznamuje,
že Zastupite|stvo Pardubického kraje, přís|ušnépodle $ 7 odst. 2 stavebního zákona, vyda|o
usnesenímč,.zl?29l14zedne17.9.2014,vsou|adus$36odst.4stavebníhozákonaas$171
až 174 správního řádu, formou opatření obecné povahy, Zásady územniho rozvoje
Pardubického kraje . aktualizace č. 1.
Aktualizace č. 1 mění a dop|ňuje Zásady územníhorozvoje Pardubického kraje v rámci území
Pardubického kraje a ie záv,azná pro pořizovánÍ a vydávánÍ územnich plánů, regulačnÍchp|ánů
a pro rozhodovánív území"Up|né zněníZásad územniho rozvoje Pardubického kraje - aktualizace
c. 1 je k nah|édnutí v |istinné podobě na odboru rozvoje, fondů EU' cestovního ruchu a sportu,
oddě|ení územního p|ánování, Krajského Ůřadu Pardubického kraje, Komenského nám.. 125,
Pardubice, kance|ář č. 8303 a č' 8304 (2'NP) a je zveřejněno způsobem umoŽňujícímdá|kový
přístup na webových stránkách kraje wwvrl.pardubickykl?i.pz (občan - strategický rozvoj - Územíi
p|ánování- aktua|izace zásad územnÍho rozvoje} na adrese:
http://www. pardubickvkr.qj-cz/aktua lÍzace.zasad-uzem niho-rozvoie

Toto oznámení se vsouladu s $ 173 správního řádu zveřejňuje na úřednídesce Krajského Úřadu
Pardubického kraje a na úřednÍch deskách obecnÍch Úřadů v obcÍch Pardubického kráje.

Zásady územníhorozvoje Pardubíckého kraje - aktua|izace č. *ll_gq Ulg.d!-s-S.-l7s oclr
odst. 3 správního řádu, nabývají účinnostipatnáctým dnem
dni pt.B$ěšďťÍÍ uiáffiré v
PARDUBlcKĚHo KRAJE
Úředni desce Krajského úřadu Pardubického kraje.
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|ášky na

odboř Ťozvoje, ÍondŮ EU.
c€stoYn|ho ruciu a spořlu

Pavel Kalivoda
vedoucí odboru

Ing.

Potvnujeme, že bylo oznámenÍ vyvěšeno nejméně 15 dnŮ na úřednÍdesce, a to i způsobem
um

oŽň ujÍ cÍm d ál kový p ří stup.
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razítko, podpÍs:

Adresa:Komenskéhonáměstí125,53211PardubÍce
lntemet: www.pardubickykíaj,cz
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Ústředna:+420.466026111

E-mail: posta@pardubickykraj'cz
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FaX:+42o46602a?2a
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