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vEŘEJNÁ vynlÁŠxn
zlnsnov Úzrnnnuíxo RozVo.'E PARDUBgcKÉg*o KRAJE *
ÁKTI.IALIEACE č. í
vyhodnocenívlivůnávrhu na udržite|ný rozvoj území
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddě|ení
a

územního plánování' jako pořizovate| zásad územníhorozvoje ve smys|u $ 7 odst. 1' písmeno a)
zákona c. 183/2006 Sb., o úzernnÍm p|ánování a stavebním řádu (dá|e jen stavebni zákon)'
ve zněnípozdějŠíchpředpisů, oznamuje v sou|adu s ustanovením $ 39 odst. 1) stavebního zákona
veř.ejné.projednání návrhu Zásad územníhorozvoje Pardubického kraje aktua|izace ě. 1
{zuR Pk - aktua|izace č. í) a vyhodnocení vlivů návrhu na uoržitelný rozvoj území
(vyhodnocení), které se koná

dne 20. června ve 12:00 hodin
v Sukově síni Domu hudby, Sukova tř. 1260, Pardubice'
Dokumentace zÚR Pk . aktualizace č. 1 (věetně platného znénís vyznačením změn)
a vyhodnocení bude do 27 ' 6,2a14 vystavena k veřejnému nah|édnuti

'

.

na webových stránkách kraje w.ww.p?rdubickvkrai'cz
(občan - strategický rozvoj - ůzemníp|ánování- aktua|ízace zásad územníhorozvoje) nebo

http:1/vt+tnry.pardubickVkraicz/aktualiaac.-e-zasad:uzemnihq-r.qzvoie,

v listinné podobě na odboru rozvoje, fondů EU, cestovniho rúchu a sportu, oddělení Ůzemního
p|áno_vání,. Krajskěho úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice,
kance|ář
c. 8303 a č. 8304 (2.NP)'

?.l$ry." obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky proti návrhu
ZUR Pk - aktualizace č. 1. Námitky s odůvodněním a vymezením ďotieného územi |ze uplatnit
do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj' do 27 ' 6. 2014). Ve stejné lhůtě můŽe kaŽdy uiltatnit
písemnépřipomínky k návrhu a k vyhodnocení. K pozdějí uplatněným námítkárn a připominkám se
nepřih|íŽí.

Námitky a připomínky zasÍ|ejte na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje' fondů
EU, cestovnÍho ruchu a sportu,
í, Komenského náměstí 125, 53211
Pardubice.
ng. Pavel Kalivoda
vedoucí odboru

Tato vyh|áška byla vyvěšena na úřední desce, a to í způsobem umoŽňujícím dá|kový přístup, coŽ
tímto potvzujeme.
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