PARDUBICKY KRAJ
Kraiský úřad

odbor rozvoje, ÍondůEU, cestovního ruchu a sportu
oddě|ení územníhop|ánování

Čís|oiednací: KÍÚ 7 481812013
Spisová zn.: SpKrÚ 4g228l2o1o oR oUP
Vyřizuje: |ng. Zdenka Loumanová

V Pardubicích dne 30' 10.2013

TeleÍon: 466 026 305
E-mail: zdena.loumanova@pardubickykraj.cz
VEREJNA VYHLASKA

zÁsnov ÚzeuNíno RozvoJE PARDuBIcKÉno KRAJE AKTuALlzAcE č. í

a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddě|ení
Územního p|ánování, jako pořizovate| zásad územního rozvoje ve smys|u $ 7 odst. 1, písmeno a)
zákona č. 183/2006 Sb', oÚzemním p|ánování a stavebním řádu (dá|e jen stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v sou|adu s ustanovením $ 37 odst' 4) stavebního zákona
zveřejnění nového návrhu Zásad Územního rozvoje Pardubického kraje - aktua|izace č' 1 (ZÚR Pk
- aktua|izace č. 1) a vyhodnocení v|ivŮ na udrŽite|ný rozvoj ÚzemÍ.

Dokumentace

zÚR Pk -

aktua|izace

č. 1

(včetně p|atného znění s vyznačením změn)

a vyhodnocení v|ivů na udržite|ný rozvoj Území bude minimá|ně po dobu 30 dnů ode dne doručení
veřejné vyhlášky Vystavena k veřejnému nah|édnutí
na webových stránkách kraje www.pardubickvkrai.cz

.
.

(občan - strategický rozvoj - Územní plánování - aktua|izace zásad územníhorozvoje) nebo
http ://www.pardu bickvkrai. czlaktual izace-zasad-uzem n iho-rozvoie,
v |istinné podobě na odboru rozvoje, fondŮ EU, cestovního ruchu a sportu, oddě|ení Územního
p|ánování, Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice, kance|ář č.
8303 a č' 8304 (2.NP).

Veřejná vyh|áška se povaŽuje za doručenou 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce
Krajského úřadu Pardubického kraje. Do 30 dnů ode dne doručenímůŽe k návrhu a vyhodnocení
každý up|atnit u krajského úřadu písemné připomínky. K později up|atněným připomínkám se
neořih|íží.

Připomínky zasí|ejte na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU,
cestovního ruchu a sportu. oddě|ení Územního p|ánování, Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice.
otisk úředního razítka
Ing. Pavel Kalivoda

vedoucí odboru

Tato vyh|áška by|a vyvěšena na Úřední desce, a to i způsobem umoŽňujícím dá|kový přístup, coŽ
tímto potvrzujeme.
Vyvěšeno:
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Sejmuto:

azíIko, podpis :.'''..'
Ádresa:Komenskéhonáměstí 125,532.1 1Pardubice o Ústředna:+420.466026 111 . Fax:+42o466026220
lnternet:www'pardubickykraj.cz . E.mail:posta@pardubickykraj.cz o Úřední dny:pondělí a středa, 8-17 hod.

