
PARDUB|GKÝ KRAJ
Krajský úřad

odbor rozvoje, fondů EU, cestovnÍho ruchu a sportu
oddělení územního plánování

V Pardubicích dne 5. 5.2014
Číslo iednaci KrÚ 2715012014
Spisoíá zn.: SpKrÚ 4g?28t2o1o oR oUP
Vyřizuje: lng. Zdenka Loumanová
Telefon: 466 026 305
E-mail: zdena'loumanova@pardubickykraj'cz

Dotcené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat _nám.itky 
proti návrhu

ZuR Pk - aktualizace č. 1. Námitky s odůvo'dněním a vyrnezením dbtčeného území lze uplatnit

do 7 dnů ode dne uář"ineňo pioi"J"nani ři J" zi. 6,.7ai4'} Ve stejné lhů.tŤ. můŽe kaŽdý uplatnit

písemné připomínky ríávňu'a ti vynoonbiení. K pozdějÍ uplatněným námitkám a připomínkám se

Tato vyhláška byla vyvěšena
timto potvrzujeme.
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VEŘEJNÁ wnlÁšxn
zÁsnov Úzennxíno RozvoJE PARDUBlcKÉno KRAJE _

AKTUAL|ZAGE č. í
avyhodnocenívlivůnávrhunaudrŽitelnýrozvojúzemi

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondŮ EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení

územního plánování, jako pořizovatel zásad úžemního rozvoje ve 9mv9!rL$ 7 odst' 1' písmeno a)

zákona č. 183/2006 $b., o územnim plánováni a stavebním řádu 
-(dále jen stavebni zákon)'

ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovenim $ 39 odst' 1) stavebního zákona

veřejné projednání'náui'tu Zásad územního rozvoje_Pardubic-kého kraje - aktualizace č' 1

(zUR Pk _ aktualizace č. 1) a uyrroJnóceni v!ívů návrhu na udržitelný rozvoi územi

{vyhodnoceni}, které se koná

dne 20. čeruna ve í2:00 hodin

v Sukově sini Domu hudby, $ukova tř' í260, Pardubice'

Dokumentace zÚR Pk - aktualizace č. 1 (včetně platného zněni s vyznačenim změn)

á uvňáono.eni bude do 27.6.2014 vystavena k veřejnému nahlédnutí
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úze m n i h o rozvoj e ) ne b o

;'nTJ;; r"-iffiri';""i#fi ř;rd,řilřáiio n'"á.il' komenské ho nám' 1 25, Pa rdubice, kancelář

c. 9303 a č. 8304 (z.NP).

n'epřihliŽí.

Námitky a připomínky zasílejte na adresu: Krajský úřad Pardubíckého kraje, odbor P1?":1"j9i'
EU, cestovního ruchu a sportu,
Pardubice.

í, Komenského náměstÍ 125,53211

. Pavel Kalívoda
vedouci odboru
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