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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE –  

AKTUALIZACE Č. 1  

a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení 
územního plánování, jako pořizovatel zásad územního rozvoje ve smyslu § 7 odst. 1, písmeno a) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 37 odst. 4) stavebního zákona 
zveřejnění nového návrhu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č. 1 (ZÚR Pk 
– aktualizace č. 1) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 
Dokumentace ZÚR Pk - aktualizace č. 1 (včetně platného znění s vyznačením změn) 
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bude minimálně po dobu 30 dnů ode dne doručení 
veřejné vyhlášky vystavena k veřejnému nahlédnutí 
 na webových stránkách kraje www.pardubickykraj.cz  

     (občan - strategický rozvoj - územní plánování -  aktualizace zásad územního rozvoje) nebo 
     http://www.pardubickykraj.cz/aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje,  
 v listinné podobě na odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení územního 

plánování, Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice, kancelář č. 
B303 a č. B304 (2.NP).  

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce 
Krajského úřadu Pardubického kraje. Do 30 dnů ode dne doručení může k návrhu a vyhodnocení 
každý uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se 
nepřihlíží. 

Připomínky zasílejte na adresu:  Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice.   

otisk úředního razítka  
 
 Ing. Pavel Kalivoda 
 vedoucí odboru 
 
Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, což 
tímto potvrzujeme. 
 
 
Vyvěšeno: ………………….. Sejmuto: ………………….. 
 
 
razítko, podpis:........................................... 
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