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Číslo jednací: KrÚ 8579/2018 

Vyřizuje: Ing. Zdenka Loumanová 

Telefon: 466 026 305  

E-mail: zdena.loumanova@pardubickykraj.cz 

Datum: 1. 2. 2018 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, jako 

orgán příslušný k pořízení zásad územního rozvoje dle § 7 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, oznamuje 

v souladu s ustanovením § 42 stavebního zákona projednání 

NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO 

ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE 

Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), 

jehož součástí jsou pokyny pro zpracování aktualizace zásad územního rozvoje, je 

vystaven od 1. 2. 2018 do 5. 3. 2018 k veřejnému nahlédnutí na odboru rozvoje, 

oddělení územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje. 

Návrh Zprávy o uplatňování ZÚR Pk je vystaven k veřejnému nahlédnutí na 

internetové adrese www.pardubickykraj.cz v sekci: Krajský úřad > Odbor rozvoje > 

Územní plánování> Zpráva o uplatňování ZÚR Pk. 

Oznámení veřejnou vyhláškou je doručeno 15 dnem ode dne vyvěšené veřejné 

vyhlášky. Každý může k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR Pk uplatnit do 15 dní 

ode dne doručení písemné připomínky, tj. do 5. 3. 2018. 

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.  

Připomínky se uplatňují písemně na adresu Krajského úřadu Pardubického kraje, 
odbor rozvoje, oddělení územního plánování, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice.  
 

Závěrem připomínáme, že zásady územního rozvoje nesmí obsahovat podrobnosti 
náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím 
rozhodnutím. 

 
 
 

       Ing. Pavel Kalivoda 
       vedoucí odboru rozvoje 
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Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 15+15 dnů na úřední desce Krajského úřadu 

Pardubického kraje a úředních deskách obecních úřadů obcí Pardubického kraje a zároveň 

bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro počítání lhůt je dle § 25 odst. 

3 správního řádu rozhodný den vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického 

kraje. 

 

Vyvěšeno dne:   

 

Sejmuto dne:  

 

Razítko a podpis osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky a zveřejnění 

způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
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