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vEŘEJNÁ vyHlÁšxn
ozttÁmrruí o wpÁní

AlfiuAtlzAct č. z zns*o úzrnnruíHo RozVoJE pAtDUBlcKÉno rn§r

Krajský úřad Pardubického krajo, odbor rozvoje, jako příslušný orgán pod|e § 7 odst. 1 písm, a)

zák'oná ě. 183/2006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu {stavební zákon), ve znéní
pozdejšich předpisrlr, v souladu s § 173 zákona č, 500/2004 §b,, správní řád, ve znění pozdéjŠÍch

Před'isŮ' 
oznamuje,

že Zastupitelstvo Pardubického kraje, příslušné podle § 7 odst, ? stavebnIho zákona, vydalo
usnesenimč.a364l19zedne18"6.2019,vsouladus§36odst.4stavebníhozákonaas§171
až 174 správního řádu formou opatření obecné povahy, Aktualizaci č. 2 Zásad Územního roevoje
Pardubického kraje.

Affiualizaci zásad úzernního rozvoje a riplné zněnízásad rJzemního rozvoje po této aktualizaci kraj

doruči veřejnou vyhláškou, v souladu s ustanovením § 42c odst. 2 stavebního zákona; dnem

doručen! aktualizace zásad ůzemního rozvoje a rjplného znění nabývá aktualizace ŮČinnosti,

Aktualizace č. ? Zásad úzernního rozvoje Pardubického kr:aje (ZťJR Pk) a úplnÉ znění zásad po

vydáni Aktualizace ě, 2 jsou k nahlédnutí v listinné podobě na odbo_ru rozvoje, oddělenÍ Ůzemního
piánování, Krajského UráUu Pardubického kraje. Aklualizace č,2 ZÚR Pk a riplné znění zásad po

iéto aktualizaci jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách
krajo Wwyv,pardubickvlr,raj.qz (občan - regionálnírozvoj - územní plánovánÍ),na adrese:
h!tps://wwrn{, pardr]bichvlť,ai,c"4/al,<tua li.zace-c-2-zasad,-qzeni nihg,rgZvoi§

h.ttps;{/www.pard!bicl<yl<sri,czfuolne-3ne*i-zur-pk.qo-w§ani-aktua lizace-c-2 
]

Toto oznámení se v souladu s § 173 správ*ího řádu zveřejňuje na rlředni desce Krajského Úřadu

Pardubického kraje a na ťrředních deskách obecních úřadů v obaích Pardubického kraje,

Potvnujeme, že bylo oznámení vyvěšeno nejméně
u možň uj í cí m d á l kový pří stup.

Mgr. Richard Čeruenka
vedoucí odbQru rozvoje

v z, lng, Zdenka Loumanová
vodouci odděleni územniho plánování

15 dnů na úřední ďesce, a tq i způsobem

obecní rlřad zdechovice
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