
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  Ústředna: +420 466 026 111  Fax: +420 466 611 220 
Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa, 8 – 17 hod. 

 KRAJSKÝ ÚŘAD 
 Pardubického kraje 

 odbor rozvoje 
 oddělení územního plánování 
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Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce a oznámení o vydání Aktualizace č. 3 
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje  

Zastupitelstvo Pardubického kraje, vydalo dne 25. 8. 2020 usnesením č. Z/511/20 Aktualizaci č. 3 
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. Všem 451 obcím Pardubického kraje je 
prostřednictvím datových schránek zaslána veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 3 Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje (viz příloha). Tato veřejná vyhláška je vyvěšena na úřední 
desce Krajského úřadu Pardubického kraje.  

Žádáme o zajištění bezodkladného vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce obecního 
úřadu (i na elektronické úřední desce obecního úřadu). Vyhláška musí být vyvěšena po 
dobu 15 dnů. Po uplynutí této lhůty s vyznačením data vyvěšení a sejmutí včetně podpisu 
a razítka oprávněné osoby, která vyvěšení a sejmutí z úřední desky potvrzuje, prosíme 
o bezodkladné vrácení potvrzené vyhlášky. 

Aktualizaci zásad územního rozvoje a úplné znění zásad územního rozvoje po této aktualizaci kraj 
doručuje veřejnou vyhláškou, v souladu s ustanovením § 42c stavebního zákona; dnem doručení 
aktualizace zásad územního rozvoje a úplného znění nabývá aktualizace účinnosti.  

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Úplné znění po vydání Aktualizace 
č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje jsou zveřejněny na internetových stránkách 
Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz, v sekci Regionální rozvoj Investice – Odbor rozvoje - 
Územní plánování, na adrese: 

https://www.pardubickykraj.cz/aktualizace-c-3-zasad-uzemniho-rozvoje-pk  

Předem děkujeme za aktivní součinnost a spolupráci. 

 Mgr. Miroslav Janovský 
 vedoucí odboru rozvoje 

 v z. Mgr. Pavel Kotyz 
 vedoucí oddělení územního plánování 

 
 
Příloha: 
Veřejná vyhláška – vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 

 
Obce Pardubického kraje 
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