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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování, jako úřad 
územního plánování, v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění, (dále jen „stavební zákon“) oznamuje 
v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona  

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU  

KŘIČEŇ. 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
SE BUDE KONAT DNE  

19. 9. 2017 (úterý) v 16:00 hod. 

V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU KŘIČEŇ, Č.P. 88  
 

Návrh Územního plánu Křičeň (dále jen „územní plán“) je vystaven k veřejnému nahlédnutí na 
Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování a na Obecním 
úřadě obce Křičeň. Návrh územního plánu je vystaven na internetové adrese 
www.pardubice.eu/upobce/  

od 01. 08. 2017 do 26. 9. 2017. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.  
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést 
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou.  
Připomínky a námitky se uplatňují k částem řešení, které byly od opakovaného společného jednání 
změněny (viz. kapitola f 3) textové části odůvodnění, str. 40-41); uplatňují se písemně na Magistrátu 
města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, Štrossova 44, Pardubice 530 
21. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 
 
(otisk úředního razítka) 
 

 Vyvěšeno :  
Ing. arch. Zmítková Mariana, v.r. 
referentka Oddělení územního plánování 
 Sejmuto : 



Č.j. MmP  48990/2017 str. 2 

 
Obdrží: 
1. Obec Křičeň, IDDS: 6p5a9k6 
 
  


		2017-07-31T15:59:18+0200
	referent oddělení územního plánování




