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SOOBXOlACcGV

VEŘEJNÁ VYHLAŠKA

Ma8istrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, oddělení územniho plánování, jáko úřad
územního plánovánl v souladu s ustanovením § 6 odst, 1 písm. c) zákona č, 183/2006 sb,, o územním
plánování a stavebnim řádu {stavební zákon, dále jen ,,stavební zákon"), v platném znění oznamuje
v souladu s ustanovením § 52 a § 55b odst, 1 a 2 a stavebního zákona

ZAHÁJENí ŘízENí o ztvtĚruĚ č, r úzrvruíxo pLANu KosTĚNlcE.
veŘelruÉ pno.1eoruÁní ruÁvnnu zvtĚNY č. 1 úzEMNíHo PIANU KosTĚNlcE

SE BUDE KONAT DNE

2. 8. 2018 (čwrtek) ve 14:00 hod

v BUDovĚ oBEcNílo úŘlou xosrĚNlce, č. p. a
Návrh změny č. 1 Územního plánu Kostěnice je Wstaven kvéřejnému nahlédnutí na Ma8istrátu města
Párdubic, odboru hlavního archalekta, oddělení územního plánováni ana obecním úřadu obce
Kostěnice, NáVrh Změny č. 1 Územního plánu Kostěnice je Vystaven na internetové adrese
WWW.pardUbice.eu/upobce/

od 21.6.2018 do 10.8.2018.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného poednání (do 10. 8. 2018) může každý uplatnit 5Vé
připomínky.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konáníveřejného projédnání (do 10, 8. 2018) mohou vlastníci pozemků a
staveb dotčených náVrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit sVé námitky, ve
ktených musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladujícídotčená práVa a vymezit
území dotčené námitkou.
Připomínky a námjtky se uplatňují písemně na Ma8i§trátu města Pardubic, odboru hlavního architekta,
Štrossova 44, Pardubice 53o 21, K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Vyvěšeno: 24 /. 7P./ý
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