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Obec Jezbořice
Jezbořice
530 02 Pardubice 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU
Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování (dále jen
"pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") na základě zadání územního plánu
pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu obce Jezbořice a
projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu
s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a oznamuje, že veřejné
projednání návrhu územního plánu se koná dne
29.7.2011 (pátek) v _9:30 hodin na obecním úřadě Jezbořice
se schůzkou pozvaných. Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout po dobu 30-ti dnů ode dne
doručení veřejné vyhlášky u pořizovatele a na obecním úřadě Jezbořice a dále na internetové adrese
www.pardubice.eu – odkaz úřad/územní plánování.
Upozornění:
Nejpozději při veřejném projednání mohou podat námitky proti návrhu územního plánu vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. V námitkách
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky, k později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko
k připomínkám a námitkám, k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

Ing. Kamila Zárubová
referentka oddělení územního plánování
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
dotčené orgány
1. ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Pardubický kraj, IDDS: hq2aev4
2. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
3. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86
4. Krajská veterinární správa, IDDS: wxcain9
5. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
6. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury a památkové péče, IDDS: z28bwu9
7. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
8. Magistrát města Pardubic, Odbor dopravy, 17.listopadu č.p. 303, 530 02 Pardubice 2
9. Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, Pernštýnské náměstí č.p. 1,
530 21 Pardubice
10. Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice
11. Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3
12. Ministerstvo obrany České republiky, IDDS: hjyaavk
13. Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
14. Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd
15. Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Pardubice, IDDS: yphaax8
16. Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
17. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy, IDDS: 9gsaax4
18. Obvodní báňský úřad v Trutnově, Pracoviště Hradec Králové, IDDS: gf9adwf
19. Policie České republiky, Správa Východočeského kraje, IDDS: urnai6d
20. Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk
ostatní
21. Atelier REGIO s.r.o., IDDS: e5twxut
22. Obec Čepí, IDDS: tswa4is
23. Obec Barchov, IDDS: eu3a3y2
24. Obec Jeníkovice, IDDS: iceaznb
25. Obec Starý Mateřov, IDDS: dx6a5ft
26. Obec Klešice, IDDS: gzpbsxb
27. Obec Rozhovice, IDDS: 4d9a3bg
28. Obec Jezbořice, IDDS: 3u5bhjn
29. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, IDDS:
z28bwu9

