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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 ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOREK.
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOREK SE BUDE
KONAT DNE

23. 7. 2020 (čtvrtek) v 15:00 hod.
V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU BOREK, Č. P. 13
Do návrhu Změny č. 1 Územního plánu Borek je možné nahlédnout na Magistrátu města Pardubic,
Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování a na Obecním úřadu obce Borek. Návrh
Změny č. 1 Územního plánu Borek je vystaven na internetové adrese www.pardubice.eu/upobce/

od 8. 6. 2020 do 31. 7. 2020.
Pořizovatel oznamuje druhý termín konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu
Borek, jelikož se veřejné projednání této dokumentace nemohlo konat v původně oznámený termín z
důvodu omezení volného pohybu a shromažďování osob. K omezení volného pohybu a shromažďování
osob došlo po vyhlášení nouzového stavu v důsledku šíření virového onemocnění COVID-19. Nouzový
stav byl vyhlášen usnesením Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020.
Pořizovatel v rámci původně oznámeného termínu veřejného projednání obdržel několik stanovisek
dotčených orgánů, stanovisko nadřízeného orgánu a námitky některých oprávněných investorů.
Doručená stanoviska budou součástí vyhodnocení veřejného projednání. K získaným námitkám
oprávněných investorů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje s ohledem na veřejné
zájmy návrh rozhodnutí o námitkách.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.
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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 společného jednání změněny (viz
odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Borek – za stranou č. 58). Připomínky a námitky se uplatňují
písemně na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Štrossova 44, Pardubice 530 21.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
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