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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
o vydání opatření obecné povahy „XII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PARDUBICE“ 

 
Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, jako úřad územního 
plánování, v souladu s ustanovením § 6 odst. 1, písm. a,  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“), oznamuje, že Zastupitelstvo města 
Pardubice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního  zákona, v souladu s ustanovením § 54 odst.2 
stavebního zákona a v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správní řád  
 

vydalo XII. změnu Územního plánu města Pardubice 
 
formou opatření obecné povahy usnesením č. 1945 Z/2010 na svém zasedání dne 11.5. 2010. 
Dle § 172 odst. 2 správního řádu je opatření obecné povahy včetně odůvodnění zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města (www.pardubice.eu). 
XII. změna Územního plánu města Pardubice je v listinné podobě k nahlédnutí na odboru hlavního 
architekta, oddělení územního plánování, a po nabytí účinnosti opatření obecné povahy dále také na 
oddělení územně správním, na Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a 
evropských fondů a na obci – Statutárním městě Pardubice. 
 
Poučení: 
Proti XII. změně Územního plánu města Pardubice, vydané formou opatření obecné povahy, nelze 
v souladu s § 173 odst. 2  správního řádu podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu 
lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.  
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
  
Ing. arch. Mariana Zmítková 
referentka oddělení územního plánování 
  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 


