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Magistrát rněsta Pardubic, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování (dále jen
''pořizovatel'')' jako úřad územníhoplánování příslušnýpodle 6 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním
$
''stavební zákon',), na zák]adě rozhodnutí
piánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen
Zastupitelst\'a obce zpracoval v sou]adu s Š47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným
zastupitelem rrávrh zadáníúzemního plánu ořrce Čepí.

oZNÁN{ENÍ
o PR0JEDNÁvÁNÍZADÁNíÚzBnrÍuo PLÁNU
Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, odděIení územního plánování (dále jen
''pořizovatel'')'jako úřad územníhoplánování příslušnýpodle 6 zákona č. 183i2006 Sb', o územním
$
''stavební zákon''), na zák|adě rozhodnutí
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen
zastupitelstva obce zpracoval v souladu s S 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným
zastupiteiem návrh zadání územního plánu obce Čepí a v souladu s $ 47 odst.2 stavebního zákona
oznamuje jeho projednávání.
ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání na úř.ednídesce můžekaŽdý uplatnit si'é
připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčenéorgány a krajslcý úřad uplatnit
u pořizovatele své požadavky na obsah územníhoplánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a
požadavek na vyhodnocení vlivů územníhoplánu na ž'tvotníprostředí, včetnějeho obsahu a rozsahu
pocile zvláštníhoprávního předpisu; ve stejné]hůtěmohou upJatnit u pol'izovatele svépodněty i sousední
obce.
K požadavkůmdotčenýchorgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám
uplatněným pcl uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Návrh zadání územnílroplánu obce Čepí je k nahlédnutína odboru hlavního architekta, oddělení
územníhoplánování, Magistrátu měSta PaIdubic po dotru 30 dnů ode dne vyvěšenítohoto oznámení na
úřednídesce.
Návrh změny územního plánu je dále vystaven na internetové adrese www.pqrt1ubi99€ t ]:
btlpl//'ywyv-p.ar{ub-tgq.eťgeď:adurpúrz9uli.lp!449'yan.i.1p4eu!9:p-!4nayqc-LdoVseznarn-up!.ht.!!]'
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