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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, dále jen „stavební zákon“), v platném znění oznamuje
v souladu s ustanovením § 52 a § 55b odst. 2 stavebního zákona

POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERNÁ U BOHDANČE.
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERNÁ U BOHDANČE
SE BUDE KONAT FORMOU

INTERNETOVÉHO PŘENOSU DNE
30. 03. 2021 (úterý) ve 14:00 hod
_____________________________________________________________________________________________________________________

Veřejné projednání proběhne pouze prostřednictvím internetového přenosu (dále jen „online“),
a to z důvodu platných opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID - 19, ke dni vyvěšení této
vyhlášky. K online projednání je možné se připojit v uvedeném čase prostřednictvím odkazu:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NGQ2Yzk0YzQtM2M0Zi00ZDUxLTg2NTktNjM1ZDk5MTcyZjY0%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%229f74dc1a-7667-4ffe-9e3bb531f5eb802b%22%2c%22Oid%22%3a%229a39f329-18a2-4b04-b449-17e54fae6422%22%7d

Návod na postup připojení naleznete v souboru „Návod na připojení“, který je dostupný na
odkazu:
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentaceobci/seznam-obci/cerna-u-bohdance/zmena-c-1-up-cerna-u-bohdance/

Připojení k projednání bude možné 15 minut před zahájením jednání.
______________________________________________________________________________
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Černá u Bohdanče je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Magistrátu
města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování a na Obecním úřadu obce
Černá u Bohdanče. Návrh Změny č. 1 Územního plánu Černá u Bohdanče je vystaven na webových
stránkách Magistrátu města Pardubic: www.pardubice.eu/upobce/

od 17. 02. 2021 do 06. 04. 2021.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání (do 06.04.2021) může každý uplatnit své
připomínky.
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Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání (do 06.04.2021) 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 písemně na adresu: Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního
architekta, Štrossova 44, Pardubice 530 21, IDDS: ukzbx4z. K později uplatněným připomínkám a
námitkám se nepřihlíží.
Poznámka:
Zahájení řízení o Změně č. 1 Územního plánu Černá u Bohdanče bylo oznámeno veřejnou vyhláškou
zveřejněnou dne 27.10.2020 se stanoveným termínem veřejného projednání dne 7.12.2020. Z důvodu
vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu nemoci COVID - 19 byl stanovený termín
veřejného projednání odložen.
Připomínky a námitky zaslané ve lhůtě od vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 27.10.2020, zůstávají
v platnosti, není třeba je uplatňovat znovu.

Ing. arch. Mariana Zmítková, v.r.
vedoucí Oddělení územního plánování
Odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic
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Obec Černá u Bohdanče, IDDS: 4j7a4ip
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