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VEŘEJNÁ VYHL 
^ 

ŠKA
oZNÁMENÍ

o zveřejnění návrhu Aktualizace ć,. t Zâsaď územního rozvoje Libereckého kraje
a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního ľozvoje Libereckého

kraje na udľžitelný rozvoj území a o konání veřejného pľojednání

Kľajský úřad Libeľeckého kraje odboľ územního plánování a stavebního řádu (dále jen rÚ lr
oÚľsŘ;,;ako přístušný orgźnuzemnílro plánování dle Ş 7 odst. I zźłkonač. t83/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu. v platnérn znění (dále jen stavební zákon), pořídil a ve smyslu Ş 39
oclst. l stavęhního zźl\<ona pro veřejné pľojeĺlniání zveřejnil upravený a posouzený návrh Aktualizaçe
č. I Zësad územního ľozvoje Libereckého kraje (dále jen AZÚR LK č. l) a Vyhodnocení vlivů AZÚR
LK č. l na udrŽitelný rozvoj uzemí (dále.ien Vyhodnocení URÚ).

Veřejné pľojednání návľhu AZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení URÚ se bude konat

23. čeľvence2020 od 12'30 hodin

v konferenčním sále ve 3. patře budovy C

Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642lŻu Liberec.

Návľh AZÚR LK č' l a Vyhodnocenĺ URÚ jsou doľučovány dle Ş 39 odst. l stavebnĺho ztil<ona
vet'ejnou vyhláškou. Vzhlederrr k ľozsahu těchto dokumentů je není možné zveřejnit na úřední desce
v plném znění, aproto jsou ve smyslu Ş 20 odst. l stavebního zźlkona kdispozici:

- v elektľonické podobě na webu Libereckého kľaje www.kraj-lbc.cz v sekci KÚ LK oÚpsŘ
věnované územnímu plánování v podsekci Zásady územního ľozvoje Libereckého kraje:

cesta: Liberecký kľaj > Krajský Ĺlřad > odbor územního plánování a stavebního řádu > Úzenní plánování
> Zásady územního rozvoje Libeľeckého kľaje > Aktualizace č. 1 Zâsad úzetnního ľozvoje Libeľeckého
lĺľaje (rozpracovaná) > 5. Návľh aktualizace č. l ZUR LK pľo veřejné projednání

odkaz: https://oupsr.kraj-lbc.czlpaqe24l6lUzemne-planovaci-dokumenty-kraie/Zasadv-
uzemniho-ľozvoje-Libereckęho-kraje/aktualizace-c- l -zasad-uzemniho-rozvoje-libeľeckeho-
krai e-rozpracovana/5-navľh-aktualizace-c- l -zur-lk-pro-verei ne-proiednani

- v tištěné podobě na KÚ LK oÚPSŘ,|) Jeztl642lŻa, Libeľec, budova A' l3. patľo, kanceIźÍ |329.

Poučení:

Do 7 dnů ode dne konání veřejného pľojednání může každý dle Ş 39 odst. 2 stavebního zákona
k návrhu AZÚR LK č. 1 a k Vyhodnócení URÚ uplatnit u KÚ LK oÚPSŘ písemné připomínky.

Do 7 dnů ode dne konání veřejného pľojednání mohou dotčené obce, oprávnění investoři
a zástupci veřejnosti podat námitky pľoti návrhu AZÚR LK č. l s odůvodněním a vymezením
dotčeného űzemí.

Kľa.|ský rĺřad Libereclĺého kraje
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Námitl<1, a připornínl<y se dle $ 22 odst.3 stavebního zákona uplatliují výhľadně písemně na adľese:
I(ra.iský rjlřad Libereclĺélro kraje, odboľ územního plánování a stavebnílro řádu. U Jezu 642l2a, 46lr
80 Libeľec 2.

I( později uplatněnýrĺ námitl<ám a připomínkám a rovněž l< nánritkám a připolĺínkám ve věcech,
o kteľých bylo ľozhodnuto jiŽ př'i schválení nadř'azené Politiky úzęmního ľozvo.ie ČR, ve znění
Aktualizace č. 1, č' Żač.3, se dle $ 39 odst.2 a oclst.3 stavebního zákona nepřihlíží.

Nálrritlĺy obcí k návrhu 
^ZÚR 

LK č. l uplatňuie dle Ş 6 oclst. 6 stavebníIro ztlkona rada obce
a v obcíclr. kde se ľada nevolí zastupitelstvo obce.

AZUR LK č. l se podle Ş 42 odst. 9 stavebního zákona zptacovávźl' pľojednává avydávâ pouze
v rozsahu měněných částí. Předmětem námitek a připomínek tedy mohou byt výhradně měněné
(aktualizované) části zÚn lr.
AZÚR LK č. l ani Vyhodnocení URÚ nesmí dle Ş 36 odst. 3 stavebníh o zźtkona obsahovat
podľobnosti náležejícÍ svým obsahem územnímu plánu" regulačnínru plánu nebo navazujícím
rozhodnutím'

Pro potřeby vylrodnocení uplatněných námitek a připomínek je třeba vżdy jednoznačně uvést, kteľé
části (kapitoly, pľiority,zâsady) návľhu AZÚR LK č. l' odůvodnění návrhu AZÚR LK č. l nebo
Vyhodnocení URÚ se námitka či připomínka týká.

PředloŽený návrh Aktualizace č. l ZÚR LK a Vyhodnocení URÚ nejsou v konečném znění, protože
moho u být na zâkladě veřej ného pľoj ednání dále upľavo vány.

rÚ lr oÚpsŘ upozorňuje, ž'e v râmci veřejného projednávání bude třeba ľespektovat případná
hygienická opatření související s nemocí CoVID-l9, platná v době veřejného pľojednávání.

Mgr' Zdeněk Hluštík
vedoucí odboru územního plánování
a stavebnĺho řádu

Vyvěšeno dne Sejrnuto dne: ........

Podpis oprávněné osoby potvľzující vyvěšení: Podpis oprávněné osoby potvľzuiící se.imutí

Razítko: Razítko

Po seimutí whltiškv z úřední deskv ii s potvľzením vvvěšení zašlete nepľodleně zpěÍ na ądresu:
Kľa.iský úřąd Libereckého kra.je, odbor ú:emnĺ.ho plánovánĺ a stayebního řddu, Ll .le:u 642i2ą, 16I 80 Liberec 2.
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