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Š r ł
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o Zveřejnění návrhu Aktualizace č,.2 Zásad rĺzemního rozvoje Libeľeckého
kraje a o konání veřejného pľojednání tohoto návľhu

Kľajský úřad Libereckého kraje, odbor územnĺho plánování a stavębního řádu (dále jen KÚ
LK, oÚPSŘ), jako příslušný oľgźn územního plánování dle Ş 7 odst. I zálkonač. t 83/2006 Sb.,
o územním plánování a Stavebním řádu, v platném znění (dále jen ,,stavební zźlkon") oznamuje,
že d|e Ş 42b odst. l stavebního ztlkonatzv. z\çâceným postupem pořídil a ve smyslu Ş 42b
odst. 2 stavebního zélkona pľo veřejné pľojednání zveřejnil návľh Aktualizace ě. Ż Zâsad
územního rozvoje Liberęckého kraje (dále jen,,AZÚR LK č. 2").

Veřejné pľojednání návľhu AZÚR LK č. 2 se bude konat

19. dubna Ż0Ż3 od 13'00 hodin

v multifunkčním sále ve 3. patře budovy C Krajského úřadu Libereckého kľaje.

Vstup přes boční vchod' Adresa Krajský úřad Libeľeckého kľaje, U Jęzu 64ŻlŻa, Liberec.

Návrh AZUR LK č' 2 je doručován dle Ş 42b odst. 2 stavebního zźlkona veřejnou vyhláškou.
Vzh|edem kjeho rozsahu (19l stľan textu a 5 výkľesů pteváŽně v měřítku l : l00 000 formátu
cca A0) ho není moŽné zveřejnit na úřední desce v plném znění, a proto je ve smyslu Ş 20 odst.
1 stavebního ztlkona a Ş I72 odst. 2 spľávního řádu k dispozici:

- elektronicky na webu Libereckého kľaje www.kľaj-lbc.cz v sekci KÚ LK, oÚpsŘ věnované
územnímu plánovánĺ v podsekci Zásady územního ľozvoje Libeľeckého kraje:

cesta: Libeľecký kraj> Krajský úřad > odbor územního plánování a stavebního řádu >

Űzemni plánování > Zásady územního ľozvoje Libereckého kraje > Aktualizace č,.2 Zâsaď
územního rozvoje Libereckého kraje (rozpľacovaná) > Návrh Aktualizace č' Ż ZŰR LK
pro veřejné projednánĺ

odkaz : https ://orrpsľ. krai - lbc. czlAZU RLKc2/VP

- Vytištěný na KÚ LK, oÚPSŘ,lJ Jezu 64ŻlŻa, Libeľec, budova A, l3. patľo, kance|âř I3Ż9.

Poučení:

Kaźdý může do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, dle $ 42b odst' 4 ve spojení
s Ş 39 odst. 2 stavębního zákona, uplatnit k návľhu AZŰRLKě.Ż písemné připomínky.
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KULK l753 l/20Ż3-oUP
Veřejná vylrláŠlĺa o ver'. pľojedtlání rrávľlru AZÚR L|< ć. Ż

Dotčené obce, opľávnění investoři a zástupci veřejnosti mohou do 7 dnů ode dne konání
veřejného pľojednání, dle Ş 42b odst. 4 ve spo.iení s Ş 39 odst. 2 stavebního ztlkona, podat
námitky proti návľhu łZÚR LK č. 2 s odůvodněním a vymezeníln dotčeného uzenÍ'

Námitky a připomínky se dle Ş 22 odst. 3 stavebního zákona uplatňují písemně na adrese:
Kľajský úřad Libereckélro kra.ie, odbor územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642l2a,
461 80 Liberec 2, ID DS c5kbvkw.

Připomínky musí splňovat obecné náležitosti podání dle Ş 37 odst.2 zźi<ona č. 500/2004 Sb.,
spľávního řádu. Např'. fyzická osoba uvede v podání mimo jiné jméno' příjmení, datum naľození
a místo tľvalého pobytu.

Nárnitky obcí k návľhu AZURLK č,.2 uplatňuje dle Ş 6 odst. 6 stavebního ztlkona rada obce
a v obcích. kde se rada nevolí zastupitelstvo obce.

AZÚRLK č,'2 se podle Ş 42 odst. 9 stavebníh o zákonazpracovávźl, pľojednává avydtlvâ pouze
v ľozsahu rněněných částí. Předmětem námitek a připomínek tedy mohou být výhľadně
měněné (aktualizované) části ZÚR LK.
K později uplatněným námitkám a připomínkćm a ľovněŽ k námitkám a připomínkám ve
věcech, o kteľých bylo rozhodnuto jiŽ při schválení nadÍazené Politiky úzęmního rozvoje ČR
sedleŞ42bodst.4vespojenísŞ39odst.2aodst.3stavebníhozźlkonanepřihlíží'

Pro potřeby vyhodnocení uplatněných nárnitek a připomínek je třeba vždy jednoznačně uvést,
ktęľé části (kapitoly, pľioľity, zásady) návrhu AZURLK č,' Ż nebo odůvodnění návrhu AZÚR
LK č. Ż se námitka či připomínka týká.

PředloŽený návrh AZÚR LK č. 2 není v konečném znění, pľotoŽe műŽe b1,t na zźlk\adě
veř'ejného projednání dále upľavován.

Mgr. zdeněk Hluštík

W Digitá|ní podpis:
06.03.2023 1 4:29

Mgr. Zdeněk Hluštík
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu

Záznam o vyvěšení na úřední desce včetně způsobu umožňujícím dálkový přístup

]Vyvěšęno dnę: 7 s í0ł3
uto dnę:

Razítko a podpis opľávněné

osoby potvrzuiící vyvěšení a
se.imutí: obec Dolní Branná

tC: 002 77 738
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Dle $ 25 odst' 2 správního řádu se písemnost povaŽuje za doručenou veřejnou vyhláškou
patnáctým dnem po vyvěšení' Dnem vyvěšeníje den vyvěšení na úřední desce Kľajského úřadu
Libereckého kraje. Námitky a připornínky k návrhu AZÚR LK č. 2 se však mohou dle Ş 39
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KULK l753ll2o23-oÚP
Ýeŕejrra vyhláška o veř. pľojeđnźi,ni nźl,vľhi AżÚŔ lr< e. z

odst. 2 stavebního zźlkona uplatňovat aż do 7 dnů ode dne veřejného pľojednání, kteľé se bude
konat dne 19. dubna 2023. Proto je třeba veřejnou vyhlášku č. j. KULK l753l/2o23-oÚP
nechat na riřední desce viset nejen l5 celých dnů, ale až do konce termínu pro uplatňování
námitek a připomínek. Po sejmutí vyhlášky z űÍední desky ji s vyplněným zźnnamem zašlete
neprodleně oficiální cestou zpět na adľesu: Krajský úřad Libereckého kľaje, odbor územního
plánování a stavebního řádu, U Jezu 642l2a,46l 80 Liberec 2, IDDS: c5kbvkw
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