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vyHLÁšxa

oZNÁMENÍ
rhu Aktualizace č.I Zásad, územního rozvoje Libereckého kraje

a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého
kraje na udržite|ný rorvoj územía o konání veřejného projednání

Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen

rÚ rr

OUPSR), jako příslušný orgánúzemního plánování dle § 7 odst. 1 zákonač.18312006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znéní(dálejen stavební zákon), pořídil a ve smyslu § 39
odst. l stavebního zákonapro veřejné projednání zveřejnil upravený a posouzený návrh Aktualizace
ě,I Zásadúzemního rozvoje Libereckého kraje (dále jen AZÚR LK č. 1) a Vyhodnocení vlivů AZÚR
LK č. 1 na udržitelný rozvoj území(dále jen Vyhodnocení URÚ).

Veřejné projednání návrhu AZÚP.LK č. 1 a Vyhodnocení URÚ se bude konat
23. července2020 od 12,30 hodin
v konferenčnímsále ve 3. patře budovy C

Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642l2a, Liberec.

Návrh AZÚR LK č. l a Vyhodnocení URÚ jsou doručovány dle § 39 odst. 1 stavebníh o zákona
veřejnou vyhláškou. Vzhledem k rozsahu těchto dokumentů je není možné zveřejnit na úřední desce
v plném znéní,a proto jsou ve smyslu § 20 odst. 1 stavebního zákonak dispozici:

-

v elektronické podobě na webu Libereckého kraje www.krai:|bc.cz v sekci rÚ lr OÚPSŘ
věnované územnímu plánování v podsekci Zásady územního rozvoje Libereckého kraje:

cesta: Liberec§ý kraj > Krajský út'ad > Odbor územníhoplánování a stavebního řádu > Územní plánování
> Zásady územního rozvoje Libereckého kraje > Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého
l<raje (rozpracovaná) > 5. Návrh aktualizace č. 1 ZÚR LK pro veřejné projednání

odkaz: hLtpslllpuosr,ktaj:|be_,gzlpaeď,41,6_1Uzemne-o|ano,1aci-dokumenty-krajelZasadyuz§tl_l_niho:rozv_ojřLib_eteek9ho:kťqÍ§la_kJualiza§g:§-l1za§ad-uzgmniho:íozv§jc:lib§relkehq:
k_r_aiero,zpracovgn_a/,§_-na,v_rh,-akíualízae e:§: ! :zur:lk:pro:vetejne-oro.iednani

-

vtištěnépodoběnaKÚLKOÚPSŘ,IJJezu642l2a,Liberec,budovaA,

13.patro,kanceláíl32g.

Poučení:
Do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání můžekaždý dle § 39 odst. 2 stavebního zákona
k návrhu AZÚR LK č. 1 a k Vyhodnocení URÚ uplatnit u KÚ LK OÚPSŘ písemné připomínky.

Do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou dotčenéobce, oprávnění investoři
a zástupci veřejnosti podat námitky proti návrhu AZÚR LK č. 1 s odůvodněníma vymezením
dotčenéhoúzemí.

KraiskÝ úřad Libereckého kraie

U ]ezl 642l2a . 161 80 Liberec 2 . tel.: + 420 485 226 453 . fax,, + 420 485 226 459
elnail: podatelna@kraj-lbc,cz. www,kraj-lbc,cz. tČ ;osstsos. DTČ: CZ7089l508
Datová sclrránka: c5kbvkw

Námitky a připomínky se dle § 22 odst. 3 stavebního zákonauplatňují výhradně písemně na adrese:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územníhoplánování a stavebního řádu, U Jezu 642l2a,461
80 Liberec 2.

K později uplatněným námitkám a připomínkám a rovněž knámitkám a připomínkám ve věcech,
o kterych bylo rozhodnuto již při schválení nadřazené Politiky územního rozvoje ČR, ve znění

Aktualizace č. 1, č. 2 aě.3, se dle § 39 odst.2 a odst. 3 stavebníhozákonanepřihlíží.

Námitky obcí k návrhu AZÚR

LK ě.

1 uplatňuje dle § 6 odst. 6 stavebního zákona rada obce
a v obcích, kde se rada nevolí zastupitelstvo obce.

AZÚRLK č. 1 se podle

§ 42 odst.9 stavebníhozákonazpracovává, projednáváavydávápouze
v rozsahu měněných částí.Předmětem námitek a připomínek tedy mohou být výhradně měněné
(aktualizované) části ZÚn

rr.

AZÚR LK č. 1 ani Vyhodnocení URÚ nesmí dle §36 odst.3 stavebního zákona

obsahovat

podrobnosti náležejícísvlfm obsahem územnímuplánu, regulačnímuplánu nebo navazujícím
rozhodnutím.

Pro potřeby vyhodnocení uplatněných námitek a připomínek je třeba vždy jednoznačně uvést, které
ěásti (kapitoly, priority, zásady) návrhu AZÚR LK č. l, odůvodněnínávrhu AZÚP. LK č. 1 nebo
Vyhodnocení URÚ se námitka či připomínkatýká.
Předložený návrh Aktualizace č. 1 ZÚR LK a Vyhodnocení URÚ nejsou v konečnémzněni,protože
mohou být na základé veřejného projednání dále upravovány.

KÚ LK OÚPSŘ upozorňuje, že v rámci

veřejného projednáváni bude třeba respektovat píípadná
hygienická opatření související s nemocí COVID-19, platnáv době veřejného projednávání.

Mgr. Zdenék Hluštík
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu
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