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vÁš nopts zNačry/zp oNg LIBEREC
15. červnaZ0}O

vEŘnJNÁ vyHLÁšra
ozNÁnmNÍ

o zveřejnění návrhu Aktualizace č. I Zásad územniho rozvoje Libereckého kraje
a VYhodnocení vtivŮ Akfualizace č. 1 Zásad rizemního rozvoje Libereckého

kraje na udĚitelný rozvoj území a o konání veřejnéno proleonání

**r§.ťť Libereckého kraje odbor úzenrnfito plánovrání a stavebního řádu (dále jen rú rr
OUPSR), jako PřísluŠný orgán Územního plánoviání at" 5 z odst. 1 zákanač.183l2006sb., o územním
Plánování a stavebnÍm řfiu, v platrém zrrěni (d.íle jen stavební zákon), pořídil a ve smyslu § 39
odst- l stavebniho zákanapto veřejné projednání 

^ěi"i^tupravený 
a posouzen;ý návrh Akfua]izace

Č- 1 Zasadtzemního rozvoje Libereckého kraje (dále j"" azún]-r e. r) a vyrroáocení vlivu AZúRLK ě. 1 naudržitelný rozvoj t,oemi (dále jen Vyhodnocení URO.

Yeřejné Projednání návrhu anlnl'K č. 1 a Vyhodnocení URú se bude konat
23. července2820 od 12,30 hodin

v konferenčním siále ve 3. pafie budovy C
Krajského uřadu Libereckého kraje, U Jezu 642l2aliberec.

Náwh AZÚF. LK Č- 1 a Vyhodnocení URÚ jsou doručovány dle § 39 odst. 1 stavebního zákona
veřejnou vYhlráŠkou- Vzhledem k rozsahu těchto dokumentu je není možné zveřejnit na úřední desce
vPlném zrtěni, aProto jsou ve smyslu § 20 odst- 1 stavebníhó zákonak dispozici:
- v elektronické podobě na webu Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz v sekci kú Lk oúpsŘ

věnované ÚzemnÍmu Plánování v podsekci Zasady 
"r"*"no ,oruo3" riUereckého kraje:

cesta: Liberechý kraj > K.uj*kY Úřad > Odbor územního pli{nování a stavebního řádu > úzsmníplránování
> ZásadY Územního rozvoje Libereckého kraje > Al*aaíizace č. l Zásadúzemního rozvoje Libereckého
lrraje (rozpracovanii) > 5. Náwh aktualizace ě- 1 ZÚRLK pro veřsjné projsdnriní

- v tiŠtěné Podobě na KÚ LK OÚPSŘ, U Jezu 642/2a,Liberec, budova A, 13. patro, kancelář t329.

Poučení:

Do 7 dnŮ ode dne konáníveřejného projedná9í může l<flždÝ dle § 39 odst.2 stavebniho zákona
k návrhu AZÚR LK č. 1 a k výhodnocŇ URú uptat"ft; ňiK"ÓÚpŠfr pis"-oo připomínky.
Do 7 dnŮ ode dne konání veřejného projednání mohou dotčené obce, oprávnění investoři
a zástuPci veřejnosti podat námitlry proti návrhu azún LK č. 1 s odůvodnBním a vymezením
dotčeného únemí-

U lan642l2a.461 80 Libaeo 2 . tel:
+mail: podatelna@kraj-lbc.m . w_knilbc_cz . IČ: 708915Or . OrČ: CZlOa!4sOL
Datová schránka: c5kbvltr



Námitky aPřiPomínkYse dle § 22 odst. 3 stavebníh o zákonauplatňují výhradně píremně na adrese:
ffi?,',H#Ť 

Liberecřéh' r"d', 
"jňr.n "-"n piá."ari u *tur"ňoďo-r]ir,, u Jezu 642/2a 461

K Později uPlatrrěným nrámitkám a připomínkaím a rovně ž k námjtkáma připomínkt, u. věcech,o kterych bYlo roáodnuto j'' n ir""rr"a"r.""arl-?i;;it-lky",1#áŤ'^*o."čR, 
ve zněrnAktualizace Č, 1, Č,2 ae, :, s" aie 5!l oor,. 2 

";;;$avebniho zíkonanepfihliži.

Itr#ť?:::"Ť#*"#ffiů-'*:**:'e dle § 6 odst. 6 stavebního zákanarada obce
AZÚR LK Č' 1 se Podle § 42 odst, 9 stavebního zákona 

lv\acovlxaprojedrrává a vydává povze
řrff#:"ffiií# e'i"ti, Pr"a*eÁ námitek . pnp"*rr"t t"dy ;;il;iy, wt*a"ě měněné

AZIIR LK Č, 1 ani VYhodnoceru mY *ť dte,§36 odst. 3 stavebníh o zákonaobsahovatPodrobnosti naleŽsjíci 
'"Y* "u'á"* úr"rooír, o1#;, regulačnímu plánu nebo navazujícímrozhodnutím.

Pro potřeby vyhodno.cení 
1d{něných ntámite,§a_připomín"fj" 

Ť!"vždy jedno nnčněuvést, kteréiffi:!:TJ:*'"flt"l"%a',*i,;ro:Jři;-ťťl"Tjau;oaoeoi o-ai,.i,-.,*azúR LK e i,"u"
PředloŽený návrh Aktualizace e, t zÚn rr a Vyhodnocení URú nejsou v konečném rněni,protožemohou být na zál<7adé*ř"roeno p.":"áa"i dále upravovány.

rÚ rr oÚPsŘ unozorňuje, Že v'fu:'^":j3lého projednávrání bude ďeba respektovat případnáhYgienická oPatř# souvisé;ici * o"**i coviĎ-iÓ,;ř;;" době veřejného projednávání.

Mgr. Zdeněk Hluštík
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu

Vyvěšeno a"", ď. Í, á Š.?Š.ť.-,.
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