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zveřejněníveřejnění návrhu Aktualizace č. I Zásad územního rozvoje Libereckého kraie
a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1Zásad územního rozvoje Libereckého

návrhu

kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání

Krqský úřad Libcreckóho krajc odbor útzctnnílro plánovárrí a stavcbrrílro řádLr (dálc jen KÚ lr
OÚeSŘ),jako příslušný orgán útzemnílro plánovánídle § 7 odst. l zákonač. I8312006 Sb., o ťtzemním
plánovárrí a stavebním ř,ádrr, v platnérn znění (dále jen stavební zákon), pořídil a ve snryslLr § 39
odst. l stavebnílro zákona pro veřejné projednání zveřejnil Lrpravený a posouzený návrh Aktualizace
č.l Zásad úrzelntrílro rozvoje Libereckélro kraje (dále jen AZÚR LK č. l) a Vylroclnocerrí vlivťr AZÚR
LK č. l na rrdržitclný rozvoj úzerni (dálc jcrr Vyhoclnoccní URÚ).

Veřejné projednání návrhu AZÚP. LK č. l a Vyhoclnocení URÚ se bude konat

23. července2020 od l2,30 hodin

v konťeretrčním sále ve 3. patř,e budovy C

Krajského úřadlr Libereckélro kraje, U Jezu 642l2a, Liberec.

Návrh AZÚR LK č, 1 a Vyhoclnocení URÚ jsou doručovány clle § 39 odst. l stavebního zákona
veřejnolr vyhláškou. Vzhlederrr k rozsahu těchto dokrrmentů je není nrožné zveřejnit na úředrrí desce
v plném zněnÍ, a proto jsou ve snryslu § 20 odst. l stavebr' ího zákotra k dispozici:

- v elektronické poclobě na webu Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz v sekci rcÚ lr OÚPSŘ
věnované ťtzenrnítrru plánování v podsekci Zásady itzernnílro rozvoje Libereckého kraje:

ccsta: Libcrccký kraj > Krajský úrřacl > Oclbor územního plánování a stavebníl-ro řádr-r > Úzernní plánování
> Zásady úzcrnního rtlzvoje Libcrcckóho kraje > AktLralizacc č. I Zásad útzcmniho rozvoje Libcrcckého
krajc (rozpracovaná) > 5. Návrh aktLralizacc č. 1 ZÚR LK pro vcřcjrró projednání

odkaz: https://orrpsr.kraj-lbc.czlpaí.e24l 6/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-
uzernniho-rozvoje- Libereckeho-kraje/aktLralizace-c- 1 -zasad-uzemnilro-rozvoje-libereckeho-
kraje-rozpracovana/5-navrlr-aktualizace-c- | -zur-lk-pro-verejne-projednani

- v tištěné podobě na KÚ LK OÚPSŘ, U Jezr,t 642l2a, Liberec, budova A, [3. patro, kancelář l329.

Poučení:

Do 7 dnŮ ode dne konání veřejného projednání může každý dle § 39 odst. 2 stavebního zákona
k návrhu AZÚR LK č. 1 a k Vyhodnocení URÚ uplatnit u KÚ LI(oÚPsŘ písemné připomínky.

Do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou dotčené obce, oprávnění investoři
a zástupci veřejnosti podat námitky proti návrhu AZÚR LK č. 1 s odůvodněním a vymezením
dotčeného území.

KraiskÝ úřad Libereckého kraie
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Nzirrritky a připonlínky sc dle § 22 odst. 3 stavebního zitktlna LrplatňtrIi výhraclně píscmně nit aclrcse:
I(ra.jský úřad Libereckélro l<raje, odbor ťrzemnílro plilnování a stavebního řádu, U .lezu 642l2t1,4(ll
80 Liberec 2.

I( později Lrplatrrěrrýrrl námitkám ;r připornínkárn a rovněž k námitkárrr a připorrrínkán' ve věcech,
o kterýclr bylo rozhodnuto .iiž při schválení nadř,azené Politiky ťtzet"tlnílro rozvoje ČR, ve znění
AktLralizace č. l, č.2 tt č. 3, se dle § 39 odst. 2 a odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.

Námitky obcí k návrhtt AZÚR LK č. l uplatňtrje dle § 6 oclst. 6 stavcbního zltkclna racla obce
a v obcíclr. kde se rada nevoIí zasttrpitelstvo obce,

AZÚR LK č. 1 se poclle § 42 odst. 9 stavebníl'o zákona zpracoviivit, pro.jednává a vyclává poLlze
v rozsalrlt rněnělrých částí. Přednrětenr nánritek a př,ipomírrek tecly molrott být výlrradně rr'ěněné
(aktLralizované) části ZÚn lrc.

AZÚR LK č. l arri Vyhoclnoccrti URÚ ncsrrlí dlc § 36 odst. 3 stavcbního zákona obsahovat
podrobnosti náležející svýrn obsahem úlzemnítrru plánr"t, regulačnímLr plánu nebo navaztrjícírn
rozhodnutítn.

Pro potřeby vyhodnocení Lrplatněnýclr námitek a připomínek je třeba vždy jednoznačně Lrvést, které
části (kapitoly, priority, zásady) návrhtt AZÚR LK č. l, odůvodrrění návrlru AZÚR LK č. l rrebo
VylrodIrocení URÚ se námitka či připornínka týká.

Předložcný návrlr Aktr-ralizacc č. l ZÚR LK a Vyhodnocení URÚ ncjsou v koncčnóm znční, protožc
nrohou být na základč veřcjnóho projcdnání dálc upravovárry.

rÚ lr OÚPSŘ rrpozorňr-rje, že v ránrci veřejného projednávání bucle třeba respektovat případná
hygienická opatření související s nernocí COVID- l9, platná v době veřejného projednávání.

Mgr. Zderrěk Hluštík
vedoucí odboru ťtzenlnílro plánování
a stavebnílro řácltr
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