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VEŘn.lN Á
OZNÁMENÍ

o zveře.inění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Libereckého
kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu

Krajský Úr'ad Libereckého kraje, odbor útzenrního plánování a stavcbního řáclu (dále jen KÚ
LK, OÚPSŘ), jako příslrršný orgán ťtzernního ptárrování dle § 7 odst. 1 zilkona č. l83/2006 Sb.,
o Úzenrním plánování a stavebním ř,áclu, v platnérn znění (ctále jen ,,stavebtt i zákon") oztlatnuje,
Žc dle § 42b odst. l stavcbrrího zákona tzy. zkráccným postupcm pořídil a ve smyslu § 42b
odst. 2 stavebního zákona pro veřejné projeclnání zveřejnil návrh AktLnlizace č. 2 Zásad,
útzemnílro rozvoje Libereckého kraje (dále jen ,,AZÚR LK č. 2..).

Veřejné projednání návrhu AZÚR LK č. 2 se bude konat

19. dubna 2023 od,13,00 hodin
v nirrltiftrrrkčrríni sále ve 3. patře budovy C Krajského úrřadu Libereckélio kraje.

Vstup přes bočrrí vchod. Adresa Krajský úrřad Libereckého kraje, U Jezu 642l2a, Liberec.

Návrh AZÚR LK č.zjc doručován dle § 42b oclst. 2 stavebního zákona veř,ejnou vyhláškou.
Vzhledem k jeho rozsahu (l9l stran textu a 5 výkresťr př,evážně v rněřítku 1: l00 000 formátu
cca A0) ho nerlí možné zveřejnit na úředrrí desce v plnérn zněri, a proto je ve srlryslu § 20 oclst.
l stavebnílro zákona a § l72 oclst. 2 správního řádu k dispozici:

- elektrorricky na webtr Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz v sekci KÚ LK, OÚpsŘ větrované
ťtzemnímu plirrrování v podsekci Zásady územního rozvojc Libercckélro kraje:

cesta: Liberecký kraj> Krzrlský ťrřad > Odbor ťtzemnílro plánování a stavebnílro řáclLr >
Uzcmní plánování > Zásady útzemnílro rozvoje Libereckého kraje > Aktualizace č.2 Zásad
Úrzemnílro rozvoje Libereckého kraje (rozpracovaná) > Návrh AktLralizace č. 2 ZÚR LK
pro veřejné projednání

Odkaz : https :.1,]oLlpsr. l( ríu _ l bc. czlhzU R L Kc2"Vp

- vytištěný na KÚ LK, OÚPSŘ ,lJ Jezl642l2a, Libcrcc, budova A, l3. patro, kancclář l329.

Poučení:

Každý může do 7 dnů ode clne konání veřejného projednání, dle 5\ 42b odst. 4 ve spojení
s § 39 odst. 2 stavebnílro zzikona, uplatnit k návrhu 

^ZÚR 
LK č. 2 písemné připomínky.
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DotČené obce, oprál'nění investoři zr zástupci veřejnosti mohou do 7 dnů ocle dne konání
veřejného pro.jcdnánÍ. dlc_5\ 42b oclst.4 vc spo.|cní s i§ 39 oclst.2 stavcbního zál<ona, podat
námitky proti návrhu AZÚR LK č. 2 s oc-ltivoclněrrím a vynlezenírn clotčeného ttzetní.

NzirrritkY a připomínky sc cllc § 22 oclst. 3 stavcbního zzikona uplatriqí písemně na aclrcsc:
Krajský Úřad Libereckélro kraje, odbor ťrzetrrního plilnování a stavebního řlrdLr, IJ Jezu (l42l2a,
461 80 Liberec 2, lD DS c5kbvkw.

Připonrínky rrrusí splňov,at obecné nilležitosti poclárrí dle § 37 o<Jst.2 zákotla č. 500/2004 Sb.,
sPrávnilro řádu. Např. ťyzickáosoba ltvede v podání rnirrro_|iné.|rnéno. příjmení, clatttt-n narození
a misto trvalóho pobytu,

Námitky obcí k návrhu AZÚR LK č.2 uptatňqc dlc 5S 6 oclst. 6 stavcbního zákona rac.lzr obce
a v obcíc[r, l<de se rada ner,,olí zasttrpitelstvo obce.

AZÚR LK č. 2 sc pocllc § z12 oclst. 9 stavcbního zákona zprac<,lvává, projeclnává avyclávápouzc
v rozsalru rněněnýclr částÍ. Předmětem námitek a připomínek tedy moh<lu být výhradně
měněné (aktualizované) části ZÚR LK.
K Později uplatrrěným rránritkárrr a př,iponrínkárn a rovněž k rrámitkár,n a připomírrkánr ve
věceclr, o ktcrýclr bylo rozhoclnuto již při schválení nadř,azenó Politiky ťtzemního rozvoje čR
se dle § 42b odst.4 ve spojení s § 39 odst.2 a odst.3 stavebníhozákonanepřihlíží.
Pro potř'eby vyhodnocení uplatněných námitek a připomínek jc třeba vžcly jednoznačnč rrvóst,
které části (kapitoly, priority, zásady) návrhu AZÚR LK č. 2 nebo odťtvodnění návrhu AZÚR
LK č.2 se nárnitka či připomínka týká.

PřeclloŽený návrh AZÚR LK č. 2 není v konečném zněni, protože rnťlže b}.t na záklaclě
veřejnélio projedrrání dále r-rpravován.

Mgr. zdeněk HIušlík

B 3,,.T[!31t,
Mgr. Zderrěk Hluštík
vedoucí odboru útzenrního plirnování
a stavcbního řádu

Záznarrr o vyvěŠení na úřeclní clesce včetnč způsobu umožňujícínr cláIkor,Ý přístup:

H 3,t o*:
/b , Ý: d4O,A3

Vyvěšeno dne:

Scjmuto clne :

Razítko a poclpis oprávnčnó
osoby potr,,rzLr jící vyvěšení a
sejmutí:

[}hee l/ítkCIviue
lť: ii:,ii62i){1, Dlč cZ00276260
5l2 ,'ij t/íi}tovice v Krk,
tri, .iB] §ij;i 730

Dle § 25 odst. 2 správnílro ř,áclr-r se písemnost považuje za doručenou veř,ejnou vyhláškou
Patnáctýnl dnetrr po vyvěšerrí. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úlředníclesce Krajského ťrřa<lu
Libereckélio klaje. Námitky a připonrínky k návrhrr AZÚR LK č. 2 se však nrohou dle § 39
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oclst,2 stavcbtlílro zitkotla Llplatňo\"at až clo] clnů ocle clne veřejrlého pro.jeclnirllí, l(teré se butle
konat dnc l9. clLrbna 2023. Proto jc třcba vcř,c.inou vyhltiškLr č..i, KULK |753ll2023-0Úp
nechat na ťrřeclní desce viset nejen l5 celých dnů, ale až clo konce te rmíntl 1-lro tr;llatňování
rráInitek a připonlínel<. Po sc.jIlrLrtí l,yhlášky zúí,ední clesky ji s vyplněrlým z.ltz,nartretl zašlete
ncProdlcnč oflciální ccstotl zpčt na zrclrcstt: Krajsl<ý ťrřacl Llbcrcckólro krajc, clclbor ťtzcrnního
plánování a stavebního i,áclLr. U Jezu 612l2a,46l 80 Liberec 2, IDDS: cSkbvkw


