Krajský úřad Libereckéhokraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu

ZlL

OÚPSŘ 263/2007

13. července 2011

OZNÁMENÍ
o veřejném projednání návrhu
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný
orgán územního plánování dle § 7, odst. 1, písmo a) zákona
183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 a § 22 stavebního zákona konáni veřejného projednání o upraveném
a posouzeném návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, který je návrhem opatření
obecné povahy. Veřejné proj ednání se bude konat
č.

v pondělí dne 12. září 2011 v 10:00
v multimediálním sále Krajského
Ujezu 64212a,46180

úřadu Libereckého kraje
Liberec 2

Dokumentace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, která je návrhem opatření obecné
povahy s odůvodněním v souladu s ustanovením § 171 - § .174 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, obsahujícím i vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na
udržitelnýrozvoj území je vystavena k veřejnému nahlédnutí
""

a) na webových stránkách kraje www.oupsr.kraj-lbc.cz
b) v listinné podobě na uvedených místech:
Krajský úřad Libereckého kraje - vstupní hala a odbor územního plánování a stavebního řádu
Městský úřad Česká Lípa - úřad územního plánování
Městský úřad Frýdlant - oddělení územního plánování a regionálního.rozvoje
Městský úřad Jablonec.nad Nisou - oddělení územního plánování
Městský úřad Jilemnice - oddělení územního plánování
Městský úřad Nový Bor - odbor stavebního úřadu a úřad územního plánování
Městský úřad Semily - Riegrovo nám. 63, vestibul
Městský úřad Tanvald - odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Městský úřad Turnov - 1. patro budovy radnice
Městský úřad Železný Brod - odbor územního plánování a regionálního rozvoj e
Nejpozději při veřejném projednání, může každý uplatnit své připomínky, dotčené obce a zástupce
veřejnosti námitky s jejich odůvodněním a současně musí vymezit území dotčené námitkou.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Krsjskýúřad Libereckého kraje
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Dle ustanovení § 39 odst. 2. stavebního zákona mohou námitky proti návrhu zásad územního
rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce s Libereckým krajem sousedící (dále jen dotčené
obce) a zástupce veřejnosti ve smyslu § 23 stavebního zákona).
Podle § 6 odst. 6 stavebního zákona je k podání námitek obce proti návrhu zásad územního rozvoje
v samostatné působnosti příslušná rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupiteIstvo obce.
V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně
a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k uplatněným
a námitkám.

připomínkám

Adresa pro zasílání námitek a připomínek je
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
U jezu 64212a
461 80, Liberec 2
Současně prosíme o zaslání připomínek a námitek i v elektronické formě na adresu:
vera.sedlackova(@,kraj-Ibc.cz. Pro zjednodušení podání námitek a připomínek můžete využít
formuláře na webové stránce \Vww.oupsr.kraj-lbc.cz
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RNDr. Kateřina Lauermannová
vedoucí odboruúzemního plánování
a stavebního řádu

Toto oznámení musí být vyvěšeno do 13.9.2011 na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje
a všech obcí na území Libereckého kraje.
Vyvěšeno dne:

f.?:.?:.:?~!!..........

Sejmuto dne:

.

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmuti

Razítko:
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