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7 tldst" 2 písr*. rt} r.:ákor'a tl. l lt3l2ů$S §}:.. * ázemnjm
pozděj*il;lr pŤedpís& {'dál* j*x *tavclrní xák*n}, p*dle

$ l73 x&k*na č. 5fiů,l2ú$4 §b., sprál"ni *id, ve zr:ěnl

§uil&§nuj.É

Y*řcj* * vyblá§ka
řx:rám§fií s vydání

fi**xd *zemníhCI rozvoje Libereck$hry kraje

íai*tupitelstr.tl Lib*reekólro kraj* p*dle §
plánování a stavebnim řádu" ve zněni

§ ži} ad*l ž stav*bníhr* eák*rr.a a pedl*
paxdčjších př*dpis,ů {<lále jen správní řád}

vyd§ní Z*sad úrer§níhr rarv*je !.íb*re*kékc kr*je
ťtlrnr.*rr rlBatř*ní oheené p*vahy

žlrásndy úzernnih*l rozvoje Libeťeckéha 
'kraje vyrlalo Zastupíteístva t"ibereekéh* kr*jc nlr svém

11. znsglá*í dng l3,12.20}l usn*scním č. 46ú/l1lZK padle § ? *dxt,2 pixrn. n} sŤcv*hrríhg eák*ns
a porlle § 3S cclst. -1 stavehniho záktna- v s*rr}adu * § l?t a l7{ sprár.niho řádu.

Vz}ripd*rn }* roxsahu rlokumerrtace Zása<l ůzernrrílr* rorvtlje Lib$"gckĚ'h* kr{* {dál* jry* Zť}R LK};ie
*.tlní možnó xr,*ídltit na úřední tlesce v pl,n§m irněni. Jako základní úd*je * *bsalru ZL}R LK vu
srntr"xlu § ?ú *dst. ž sr: uv*dím*l:

7_UR LK jstlu územně ptarrovací dokumentací kraje a poclle § 3ť: trdsr. 4 stavebního záknna
j.**H rprarxlvúrty prr* **lé úzmni krajr:"

Z,*e L§ stanavují zejména z.áklaclní pcržadavky na účclné * ho:rpcxíárné r.*sp*řádáni ilxemi
krtje, vymezqií plochy a koridr:rv ntrdr:nisfiríhn výrnaruu a sť*novuji pož"ad*vky n* jejich
využití.

ZÚR tK js*u atvazn$ prc p*ťiz*vá*i a vyditr,áni úzg§}níclr plánťr, regu}ačrrich plánů a pro
r*rh*d*viini v ůx*mí,

Kcrnpl*tni dCI&um**:ltace ;Ún lX i e k nah l*dnuíi:
1 Na w*bovýeh strankách Libercckéhtl krqi* w3.k;gj:l_bsa4 , odbor ťrzernníJro plán*vóní

a siav*bnih* řádu, oddě,l*nírlxemni"hn pl§nován{" s*k** ná*řrrje územrníIro plántrv*ní"

httpJ'"*"!p§r.k*i:}li*, §$ § i -.**J*ru§.$í:l:kr,gjpjěgsad:-§ř",fiTiťiih*-

rga:pjq |,.i bqrec.ktihtr-

t_ib*r*clrý krcj
L, Jgr:tJ 64lJ2i . l*1 §§ Lib§ř€gž, t§t.: +420 {&§ ž?6 3*1 . fax: +*ž§ 18§ 2ž€ 330
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Prrdpis *pr*vnčne osotry p*tv-l,zxjici mjrnuti

Raziťko:

*:ěll i,:,,. ,3ď;,,iiř

* Na odlronr úz,emního plánrrt"ání ft §tevet ního řár"lu, Krajs,ký Řř*d i-ib*r**kéhc kr4}e,
LI Jezu ó4?/2a, 4ól *{} §.ibryrryr: 2- y listinnó padobě v kancr:láíi ů_ 1329 (13, paťo},

Tattr vďej,n* vyhtá§ka je p*dle § t73 *dst. l správního řátlu v3věšen* na úř*tlni elesce Krajskéh<r
ůŤ$du Lib*re*kéh* kr*j* * na ůřcriních cleskách v*egh *hcí i.iberg*kr}h* krai*" $patře*i $becné
povahy nab;l"Lá účinnosti patrráctlan dnern p<l drri vl"r,ěšeni veřciné v_vhiášky.

F*rile § 2{} *d*t,t stavebního eákana se za den v.wě.§ení ptrvažuje den, vc kterém byla tatcl v*ře.jná
vyhtá§k* vyvě*ena nejp*xďčji, řrati *patfuní obecné povahy nclze patlat eipruvný pf§§tředťk.

W
Mgr. Stanixlav §iehler
He.iana* Libere*kého kr4je

Tgto ozrjámeni m.usí být vyvě *no po dobu nsjmdně 15 dnů na riře*lní dnsc* Krqjskéhu úřadr:
Libereckého kraje a všech clbcí na územi Libereckóho kraje. Současnč musí b}t oznárneni
zveřejrrórro i 4půscbem umo*ňujíci d,ilkový přísťup.

R.axitkn: fu§}§t.ru$ rr,q.-ngJ
$ffi* 67 aTLp,lTÁ ť}tffi#ru§e§

c*res ..l.*blonec nac Nisot:

Po sejnruti vyhlá§lcy z'úřední dcsky ji glxruenou zešl*te upět na adresu:
Krajský úřad Libcreckého kraje, odbor úzernrriho plánováni a §tavgbního řádu, U .lezu ó42l2a, 461
80 Liberec 2"

Libgrecký hrai
§ Jeal ú42Éa , {S1 S6 Lfre,gc t , id,: + 420 {8§ 2?fi 301 . f*; *42S {8§ 2ž§ 330
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