
odbor územního plánování a stavebního řádu

V Liberci dne:

16. července 2013

Zásad, územního rozvoje Libereckého kraje
v uplynulém období

Ikajslcý uřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu (dáte jen KÚ LK
OÚrSŘ; dle § 42 odst. 2 zákona é. t83l20}6 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném zrĚni (drále jen stavební zíkon) ozramuje zpracováni Náwhu Zprávy o uplatňovárú
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období (dále jenNáwh Zprávy).

Náwh Zprávy byl zpracován KÚ LK OÚPSŘ ate § 42 odst, 1 stavebního zákola. Váledem
krozsahu dokumentace Náwhu Zprávy ho není možré zveřejnit na uřední desce vplném nĚni.
Kompletní Návrh Zpávy je ve smyslu § 20 odst. l stavebního zákona k dispozici:
o Na webových strárrkích Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz. odbor územního plarrování

a stavebního řádu, oddělení územního plánování, sekce ruístroje územního plánování (odkaz
http://oupsr.krajJbc.czlpaee24l6ffzemne-planovaci-dokumenty-lcajďZa§ady-uzemniho-
ro zvoj e-Libereckeho -kraj e).

o Na rÚ .rr OÚPSŘ, lJ Jeru 642l2a,46l 80 Liberec 2, v kanceláíi ě. 1329 (13. pato).

K Návrhu Zpávy mtůe každý dle § 42 odst. 2 stavebního zákona uplatrit písemné připomínky.

Písemné připomínky je třeba v termínu do 31. §rpna 2013 zaslat na adresu:
Krajský uřad Libereckého kraje
odbor územního plarrování a stavebního řádu
U Jent642l2a
461 80 Liberec 2

K později uplatněným připomínkám se dle stavebního zákona nepřihlíží.

otisk uředního razitka

RNDr. Kateřina Lauermannová
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu
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Veřejná vyhláška

Oznámení o Návrhu Zprávy o uplatňování



Toto ozrrámení musí býťvyvěšeno po dobu nejméně 30 dnů na rlřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje a všech
obcí na rizemí Libereckého kraje. Současně musí být oznámení zveřejněno i způsobem umožlující dálkový přísfup.

Vyvěšeno dne: G,r- Zo/3 Sejmuto dne:

Podpis oprávněné osoby potv4ij9t yyvěšení: Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Po sejmutí vy,hlášky z uřední desky ji potvrzenou zašLete zpět na adresu:

Krajský uřad Libereckého kraje, odbor územního plárrování a stavebního řádu" U leza 642l2a,46l
80 Liberec 2.
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