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V  E  Ř  E  J  N  Á    V  Y  H  L  Á  Š  K  A 

OZNÁMENÍ  

o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 

a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého 

kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání 

Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ LK 

OÚPSŘ), jako příslušný orgán územního plánování dle § 7 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon),  pořídil a ve smyslu § 39 

odst. 1 stavebního zákona pro veřejné projednání zveřejnil upravený a posouzený návrh Aktualizace 

č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen AZÚR LK č. 1) a Vyhodnocení vlivů AZÚR 

LK č. 1 na udržitelný rozvoj území (dále jen Vyhodnocení URÚ). 

Veřejné projednání návrhu AZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení URÚ se bude konat 

23. července 2020 od 12,30 hodin 

v konferenčním sále ve 3. patře budovy C 

Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec. 

Návrh AZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení URÚ jsou doručovány dle § 39 odst. 1 stavebního zákona 

veřejnou vyhláškou. Vzhledem k rozsahu těchto dokumentů je není možné zveřejnit na úřední desce 

v plném znění, a proto jsou ve smyslu § 20 odst. 1 stavebního zákona k dispozici: 

- v elektronické podobě na webu Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz v sekci KÚ LK OÚPSŘ 

věnované územnímu plánování v podsekci Zásady územního rozvoje Libereckého kraje: 

  cesta: Liberecký kraj > Krajský úřad > Odbor územního plánování a stavebního řádu > Územní plánování 

> Zásady územního rozvoje Libereckého kraje > Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého 

kraje (rozpracovaná) > 5. Návrh aktualizace č. 1 ZÚR LK pro veřejné projednání 

odkaz: https://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-

uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje/aktualizace-c-1-zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-

kraje-rozpracovana/5-navrh-aktualizace-c-1-zur-lk-pro-verejne-projednani 

-  v tištěné podobě na KÚ LK OÚPSŘ, U Jezu 642/2a, Liberec, budova A, 13. patro, kancelář 1329. 

 

 

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 LK 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. 

 

http://www.kraj-lbc.cz/
https://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje/aktualizace-c-1-zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-kraje-rozpracovana/5-navrh-aktualizace-c-1-zur-lk-pro-verejne-projednani
https://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje/aktualizace-c-1-zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-kraje-rozpracovana/5-navrh-aktualizace-c-1-zur-lk-pro-verejne-projednani
https://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje/aktualizace-c-1-zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-kraje-rozpracovana/5-navrh-aktualizace-c-1-zur-lk-pro-verejne-projednani


2 

Námitky a připomínky se dle § 22 odst. 3 stavebního zákona uplatňují výhradně písemně na adrese: 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, 461 

80 Liberec 2. 

K později uplatněným námitkám a připomínkám a rovněž k námitkám a připomínkám ve věcech, 

o kterých bylo rozhodnuto již při schválení nadřazené Politiky územního rozvoje ČR, ve znění 

Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3, se dle § 39 odst. 2 a odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.  

Námitky obcí k návrhu AZÚR LK č. 1 uplatňuje dle § 6 odst. 6 stavebního zákona rada obce 

a v obcích, kde se rada nevolí zastupitelstvo obce. 

AZÚR LK č. 1 se podle § 42 odst. 9 stavebního zákona zpracovává, projednává a vydává pouze 

v rozsahu měněných částí. Předmětem námitek a připomínek tedy mohou být výhradně měněné 

(aktualizované) části ZÚR LK. 

AZÚR LK č. 1 ani Vyhodnocení URÚ nesmí dle § 36 odst. 3 stavebního zákona obsahovat 

podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím 

rozhodnutím. 

Pro potřeby vyhodnocení uplatněných námitek a připomínek je třeba vždy jednoznačně uvést, které 

části (kapitoly, priority, zásady) návrhu AZÚR LK č. 1, odůvodnění návrhu AZÚR LK č. 1 nebo 

Vyhodnocení URÚ se námitka či připomínka týká. 

Předložený návrh Aktualizace č. 1 ZÚR LK a Vyhodnocení URÚ nejsou v konečném znění, protože 

mohou být na základě veřejného projednání dále upravovány.  

 

KÚ LK OÚPSŘ upozorňuje, že v rámci veřejného projednávání bude třeba respektovat případná 

hygienická opatření související s nemocí COVID-19, platná v době veřejného projednávání.  

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Hluštík 

vedoucí odboru územního plánování  

a stavebního řádu 

 

 
 

Vyvěšeno dne: ................................   Sejmuto dne: ..........................                                                                                                                                                                                                                                                 

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení: Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí: 

   ……………………….           ………………………… 

Razítko:      Razítko: 

 

 

 

 
Po sejmutí vyhlášky z úřední desky ji s potvrzením vyvěšení zašlete neprodleně zpět na adresu:  

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. 
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