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VEREJNA VYHLASKA
Oznfmeni o Nov6m nfvrhu Aktualizace i. 1 Zisad rizemnfho rozvoje
Libereck6ho kraje pro spolein6 jedninf a Vyhodnoceni vlivri Aktualizace i.
Z6sad rfizemnfho rozvoje Libereck6ho kraje na udrZiteln;i rozvoi fzemf

1

Krajsky riiad Libereckdiho kraje odbor rizemniho pl6nov6nf a stavebniho i6du (d6le jen KU LK
OUPSR), jako piislu5nLy org6n rizemniho pl6nov6nf dle $ 7 odst. 1 zilkona d. 183/2006 Sb.,
o fzemnim plinovrini a stavebnfm iiidu, v platndm zndnf (d6le jen stavebni z6kon), poi(dil na
zdkladE Zprhvy o uplatiov6ni Z6sad fzemniho rozvoje Libereck6ho kraje (d6le .jen ZUR LK),
schv6len6 Zastupitelswem Libereck6ho kraje dne 25.2.2014, a Pokynt ke zpracovSni Novdho
ndvrhu Aktualizace (,. I Zdsad rizemniho rozvoje (d6le jen ZUR LK), schv6lenych 2lastupitelstvern
Libereckdho kraje dne 29.8.2017, dle $ 37 odst. I stavebnfto zdkona N.ouy n6vrh Aktualizace d. 1
ZUR LK pro spolednd jedn6ni a Vyhodnoceni vlivfi Aktualizace d. 1 ZUR LK na uclrZitelnj rozv<rj
uzemi (drile jen Vyhodnocenf URU).

Novj n6vrh Aktualizace d. 1 ZUR LK a Vyhodnocenf URU bude dle $ 37 odst. 2

stavebniho

zilkona projedn6n na tz'v. spoledndm jedndni s dotdenymi org6ny, Ministerstvem pro mistni rozvoj
a sousednimi kraji.

D6le je Novy niivrh Aktualizace d. 1 ZUR LK a Vyhodnoceni URU doruden dlte $ 37 odst. 3
stavebnfho zhkona veiejnou vyhl65kou. Vzhledem k rozsahu tdchto dokumentfi .je nenf moZnrd
zveiejnit na fiednf desce v plndm znln{, kterd je ve smyslu $ 20 odst. 1 stavebniho zdkona
k dispozici:

-

v elektronickd podobd na webu Libereckdho kraje v sekci KU LK OUPSR vEnovand ZUR LK
https://oupsr.kraj:lbc.czlpage24l6AJzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-u:zemnihorozvoje-Libereckeho-kraje/aktualizace-c- l -zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-krajerozpracovana/4-novy-navrh-aktualizace-c- I -zur-lk-pro-spolecne-j ednani-20 I 8.

-

v ti5tdn6 podob6 na KU LK OUPSR, U Jezu 64212a, Liberec, 13. patro, kancelfui 1329.

Pouienf:

Do 30 dnri ode dne doruienf t6to veiejn6 ryhki5ky mfiie kaidy dle $ 37 odst. 3 stavebnfho
zhkona k Nov6mu ndvrhu Aktualizace i. 1 Z{IR LK a Vyhodnocenf IIRU uplatnit u KU LK
OUPS{. pisemn6 piipominky. K pozdEji uplatninfm piipomfnkdm se dle $ 37 odst. 3
stavebnf ho zfikona nepiihlfZf.
Pisemnost dorudov6na veiejnou vyhl65kou se dle $ 25 odst. 2 spr6vniho i6du povaLuje za
dorudenou patndctym dnem vyvE5eni.na riiednf desce. Dnem vyvE5eni je dle $ 25 odst. 3 spr6vniho
i6du den vyvd5eni na fiedni desce KU LK, ktery pisemnost doruduje.
Kraiskf riiad Libereck6ho kraie
Jezu 642/2a. 461 80 Liberec 2 . tel. : + 420 485 226 453 . fax: + 420 485 226 459
e-mail: oupsr(@kraj-lbc.cz . w.kraj-lbc.cz . IC: 70891508 . DIe : CZ?0891508
Datov6 schr6lka: cSkbvkw

U

Pisemn6 piipominky je tieba zaslat na adresu: Krajsky riiad Libereckdho kraje, odbor rizemniho
pl6nov6ni a stavebnfho i6du, U Jezu 64212a,461 80 Llberec 2.

KU LK OUPSR upozorfiuje, Ze aktualizace

zdsad rizemniho rozvoje se podle $ 42 odst. 9
stavebniho zhkona zpracov6v6. projedn6v6 a vyddv| pouze v rozsahu mdndnych d6stf.
Piedmdtem piipominek tedv mohou bft WhradnE m6n6n6 (aktualizovan6) 66sti ZUR LK.

Pro potieby vyhodnoceni uplatndn6 piipominky je tieba vZdy jednoznadnd uvdst, kterd d6sti
(priority, zdsady, kapitoly) Nov6ho n6vrhu Aktualizace d. I ZUR LK nebo Vyhodnoceni URU se
piipominka tykri.
D6le KU LK OUPSR upozorf,uje, Le ZIIF* LK ani Vyhodnoceni jejich vlivfi na udrZitelny rozvoj
fizemi nesmi dle $ 36 odst. 3 stavebniho zSkona obsahovat podrobnosti nilelejici svym obsahem
fzemnimu pl6nu, reguladnimu pl6nu nebo navazulicim rozhodnutim.
ZdvErem KU LK OUPSR upozorfiuje, Ze piedloZen;;? Novlf n6vrh Aktu alizace d. 1 ZUR LK
a Vyhodnoceni URU nejsou v konedndm znEni, protoZe se budou na zhkladd postupn6ho projedndni
d6le upravovat. Upraven6 verze niivrhu Akttalizace d. 1 ZUR LK a Vyhodnoceni URU po
spoledndm jedndni budou piedloZeny veiejnosti v r6mci veiejndho projedn6ni.

RNDr. Kateiina Lauernannov6
vedouci odboru rizemnf ho pliinov6ni
a stavebniho i6du
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