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Krajský úřad Libereckého kraje

odbor územního plánování a stavebního řádu

Sp. zn. V Liberci dne:

OÚPSŘ  248/2015 OÚP         7. září 2015

Veřejná vyhláška

Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního 
rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný 

rozvoj území pro společné jednání

Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ LK
OÚPSŘ) dle § 37 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění (dále jen stavební zákon) oznamuje, že na základě „Zprávy o uplatňování Zásad 
územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období“, schválené krajským zastupitelstvem,
pořídil návrh „Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje“ (dále jen AZÚR LK) 
a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území.

Návrh AZÚR LK a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území bude dle § 37 odst. 2 
stavebního zákona projednán na tzv. společném jednání s dotčenými orgány, ministerstvem pro 
místní rozvoj a sousedními kraji.

Dále je Návrh AZÚR LK a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území doručen dle § 37 
odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. 

Vzhledem k rozsahu dokumentací návrhu AZÚR LK a jejího vyhodnocení na udržitelný rozvoj 
území je není možné zveřejnit na úřední desce v plném znění. Kompletní znění dokumentací je ve 
smyslu § 20 odst. 1 stavebního zákona k dispozici:
 Digitálně na webu Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz, odbor územního plánování stavebního 

řádu, oddělení územního plánování, sekce Informační systém územního plánování, podsekce 
Územně plánovací dokumenty kraje, Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (dole na
webové stránce s adresou http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-
kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje).

 V tištěné podobě na KÚ LK OÚPSŘ, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, v kanceláři č. 1329, 13. 
patro. 

Poučení:

Do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky může každý dle § 37 odst. 3 stavebního 
zákona k návrhu AZÚR LK a jejímu vyhodnocení na udržitelný rozvoj území uplatnit 
uplatnit u KÚ LK OÚPSŘ písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se 
nepřihlíží.
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připomínky je třeba v termínu do 23. října 2015 zaslat na adresu: Krajský úřad 
Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

KÚ LK OÚPSŘ upozorňuje, že AZÚR LK nemůže dle § 36 odst. 3 stavebního zákona obsahovat 
podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím 
rozhodnutím. Dále KÚ LK OÚPSŘ upozorňuje, že předmětem připomínek mohou být výhradně 
měněné (aktualizované) části ZÚR LK. Pro potřeby vyhodnocení uplatněné připomínky je třeba 
vždy jednoznačně uvést, které části a kapitoly AZÚR LK nebo vyhodnocení jejího vlivu se 
připomínka týká.

KÚ LK OÚPSŘ upozorňuje, že předložený návrh AZÚR LK a vyhodnocení jejího vlivu na 
udržitelný rozvoj území není návrhem konečným a bude se na základě projednání upravovat. 
Následně bude upravený návrh AZÚR LK a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území 
předložen veřejnosti v rámci veřejného projednání.

Otisk úředního razítka

RNDr. Kateřina Lauermannová
vedoucí odboru územního plánování 
a stavebního řádu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 45 celých dnů na úřední desce Krajského úřadu Libereckého 
kraje a všech obcí na území Libereckého kraje. Současně musí být oznámení zveřejněno i způsobem umožňující 
dálkový přístup na příslušných elektronických úředních deskách.

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

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení: Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

……………………….         …………………………

Razítko: Razítko:

Po sejmutí vyhlášky z úřední desky ji potvrzenou 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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