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Zastupitclstvtl Lilrcreckého krajc ptrdlc $
pliinovirni a stavcbnjm řádu. ve znční
$ 20 odst. 2 stavcbního zákona a pod|c
pozdčjŠích předpisů (tlále jen správni řád)

Veřejná vyhláška
oznámení o vydání

Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

\ I  i l r i ' l 'c i  t l r :r ' :

I 5. prosince 20 I I

7 odst' 2 písm' a) eákona č. ltt3i2006 Sb.' o úzcmninr
pozdčjších přcclpisů (dálc jcn stavcbní zákon)' podlc

$ l 73 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád. vc zněni

oznamuje

vydání Zásad územnÍho rozvoje Libereckého kraje
formou opatření obecnó povahy

Zásac|y úzctnního rtlzvojc Libcreckéhcl kraje vycla|o Zastupitclstvtl |,ibcrcckóho krajc na svúnt
I l .  zasedáni t]ne l3. l2.20l l  usnesr;nínr č.4Ó6lI l/ZK po<l|c $ 7 or lst.2 písm. a) stavcbního zák<lna
a podlc.s 3(l tltlst' 4 stavcbního zákona. v souladu s $ |7| a |74 správního řác|u'

Vzhlcdcrn k rozsahu rJokunrcntacc Zásad úzcmnihrr roz,vcljc Libcrcckého kraje (dále jen 7,ťlR t,K).lc
ncni nloŽnó zvcřejrrit na úřcdní dcscc v plnóm znění. Jako zákla<Jní úda.ic o obsahu ZUR t"K vc
snryslu $ 20 odst. 2 se uvádímc:

ZUR I'K jsou úzcmnč p|ánovaci clcrkumcntací krajc a ptrdle 
"s 

36 odst. 4 stavcbniho záktlna
jstlu z1rracttvány prrl ccló úzcmi krajo'

Z(lR t"K stanovují zcjmóna základní poža<lavky na účc|rró a hosprxliinró uspořárlání úzcnrí
kraic, l,ymczují plochy a koridory rradrnístnilro významu a stanovuji požadavky na jcjich
r 'yuŽití.

ZÚR t'K jstlu ziivazné prtr p<lřizování a vyclávání úzcmnich plárrii ' rcgulaČnich plrinú a pro
rozhtlcltlváni v úzcnri. 

/

Kt l tttplctní ctt lkutncntacc ZUR l .K. ic k rrahlétlnut i:
r Na wcbových stránkáclr Libercckclro krajc www'kraj.|bc.cz , trdbttr úzcrnního plánování

a stavebního řárlu, t.rddčleni úzcmního p|ánování, sckce niistrr:je úeemníh<l plánování.
lrtu;lrru"sr.
rtlzl'tť c. Li bcrec keho. krrÚ c
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. Na odboru územního plánováni a stavebního řádu, Ikajský úřad Libereckého kraje'
U Jezu 642/2a.4ó l 80 Liberec 2, v listinné podobě v kance|áři č. 1329 (l 3. patro)'

Tato veřejná vyhláŠka je podle $ l73 odst. l spravního řádu vyvěŠena na úředni desce Krajského
úřadu Libereckého kraje a na úřednich deskách všeeh obcí Libereckého kraje. opatřeni obecné
povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Podle $ 20 odst"l stavebnÍho zákona se za den vyvěšeni považuje den, ve kterém by|a tato veřejná
vyhláška vyvěšena nejpozději. Proti clpatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

tu
Mgr. Stanislav Eichler
Hejtman Libereckého kraj e

Toto oznámeni musí být vyvěŠeno po dobu nejméně 15 dnů na úředni desce Krajskóho úřadu
Libereckého kraje a všech obcí na území Libereckého kraje. Současně musí být oznámení
zveřejněno i způsobem umožňujicí dálkový přístup.

Sejmuto dne:

Podpis opíávněné osoby potvrzujíci sejmutí

Razitko: Razítko:

Po sejmutí vyhláŠky z úřední deskyji potvrzenou zaš|ete zpět na adresu:
Krajský úřad Libereckóho kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642l2a,46|
80 Liberec 2.
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