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Veřejná vyhláška

Oznámení o Návrhu Zprávy o uplatňování
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

v uplynulém období

Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen rÚ lx
OUPSR) dle $ a2 odst. 2 zákona č' |8312006 Sb.' o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen stavební zákon) oznamuje zpracování Návrhu Zprávy o uplatňování
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období (dále jerr Návrh Zprávy).

Návrlr Zprávy byl zpracován KÚ LK oÚPSŘ dle $ a2 odst. l stavebního zákona. Vzh|edem
k rozsaltu dokunrentace Návrhu Zprávy ho nenÍ možné zveřejnit na úřední desce v plnérn znění.
KompletníNávrh Zprávyje ve smyslu $ 20 odst' l stavebrrího zákona k dispozici:
o Na webových stránkáclr Libereckého kraje www.kraj.lbc.cz, odbor územního plánování

a stavebního řádu' oddělení územního plánování' sekce nástroje územního p|ánování (odkaz
http://oupsr.kraj-lbc.czipage24l6lUzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-
rozvoj e- L ibereckeho-kraj e).

o Na KÚ LK oÚpsŘ, U Jezu 642l2a,46l 80 Liberec 2, v kanceláÍi č' |32g (l3. patro).

K Návrhu Zprávy můžc každý dle $ 42 odst. 2 stavebního zákona uplatnit písemrré připornínky:

Písemné připomínky je třeba v termínu do 31. srpna 2013 zaslat na adresu:
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
U Jezu 64212a
461 80 Liberec 2

K později uplatněným připomínkám se dle stavebního zákona nepřihlíží.

otisk úředního razítka

RNDr. Kateřina Lauermannová
vedoucí odboru úzernního plánování
a stavebního řádu
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Toto omámení musí být vyvěŠeno po dobu nejméně 30 dnů na uřední desce Krajského rlřadu Libereckého kraje a všech
obcí na úzcmí Libereckého kraje. Současně musí být oznámení zveřejněno i způsobem urnož-ňujíci dálkový přístup.

Vwěšeno an".., /. .ť,.. ť. :...k' (9. .............' sejmuto an",.. (..?..!:. /' ts

esenl: Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

Po sejmutí vyhlášky z úřední desky ji potwzenou zašlete zpět na adresu:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642l2a,46|
80 Liberec 2.


