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Žádost o neprodlené vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního
rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého
kraje
Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu, 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), Vám v příloze zasílá veřejnou vyhlášku č. j. KULK
22143/2020 sp. zn. OÚPSŘ 97/2021 OÚP, oznamující vydání opatření obecné povahy Aktualizace
č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) a vyhotovení úplného znění ZÚR
LK po Aktualizaci č. 1.
Aktualizace č. 1 ZÚR LK byla vydána Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 30. 3. 2021 usnesením
č. 112/21/ZK. Následně bylo dle § 42 odst. 4 stavebního zákona vyhotoveno úplné znění ZÚR LK po
Aktualizaci č. 1
Podle ustanovení § 42 odst. 10 stavebního zákona je třeba tyto dokumenty doručit veřejnou
vyhláškou, kterou je třeba ve smyslu § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen
správní řád) zveřejnit i na úředních deskách obcí Libereckého kraje. Dnem doručení veřejné vyhlášky
prostřednictvím zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje nabyde Aktualizace
č. 1 ZÚR LK účinnosti.
Na základě § 25 odst. 3 správního řádu Vás proto žádáme o bezodkladné vyvěšení veřejné
vyhlášky č. j. KULK 22143/2020 na klasické i elektronické úřední desce Vaší obce ihned po
obdržení tohoto dopisu.
Dle § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za doručenou veřejnou vyhláškou patnáctým
dnem po vyvěšení. Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy Aktualizace
č. 1 ZÚR LK účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Veřejnou vyhlášku č. j. KULK 22143/2020 je třeba nechat viset na Vaší úřední desce 15 celých
dnů, přičemž prvním dnem této lhůty je den následující po dni vyvěšení. Poté tuto veřejnou
vyhlášku sejměte z Vaší úřední desky, vyplňte na ní záznam o vyvěšení a sejmutí na Vaší úřední
desce a bezodkladně ji zašlete zpět na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Děkujeme za spolupráci.
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Příloha:
Veřejná vyhláška č. j. KULK 22143/2020 - Oznámení vydání Aktualizace č. 1 ZÚR LK a vyhotovení
úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Rozdělovník:
Obecní úřady obcí v Libereckém kraji (215 obcí)
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