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OZNÁMENÍ 

VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY 

SO ORP LIBEREC 

ETAPA 1 – PRŮZKUMY A ROZBORY 
 

Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování (dále jen 

"pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), pořizuje v souladu s § 30 stavebního zákona 

Územní studii krajiny SO ORP Liberec. 

 

Nad rámec stavebního zákona a v souladu se zadávací dokumentací pořizovatel v součinnosti se 

zpracovatelem Ateliér T – plan, s.r.o. zve na veřejné přestavení dokončené první etapy územní 

studie krajiny SO ORP Liberec – průzkumy a rozbory. Prezentace územní studie se uskuteční 

 

ve středu 19. 9. 2018 ve 15 hodin v zasedací místnosti č. 11 

v přízemí historické budovy radnice, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 

 

Do průzkumů a rozborů územní studie je možné nahlédnout u pořizovatele v úřední dny po a st: 

8:00 - 17:00, út a čt: 8:00 - 16:00 a pá: 8:00 - 14:00. Poslední pátek v měsíci je sanitární den - 

zavřeno. 

 

 

V elektronické podobě je umístěna na adrese: 

http://www.liberec.cz/uzemni-studie-krajiny/ 

Poučení: 

Protože stavební zákon nestanovuje způsob projednání územní studie, rozhodl pořizovatel o 

následujícím postupu: 

1) Přizvané dotčené orgány a zástupci vedení obcí ve správním obvodu ORP Liberec 

mohou uplatnit své vyjádření v písemné podobě do 30 dnů od veřejného představení. 

Pokud se přizvaný dotčený orgán, nebo zástupce vedení obce nevyjádří, má se za to, 

že s návrhem územní studie souhlasí.  

2) Kdokoliv může uplatnit podnět nebo připomínku k návrhu územní studie v písemné 

podobě do 30 dnů ode dne veřejného projednání. Vyhodnocení námětů a připomínek 

bude součástí dokumentace územní studie. 
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Vyhodnocení podnětů, připomínek a vyjádření bude součástí dokumentace územní studie a 

nebude jednotlivě rozesíláno. 

 

Podání může být doručeno písemně na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního 

architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně 

na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky 

města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný 

elektronický podpis). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kolomazník 

vedoucí odboru hlavního architekta 

  

 

 

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno od 4. 9. 2018 do 20. 10. 2018.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení, včetně potvrzení o elektronickém 

zveřejnění na úřední desce.  
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