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Souhrnné stanovisko Odboru životního prostředí ke koncepci „Plán udržitelné 

městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou“ 
 

   

Městský úřad Železný Brod, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný úřad dle § 10 a 11 zák. č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 61 odst. 1 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 9. 6. 2021 informaci Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 o oznámení koncepce „Plán udržitelné 

městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou“. Odbor životního prostředí vydává ke koncepci toto souhrnné 

stanovisko: 

            

• Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o ochraně ZPF“), 

konstatuje, že ke koncepci nemá připomínky. 

 

• Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný dle § 76 a 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, konstatuje, konstatuje, že ke koncepci nemá připomínky. 

 

• Orgán státní správy lesů a myslivosti příslušný dle § 48 odst. 2 c) zák. č. 289/1995Sb, o lesích ve 

znění pozdějších předpisů, nemá připomínky. 

 

• Orgán odpadového hospodářství - ke koncepci nemá připomínky. 

 

• Orgán ochrany ovzduší – ke koncepci nemá připomínky. 

 

• Vodoprávní úřad – ke koncepci nemá připomínky. 
 

• Orgán státní památkové péče – ke koncepci nemá připomínky. 

 

 

 

                      Mgr. Martin Hoření 

                                                                                                                    vedoucí odboru životního prostředí  

     MěÚ Železný Brod 

 

 

 

Obdrží: 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 

IDDS: c5kbvkw 


		2021-07-12T06:37:38+0000
	pečeť úřadu




