STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

I N F O R M A C E č. 202
pro 18. schůzi rady města 15.10.2019

informace o odmítnutí návrhu na změnu územního plánu č. 109 zkráceným postupem

Zpracoval: Bedrníková Lenka, Ing. - pracovník odboru územního plánování
Po schválení předložit na zasedání: ZM 9 - 24.10.2019 (informace)
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing. - vedoucí odboru územního plánování

Důvodová zpráva
Statutární město Liberec obdrželo dne 7.8.2019 návrh na změnu územního plánu města Liberec
zkráceným postupem. Změna se týká pozemků parc. č. 1719, 1720, 1724 v katastrálním území Liberec pivní bar Azyl. Pořizovatel v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen "stavební zákon") posoudil úplnost návrhu, jeho
soulad s právními předpisy a zjistil, že návrh obsahoval nedostatky. Proto byl podatel dne 29.8.2019
vyzván k odstranění nedostatků podání a byla mu stanovena lhůta do 30.9.2019. Podatel návrh na
změnu územního plánu nedoplnil, proto byla žádost o změnu územního plánu v souladu s
ustanovením § 46 odst. 2 odmítnuta. Tato skutečnost byla formou písemného sdělení dne 9.10.2019
odeslána navrhovateli a zároveň je předkládána informace zastupitelstvu obce příslušnému k vydání
územního plánu.
Přílohy:
košilka ZM

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE
pro 9. zasedání zastupitelstva města 24.10.2019

informace o odmítnutí návrhu na změnu územního plánu č. 109 zkráceným postupem

Zpracoval:

Kolomazník Petr, Ing. - vedoucí odboru územního plánování

Projednáno: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor staturátního města Liberec, určený
zastupitel
výbor pro územní plánování a dopravu dne 17. 10. 2019
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec

Důvodová zpráva
Statutární město Liberec obdrželo dne 7.8.2019 návrh na změnu územního plánu města Liberec
zkráceným postupem. Změna se týká pozemků parc. č. 1719, 1720, 1724 v katastrálním území Liberec pivní bar Azyl. Pořizovatel v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen "stavební zákon") posoudil úplnost návrhu, jeho
soulad s právními předpisy a zjistil, že návrh obsahoval nedostatky. Proto byl podatel dne 29.8.2019
vyzván k odstranění nedostatků podání a byla mu stanovena lhůta do 30.9.2019. Podatel návrh na
změnu územního plánu nedoplnil, proto byla žádost o změnu územního plánu v souladu s
ustanovením § 46 odst. 2 odmítnuta. Tato skutečnost byla formou písemného sdělení dne 9.10.2019
odeslána navrhovateli a zároveň je předkládána informace zastupitelstvu obce příslušnému k vydání
územního plánu.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.

