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. 203
pro 18. schůzi rady města 15.09.2020

Územní studie Liberec – Kunratická

Zpracoval: Lenert Adam - vedoucí oddělení úřadu územního plánování
Po schválení předložit na zasedání: ZM 8 - 24.09.2020 (informace)
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing. - vedoucí odboru územního plánování

Důvodová zpráva
Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu 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 (dále jen "stavební zákon"),
pořizuje v souladu s § 30 stavebního zákona územní studii Liberec - Kunratická. Nad rámec stavebního
zákona se pořizovatel rozhodl veřejně představit zpracovanou územní studii. Prezentace územní studie se
uskutečnila v pondělí 31. 8. 2020 od 15 hodin. Kdokoliv mohl uplatnit připomínku k návrhu územní
studie v písemné podobě do 7 dnů ode dne veřejného představení. Přizvané dotčené orgány mohly
uplatnit své vyjádření v písemné podobě do 7 dnů od veřejného představení. K 9.9.2020 byla doručena
jedna připomínka a to Krajské hygienické stanice LK, kde ve svém vyjádření upozorňuje, že silnice I/14
je na hranici hlukových limitů, a proto je nutné dopracovat opatření proti hluku.
Návrh územní studie je k dispozici na webu města Liberec https://www.liberec.cz/liberec/US-libereckunraticka/.
Dalším krokem pořizovatele bude vyhodnocení veřejného představení územní studie a následně budou
projektantovi předány pokyny k úpravě územní studie. Po úpravě a kontrole proběhne návrh na vložení
územní studie do evidence územně plánovací činnosti a stane se tak neopomenutelným podkladem pro
rozhodování v území.

Přílohy:
Košilka do ZM

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE
pro 8. zasedání zastupitelstva města 24.09.2020

Územní studie Liberec - Kunratická

Zpracoval:

Lenert Adam - vedoucího oddělení úřadu územního plánování

Projednáno: ve výboru pro územní plánování a dopravu dne 22.9.2020
projednáno v RM dne 15.9.2020
Předkládá:

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

