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Dle rozdělovníku 

 

OZNÁMENÍ 

 

VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ ÚZEMNÍ STUDIE  

„Z6.25 – lokalita Vesec, ul. Doubská, U Střediska“ 

 
 

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. 

Nad rámec stavebního zákona se pořizovatel rozhodl dát možnost připomínkovat zpracovanou 

územní studii vlastníkům pozemků, kteří jsou dotčeny návrhem této územní studie a dotčeným 

orgánům. 

 

Připomínky je možné podávat písemně do 1. 3. 2023. 

 

Do návrhu územní studie je možné nahlédnout od 30. 1. 2023 do 1. 3. 2023: 

 u pořizovatele, kancelář č. 308 historické budovy radnice, v úřední dny po a st: 8:00 - 17:00, 

út a čt: 8:00 – 16:00, pá: 8:00 – 12:00, vždy po předchozí dohodě (tel. č. 485 243 527, 

soukalova.lucie@magistrat.liberec.cz);  

 

 na webových stránkách města Liberec (forma umožňující dálkový přístup): 

https://www.liberec.cz/uzemni-studie-vesec-doubska-strediska/ 
 

 

Poučení: 

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

následujícím postupu: 

1) Kdokoliv může uplatnit připomínku k návrhu územní studie v písemné podobě do 

1. 3. 2023.  

2) Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na 

adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního 
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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). Jiné způsoby podání nejsou možné! 

  

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno od 30. 1. 2023 do 1. 3. 2023 včetně.  

 

 

 

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

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kolomazník 

vedoucí odboru územního plánování 

 
 

 

Počet listů: 1 

 

 

Obdrží: 

MML - úřední deska, nám. Dr. E. Beneše č. p. 1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1 

 

mailto:posta@magistrat.liberec.cz

		2023-01-27T10:00:44+0100
	Ing. Petr Kolomazník
	Vedoucí odboru územního plánování




