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Dle rozdělovníku   

 

OZNÁMENÍ 

PŘEDSTAVENÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ  

NÁVRHOVÉ LOKALITY VRATISLAVICE - NÁHORNÍ 
 

 

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, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v 

souladu s požadavkem vyplývajícím z platného územního plánu města Liberec pořídil komplexní 

řešení návrhové lokality Vratislavice nad Nisou - Náhorní, která je nyní předložena k 

připomínkování. 

                    

Nad rámec stavebního zákona se pořizovatel rozhodl zveřejnit návrh 

komplexního řešení k písemnému připomínkování v termínu do 24. 11. 2021.  
 

 

 Do návrhu komplexního řešení je možné nahlédnout u pořizovatele v historické budově 

radnice v kanceláři č. 305 (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec) v úřední dny po a st: 8:00 - 17:00, po 

předchozím objednání út a čt: 8:00 - 16:00 a pá: 8:00 - 12:00.  

 

 

Komplexní řešení je v elektronické podobě umístěno na adrese:  
 

https://cloud.liberec.cz/index.php/s/7M0OBfB5Ie2oDFt 

 

 

Poučení:  
Protože stavební zákon nestanovuje způsob projednání komplexního řešení, rozhodl se 

pořizovatel, že obešle jednotlivě osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být 

řešením komplexním řešením přímo dotčeno a dále dotčené orgány, které mohou být navrženým 

komplexním řešením dotčeny.  

Uvedené osoby mohou dát k návrhu komplexního řešení připomínku v písemné podobě. V 

připomínce musí být uvedeno, s čím uvedené osoby nesouhlasí včetně zdůvodnění. Vyhodnocení 

podaných připomínek bude součástí dokumentace komplexního řešení.  

Dotčené orgány mohou podat své vyjádření v písemné podobě. Pokud se nevyjádří, má se za to, 

že s návrhem komplexního řešení souhlasí.  

Ostatní mohou podat připomínku k návrhu komplexního řešení v písemné podobě. V připomínce 

musí být uvedeno, s čím nesouhlasí včetně zdůvodnění. Vyhodnocení připomínek bude součástí 

dokumentace komplexního řešení. 
 

 

https://cloud.liberec.cz/index.php/s/7M0OBfB5Ie2oDFt
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Posledním dnem podání je středa 24. listopadu 2021. K připomínkám a vyjádřením podaným 

po této lhůtě se nepřihlíží.  

 

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města 

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

 

 

 

 
 

 

 

Ing. Petr Kolomazník, v.r. 

vedoucí odboru územního plánování 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Adam Lenert 

 

 
Počet listů:1   počet příloh:0    
 

 

Obdrží: 

1. Ing. Lukáš Plechatý, IDDS: f9qq93a 

 trvalý pobyt: Jeřábkova č.p. 1459/8, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 

2. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 

460 59  Liberec 1 

3. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j 

 sídlo: Husova č.p. 183/64, Liberec I-Staré Město, 460 31  Liberec 1 

4. Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59  

Liberec 1 

5. Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 

 sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00  Praha 10-Vršovice 

6. Krajský úřad Libereckého kraje, IDDS: c5kbvkw 

 sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 

7. Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, IDDS: p7vb6nr 

 sídlo: Tanvaldská č.p. 50, Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 

463 11  Liberec 30 

8. Chytré bydlení s.r.o., IDDS: gad547m 

 sídlo: Údolní č.p. 388/8, Veveří, 602 00  Brno 2 
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