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Oznámení projednání „Doplnění dokumentace Posouzení vlivu konceptu ÚP VÚC LK na životní prostředí                                          o porovnání variant koridorů silnice R 35 v úseku Úlibice – Turnov“
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K R A J S K Ý  Ú Ř A D  L I B E R E C K É H O  K R A J E
U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2
odbor územního plánování a stavebního řádu

dle rozdělovníků

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE                             NAŠE ZNAČKA                  VYŘIZUJE/LINKA                      V  LIBERCI   DNE 

KÚLK 5083/2004 OÚP
Šťovíček  485226 431
17. března 2005

Oznámení veřejnou vyhláškou
Projednání dokumentu 
„Doplnění dokumentace Posouzení vlivu konceptu ÚP VÚC LK na životní prostředí                  o porovnání variant koridorů silnice R 35 v úseku Úlibice – Turnov“  

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, tímto
o z n a m u j e
veřejné jednání při projednávání dokumentu „Doplnění dokumentace Posouzení vlivu konceptu ÚP VÚC LK na životní prostředí o porovnání variant koridorů silnice R 35 v úseku Úlibice – Turnov“ postupem dle § 14 zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. 
Ve smyslu ustanovení Článku II. zákona č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon                                   č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), je posuzování rozvojových koncepcí                           a  programů, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončováno podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových  koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.    
Veřejné jednání se bude konat: 
Termín: 	26. května 2005 (čtvrtek)                                                                                                                                                              
Hodina:           16.00 hodin  
Místo: 	Hlavní sál Domu kultury Liberec, Soukenné náměstí 613, Liberec 4
Dokument „Doplnění dokumentace Posouzení vlivu konceptu ÚP VÚC LK na životní prostředí o porovnání variant koridorů silnice R 35 v úseku Úlibice – Turnov“ je vystaven k veřejnému nahlédnutí na těchto místech:
	Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,                             odbor územního plánování a stavebního řádu  
Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,                    oddělení SEA odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC 

	Krajský úřad Středočeského  kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,                             odbor regionálního rozvoje 
	Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové,       odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
	Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov                                                                     odbor rozvoje města 

Dokument je rovněž vystaven na internetových stránkách Libereckého kraje:
 http://www.kraj-lbc.cz 
Informace za předkladatele podává: 
Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje,                             U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, kontaktní osoby 
Pavel Šťovíček, tel.č. 485 226 431
Ing. arch. Jana Děrdová, tel.č. 485 226 652
Adresa pro elektronický styk:     
oupsr@kraj-lbc.cz 
Připomínky, do 14 kalendářních dnů po termínu veřejného projednání, je možno zasílat na adresu: 
Krajský úřad Libereckého kraje,                                                                                                            odbor územního plánování a stavebního řádu,                                                                                    U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. 

 



                                                                                              RNDr. Kateřina Lauermannová
							        vedoucí odboru územního plánování
									a stavebního řádu






















Obdrží: 
	Dotčené orgány státní správy – dle seznamu A
	Instituce a správci sítí – dle seznamu B
	Obce, orgány územního plánování – dle seznamu C
	Orgány územního plánování sousedních územních obvodů – dle seznamu D
	Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1–                           nadřízený orgán ÚP 

Adresáty dle seznamu C žádáme o zveřejnění tohoto oznámení                                      způsobem v místě obvyklým v termínu od obdržení až do 9. června 2005. 
 
Kompletní rozdělovník je k dispozici u předkladatele a na internetových stránkách                    www.kraj-lbc.cz 
(odbor územního plánování  a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje,                               U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2)



Vyvěšeno dne:                                                                        Sejmuto dne:


