Nová etapa pořizování územně plánovací dokumentace Libereckého kraje – informace pro veřejnost, která uplatnila podněty v dosavadním průběhu pořizování  

Vážená (-ý) paní (-e), 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen pořizovatel), uskutečnil, jak ukládal § 21 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), v červnu roku 2003 veřejné jednání při projednávání Konceptu Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje (dále jen ÚP VÚC LK). 
Současně projednal posouzení jeho vlivů na životní prostředí postupem dle zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů  rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Dotčené orgány státní správy (dotčené správní úřady), dotčené orgány územního plánování a vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena veřejně prospěšnými stavbami, mohli uplatnit ve lhůtách, stanovených stavebním zákonem, svá stanoviska, připomínky a námitky.
V rámci přípravy souborného stanoviska ke konceptu ÚP VÚC LK se uskutečnila mimo jiné koordinační jednání mezi dotčenými správními úřady a zástupci resortů kraje o řešení rozporů a střetů ze stanovisek ke konceptu ÚP VÚC LK. Byl rovněž postoupen k řešení na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) rozpor, týkající se vymezování území pro vodní nádrže. V roce 2004 bylo zadáno, na základě požadavku Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP), „Doplnění dokumentace Posouzení vlivu konceptu ÚP VÚC LK na životní prostředí 
o porovnání variant koridorů silnice R 35 v úseku Úlibice – Turnov“. Na základě pokynu MŽP bylo v srpnu 2005 zadáno  zpracování „Posouzení vlivů konceptu ÚP VÚC LK na lokality soustavy NATURA 2000“ podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. I tyto dokumenty byly rovněž, v rozsahu požadovaném příslušnou legislativou, veřejně projednány.  
V průběhu projednávání dokumentů pořizovatel obdržel velké množství stanovisek dotčených správních úřadů, dále námitky a připomínky obcí, různých institucí a veřejnosti. Z vyhodnocení podání, učiněných v průběhu projednávání, vyplynul značný rozsah problémů řešení konceptu, která budou nadále sledována v územně plánovací dokumentaci Libereckého kraje. 
S ohledem na stav pořizování ÚP VÚC LK se na konci roku 2005 zabýval pořizovatel intenzivně otázkou dalšího postupu pořizování krajské územně plánovací dokumentace. V souvislosti s blížící se účinností nového stavebního zákona byla pořizovatelem zahájena příprava transformace rozpracovaného ÚP VÚC LK do nové podoby územně plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Způsob transformace byl konzultován s nadřízeným orgánem územního plánování (MMR). 
Záměr transformace rozpracovaného ÚP VÚC LK na ZÚR LK schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje v květnu 2006. Za účelem využití přechodného ustanovení § 187, odst. 6, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon) bylo aktualizováno zadání ÚP VÚC LK tak, aby bylo v souladu s obsahovými náležitostmi a požadavky na Zásady územního rozvoje, pořizované po nabytí účinnosti nového stavebního zákona (po 1.1.2007). Návrh aktualizovaného zadání ÚP VÚC LK byl projednán v souladu s ustanovením § 20, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. a v prosinci roku 2006 schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje. 
Nová právní úprava územního plánování přináší významné změny na úseku územního plánování. Aktualizace zadání však věcně vychází z výstupů procesu pořizování ÚP VÚC LK a obsahuje požadavky ze zadání ÚP VÚC LK transformované tak, aby odpovídaly rozsahu ZÚR podle nové platné legislativy. 
Záměry a problémy řešeného území, vyplývající z dosavadního pořizování ÚP VÚC LK, budou součástí podkladů, které již jsou předány projektantovi pro zpracovávání návrhu ZÚR LK, které bylo zahájeno v měsíci březnu 2007. 
Pokud patříte k těm, kdo se k projednávanému konceptu ÚP VÚC LK a jeho posouzení vyjádřili, tak Vám chceme touto cestou poděkovat za podněty, kterými jste v minulosti přispěli k diskuzím o problémech území Libereckého kraje a ujistit Vás, že tyto podněty byly průběžně vyhodnocovány a jsou podkladem pro další pořizování krajské územně plánovací dokumentace. 
Cílem nás všech je zajisté přispět k účelnému a hospodárnému uspořádání území Libereckého kraje, ochraně jeho hodnot a důležitých rozvojových záměrů při zachování jeho udržitelného rozvoje.   


