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Č. j.:  OÚLL/848/2021  

Vyřizuje:  Jaromír Mejsnar  

 oprávněná úřední osoba   

 pořizovatele  

  

 

 

v Lázních Libverda dne 30.11.2021 

 

 

Schválení využití „Územní studie – Lokalita Z29, obec Lázně Libverda“ jako podmínky 

pro rozhodování o změnách v předmětném území 

Obecní úřad Lázně Libverda, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon 

územně plánovací činnosti (dále jen „Pořizovatel“) dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a), § 5, 

§ 6 odst. 2 a § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořídil na základě ustanovení § 6 odst. 2, 

§ 25 a § 30 stavebního zákona „Územní studii – Lokalita Z29, obec Lázně Libverda“, tímto  

SCHVALUJE 

využití „Územní studie – Lokalita Z29, obec Lázně Libverda“ 

jako podmínku uloženou vydaným Územním plánem Lázně Libverda pro rozhodování o 

změnách v předmětném území. 

Pořizovatel „Územní studie – Lokalita Z29, obec Lázně Libverda“, kterou zpracoval 

projektant Ing. arch. Ivan Retter, ČKA 02439, zároveň potvrzuje, že ověřil, že územní 

studie je zpracována v souladu s vydaným Územním plánem Lázně Libverda, který 

uložil, že podmínkou pro rozhodování o změnách v předmětném území je schválení 

územní studie. Pořizovatel dále ověřil, že „Územní studie – Lokalita Z29, obec Lázně 

Libverda“ je v souladu se zadáním Územní studie – Lokalita Z29, obec Lázně Libverda 

zpracovaným pořizovatelem v červenci 2021. 

Obsah schválené Územní studie – Lokalita Z29, obec Lázně Libverda: 

 Textová část Územní studie – Lokalita Z29, obec Lázně Libverda 

 Výkres širších vztahů, v měřítku 1: 5.000  

 Hlavní výkres, v měřítku 1: 500 

 Regulační výkres, v měřítku 1: 500 

 

 

Obecní úřad  Lázně Libverda  
 

Lázně Libverda 16, 463 62 Hejnice, tel. 482 322 151, 482 323 155 
e-mail: info@laznelibverda.cz, www.laznelibverda.cz 

 



Uložení dokumentace: 

Dle § 166 odst. 3) stavebního zákona, je dokumentace „Územní studie – Lokalita Z29, obec 

Lázně Libverda“ zveřejněna na internetových stránkách obce Lázně Libverda 

www.laznelibverda.cz, a dále je možné do ní nahlížet na následujících úložných místech: 

 Obec Lázně Libverda, Lázně Libverda č. p. 16 

 Městský úřad Hejnice, Stavební úřad, Nádražní 521, Hejnice 

 Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 

nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant 

 Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 

U Jezu 642/2a, Liberec 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Pospíšil 

starosta obce 
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