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LIBOUCHEC

Jednim z nejd0leiitdjSich koncepdnich a rozvojov'ich dokumentO jak6koliv obce je 0zemni pliin. Obec
Libouchec mii platn'i Ozemni pldn sidelniho titvaru Libouchec z roku L999 a jeho ndsledn6 zmdny d. 1
(2000), d. 2 (2003), d. 3 (2009), d. 4 (2009), 8.6 (20741, d. 7 (201s).
L.7.2OO7 nabyl tidinnosti nov'i stavebni z6kon, kte4i omezil dobu platnosti p0vodnich 0zemnich
pldn0 poiizen'ich pied 7. 7.2OO7 . Uzemni pldn sidelniho titvaru Libouchec vdetn6 vSech jeho zm6n
pozbude platnosti dnem 31. L2.2O2O.

Proto bude zahdjeno poilzeni tizemniho pliinu nov6ho, v souladu s novou legislativou, kteni by mdl
plnE reflektovat potieby obce a stdt se ucelenou, piehlednou a srozumitelnou koncepdni a
rozvojovou 0zemnE p16novaci dokumentaci.
Uzemni pliin bude z6vazn'(1pro v3echny - pro obdany obce, pro vSechny podnikatele, kteit zde maji
svd sldla a provozovny, pro vlastniky pozemkfi a staveb na fzemi obce, pro v5echny dotden6 stiitni

orgdny i pro orgdny obce. Bude dokumentaci, kter6 stanovi dlouhodobou koncepci rozvoje fzemi,
ochrany jeho hodnot, koncepcijeho plo5n6ho a prostorov6ho uspoi6ddni, uspoiiidiini piirodnich a
krajinn,ich diisti obce. Stanovi koncepci dopravni i koncepci rozvoje inien'irsk'ich siti. Vymezi
zastavdn6 tzemi, navrhne plochy, kde by stdvajici zdstavba m€la b'it zachovdna v p0vodnl podob6
nebo zmdndna a plochy, kde by m6la nebo mohla b'it realizovanii rnistavba zcela novd.
V soudasn6 dob6 se zahajuje shromaidbviini vSech dostupnrich informaci o Uzemi, vyhodnoceni

pivodniho rizemniho pldnu, zatinaji se formulovat poiadavky na nutnost ieSeni jednotlirnich
probl6mt a zdm6rri v fzemi. Z tohoto d0vodu se obec Libouchec rozhodla zapojit do piipravy i
obdany obce, vlastniky pozemk0 a staveb a kaid6ho, kdo mii z6jem vyjiidiit sv0j n6zor na nutnost
provedenljak'ichkoliv zmdn soudasn6ho zp0sobu vyuiiti v kte16koliv ddsti obce nebo uplatnit
poiadavek na zaiazenisv6ho zdm6ru do 0zemniho pl5nu. Pro ziskdnitdchto informaci jsme piipravili
anketu, kterii bude podkladem pro formulovdni potieb obce, kter6'budou v dalSich fdzich poiizoviini
fzemniho pldnu provdiovdny a ie5eny.
Anketni listek je zveiejndn na webouich strdnkiich obce. www.libouchec.cz nebo je moZn6 si ho
vyzvednout na obecnim Uiadu v sekretaridtu.
Zedeme v5echny zdjemce, kteii se chtEji zapojit se sv'imi podn6ty do ankety, aby vyplnEn6 anketni
listky odevzdali na obecnim tiiadu nebo ho poslali na adresu f iadu - Obecni fiad Libouchec, 40335
Libouchec 2LL, neipozd6ji do 3t. L2.2OL6.
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