
Z á p i s č. 4/2017 
z  jednání výboru pro rozvoj a územní plánování dne 20. 3. 2017 

 
Přítomni: Ing. František Hruša, Ing. Jaroslav Morávek, Tomáš Hampl, Mgr. Jindřich Felcman, 
Pavla Haidlová, Ing. František Chalupný, Vítězslav Kvapil, Mgr. Jan Marek 
 
Nepřítomni: Jindřich Žák, Ing. Petra Vokasová, Mgr. Antonín Ferdan, Bc. František Gábor, Ing. 
arch. Jana Janďourková Medlíková. 
. 
Tajemník: Denisa Nedvídková. 
 
Hosté: Tibor Batthyány, Ing. Karolína Hrbková. 
 
Odbor HA: Adam Lenert, Ing. Lenka Bedrníková, Ing Petr Kolomazník. 
 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Tomáš Hampl a Mgr. Jindřich Felcman 
 
Jednání zahájila předsedkyně výboru Pavla Haidlová, která přivítala členy výboru a hosty. 
Jednání výboru se zúčastnilo 8 členů a 1 host. 
 
PROGRAM:  

1.     Zahájení  

2.     Volba ověřovatelů zápisu 
3.     Kontrola úkolů a plnění usnesení 
4.     Schválení podnětu k pořízení 96. strategické změny územního lánu města Liberec - 
prověření možnosti změny funkčního využití ploch z VD na VP ve všech katastrálních 
územích 
5.     Zamítnutí návrhu k pořízení 89. změny územního plánu města Liberec – návrh 89/3 
Alupress- návrh na zamítnutí, bude řešeno v rámci 96. strategické změny komplexně na 
celém území města  
6.     Aktualizace Územní energetické koncepce 2016 - informace 
7.     Různé 
Ano: 7 proti: 0 zdržel se: 1 
  

3.     Kontrola úkolů a plnění usnesení 
TRM bylo staženo z RM i ZM, v případě že bude znovu předložen ZM. 
 

4.     Schválení podnětu k pořízení 96. strategické změny územního lánu města Liberec - 
prověření možnosti změny funkčního využití ploch z VD na VP ve všech katastrálních 
územích 
Změna plochy VD na plochy VP, tato změna problém řeší komplexně, plochy budou 
prověřeny dle nového i stávajícího ÚP. Přínos je v tom, že plochy VP jsou v hodnější pro 
továrny. 
Pan Marek: budeme předělávat návrh ÚP? 
Pan Lenert: toto reaguje na nový ÚP. 
Pan Kolomazník: podnět vychází z nového ÚP, tam kde je VD může být VP. 
Paní Hrbková: bude posouzena i dopravní obslužnost? 



Pan Lenert: ano bude posuzováno v širším kontextu. 
Pan Chalupný: má tento podnět smysl, bude to urychlení oproti novému ÚP? 
Pan Lenert: ano, urychlí se to o rok. 
Pan Marek: jak to řeší „hliníkárnu“, jaký to bude mít dopad na tyto již podané žádosti? 
Pan Lenert: proces těmto žádostem pomůže. 
 

Předřazen bod 7B. -   Informace k územně plánovací informaci týkající se firmy ALUPRESS a 
postupu stavebního úřadu.   
Pan primátor: musím věřit tomu, co mi sdělí státní správa, každá komplikace směrem 
k podnikatelům mě mrzí. 
Pan Felcman: Stavební úřad spadá pod tajemníka, tajemník se zodpovídá primátorovi. 
Pan Hruša: zásadní problém - řešíme již od ledna, v tom je základní chyba. 
Paní Hrbková: zde vznikl problém, že jedna firma se na plochách VP rozšiřovat může a druhá 
ne.  
Pan primátor: čím chcete ovlivnit rozhodnutí stavebního úřadu?. 
Hrbková: kdyby nám stavební úřad předložil pevnou metodiku, tak těmto sporům nedochází. 
Pan primátor: gesčně mi nepřísluší ovlivňovat rozhodnutí SÚ. Vyžádám si podrobnější 
informace od SÚ případně tajemníka. 
Pan Felcman: Vy zodpovídáte za fungování magistrátu, a zatím jste si ty materiály nevyžádal. 
Paní Haidlová: chceme vysvětlení proč, bylo rozdílné rozhodnutí, tímto rozhodnutím 
můžeme přijít o významného zaměstnavatele. A na toto reaguje 96 změna. 
Pan Morávek: postup stavebního úřadu není dobrý. Tři měsíce čekáme na tyto informace. 
Známe jen výklad podle žádosti, kterou my neznáme. 
 
Usnesení 1/4/2017: Výbor pro rozvoj a územní plánování doporučuje schválit podnět k 
pořízení 96. strategické změny územního plánu města Liberec - prověření možnosti změny 
funkčního využití ploch z VD na VP ve všech katastrálních územích. 
Ano 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

5.     Zamítnutí návrhu k pořízení 89. změny územního plánu města Liberec – návrh 89/3 
Alupress - návrh na zamítnutí, bude řešeno v rámci 96. strategické změny komplexně na 
celém území města  
Pan Felcman: jednalo se o těchto možnostech s Alupressem a.s.? 
Pan primátor: oslovím firmu s informaci o zamítnutí změny a o dalším postupu a co znamená 
schválení změny č. 96.  
Usnesení 2/4/2017: Výbor pro rozvoj a územní plánování doporučuje zamítnutí návrhu k 
pořízení 89. změny územního plánu města Liberec – návrh 89/3 Alupress - návrh na 
zamítnutí, bude řešeno v rámci 96. strategické změny komplexně na celém území města.  
Ano 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6.     Aktualizace Územní energetické koncepce 2016 – informace 
Ústní prezentace pana Kolomazníka. 
Pan Marek: jakou prioritu dává aktualizace oblastem kde je možno řešit jak plynem nebo 
teplárnou, bude se moci odběratel rozhodnout? 



Pan Kolomazník: z hlediska CTZ je snahou aby se objekty neodpojovaly, tato věc bohužel 
vynutitelná není, snaha města je aby CTZ zůstalo.  
Pan Marek: všichni se budou na tuto studii odvolávat, ale není zde napsáno, jak to má být, 
jsou tu rozpory. 
Pan Kolomazník: nejsou to rozpory, ale alternativy. 
Pan Plašil: nelze striktně rozhodnou, že se musí udržet CTZ. Politické zadání je systém udržet. 
Je zde návod jak ho udržet. 
 
Pan primátor požádal o přeřazení 7A a 7C bodů – schváleno všemi hlasy. 
 

7A.   Informace od určeného zastupitele o vývoji procesu zpracování ÚP 
Zatím nejsou dokončeny jednání s CHKOJH, zelené pásy, návrh je sepsán. 
Pokračují jednání s životním prostředím jak krajským a tak libereckým. 
V pátek se bude pracovní skupina pro podporu ÚP s předsedy klubů, těchto schůzek bude 
několik. 
Harmonogram máme realistický, v říjnu případně v listopadu začne veřejné projednání, tak 
potom duben 2019. 
Paní Haidlová: mohly by být výstupy s těchto pracovních skupin? 
Pan primátor: to co půjde, vám samozřejmě sdělím, nevymyslíme geniální ÚP, řešíme 
kompromis. 
Dotazy členů výboru: Co je problematické na stanovisku s CHKOJH k zeleným pásům? Jaká je 
lhůta pro zpracovatele 3 měsíce? Proč je veřejné projednávání až v říjnu případně listopadu? 
Nejsou v novém ÚP plánovány nějaké věcné úpravy? 
Pan primátor: věcné úpravy budou až po jednání pracovní skupiny. 
Pan Lenert: CHKOJH – jedná se o ukotvení zelených pásů, námitka o fragmentaci parků, 
pravděpodobně nebude územní studie, průzkumové části projektu Bidelin nahradí územní 
studie. Bidelin bude do konce roku, výstupy projektu budou akceptovatelné pro ŽP. 3 měsíce 
jsou minimální, JBŘU – jsou zde potřeba 2-3 měsíce na kontrolu předaného díla. I po 
veřejném projednávání proběhne ještě další kontrola, je možnost, že nebude opakované 
projednávání, nemůžeme si dovolit udělat chybu.  
Pan Marek: jak si představujete, že budete vypracovávat připomínky zastupitelských klubů, 
např. plánovaný počet obyvatelstva. 
Pan primátor: toto je veřejná připomínka. O námitkách rozhoduje ZM vydáním o rozhodnutí, 
konsenzem rozhodnutí. Pokud je to v počtu obyvatel, tak to je na nový územní plán. 
Pan Marek: já jsem pročítal námitky, vy teď říkáte, že to bude jinak. 
Pan primátor: u těch kritických bodů bude i analýza rizik. Pracovní skupina nebude dublovat 
výbor, výbor neměl být politický ale odborný. 
 

7C. informace TMR – specifikace  
Shrnutí kauzy -  bylo setkání – pan primátor pošle prezentaci členům výboru. 
Pan primátor: Areál Ještěd je dlouhodobě neudržitelný, je zde ztráta 100 mil. korun. Areál je 
těžce pod financovaný. 
Nabízím 4 základní možnosti: 

- Nechat tak jak to je bude neatraktivní, není zatím vyčísleno, kolik by to stálo 

- Zafinancovat z rozpočtu 

- Najít investora, který to dostane do pronájmu 

- Utlumení areálu, což je konec areálu – nepřijatelná varianta 



 
Nabídneme záměr veřejně, budeme čekat, zda se někdo přihlásí. Zatím by se vše řešilo podle 
stávajícího územního plánu. 
Smlouva je zobecněná, dá se použít pro jakýkoli subjekt. Nejsou dojednány obchodní 
podmínky. 
Pan Marek: zastupitelům jste nedal možnost vybrat si z těchto 4 variant, rozhodnutí jste 
učinil sám. 
Pan primátor nebudu vám nabízet variantu, že se kopec zavře, teď nabízím šanci, takže si 
řekneme, jestli toto chceme nebo ne. 
Další bude tak jak rozhodnou zastupitelé. 
Pan Marek: nemáme analýzu pro varianty 1, 2, 3, 4. Rozhodnutí nepředcházela žádná 
analýza. Nebyla umožněno se rozhodnout. 
 
 
 
Pokračování bodu 6 
Pan Chalupný: nebudete se zbývat elektřinou a plynem, ale CZT je tepelný zdroj 16. tisíc 
domácností a městské objekty. Jsou známy ekonomické dopady? Zde se píše, že nejsou. Proč 
má 16 tisíc domácností sponzorovat MVV. Jsou k dispozici ekonomické údaje? Nelze do 
koncepce psát, že nejsou. Hrozí neřízený rozpad centrálního dodávání tepla. Proč máme tři 
varianty? Počkejme si, jak ta jednání dopadnou. Třeba nedopadnou vůbec. Působí to na mě 
hodně hrubý materiál, který ještě není ukončen. Vypadá to, že autoři jsou bezradní, a není se 
čemu divit. 
Pan Felcman: tímto dokumentem město deklaruje, jak to bude do budoucna. Není ještě 
zcela vyjasněno, jak to bude s plynem, mohly by nastat správní zmatky. Nikdo 
nezpochybňuje spalovnu. Není to 900 Kč ale 720 Kč. Pokud jde odpojování tak to divoké 
bude. Pokud nám zbyde jen pár domácností, tak pak to bude pro ten zbytek 2000 Kč. 
Pan Kvapil: problém je, že nejsou už záložní centrální zdroje, v případě kolapsu teplárny by to 
dopadlo tak, že zde bude 16000 domácností bez tepla a teplé vody. 
Koncepce by měla být vyvážená s různými dodavateli. ČEZ sází na malé elektrárny na 
objektech. Pokud jsou občané vychováváni tržně, tak lidé šetří a teď je vše zdražováno, 
zvyšuje se cena. CZT v Liberci končí 
Usnesení 3/4/2017 Výbor pro rozvoj a územní plánování doporučuje schválit Aktualizaci 
Územní energetické koncepce 2016. 
Ano1 , proti 2, zdržel se 4 
Usnesení nebylo přijato. 
 

7.     Různé 
 
 
 

Zapsala 20. 3. 2017  
Denisa Nedvídková 
tajemnice výboru 
 
 
 
 


