
ZÁPIS č. 12/2017 

 4. 12. 2017 

VÝBOR PRO ROZVOJ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Přítomni: J. Felcman, F. Chalupný, J. J. Medlíková, J. Marek, V. Kvapil, L. Vítová, J. Morávek, J. Smutný, 

T. Hampl, F. Hrůša 

Přizváni: p. Plašil, p. Novotný 

Omluveni: J. Rutkovský, P. Haidlová 

Ověřovatel: F. Chalupný, T. Hampl 

Zapisovatel: A. Sedláčková 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení  

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola úkolů a plnění usnesení 

4. Informace k projektu „Nová pastýřská“ – Bc. David Novotný 

5. Informace o projektu „Terminál“ – Mgr. Jan Korytář 

6. Projekt „ZŠ Náměstí Míru – energetické úspory“  a  „Zvýšení kvality vzdělávání“ – Mgr. Jan Korytář 

7. Projekt „AirCzechia“ – schválení účasti v projektu na podporu implementace programu zlepšování 

kvality ovzduší a snižování expozice obyvatel znečišťujícím látkám pod vedením Ministerstva 

životního prostředí - Mgr. Jan Korytář 

8. Různé – určení termínů na I. pololetí 2018 

 

Marek: 

 Všechny body v programu jsou k seznámení - vzetí na vědomí 

 Navrhuji zařadit nový bod- jedná se o otevřený dopis občanů na zastupitele, týkající se 

uzemní plánu (oblast Vratislavice-Kunratická) – zařadit na konec 

o Hlasování o zařazení bodu: pro 9 

 Návrh na předřazení bodu 5, 6, 7 (body p. Korytáře)  

o Hlasování o předřazení bodu: pro 9 

 Hlasování o zvolení ověřovatele zápisu: pro 9 

 

5. TERMINÁL  

Marek: 

 Máte někdo nějaké dotazy či připomínky na pana náměstka? 

Smutný: 

 Vyžádali jsme si podklady - přesto tu pro mě zůstává řada neznámých. 



 Nepodařilo se Vám na odboru zajistit hodnotící dokument 

 Dotaz na hodnotící komisi a na dokument-kde je vypracovaný hodnotící dokument o kterém 

tady mluvíte (vyhodnocení tohoto výběrového řízení)? 

Korytář:  

 Ten bude pravděpodobně v nějakém materiálu, který šel do RM. 

Smutný: 

 Já jsem byl teď u vás na odboru a žádný dokument neexistuje. 

 Udivuje mě, že jste vyzvali 6 architektonických týmu a udělali z toho výstavu, a tady v tom to 

papíru, který šel do RM, to nemáte. 

Korytář: 

 Nevím, jestli neexistuje. Pro mě to je nová informace. To co jste chtěl po p. Nedvídkové, vám 

bylo vydáno a tento požadavek jste mi neposílal. 

Smutný: 

 Neposílal, to máte pravdu  

 Nerozumím tomu. Vy tu máte přílohu č. 8 - architektonický návrh o hodnocení komise ale 

vlastně to je jako bez podpisu? Tady je 10.4 a není tu žádný podpis – vlastně není to jako 

hodnocení komise. Vy jste si najmul architekty, kteří měli být v porotě, aby vám jako 

vypisovateli řekli něco odborného 

 Chybí mi tam to, že jste si najmul architekty 

Korytář: 

 Já si tuto otázku převezmu, který člen výboru chce jaký dokument, a zodpovím 

 Řekněte mi, co přesně chcete a my se vám to jako před tím pokusíme zodpovědět 

Smutný: 

 V důvodové zprávě se píše, že jste podepsal smlouvu/že město podepsalo smlouvu s lhůtou 

pro zhotovení 24 týdnů  

 cena 4,8 milionů 

 výběrové řízení, kterého se zúčastnily pouze ateliery 99 s.r.o. 

 4,8 milionu na 24 týdnu pro projektovou kancelář znamená, že musí každých 5 týdnů udělat 

jednu/ jeden proces, to znamená za: 

o 5 týdnu zpracovat projektovou dokumentaci pro uzemní rozhodnuti 

o 5 týdnů získat dotčené orgány a územní rozhodnutí od úřadu 

o 5 týdnu zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení 

o 5 týdnů získat všechny stanoviska ke stavebnímu povolení  

o 5 týdnů vypracovat realizační dokumentaci  

 celkem je to tedy těch 24 týdnů za 4,8 milionu, to znamená, že ten projektant vydělává 40 

000 Kč/den a já si myslím, že to je celé absolutní nesmysl, protože to nemůže zvládnout 

z časových důvodů 

Korytář: 

 Nemám pocit, že bych tyto otázky mohl tady z hlavy zodpovědět 



 

Korytář: 

 Změna ÚP se zadala z důvodu předběžné opatrnosti, protože existuje jedna věc, která říká, že 

to není se souladem ÚP - existuje takový to názor abychom předešli riziku 

Smutný: 

 Napadám to, proto, že tady existuje projekt, který má zcela nereálné termíny 

 Není možné, aby existoval harmonogram na projekt, který má město stát 50 milionů a je 

nereálný 

Korytář: 

 To, že se posouvají harmonogramy u různých projektů a realizací je pane kolego normální 

věc. Tohle je ještě komplikované tím, že to je vázáno na dotaci. Ty termíny jsme se snažili 

dávat co nejkratší, tak abychom tam měli ještě prostor, kdyby nastaly případné komplikace. 

Takže to co tady označujete za problém  

Smutný: 

 Jak už jsem říkal minule. Jak mohu souhlasit se změnou ÚP u projektu, který podle mě je 

nereálný.  

Korytář: 

 Nereálný? 

Smutný: 

 V podkladech máte na dokumentaci RUR pro dotčené orgány 7 týdnů, nezlobte se na mě, ale 

já v tomhle oboru dělám 25 let a s tímto jsem se ještě nesetkal. 

 U terminálu, kde bude zasahovat ŽP a bůh ví, kdo všechno napíšete do harmonogramu 7 

týdnů? V podstatě poškozujete město, protože to je evidentně nemožné, proto já mluvím o 

tom, že změna ÚP a terminálu je nesmysl, pokud mi předkládáte harmonogram, který je 

nesmyslný. Vy vlastně vedete město do změny ÚP, aniž byste reálně mohl docílit výsledku 

s tímto projektem. 

Korytář:  

 Pane kolego, já nejsem architekt. Neznám ty termíny. To jste měl říct, že se tu chcete 

dohadovat o termínech harmonogramu. Já jsem mohl pozvat někoho, kdo tomu rozumí víc 

než já. 

Smutný: 

 Já ty harmonogramy znám pouze v souvislosti, že já jsem tady minule mluvil, že nemá cenu 

dělat změnu ÚP, protože máme projekt, u kterého nemáme jistotu, že budu schopen splnit 

jeho harmonogram.  

 Druhá věc, která v té informaci od vás přišla, jsou dva termíny. Říkáte, že termín podání 

žádosti o podporu předpokládáte do 31. 5. 2018, v dalším odstavci říkáte, že podání žádosti o 

podporu je termín ukončení žádosti 31. 12. 2019. Což je zásadní rozdíl.  24 měsíců by 

nějakým způsobem bylo relevantní k tomu, abyste ten projekt stihl. 



 

Korytář: 

 Pane architekte, vy jste 20let dělal architekturu a já jsem 20 let dělal dotace. Ty termíny 

znamenají to, že my předpokládáme, že se ten projekt odevzdá v prvním termínu, ale lhůtu 

máme až do toho druhého.  

Smutný: 

 Skvělé a jak po tom máte v tom harmonogramu zanesený termín změny ÚP - nemůžete vydat 

platné územní rozhodnutí. 

Korytář: 

 Já na 99,9 %, počítám s tím, že tento projekt je v souladu s ÚP, že ty informace které se tady 

na tom projektu dohodli, se v budoucnu ukáží jako nepravdivé.  

Smutný:  

 Proč si nenechat zpracovat posudek? 

Korytář: 

 Projekt terminálu je dost klíčový k projektům IPRU. Velký projekt má spoustu problému, ale 

budeme se snažit ten projekt realizovat, a nebo se můžeme snažit najít cestu, jak ho 

podporovat. Na RM jsem říkal, že ohrožením tohoto projektu je ohrožena celá strategie IPRU. 

Smutný: 

 Já tomu rozumím. Poslední věc-to není o tom, že vás tady chci vařit, to celé vzniklo proto, že 

vy jste tímto projektem nebo takto, tím koho jste vybrali, jste se dostali do konfliktu, který 

tady probíhá v rozporu s ÚP. Ti co tady seděli, tvrdili, že ten návrh není v souladu s ÚP. Proto 

se ptám na ty termíny, aby mi bylo jasné, zda když budete potřebovat, budete schopný splnit 

podmínky. 

 Kdyby se stalo to, že je to opravdu v rozporu s ÚP, tak budeme muset vyjednat změny 

termínů, aby se projekt mohl realizovat.  

Smutný: 

 Vy jste ve fázi územního řízení, kdy nevíte, zda je nebo není v rozporu, to je to čemu já 

nerozumím.  

Korytář: 

 Já si myslím, že v souladu je. 

Smutný: 

 Kde je tedy ten finální názor? 

Korytář: 

 Na stavebním úřadě. 

 



 

Smutný: 

 Rozpočet. Já se setkal s několika terminály a udělal jsem si výpis, kolik stojí terminál. Vy 

píšete, že rozpočet na celkové měsíční náklady je stanoven na 131 milionů. Pokud se nepletu 

tak byly stanoveny na základě odhadu a bylo to na 250 parkovacích míst.  Například terminál 

v České Třebové s 259 parkovacími místy stál 335 milionů. Z toho vyplývá, že náklady na 

parkovací stání se pohybuje 0,7 a 1,3 milionů korun. Vy máte ten rozpočet oceněný 3 až 4krát 

méně. Co budete dělat po vydání územního rozhodnutí, že ty náklady nebudou 130 milionu 

ale 400. 

 Máte to brutálně podceněný 

Korytář: 

 Prosím do zápisu: p. Kolega smutný tvrdí, že náklady na parkovací dům budou 400 milionů.  

 My jsme si to ověřovali na odboru, určitě to není, že terminál by byl 3. krát dražší, než je 

předpokládaná cena. Vědí o tom i projektanti jaká je cena, kterou bychom neměli překročit.  

Smutný: 

 Do zápisu: Je to brutálně podceněné 0,7 až 1,3 milionu, je na 1 parkovací stání a ta cena je 

bez terminálu. Bez té budovy, kde jsou lidi. Nebudu tu říkat číslo ale zásadní je, že nakonec 

zjistíme, že projekt bude stát 400milionů a město bude doplácet. 

 Ještě jedna věc, v zápise je napsáno, že studie vypracovaná 4.5 panem acrh. Stolínem stála 

10000 Kč. Za 10000 Kč Vám rozpočtář udělá maximálně tak rodinný dům (za tuto cenu se 

dělají rozpočty rodinných domů ne terminálů). 

Medlíková: 

 Chtěla bych se zeptat, zda ty autoři budou nějak biti, pokud jim nevyjde cena, kterou 

vypočítali? Nějaké sankce? 

Korytář: 

 Tam byla výběrová komise, kde byli, výběrový architekti. Pokud by se stalo to, že ty 

informace byly nepřesné a nám by to způsobilo problémy - musel bych se podívat do 

smlouvy. Teď to fakt nevím. Oni od nás mají informaci o tom, v jakých nákladech se 

potřebujeme pohybovat. Kdyby došlo ke zvýšení té ceny tak jsou dvě varianty. První je, že by 

to celé šlo z rozpočtu města. Druhá věc je vyjednat s poskytovatelem té dotace navýšení. 

V rámci IPRU je to možné. 

Medlíková: 

 Vím, jak tyto rozpočty vznikají. Když mi řeknete, nakreslete mi terminál na 130 tak vám ho 

nakreslím. V té studii je to jednoduché. To ostatní se ukáže až po tom. Věřím tomu, že 

v tomto má p. arch Smutný má pravdu. Vím, že jsme to tam (peníze) dostávali stěží. Chtěla 

jsem se zeptat. Vy jste na odboru psali tu územně plánovací informaci. Jak to, že je možné, že 

v té jedné odpovědi p. Korytáře bylo napsané, že to zní nejednoznačně, jestli je ten záměr 

v souladu s ÚP nebo není. Co to znamená nejednoznačně? Tam není napsané, jasně není 

v souladu nebo je v souladu? 

 



 

Lenert: 

 My územně plánovací informaci nemůžeme stanovovat, jestli záměr je v souladu nebo není. 

Je to prvotní informace a je to výpis ÚP. Ten kdo může posuzovat do 31.12 tohoto roku 

soulad s ÚP je stavební úřad v rámci paragrafu 90 od 1. 1. pokud zůstane organizační řád tak, 

jak je naposledy schválen to budeme vysvětlovat nebo dávat ten soulad my jako odbor 

hlavního architekta.  

Medlíková: 

 Zatím to je vlastně takový názor odboru, že to není v souladu? 

Korytář: 

 Mohu se zeptat, to je názor celého odboru? 

Lenert: 

 Ano 

Korytář: 

 Všech pracovníků? 

Lenert: 

 Je určitě odboru hl. architekta pana Kolomazníka, můj a asi kolegyně Bedrníkové, která na 

tom spolupracuje. Za ostatní kolegy nevím, zda se tím zaobírají. Myslím si, že p. Kolomazník 

zaštituje celý odbor. 

Medlíková: 

 Celý ten nesoulad je v té ploše?  

Lenert: 

 Už jsme to tu vysvětlovali minule a nevím, zda bychom to znovu měli rozebírat. Chápu, že 

jsou jiné názory a jiné myšlenky.  

 Jak říká pan Korytář, když to stihnou do konce roku, bude to posuzovat stavební úřad, když to 

nestihnou do konce roku tak to budeme posuzovat my. Pokud to budeme posuzovat my je to 

proti tomu odvolání. Je to smutné pokud se město bude odvolávat proti svému odboru. Já si 

myslím, že bychom mohli najít to, že se bude dělat na změně ÚP. Harmonogram jsme předali. 

Ten termín je takový jaký jsme předali. 

Felcman: 

 Reaguji, jak pan Smutný říkal, že jsme tady všichni seděli a mluvili o nesouladu. O tom ta 

diskuze úplně nebyla. Tu diskuzi minule jsem inicioval já, protože sem si chtěl ověřit názor 

zástupců odborů hlavního architekta skrze to, že to má ten vztah k tomu pořizování změny, o 

které tu rozhodujeme. Já jsem chtěl jenom zkonfrontovat zástupce odboru hlavního 

architekta s tím výkresem veřejně prospěšných staveb. Podle mě s reakce pana Lenerta 

vyplynulo to, že o tom výkresu prostě nevěděli, protože si nechali rychle poradit od p. Plašila, 

že autobusové nádraží - výpravní budova není autobusové nádraží, tak teď budu opakovat 

fajn. Pořád vidím, že drží názor, že v ploše kde ÚP na jednu stranu umisťuje parkovací dům, 



na druhou stranu umisťuje výpravní budovu autobusového nádraží, tak tam není možné 

umístit autobusové nádraží. Chtěl jsem si jen prověřit názor, zda má smysl tu změnu tady 

dále administrovat. To co říkáte, že jsem si měl nechat zpracovat nějaké posudky, vůbec 

tomu nerozumím.  

Smutný: 

 Nezlobte se, technická, jestliže to má stát více než 100milionů korun město, kdy město nese 

veškeré náklady na projektovou dokumentaci. Podle mého se to dle harmonogramově řítí do 

nikam, kdy město nese náklady a následky změny ÚP, tak bych si nechal před tím, než bych 

jako projektant začal projektovat ustanovit nějakého odborníka, který by mi řekl argument, 

s kterým bych šel na stavební úřad a už bych dávno měl dokument v ruce, a říkal bych tady mi 

pan ing. arch. specialista na ÚP, vysvětlil legislativně, zda jsem nebo nejsem v souladu. My 

tady nemluvíme o tom jaký je váš názor, můj názor, názor pana Korytáře. My tady mluvíme o 

tom, že tady jste si připravily projekt, který má stát 130 milion, ve skutečnosti může stát až 

400 a druhá věc, že se harmonogramově řítí do nesmyslu, protože jestliže mi kdokoli z 

odboru napíše, že má na dotčené orgány, v tomto případě dopravní stavby 7 týdnů, tak není 

relevantní zpracovávat harmonogram k projektové dokumentaci. My tady nemluvíme o mém 

a vašem názoru v jakém stavu je názor pana Lenerta. My tady mluvíme o tom, že město 

vydává miliony korun na současnou dokumentaci a bude vydávat další statisíce na změnu ÚP 

a zabýváme se tady tím všichni, už 3. kolo, zabývá se tím ZM, RM, místní architekti. To 

znamená, že mluvíme o něčem vyšším než je můj nebo váš názor, na to zda jsme nebo 

nejsme v souladu. Pojďme si to ujasnit. Vždyť tady na tom souladu stojí celý projekt. Ten 

projekt je důležitý a nezbytný, to víte všichni dobře.  

Felcman: 

 Jestli se tady bavíme o souladu s ÚP, tak o tom stejně bude rozhodovat úřad. Jako z toho co 

říkáte, se projevujete tak, že vůbec nerozumíte, jak funguje veřejná správa. Bude rozhodovat 

stavební úřad, takže naše názory opravdu jsou relevantní jenom pro to, jak my tady budeme 

vnímat potřebnost nebo nepotřebnost té změny. Jestli si RM objedná posudek nebo ne to je 

jako vlastně celkem irelevantní, protože o tom stejně bude rozhodovat stavební úřad. A 

argumenty stavebnímu úřadu klidně můžu dávat já, aniž bych sám sebe objednával.  

Medlíková: 

 Vy tady mluvíte, jako kdyby to bylo na stavebním úřadě domluvené.  

Felcman: 

 Já takhle ale nemluvím. 

Medlíková: 

 Já ještě jen k tomu vymezení z roku 2002 v těch veřejně prospěšných stavbách. Tehdy si jistě 

někteří z vás pamatují projekty, které vznikaly na autobusovém nádraží. Veřejně prospěšná 

stavba se tam dostala na již známý projekt, který byl zpracován. Pracovně se to nazývá UFO. 

To bylo načasovaný na tento záměr. 

Plašil: 

 Nemám žádné věcné dotazy, protože jsme měli minulý týden schůzku s panem Leiksnerem a 

vedoucím odboru. Ty nám všechno celkem vyjasnili ale ještě k té diskuzi. Pane Felcmane, vy 



říkáte, že jste vytáhl výkres, kterým se začali pozdě zabývat. Proč vy, když děláte jakýsi servis 

vedení města, jste neupozornil na ten konflikt s ÚP včas? Teď, když přinesete výkres veřejně 

prospěšných staveb po roce přípravy, tak já si myslím, že vy už na začátku jste měl říct, že to 

není v souladu. Teď zas říkáte, měli byste přimouřit oko, měli byste se nějak ohnout a říct, že 

to platí, ale já jsem vás už před půl rokem vyzíval, abyste teda opravdu potvrdil svou 

autoritou, že to je v souladu s tím ÚP.  Vy jste to neudělal, protože je to zřejmé, že to udělat 

nemůžete. Tady se neustále relativizuje to, jestli teda vyjádření jaké si územně plánovací 

informace odboru má relevanci nebo nemá relevanci. 

Korytář: 

 Vaše diskuze jsou zajímavé, já jen jestli bych mohl odpovídat na vaše dotazy? 

Plašil: 

 Dobře. Jen jsem říkal, že pan Felcman měl přijít s tou svou iniciativou dříve. Proč pořád 

relativizujete stanovisko teda vašeho magistrátního odboru hlavního architekta. Oni tady 

říkají, že jejich stanovisko je jednoznačné. 

Korytář: 

 Já jsem žádné takové stanovisko v písemné dokumentaci neviděl.  

Plašil:  

 Vy jste si nezažádali o územně plánovací informaci? 

Korytář: 

 No ale to potom dostane informaci, ze které nejste moc moudrý. 

 Existuje jen jedno písemné stanovisko a to je od pana Lenerta, který to sám tvrdí, ale že bych 

někdy viděl nějaké písemné stanovisko jakéhokoliv odboru, to neexistuje. Jestli něco 

takového existuje tak mi to prosím pošlete, já se s tím rád seznámím.  

Lenert:  

 Jednu rychlou reakci. My na začátku, když jsme spolu mluvily a byli jsme s p. Kolomazníkem u 

vás v kanceláři a řešili jsme ten problém tak jsme řekli, že rozhodující v tuhle chvíli bude 

stavební úřad a že si máte požádat o stanovisko stavebního úřadu.  

Korytář: 

 Existuje nějaké stanovisko z vašeho odboru? 

Lenert: 

 My to stanovisko nemůžeme vydat. My máme panem tajemníkem řečeno, že nemůžeme 

dávat do konce roku. 

Korytář: 

 Já jenom chci říct, že celá ta diskuze se tady vede o tom, že někdo má nějaký právní závazný 

názor. Navrhuji, abychom se posunuli 

 Ten projekt by se měl dát zpracovat v lepším časovém komfortu, akorát my jsme se k tomu 

projektu dostali, když bylo možné získat peníze z dotací IPRU. Bez dotačních peněz by se tu 

žádný terminál neudělal, proto jsme ho dali do IPRU.  



 Vidím, že všichni úplně stejný záměr nemáme, tak je možné že se třeba podaří ten projekt 

shodit. 

Plašil: 

 Vy tady pořád říkáte nějaké podpásovky. To se mi opravdu nelibí. 

 Říkáte, že to někdo chce shodit. Tady to není o tom, že bychom to chtěli shodit. Já to říkám 

od začátku, dokonce se vám snažím radit od té první prezentace, vy neposloucháte, jedete si 

svoji lajnu, vaši zaměstnanci odboru si jedou taky svoji lajnu. Já to nechápu. Ted dokonce jak 

jste říkal, že časový komfort dotace se dá posunout, tak už to vůbec přestávám chápat. 

Jediné co já po nich chtěl a co jsem chtěl po vás od začátku je upravit ten projekt, aby byl 

v souladu se vším, s čím má byt v souladu. To nejde jen o soulad s ÚP ale i o soulad 

s urbanistickou koncepcí města, kde se čas posunul, než oni udělali územko. Vy jste sám řekl, 

že je možno ten časový komfort získat, tak proč se ten projekt prostě nepředělá, proč se toho 

nevyužije, že můžeme posunout dotaci? 

Korytář: 

 To ale není tak že bychom mohli posunout dotaci o rok nebo o dva  

Plašil: 

 Já mluvil s panem Laiksnerem a ty musejí předělat úplně všechno na tom projektu. Dopravní 

přístupy… To budou muset předělávat celé, až se na to dostane? 

Korytář 

 Já to musím odmítnout, protože dneska jsem viděl řešení od dopravního specialisty, který ty 

problémy, o kterých jsme se bavili minule, na novém magistrátu vyřešil. To prostorové řešení 

tam je a není to tak, že se bude muset předělávat celý barák. 

Plašil: 

 Abychom si neříkali, že do toho chce někdo vrazit vidle. Opravdu za mě, já bych ten barák 

upravil, aby byl v souladu se vším. To znamená, jak s uzemním plánováním tak, i s 

urbanismem toho města. Nehážu do toho vidle, snažím se tomu pomoc, ale to stanovisko 

prostě ohnout nemůžu . Ten nesoulad tam není a trošku mě uráží, že říkáte, že já bych říkal, 

že to je v nesouladu. Stačí se zeptat třeba uklízečky na chodbě a budeme mít druhý názor do 

diskuze.  

Korytář: 
 Já jsem se ptal několika jiných architektů a ti mají zkrátka jiný názor 

Plašil: 

 A ty dělají do územního plánování jo? 

Korytář: 

 Ano 

Plašil: 

 Proč ten názor nevyjádří pan Felcman jednoznačně, že to je v souladu? 



Felcman: 

 Jak to mám vyjádřit? Mám se postavit před radnici? 

Plašil: 

 Ne, vy jste tady ale nikdy neřekl, že to je v souladu s ÚP. Vy jste řekl: no dalo by se, kdyby byl 

veřejný zájem, kdyby byla vůle, ale nikdy jste neřekl, že podle vás je to v souladu s ÚP, 

protože dobře víte, že to není. Vy tady tomu ÚP rozumíte v podstatě jediný. 

Marek: 

 Můžu vás poprosit, ať se mohou zeptat ti, co se nepotkávají profesně každý druhý den, pane 

Plašil, pane Korytáři, pane Felcmane.  

Chalupný: 

 Já budu velice stručný. ÚP je místní zákon po schválení. Ten by měl platit pro všechny. Za 

přítomnosti pana Lenerta na předposledním výboru, odbornost pana Lenerta asi nikdo 

nebude zpochybňovat, moji může zpochybňovat každý. My jsme se přesvědčily, že regulační 

podmínky prostoru terminálu Fügnerova jsou úplně stejné jako regulační podmínky 

v prostoru budoucího terminálu u nádraží. V prostoru terminálu Fügnerova jsou zastávky 

vnitrostátní, veřejné dopravy přesto, že to je v rozporu s ÚP a tudíž tam ÚP neplatí, ale pod 

nádražím musí platit, čili něco je asi špatně. Ty výlevy co je špatně mohou být různé. Možná, 

že je špatně Fügnerova možná, že je třeba Jančuru odtud vyhnat nebo asi ty regulační 

podmínky jsou zbytečně přísné, nebo dokonce nevhodné a pak je druhá možnost buď 

budeme předělávat ÚP podle toho, co chceme a, nebo, můžeme, taky odstraňovat chyby, 

které v tom ÚP dnes máme. To nebude trvat ty šílené měsíce ani to nebude stát tyhle ty 

peníze. A neříkejte mi nikdo, že nelze řešit problémy formou oprava věcné správnosti. 

Lenert: 

 Nelze. Na to jsou výklady ministerstva pro místní rozvoj, ÚP, i když tam napíšete omylem 

řeknu: zastavitelnost místo 10 %, 0, 01 protože vám tam naskočí tak to jde změnit jen 

změnou ÚP. ÚP je jeden z mála, kde bohužel tady ty chyby nelze řešit jinak než změnou ÚP. A 

jsou to i příklady, kdy jsou rodinné domy v nezastavitelných plochách a je to chyba ale prostě 

se na to přijde. Musí se to upravit veřejně. 

Chalupný: 

 Pravděpodobně máte pravdu, v tom případě zavřeme Jančuru a zlikvidujeme to na 

Fügnerově. Pane Plašil, říkal jste, že mě nikdy nic vysvětlovat nebudete. 

Plašil: 

 Já to vysvětlím těm ostatním, aby viděli, že jste zase mimo teda. Takže jednak v těch 

plochách smíšených, o kterých mluvíte tak v těch není celý terminál Fügnerova. V těch je 

jenom okrajová část toho terminálu. Je to tam špatně, protože tam není zahrnuta celá 

Náchodská ulice. Ten ÚP je v tomhle místě špatně, ale nikdo se tím nezabýval a není to věc, 

která souvisí s tím, co děláme teď. To je jako, když vám památkáři povolí blbý barák 

v památkové zóně, tak vám příště řeknou: my už si na to dáme pozor a o to větší pozor si na 

to dáme, protože jsme minule udělali nějakou chybu. Tady je přesně tenhle případ. Ten ÚP je 

tam v podstatě zprzněný kolem té Fügnerovi, ale není to o tom, že kuli tomu budeme prznit i 



někde jinde. Jinak co se týče těch zastávek, které tam jsou ty dvě, ty dvě zastávky pro ty 

autobusy v těch plochách smíšených ty jsou tam v souladu s ÚP, protože jsou to zastávky, 

není to terminál. Jsou to dvě jednotlivé zastávky. Vy byste s těch zastávek samozřejmě chtěli 

vyrobit celý terminál, ale to prostě nejde. Tohle to jsou dvě zastávky a jak vznikly, jestli 

vznikly jako zastávky místní dopravy nebo dálkové dopravy to já nevím, to je nějaká historie 

ale každopádně jestli se v nějaké době platnosti ÚP ze zastávek místní dopravy na zastávky 

dálkové dopravy tak to vůbec nebylo, neprocházelo stavebním řízením a nemělo to souvislost 

s výkladem ÚP. Takže úplně nesmyslný argument. 

Marek: 

 Dává slovo panu Hamplovi 

Hampl: 

 Já budu stručný. Já si myslím, že kostky byly vrženy, že se udělala soutěž, která nějak dopadla. 

Je to uzavřené, nějak to funguje. Myslím si, že je zcela jasné, že pan Korytář jako zodpovědný 

náměstek nebude mít žádnou vůli s pochopitelných důvodů to moc měnit natož to rušit. 

Takže si myslím, že jako naše diskuze jsou zajímavé, plodné ale nikam nevedou. Je to ztráta 

času. Myslím si, že projektanti něco vyprojektují a zjistí, jestli to je v souladu s ÚP když podají 

žádost o uzemní rozhodnutí. Tam se uvidí. Když se zjistí, že to není v souladu s ÚP tak tedy 

běží změna, která prostě poběží. Změny ÚP, které byli k ničemu, z mého pohledu tady už byli 

z minulosti dost, takže to není taková tragédie.  To říkám s vědomím tím, že se mi to nelíbí. 

Nechci se k tomu vracet, ale prostě běží to. Myslím si, že když to dáte do našeho výboru, 

budeme to požadovat příště a přes příště a za půl roku a na jaře. Tak vždycky kolem toho 

budeme dvě hodiny plameně hovořit a nikam to nepovede. Já bych navrhoval, abychom to 

nějakým způsobem odložili, protože ty diskuze o tom souladu s ÚP jsou úplně k ničemu. Běží 

to a poběží to a čas ukáže jak to je. Pan náměstek říkal, že tady v určitých případech by 

spáchal politickou sebevraždu, taky mluvil o holích na projektanty tak ty hole se pak mohou 

vzít a můžou se použít někam jiným směrem. To jsou všechno možnosti, ale už se nechci 

koukat do budoucnosti, protože třeba vám to vyjde. Já bych vám to přál, ale pojďme se 

věnovat nějakým věcem 

Korytář:  

 Mohu na to navázat. Děkuji, za racionální přístup já bych jenom navrhl, abychom jsme se furt 

netočili v těch diskuzích. Ve chvíli kdy budeme mít upravené řešení, že to se teď s projektanty 

dojednával včetně té dopravní situace tak bych to sem vzal, abych vám ten plán tady ukázal a 

mohli jste říct, vymysleli jste to dobře, blbě v případně to nějak posuňte. To si myslím, že je 

relevantní diskuzi na výboru a tamto opravdu nechme. Já se pokusím udělat všechno proto 

v rámci zákona aby se ty překážky, které jsou, se odstranily nebo napravily a dovolil bych si 

tedy příště sem přijít už s nějakým konkrétním plánem, ať se můžete podívat, jak se ten 

projekt posouvá.  

Marek:  

 Děkuji za vzácné sólo mezi ODS a změnou pro Liberec. Ptám se ještě, jestli někdo k tomu to 

bodu má nějaký dotaz, připomínku, komentář? 

 

 



Plašil: 

 Já se jen zeptám, jaký je předpoklad toho vydání pro to uzemní rozhodnutí nebo zpracování 

dokumentace. 

Korytář: 

 Pane Plašil, z toho množství projektů, které jsou na odboru fakt nevím. 

 

Plašil: 

 Já jenom, že jste říkal přesvědčivě, že vám bude dávat to stanovisko k ÚP stavební úřad, a po 

novém roce to bude už odbor, jehož názor znáte.  

Korytář: 

 Nejsem právník na to, abych skladoval všechny změny zákonu  

Plašil:  

 Jasně ale ten někdo navazující, jeho názor znáte.   

Korytář: 

 Já si počkám 

Medlíková: 

 Ing. činnost k tomu projektu bude zajištovat ten projektant, nebo t je součástí smlouvy, nebo 

to dělá někdo jiný? 

Korytář: 

 Myslím, že jo  

Medlíková: 

 Má tam nějaké sankce za ty termíny, že to nestihne? 

Korytář: 

 Budeme znát řešení, až se vypořádáme se všemi problémy, které jsme nepředpokládali  

 

Smutný: 

 Ale víme všichni, že jsme schopni najít projektanta, který umí na ceně projekt na základě 

studie. Existují taky jedny jednotky, existují případné studie a průměr za infrastruktury je 

6 600kč na kubík vy se pohybujete v ceně 3000 Kč na kubík.  

Medlíková: 

 To je taková Liberecká cena. 

Smutný: 



 Mě jde jen o to, aby, jste se sám nad tím zamyslel. 

Korytář: 

 Ale nechte si ty připomínky. Znovu jsem si to napsal a znovu si to prověřím. 

Marek: 

 Dobře. Já bych tento bod uzavřel. Můžeme ho vzít jen na vědomí s tím, že bychom připojili do 

zápisu informaci: Ve chvíli, kdy bude hotový dokument, pane náměstku jak jste říkal, tak nás 

budete informovat 

Korytář: 

 Ve chvíli kdy bude známo alespoň řešení, ne úplně do detailu a až budeme znát, jak ten 

terminál má relativně finálně vypadat a jaká je dopravní situace okolo, tak pak. 

Plašil:  

 Já mám obavy, že řeknete: toto je hotový projekt už nám do něj nešťourejte, a protože mi do 

něj šťouráme od začátku aby si furt jedete tu svoji lajnu, aniž by jste cokoliv z toho, co vám 

říkáme zohlednil. Nakonec přijdete s hotovou věci a řeknete: nezohlednili jsme to ale už jsme 

v takové fázi, že kdyby jste šli proti tomu, tak jdete proti veřejnému zájmu.  

Korytář: 

 Co jsme měli teda zohlednit? 

Plašil: 

 Všechny ty připomínky, které začali už na tom představení té soutěže.  

Korytář: 

 Pokud vám na to mohu odpovědět. Těch připomínek se během celé úpravy nahromadilo. Je 

to několik desítek.  

Plašil: 

 Jasně ale vy jste zapracovali jenom ty, které byli úplně flagrantní chyby, který tam ani byt 

nemuseli ale takové to co není úplně dané zákonem, jako třeba narovnání Matoušovi ulice, 

to vás prostě nezajímá. To není věc, která by byla ze zákona ale to, že tam bylo blbé dopravní 

napojení, to jste museli upravit. To bys snad ani nešlo posunout dál.  

Korytář: 

 Takže? 

Plašil: 

 Takže jste nezohlednili naše připomínky. Jedete si pořád to svoje.  

Smutný: 

 Pan Korytář říká jednu věc. Mě to teda zaujalo. V harmonogramu je napsáno, že odsouhlasení 

konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí i investorem bylo v 47 týdnu, tedy někdy 

v listopadu, tedy vy jste vlastně tu lajnu, kdy jste měli zadat. Ten rozpočet máte měsíc. 



Korytář: 

 Obraťte se na Lajksnera, on vám odpoví. 

Marek:  

 Takže se vrátím k návrhu usnesení. Bereme informace podané p. náměstkem Korytářem na 

vědomí a p. Korytář bude informovat, až budou hotové studie. 

Medlíková: 

 Tušíte zrovna kdy? Měsíc, dva? 

 Když mají 5 nebo 6 týdnů na vydání stanovisek tak to dva měsíce být nemůžou ne? 

 Já bych to skoro viděla jako za týden. 

Korytář: 

 Mělo by to být brzo. 

Marek: 

 Návrh toho usnesení je teda, že bereme na vědomí. 

Morávek: 

 Já bych doporučil, abychom tam napsali. Bere na vědomí s tím, že nejsou ukončeny všechny 

problémy, které během jednání výboru byly v letošním roce. 

Marek: 

 To mi přijde zbytečné, pane Morávku, protože to bude v zápise. 

Korytář: 

 Pane předsedo, ještě v podstatě ty problémy nebudou ukončeny už nikdy, dokud ta stavba 

nezmizí. Budou s tím jenom problémy. 

Morávek: 

 Mně jenom mrzí, že jste nejednali přesně tak, jak jste věci slíbili. Vy jste slíbili, že potom 

představení projektu, že okamžitě uděláte návrh na změnu ÚP. Jak to dlouho trvalo? 5 

Měsíců. Pak to schválilo teda ZM  a nevím, jestli dostal ještě zpracovatel ÚP vůbec pokyn, aby 

to nezůstalo na vás.  Ne jen na vás ale kuli tomu, že jinak jsme určitě radí, že takový projekt 

se v Liberci narodí ale ať vám ty odborný ty pracujou pracujou jak řeknete a ne že to nechají 

jen na vás.  

Lenert:  

 V současné době jsme vysoutěžili zpracování dokumentace vyhrál to pan Plašil a vlastně teď 

nám byl zaslán návrh smlouvy a jde to na právní přes které to kolečko uzavřeme. Jsou tam 

dva týdny na zpracování.  

Korytář: 

 Mohu se zeptat kolik bude stát ta změna ÚP? 

 



Lenert: 

 95 000 pane Plašil? Vy jste tam jako garant, říkám to dobře? 

Plašil: 

 Já chci jen doplnit pana Morávka. Pan Morávek říkal, že jste něco slíbil hned po té prezentaci 

té soutěže. Bohužel vy prý říkáte, že závidím panu Lajksnerovi, že projektuje ten autobusový 

terminál. To není závist, ale vy jste na tom jednání před veřejností, když jsem vám tam 

všechny připomínky řekl, že se co nejdříve sejdeme, že si vyslechnete ty konkrétní náměty a 

připomínky a ticho po pěšině. Vůbec nikdo mě nepozval, nezeptal se na můj názor, který jsem 

vám tam prezentoval, který jsme mohli ještě upřesnit a prostě nezájem absolutně. Prostě 

říkám jedete si svoji lajnu v jednom kuse. 

Marek: 

 Poprosím hlasovat, máme tady dalších 5 bodů. 

 Kdo je pro, že tento bod bereme na vědomí:7 

 Kdo je proti:1 

 Zdrželi se:2 

 

 

6. Projekt „ZŠ Náměstí Míru – energetické úspory“  a „Zvýšení 

kvality vzdělávání“ 

Marek: 

 Máme tady další dva body, které se týkají náměstka Korytáře. Jeden z nich je projekt základní 

škola Náměstí Míru-energetické úspory a zvýšení kvality vzdělávání 

 Máte někdo k tomuto konkrétnímu bodu dotaz? 

Smutný: 

 Já jsem hlavně rad, že se v té dotaci zaznamenala větrání, ale vy tady píšete jednu věc, která 

mě zajímá z hlediska kvality. Je tady instalace řízeného větrání  Ale z hlediska kvality vlastně 

toho projektu se tady píše, že máte vytvořit projektový team, složený ze zástupců 

dodavatelů, odborníku externích pracovníků. Vy tady ale nepíšete, jak ta škola bude vypadat? 

Jakým způsobem vůbec dbáte na tu architekturu ZŠ, protože to je podle mě to nejdůležitější 

co těm dětem můžete dát.  

Marek: 

 Můžete pane náměstku odpovědět 

Korytář: 

 Nemůžu. 

 



Marek: 

 Dobře tak dohodli by jsme se, že by ta vizualizace šla poslat výboru?  

Korytář: 

 Já nevím, jestli tady už nějaká vizualizace bude. 

Plašil:  

 Na tyhle projekty se dělají nějaké soutěže nebo to dostane rovnou do ruky stavař, nebo 

aspoň architekt se na tom nějak podílí? 

Korytář: 

 Nevím, myslím spíš, že ne 

Plašil: 

 Já si myslím, že to je dost důležité. Jsou tady třeba sídliště, které jsou zateplený docela 

slušně, zrovna třeba od pana Stolína některý a jsou hrozný a tam je vidět, že to architekta 

nevidělo. 

Korytář: 

 Já s vámi souhlasím akorát, že na odboru mají několik desítek projektů a většina z nich je od 

ing. arch.  

Plašil: 

 Ale on to nemusí projektovat on to může zadat 

Korytář: 

 Já vím 

Marek: 

 Takže vy to zjistíte 

Korytář: 

 Ano 

Smutný: 

 Já se domnívám, že ta škola se musí brát jako speciální projekt.  

Korytář: 

 U těch obnov městských objektů, které se předělávají na sociální bydlení. Bavili jsme se 

s kolegou Lajksnerem a říkal jsem tu to samé, ať pohlídá to, až ty baráky potom budou 

upravený, tak aby to mělo opravdu nějakou architektonickou hodnotu. Jak on to pak zajistil 

tak to bohužel nevím, ale bavili jsme se o tom. Cíl máme stejný. Systém by asi měl fungovat 

tak, že se na tom bude podílet odbor hlavního architekta, který tam bude v nějaké té fázi 

přípravy projektu. 

Lenert: 



 Některé už jsou u nás na vyjádření města. To byly ty sociální byty.  

Korytář: 

 Takže pak to běží a je potřeba aby u vás jste to pohlídali, aby v případě se v těch projektech 

udělali ještě nějaké změny.   

Marek: 

 Takže můžeme poprosit, že nám pošlete informaci? 

Korytář: 

 Je pravděpodobné, že i tento projekt bude procházet tímto kolečkem a odbor hlavního 

architekta se k tomu bude vyjadřovat.  

Marek: 

 Tak můžete poslat vyjádření, jakým způsobem se vizuální stránka pláště bude řešit? 

Korytář: 

 Ano 

Plašil: 

 Můžu dát požadavek do toho výběru i když jsem jenom host aby na ty veřejné stavby to 

zateplení dělali opravdu architekti-primárně? Tak jako se do ÚP dávají, že veřejné stavby mají 

dělat architekti. Tak tady to jestli bych mohl výbor požadovat. 

Chalupný: 

 Mám k tomu jenom taktickou poznámku. Nevím jak je to teď ale ještě loni se na zateplování 

baráku nevyžadovalo stavební povolení.  

Plašil: 

 Tak město to má ve své režii.  

Hruša:  

 Ta škola je naproti dominantní stavby náměstí, takže tam, když to pardon zkazíme tak to 

bude škoda.  

Marek: 

 Takže myslím, že to téma zaznělo. Pan Korytář slíbil informace, jakým způsobem se to bude 

řešit a přes tajemnici výboru se to rozešle našemu výboru.  

 Tento bod bereme na vědomí s doplněním, že pan náměstek Korytář zajistí informaci o 

způsobu architektonického provedení návrhu pláště. 

Smutný: 

 Mohu se ještě vrátit k tomu návrhu, o kterém mluvil pan Plašil? 

Marek: 

 Tohle bychom odhlasovali a pak. 
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 Pan Smutný ještě měl připomínku. 

 Smutný: 

 Já bych chtěl nechat hlasovat o tom, o čem zde mluvil pan arch. Plašil, že bychom to 

zformulovali a výbor by doporučil v případě městských objektů, aby tu architektonickou 

stránku zpracovávali architekti.  

Marek: 

 Podle mého je to dobrý nápad ale než to dělat takhle honem, tak jestli byste třeba pro příště 

nemohl to znění připravit, a že bychom o něm příště hlasovali? Dalo by se to tak? 

Smutný: 

 Ano 

 

7. Projekt „AirCzechia“ – schválení účasti v projektu na podporu 

implementace programu zlepšování kvality ovzduší a snižování 

expozice obyvatel znečišťujícím látkám pod vedením Ministerstva 

životního prostředí 

Marek: 

 Poslední bod. Projekt AIR CZECHIA-schválení účasti projektu na podporu implementace 

programu zlepšování kvality ovzduší a snižování expozice znečišťujícími látkami pod vedením 

ministerstva ŽP. 

 Máte k tomu někdo nějaké úvodní slovo? 

Korytář: 

 Já to tentokrát jenom uvedu, protože tohle nesouvisí s ÚP. Souvisí to spíše s rozvojem 

projektů připravovaných ministerstvem životního prostředí. Chci žádat do evropského centra 

o dotaci, která bude přímo z Bruselu. Tady ve městě zatím není nikdo, kdo by se systematicky 

věnoval tolik ovzduší. Jsou tu překračovány některé limity místních látek. Popelavý prach, 

benzopyren a kadmium jestli se nepletu. Tyhle ty látky jsou karcinogenní tedy mutagenní. 

Zapojením se do tohoto projektu, bychom tu měli vytvořit jedno pracovní místo částečně 

teda z dotačních peněz. Ten projekt je na 7 let a ten člověk by měl být v kontaktu s lidmi 

z dalších krajů a měst, ministerstvem ŽP, ČHMÚ a ministerstvem dopravy. Měla by vzniknout 

větší pracovní skupina z celé české republiky, která se začne zabývat tím jak politiky, které má 

stát i kraje uzavřené tak jak je uvést v život, protože čistota opatření jsou rozsáhlá a leží jen 

na papírech. Města nebo kraje se příliš nevěnují tomu, aby se projekty uváděli k životu. Nás 

tlačí to, že jsme se zavázali snížit kvalitu ovzduší. Teď nevím do, kterého roku o jaká %. Tak 

proto přicházím s tímto projektem, abychom ten závazek dokázali splnit. Myslím si, že to 

může do budoucna Liberci pomoci v tom, že pokud tady budeme mít komplexní akční plán na 

zlepšování kvality ovzduší, k čemu mohou být i například některé dopravní stavby, vzhledem 

k tomu, že tam je ministerstvo dopravy, je tam taková malá úvaha, že tyto stavby by mohli 



mít lepší přístup ke státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo ŽP. Ve chvíli, kdy skoční 

evropské dotace tak bude stát některé tyto investice potřebovat. Jestli máte nějaké dotazy 

tak je rád zodpovím. 

Plašil: 

 Já mám otázku a neberte to tak, že vám to vyčítám, protože vím, co dokáží udělat novináři, 

ale opravdu napsali do článku, že podle neoptimističtějších vyhlídek by se mohlo město 

dočkat díky projektu i kýženého obchvatu. Je to vkládáno vám do úst. 

Korytář:  

 Vím, ale tohle nejsou má slova.  

Plašil:  

 Vím, citovaná slova jsou až dále ale celá ta skladba odstavce je jako kdybyste to řekl vy. Bylo 

by dobré možná to nějakým způsobem vyvrátit, že tady žádný prostor pro žádný obchvat 

není v Liberci. Nebo to necháme bez povšimnutí? 

Korytář: 

 Raději nechat bez povšimnutí, moje zkušenost. 

Marek: 

 Jenom pro informaci, tento bod prošel ZM v minulém týdnu tak jednáme trošku s křížkem po 

funuse, ale už to bylo projednáno. 

Plašil: 

 Když by teda byl ten přístup k dopravní infrastruktuře, co by jste považoval za priority 

dosáhnout na větší peníze? Nebo už jste si to nějak srovnávali? Čili bude se zobat z ÚP 

v podstatě ty nejnutnější věci? 

Korytář: 

 Město si připravovalo konkrétní projekty, které se řeší několik let. 

Plašil: 

 To je mi jasné, že to je běh na dlouhou trať to z ÚP jsem na to zvyklý. Mě jen zajímá, jestli 

považujete za reálnou investici třeba tunel pod Šalďákem? 

Korytář: 

 Osobně ne 

Plašil: 

 Takže spíše projekty typu okruh vnitřní. 

Korytář: 

 Doplňovat to částmi, které způsobují zácpy.  

Marek: 



 Hlasování o informaci, že tento bod bereme na vědomí 
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4. Informace k projektu „Nová pastýřská“ 

Marek: 

 Poprosil bych k projednání bodu vedoucího odboru pana Novotného na téma projekt Nová 

Pastýřská 

Novotný: 

 Co se týká projektu Nová Pastýřská tak k tomu lze říct tolik, že v minulosti projektová 

kancelář Valbek zpracovala krásné řešení Nové Pastýřské. Projekt Nové Pastýřské zahrnoval i 

vybudování kruhového objezdu na komunikaci Sokolské. Vybudování komunikace podél 

stávající policie, zahrnoval demolici objektu na pozemcích policie, parkoviště na bývalém 

hřišti s tím, že stávající budova by měla být ponechána a kompletní přestavbu tržního 

náměstí, kde by mělo dojít k zachování parkování ve městě. Toto řešení od projektové 

kanceláře Valbek, říká, že vzniknou protihlukové stěny. Na základě projednávání územního 

rozhodnutí, nás obyvatelé paneláku požádali, že by rádi měli průjezd na pastýřskou, protože 

ta původní komunikace, která tady je tak měla být zaslepena. Na tento projekt bylo vydáno 

územní rozhodnutí v době, kdy rozhodla PV, leden tohoto roku tak územní rozhodnutí již 

nebylo platné. Výkupy pozemků 

Plašil: 

 Tam se ani nehráblo, aby se to pojistilo? 

Novotný: 

 Ne 

Plašil: 

 To je zajímavé, že každý soukromník si to dokáže pojistit ale město ne 

 Kdy propadlo to územní rozhodnutí? 

Novotný: 

 To územní rozhodnutí propadlo někdy v roce 2016. 

 Dostal sem krásný úkol od PV. Zaktualizovat dokumentaci, zlevnit projekt. S tím, že jsem se 

měl v dubnu jít pochlubit do RM co s tím lze dělat. Takže v zásadě co s tím lze dělat? Nové 

uzemní rozhodnutí, nové povolení stavby. To je jednoduché. Co se týká vlastnictví pozemků, 

stávající majitel bývalého areálu technických služeb vlastně nepřipouští variantu výkupu 

pozemků. Další problém nastal v lokalitě tržního náměstí, kde se obyvatelé začali bouřit, že 

nechtějí frekventovanou komunikaci, nechtějí protihlukovou stěnu, protože jim to zhorší 

bydlení. Současně jsme tam měli hlukové měření, kdy nás hygiena poslala do správního 

řízení. To hlukové měření, že v současnosti už i nastávajícími komunikacemi nesplňujeme 

limit-ani přes denní ani noční dobu. Co s tím? Zkoumali jsme dotační projekty. Čili v rámci 

dotačních projektů nebo respektive IPRU, je možno žádat dotace na parkoviště, s tím, že 

k těmto parkovištím je možno uvažovat s přístupovou komunikací, která bude jako 



samostatnou do maximální délky 200m. To je první omezení. Dále co se týká bezpečnosti 

dopravy, tak dotaci je možné získat vlastně na chodníky, semafory, přechody, cyklostezky, 

samostatné cyklo pruhy a autobusové zálivy. Takže to znamená podstatná část. Do 20% 

celkové hodnoty projektu na přeložky inženýrských sítí nebo na úpravy. Dotačně žádná sláva 

co se týká komunikací.  

Medlíková: 

 Kolik procent by se dalo z dotací dostat na celý ten projekt? 

Novotný: 

 40 až 50%. Začali jsme tím, že jsme oslovily dvě technické infrastruktury. Mezi nimi jsme i my, 

kdy tady máme Jizerský potok, který v havarijním stavu. Jizerský potok bude muset 

zafinancovat město. Kontaktovali jsme SVS, museli jsme dělat statický posudek únosnosti 

kanalizačního potrubí. Vyšlo, že tato stávající betonová stoka staticky přenese novou 

komunikaci, vodovod nikoli. Z tady toho prostoru je třeba vymístit, přeložit elektro, vodu, 

kanál, dostat ji do trasování nové komunikace. V této části tržního náměstí v dožilém stavu 

jsou tam středotlaky. Návrh Inogy je to umístit do jednoho potrubí a vytáhnout jí sem, s tím, 

že do budoucna se musí jet směrem nahoru. Měli jsme několik jednání, při čemž vlastníci 

krom této nové časti si provedou opravu svých inženýrských sítí na své náklady. Po městu se 

chce aby si aspoň zalátovalo ty své komunikace. To je první zlevnění projektů. Výměna 

inženýrských sítí začne v příštím roce. Nechali jsme udělat nějaký projektový návrh i ve vazbě 

na vlastnictví pozemků města. 

Marek: 

 Ty pozemky pro ten kruháč nám majitel nechce prodat. 

Novotný:  

 Je tam nepřiměřená cena a do znaleckého posudku se nevejdeme. Tady se tím pádem 

nepodařilo u paní Palme co dostavila tento dům Avicena. 

Marek: 

 Takže tady ta varianta je defakto mrtvá? 

Novotný: 

 Je mrtvá. Kruháč je 100% mrtvý. 

Marek: 

 Pan Korytář zjistí informace 

Bereme na vědomí – náměstek Korytář zajistí informace o způsobu architektonického 

ztvárnění budovy 
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Marek:  

 pro příště připravit na hlasování MATERIÁL 



VRATISLAVICE 

Medlíková: 

 Ten dopis jsem moc nepochopila. Proč se s tím máme zabývat teď? 

Marek: 

 Pane Lenerte, četl jste ten dopis? 

Lenert: 

 Ano četl, já jsem s pány už jednal. Ne jak je uvedeno jednou ale několikrát. Ten materiál 

vzniká na základě různých etap. V současně době toto jednání vyprovokovává tu aktivitu těch 

lidí, kterí nesouhlasí s konceptem ÚP.  

Marek: 

 Takže se dá říct, že se to s nimi projednalo, že jim to bylo vysvětleno a v současném stavu pro 

změnu ÚP jejich změnu nelze zařadit pro jejich termín. Informováni jsme byli odbor s nimi 

jedná 

 Vzetí na vědomí 
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TERMÍNY 

Marek: 

 Já bych s paní Haidlovou připravil nějaký návrh ale nejdřív nějaký princip díky, 

kterému se to navrhne. Vždy se scházíme třetí pondělí-týden před ZM. Už jsme 

hledali lepší termíny, ale vzhledem na chod radnice jsme na nic nepřišli. Pane Lenerte 

vás nic nenapadá? 

Lenert: 

 My jsme říkali, že když to dodržujete tak materiály se musí dát 8 paní Nedvídkové a 

v tu chvíli bývá materiál u RM. Takže nám je to jedno, protože my ty materiály už 

musíme mít.  

Marek: 

 A co o týden dřív aby se to poté mohlo projednávat na výboru a pak to šlo do RM 

Lenert: 

 Vy jste poradním orgánem ZM ne RM. Vás by RM neměla zajímat 

 Ty termíny jsou na vás ale je to o to abychom stihli zapracovat do materiálů případné 

podněty. 



Marek: 

 To současné pravidlo je teda v pořádku 

Hampl 

 Problém podle mě není v termínech, ale zásadní problém je to, že to tu 

projednáváme 

Lenert: 

 Další termín 15. ledna 

Marek: 

 Co se data týče, já teď nejsem schopen zohlednit velikonoce, svátky a podobně tak já 

s paní Haidlovou vymyslím termíny a pošleme je mailem k předběžnému 

odsouhlasení. Na dalším jednaní budeme mít tabulku. 15. ledna platí jako příští 

termín   
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