
Z á p i s č. 2/2017 
z  jednání výboru pro rozvoj a územní plánování dne 16. 1. 2017 

 
Přítomni: Ing. František Hruša, Bc. František Gábor, Pavla Haidlová, RNDr. Zdeněk 
Kadlas, Mgr. Jan Marek, Vítězslav Kvapil, Ing. František Chalupný, Mgr. Jindřich 
Felcman, Ing. Jaroslav Morávek, Mgr. Antonín Ferdan, Ing. arch. Jana Janďourková 
Medlíková. 
 
Nepřítomni: Jindřich Žák, Ing. Petra Vokasová. 
 
Tajemník: Denisa Nedvídková. 
 
Hosté: Ing. arch. Plašil, Hanz Wikee, Ing. Karolína Hrbková. 
 
Odbor HA: Adam Lenert, Ing. Lenka Bedrníková. 

 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Ing. Jaroslav Morávek, Bc. František Gábor. 
 

Jednání zahájila předsedkyně výboru Pavla Haidlová, která přivítala členy výboru a 
hosty. Jednání výboru se zúčastnilo 11 členů a 2 hosté. 
 

PROGRAM:  
1.     Zahájení  
2.     Volba ověřovatelů zápisu 
3.     Schválení programu jednání 
4.     Návrh na pořízení 89. změny územního plánu města Liberec 

 – návrhy č. 89/1 – 89/6 
5.     Schválení zadání 90. změny územního plánu města Liberec – lokalita Perštýn 
6.     Podnět k pořízení 94. strategické změny územního plánu města Liberec 

 – rozvoj areálu na Ještědu 
7.     Určení termínů jednání výboru na 1. pololetí roku 2017 
8.     Různé 
Ano 9, proti 0, zdržel se 0 

 
4. Návrh na pořízení 89. změny územního plánu města Liberec - návrhy č. 89/1-6 
 

Návrhy na změny ÚP za uplynulého pololetí. Výbor rozhodl jednat a hlasovat o každém 

bodu změny samostatně.  

89/1- Radčice u Krásné Studánky, požadavek na změnu ÚP plochy bydlení pro stavbu 

rodinných domů vč. ČOV pro celou lokalitu. Žadatelé chtějí změnu tam, kde není 

rekreace, nechtějí čekat na nový ÚP, proto žádost o změnu. 

Pan Gábor vznesl protinávrh usnesení, protože nový ÚP není reálný v dohledné době. 

Pan Hruša: Podle mě to není strategická změna, ta je taková, že je přínosem pro 

všechny Liberečany. 



Pan Gábor: Byl ale vytvořen precedens pro Ekopark, takže i tato změna může být 

strategická. 

Protinávrh pana Gábora:  
Usnesení 1/2: Výbor pro rozvoj a územní plánování doporučuje zastupitelstvu 
města schválit podnět 89/1 změny. 
Ano: 1 proti: 5 zdrželo: 3 
Usnesení nebylo přijato. 
 

Usnesení 2/2: Výbor pro rozvoj a územní plánování nedoporučuje zastupitelstvu 
města schválit podnět změny č. 89/1. 
Ano: 5 proti: 1 zdržel se: 2 
Usnesení nebylo přijato. 
 

89/2 - Radčice u Krásné Studánky, požadavek na změnu ÚP pro stavbu rodinného 

domu. Žadatelé chtějí BV plochy bydlení venkovského.  

Pan Hruša: Je zde obecně problém s kanalizacemi, proto se v Radčicích nedoporučuje 

výstavba. 

Pan Morávek: Pro některé složité, celá oblast je prošlá, některé plochy pro výstavbu 

vhodné jsou, já bych tuto žádost podporoval.  

Pan Gábor: Mně celkově vadí, že takhle komplikujeme výstavbu Liberečanům. 

Paní Janďourková Medlíková: Může občan po vydání ÚP znovu podat žádost o změnu, 

a mi to potom schválíme? 

Pan Lenert: Tam to není určeno k výstavbě ani do budoucna. 

Pan Plašil: Přímo tato lokalita se nevyhodnocovala, ale tyto lokality obecně nejsou 

k výstavbě vhodné. 

Usnesení 3/2: Výbor pro rozvoj a územní plánování nedoporučuje zastupitelstvu 
města schválit podnět změny č.89/2 
Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1 
Usnesení bylo přijato. 
 

15:49 příchod pana Marka 
 

89/3 - Karlinky - Alupress s.r.o. 
Žádají o rozšíření výroby, stanovisko od Stavebního úřadu, že nelze na plochách VD, 
proto žádají. 

Paní Hrbková: Nejsme proti, ale je zde MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o., která na stejnou 
změnu dostala rozdílné stanovisko. Navrhuji vyžádat stanovisko Stavebního úřadu, 
proč jsou rozdílná rozhodnutí na obdobné změny.  

Pan Felcman: Zde šikanujeme jednoho investora, protože SÚ vydává rozdílná 
stanoviska. 



Paní Hrbková: Oboje je v plochách drobné výroby, jednou strategickou změnu 
povolujeme a jednou nepovolujeme. 

Pan Hruša: Navrhuji odvolat se na krajský úřad. 

Pan Felcman: Tak úplně to nejde, je zde územně plánovací informace, stanoviska se 
nemění. Stále tvrdím, že pověřený politik by měl vědět, jak mu funguje úřad.  

Pan Kadlas: Dotaz, jak je to ve stávajícím ÚP, je tam stanovisko nebo není? 

Paní Hrbková: V územně plánovací informaci byla použita Wikipedie, což není moc 
odborné. 

Pan Marek: Nikdo není schopen usměrnit Stavební úřad? To je ostuda koalice. Již 
v roce 2002 byli majitelé okolních pozemků proti výstavbě, pokud budou zvyšovat 
výrobu asi 7x, jak je to s dopravou? 

Pan Plašil: Rozdílný přístup není v pořádku, v novém ÚP je přeložka ve Volgogradské 
ulici.  

Pan Gábor: Navážu, jak pracuje stavební úřad, je vizitkou koalice. Zda je toto v souladu 
s novým ÚP. 

Pan Plašil: Pokud se ta změna provede, bude to v souladu, je potřeba zapracovat trasu 
komunikace. 

Pan Lenert: Neměníme za zastavitelnou, tu už mají, v územně plánovacích 

informacích se vždy rozhoduje podle platného ÚP. Odbor doporučuje. 

Pan Felcman: Dotaz na hlavního architekta, jste součástí územně plánovací 
informace? 

Pan Lenert: Můžeme jen A a B. Plocha VD se mění na VP.  

Pan Morávek: Pracovní místa jsou potřeba, ale je zde souhlasné stanovisko ŽP? 

Paní Hrbková: MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o měla kladné posudky, Alupress s.r.o. 
tam nevím. U hliníkárny se kontrolují odpadní vody, s tím nové technologie už nemají 
problém.  

Pan Lenert: Alupress s.r.o. na zjišťovacím řízení nebyl. 

Pan Hruša: Víme, z jakého důvodu bylo zamítnuto? 

Paní Hrbková: Není v souladu s ÚP. 

Pan Hruša: Dle mě je tam nedostačující odůvodnění. 

Pan Gábor: Byly připomínky od obyvatel? 

Pan Lenert: Jsme na úřadě od 2007 a nevím o tom, standardně by neměli překročit 
přes svůj pozemek. 

Pan Kadlas: U firmy Alupress s.r.o. pamatuji velké konflikty. 

Paní Hrbková: Dnes jsou pouze s příjezdovou komunikací. 

Pan Chalupný: Doporučuji se přiklonit k názoru pana Hruši. Alupress míval potíže 
s ŽP. 



Pan Plašil: Ve chvíli kdy chce firma rozvoj, a je připravena investovat, měla by vystavět 
část komunikace. 

Paní Hrbková: Podpořila bych pana Plašila. V novém ÚP se nastavila zastavitelnost, 
můžeme být rádi, že dojde k rozvoji. Posouzení SÚ by nemělo být diametrálně rozlišné, 
v takovém případě nejme schopni se zodpovědně rozhodnout.  

Pan Felcman: Navrhuji schválit a paralelně oslovit tajemníka potažmo SÚ. 

Bod přerušen na příští jednání 

Úkol na příští výbor: Zajistit od určeného zastupitele, jak je to s rozlišnými stanovisky. 
Pan tajemník zajistí vyjádření k tomuto problému. Požádat o vysvětlení rozdílných 
stanovisek MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o a Alupress s.r.o..  

Pan Morávek: Musí být v souladu se zákony a bezpečností lidí. 

Pan Gábor: Požádat pana tajemníka o vyjádření nebo přímo zástupce ze SÚ. 

Pan Lenert: Požádat přes pana tajemníka. 

Pan Hruša: Požádat pana tajemníka o osobní účast na jednání se zástupcem SÚ. 

Pan Marek: Pokud to schválíme, pak už to nikdo nebude řešit. 

Pan Gábor: Na ZM bych to nedával, i když to chápu. Pojďme to rozklíčovat. 

Paní Hrbková: Připravit informaci pro předsedy klubů? 

Pan Marek: Na výboru je to poprvé, nic neodsouváme, jsme pro vyjádření tajemníka, 
není naše chyba, že tento materiál není dostatečně připraven. 

Paní Hrbková: Disharmonie ploch VP a DP je po Liberci na více místech. 

Pan Kadlas: Řešit v souvislosti s plánovací smlouvou na komunikaci. 

 

Usnesení 4/2: Výbor pro rozvoj a územní plánování doporučuje zastupitelstvu 
města přerušit tento bod týkající se podnětu změny 89/3. 

Ano: 4 proti: 4 zdržel: 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 5/2: Výbor pro rozvoj a územní plánování doporučuje zastupitelstvu 
města přerušit projednání podnětu změny 89/3 do doby, než bude projednáno se 
Stavebním úřadem a panem primátorem. 

Ano: 9 proti: 0 zdržel: 1 

 

Příchod pana Ferdana. 

89/4 - Karlinky 

Usnesení 6/2: Výbor pro rozvoj a územní plánování nedoporučuje zastupitelstvu 
města schválit návrh změny 89/4. 



Ano: 9 proti: 0 zdržel: se 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

89/5 - Vesec u Liberce 

Změnit funkční využití ploch areálu vysokoškolských kolejí Technické univerzity ve 
Vesci z ploch občanského vybavení – školství (OŠ) na plochy smíšené centrální (SC). 
Strategická změna 

Paní Hrbková: Vznikla tam ubytovna, bylo by vhodné, aby se budovy využívaly 
v souladu s platným ÚP a se zákonem. 

 

Usnesení 7/2: Výbor pro rozvoj a územní plánování doporučuje zastupitelstvu 
schválení podnětu změny č. 89/5 

Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 8/2: Výbor pro rozvoj a územní plánování doporučuje určenému 
zastupiteli vstoupit do jednání s vlastníkem nemovitosti o současném využití a 
žádá o podání informace z jednání. 

Ano: 2 proti: 6 zdržel: 2 

Usnesení nebylo přijato. 

 

89/6 - Doubí u Liberce. 

Návrh je řešen v novém ÚP. Limitem vysokotlaké vedení plynu. Není strategické. 

 

Usnesení 9/2: Výbor pro rozvoj a územní plánování nedoporučuje zastupitelstvu 
města schválit podnět změny č. 89/6. 

Ano: 8 proti: 2 zdržel: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Schválení zadání 90. změny ÚP – strategická změna lokalita Perštýn 

Paní Janďourková Medlíková: Dosud nebyla schválena územní studie, je někde ke 
zhlédnutí?  

Pan Lenert: Je k dispozici na webu města. 

Paní Janďourková Medlíková: Územní studie není vložena v materiálech, může být 
změněna? 



Pan Lenert: Na základě připomínek může být změněna. Ano, bude změněna, ale 
změna bude stejně schválena. 

Pan Kadlas: Odkazujeme se na dokument, který ještě není schválen. Jak bude změna 
urychlena oproti územního plánu, běží v souladu. 

Pan Felcman: Je to velká lokalita, podmínka územní studie by měla být pro stavebníka 
závazná. Výstavba bude pod kontrolou, navrhuji přesunout územní studii do správné 
kolonky při pořizování změny. 

Pan Plašil: Zdržení není úplně ideální, z celé studie je důležité rozdělení regulativů na 
dvě části, výškový regulativ je důležitý, to je hlavní problém této plochy. Dopravní 
vyhodnocení se již měnit nebude. 

Pan Felcman: Do kapitoly D přesunout územní studii, která musí být podmínkou. 

 

Usnesení 10/2: Výbor pro rozvoj a územní plánování doporučuje zastupitelstvu 
města schválit zadání 90 změny, s podmínkou, že bod D bude doplněn o 
zpracování územní studie v dané lokalitě. 

Ano: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Podnět k pořízení 94. strategické změny územního plánu města Liberec 

 – rozvoj areálu na Ještědu 

Jedná se o prověření územního plánu na změnu, zatím se nebude prokreslovat do 

nového ÚP. 

Paní Janďourková Medlíková: Proč se u této lokality nebude dělat územní studie? 

Pan Lenert: My schvalujeme podnět, územní studie není nutná, jde o to, jaké jsou 

možnosti území. Jednáno s dotčenými orgány i s obcí Světlá pod Ještědem. 

Pan Marek: Je to projednáno s lesy ČR? 

Pan Lenert: Není potřeba, lesů je to od lanovky dál. Rozvoj je potřeba. 

Paní Hrbková: Proč se na základě jednání primátora a investora má rovnou přistupovat 

ke strategické změně? Není dopředu konsenzus, co by tam mělo být a za jakých 

podmínek budeme kopec pronajímat. Investoři musí dělat územní studie a na takto 

velký projekt územní studie být nemusí? 

Pan Hruša: Lesy ČR by neměly mít problém, na sjezdovkách by mohlo dojít k úrazům, 

rozvoj nutně potřebujeme. 

Paní Janďourková Medlíková: Proč děláme rozdíly? Proč není potřeba územní studie? 

Dělala se u EKOparku, u Hiporehabilitačního centra. 



Pan Lenert: Projekt byl představen zastupitelům, územní studie může být později. 

První se zjišťuje, zda je vůle k nějakým změnám, je to o tom co Ještěd potřebuje, aby 

byl životaschopný. 

Odešel pan Marek 17:32. 

Paní Hrbková: Záměr není dostatečně projednaný, je to zájem pouze jednoho 

investora s jedním člověkem z města. Postup je zcela špatný. Nevíme, zda bude vůle 

změnit stanoviska dotčených orgánů, které jsou platná. 

Pan Felcman: Pravděpodobně dojde k pozdržení nového ÚP, je to velmi netaktické. 

Pan Plašil: Signál vůči investorovi tu asi je, není nestandardní, že se schvaluje podnět 

a není zde podmínka územní studie. Každopádně bude muset být nějaký podklad, je 

nutno projektovat dle něčeho. Nezastíral bych, že jde o Tatry Mountain Resorts. O 

smlouvách nevíme, to je věc politická. Žádal jsem pana primátora, aby se to nedávalo 

do nového ÚP. Pokud budou schopni zpracovat zadání, mohla by být změna za rok a 

půl hotová, tedy v polovině. Oddělení je reálné. Pokud se to má dát do ÚP, tak musí 

být EIA a podrobná dokumentace. 

Pan Lenert: Dotčené orgány jsou vyřešeny. 

Pan Plašil: Pro město by bylo výhodné, kdyby investor změnu zaplatil. 

Pan Felcman: Je třeba zvážit vztah k novému ÚP. Rok a půl na změnu je velmi krátká 
doba. Investor bude chtít, aby ta změna proběhla, ale tím se bude zdržovat nový UP.  

 

17:47 většina členů odešla, výbor již není usnášení schopný. 

Pan Morávek: Vzpomeňte na martyrium s MS. Není tady žádná jistota, ani smluvní. 

Paní Hrbková: Pokud město zahájí změnu, tak investor dle našeho zadání změnu 
provede a zaplatí. Podnět pro zastupitelstvo města, není důvod, proč by mělo město 
platit takové peníze.  

Pan Plašil: Zakázka to bude nejméně tak za 0,5 milionu korun, nelze získat žádné 
stanovisko na základě náčrtku a nic jiného zatím investor nedodal. 

Další jednání výboru je stanoveno na pondělí 20. 2. 2017 od 15:30 v zasedací 
místnosti č. 210. 

 

 

Ověřovatelé: 

Ing. Jaroslav Morávek, 

Bc. František Gábor 

 

 

Zapsala Denisa Nedvídková     V Liberci 16. 1. 2017 


