
Zápis č. 7/2017 
z jednání výboru pro rozvoj a uzemní plánování dne 19. 6. 2017  

 
Přítomni: Ing. František Hruša, Ing. Jaroslav Morávek, Tomáš Hampl, Bc. František 
Gábor, Mgr. Jan Marek, Vítězslav Kvapil, Mgr. Jindřich Felcman, Ing. František 
Chalupný, Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková 

 

Nepřítomni: Jindřich Žák, Ing. Petra Vokasová, Mgr. Antonín Ferdan, Pavla Haidlová 
 
Tajemník: Denisa Nedvídková 
 
Hosté: Ing. Arch. Jiří Plašil, Tibor Batthyány, Jaroslav Zámečník 
Odbor HA: Adam Lenert, Ing. Lenka Bedrníková 

 
Jednání zahájil místopředseda výboru Mgr. Jan Marek, který přivítal členy výboru a 
hosty.  

 

 

PROGRAM:   

1. Zahájení  
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola úkolů a plnění usnesení 
4. Informace k pořizování nového ÚP – pan primátor 
5. Zadání 91. změny územního plánu města Liberec 
6. Návrh k pořízení 95. změny územního plánu města Liberec – návrh č. 95/1 – 95/5 
7. Zadání 87. změny územního plánu města Liberec – TT Rochlice 
8. Informace pana náměstka Mgr. Jana Korytáře – „Terminál“, plánované úpravy na 
přehradě 
9. Různé 
Ano: 9, proti 0, zdržel se: 0 

 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Hampl, pan Gábor. 
 
 

4. Informace k pořizování nového ÚP – pan primátor (předřazeno) 

Tři důležité věci: 

- Dohoda s krajem 

- Dohoda s Ministerstvem obrany 

- Aktualizace energetické koncepce, která nebyla přijata 

 

Čekají nás veřejná projednávání.  

Mimo jiné se na odboru HA pořizují Územní studie -  Perena, Ekopark, Radčice, také 

na obvod Vratislavice. 

Zatím není dohoda s krajským úřadem, co se týká dopravy, městská obvodová, aby 

byla dvojkou a ministerstvem obrany. 

Pan Felcman: proč dohody trvají rok? 

Pan Felcman: jsou to tedy poslední tři věci k dořešení? 



Lenert: ano, toto jsou tři klíčové věci, které mohou mít vliv na celkovou koncepci 

města. 

Pan Felcman: takže například další plochy pro bydlení se už doplňovat nebudou? 

Pan primátor: zatím není vyhodnoceno. 

Pan Marek: vypořádání námitek bude kdy? 

Pan Lenert: jsou skoro hotové. Některé námitky se týkají tepla, tam to ještě není 

dořešeno. 

Pan Plašil: opačná varianta z hlediska plynofikace, to je možno doplnit jen do textové 

části, středotlaký okruh je. Osobně bych řekl, že bychom měli podpořit centrální 

zásobování teplem, pokud bude vybojováno ekonomicky, tedy cenou. Formulace 

byly řečeny jednoznačně, že se nemá odpojovat. 

Pan primátor: takže by měla být benevolentnější. 

Zájem je aby se výbor rozdělil na dva - územní plán a rozvoj. Lepší práce v užším 

zájmu. 

Pan Felcman: uzemní plán nestojí na teplárenství, v ÚP je pouze regulace. Stále 

nechápu, na co čekáme, požadavek ministerstva vnitra není kompetentním 

požadavkem. 

Pan Plašil: vojáci jsou významným partnerem, pořizovatel zvažuje, zda mu vyhovět. 

Pan Lenert: armáda má povinnost ve svém stanovisku hájit zájmy republiky. 

Pan Gábor: prodloužení termínů ze zákona, to už je realita. 

Pan Lenert: zatím ne, chtěli bychom o dva roky. 

Pan Gábor: je možno aktualizovat nový harmonogram. 

Pan primátor: ne, dokud nebudou dokončeny dohody s DO. 

Pan Gábor: bude na pořízení nového ÚP využita dotace? 

Pan Lenert: dotace z IROPu, zpracovává odbor pana Korytáře a nemá k dispozici 

aktuální informace. 

 

Pan primátor: do budoucna uvažuji o tom, že rozdělím tento výbor na dva, pro 

územní plánování a pro rozvoj.  

 

 

5.     Zadání 91. změny územního plánu města Liberec 

Tato změna by měla řešit přeložení cyklostezky, vymezit plochy pro Ekopark, 

parkování. Napojení  - ŘSD nesouhlasí s některými úpravami. Základní myšlenka je 

stále stejná. 

Ekopark - samostatná plocha sportu a rekreace. 

Je tam soukromý subjekt, ale město přijalo podnět schválený zastupitelstvem, 

z tohoto důvodu nebudou dvě studie. Na straně investora jsou prodlevy.  

Pan Marek: pak je aktuální je vyčlenit z územní studie.  

 

Usnesení č. 1/6/2017: Výbor pro rozvoj a územní plánování doporučuje 

zastupitelstvu města schválit zadání 91. změny územního plánu města Liberec.  

Pro 8, proti 0, zdržel 1.  

Usnesení bylo přijato. 



6.     Návrh k pořízení 95. změny územního plánu města Liberec - návrhy č. 95/1 

- 95/5 

95/1 bydlení čisté, plocha bydlení musí být řešena komplexně v rámci celého ÚP. 

95/2 Liberec plochy smíšení, ostatní služby a ostatní výroba, na plochy bydlení, 

řešeno v novém ÚP, není strategické  

95/3 není strategické, v novém územním plánu jsou plochy centrální smíšené 

95/4 stanoviska dotčených orgánů jsou negativní, odbor nedoporučuje 

95/5 plochy VD, vlastník požaduje plochy bydlení – není strategické, nový územní 

plán plochy bydlení řeší 

 

Usnesení č. 2/6/2017: Výbor pro rozvoj a územní plánování nedoporučuje 

zastupitelstvu města schválit návrh k pořízení 95. změny územního plánu 

města Liberec – návrhy č. 95/1-č. 95/5. 

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

7.     Zadání 87. změny územního plánu města Liberec - TT Rochlice 

Vymezen koridor: 

Informace odboru: Jedno z témat pro výbor, podkladová studie, převedení do ÚP je 

formalita. Jak to zapracovat do nového ÚP. Je tam problém se záplavovými částmi. 

Je možno udělit výjimku. Předpoklad pro zadání projektové dokumentace.  

Pan Kvapil: proč se nekopíruje historicky prověřené přes poštovní náměstí? 

Pan Lenert: cílem propojení je zkrácení času a obslužnost jednotlivých území kudy 

TT povede. 

Pan Felcman: koridor je zakreslen v ÚP. Jsou na to dotační tituly. Jsou prověřeny 

trasy a nakonec se přiklonilo k původní variantě. 

 

Usnesení č. 3/6/2017: Výbor pro rozvoj a územní plánování doporučuje 

zastupitelstvu města schválit zadání 87. změny územního plánu města Liberec - 

TT Rochlice. 

Pro 3, proti 0, zdržel 5 

Návrh nebyl přijat. 

 

 

8.     Informace pana náměstka Mgr. Jana Korytáře – „Terminál“, plánované 

úpravy na přehradě. 

„Teminál“ 

Pan Korytář: příští rok podání žádosti o dotaci, budeme připravovat projekt. 

V průběhu velké investiční akce se stále objevují nové a nové problémy. 

Pan Plašil: už bylo požádáno o změnu ÚP? 

Pan Korytář: zjišťujeme, zda je výklad regulativu dle zákona a správně. 

Pan Plašil: jsou tam smíšené plochy. Musí být jednoznačný výklad. 

Pan Korytář: tam kde jsou smíšené plochy, nevznikají parkovací a odstavné plochy. 



Pan Lenert: to co je SML, tak tam jsou ty sporné plochy, kde odbor HA konstatuje, že 

záměr není v souladu s ÚPML. 

Pan Marek: bude tam dost místa na otočení autobusu? 

Pan Korytář: projektant počítá s těmi nejdelšími autobusy a vejdou se, dále bude 

předložen ZM záměr odkupu pozemku vedle našich ploch. 

Pan Marek: proč se bude stavět taková mega stavba, není zbytečné? 

Pan Korytář: to vše vzniklo při diskuzích nad projekty, bude zde i parkovací dům. 

Rozdělení objektů je potřeba z důvodu dotace, musí být dva objekty. Musíme 

respektovat požadavky poskytovatele dotace. 

Pan Plašil: mám pocit, že byl vybrán projekt, že to bylo komisi nějakým způsobem 

podsunuto. Nebylo lepší využít stávající plochy s asfaltem? 

Pan Korytář: celé bylo navrženo tak, aby to bylo co nejblíže k MHD. 

Pan Felcman: spojení vlakového a autobusového nádraží, je zatím ve fázi mluvení, 

není známo, za kolik let by toto bylo reálné. Bylo by dobré utratit dotační peníze. 

Pan Plašil: ano, ale na to, co je potřeba. 

Pan Chalupný: trošku se divím, proč se pan Plašil nepřihlásil do soutěže, řada lidí 

tuto kombinaci prohlásila za rozumný nápad. Koncepce na vlakové nádraží je 

v nedohlednu. Proč tlačíte na bod, který není reálný. Spíše bych čekal, že bude 

nápomocen ÚP. 

Pan Plašil: tomuto terminálu já v ÚP se vůbec nebráním, nastiňuji obě varianty. 

V textové části ta vize je. 

Pan Korytář: hodnotící komise – nikdo z 6 členů nechtěl, aby to autobusové nádraží 

bylo zachováno, tak jak je. Byli zde laici i architekti.  

Paní Janďourková Medlíková: co tedy bude dál. Máme čekat, že výsledná forma 

bude jiná.  

Pan Korytář: bude autorský dozor.  

Pan Plašil: důležitá je Matoušova ulice. Ve všech projektech byli potenciální dopravní 

chyby. Je nutno toto prověřit z dopravního hlediska, aby fungovali poloměry. Je 

možno se přihlásit k velkému projektu, ano chceme se účastnit jednání, ale kraj nás 

zatím neoslovil a to byla podmínka, že jednání povede kraj. 

 

„Teplárna“ 

Pan Korytář: současná situace - jednání jsou zablokována z obou stran. Pokusíme 

se tato jednání odblokovat, aby mohlo být využíváno dotace. Krok je odblokovat 

dotaci.  

Pan Marek: jsme si jisti, co vše chce MVV rekonstruovat? Údajně si chtěli nechat 

parovod, ale to není reálné. Bud to může být parovod nebo horkovod. 

Pan Korytář: ano, chtějí rekonstruovat jen jednu nebo dvě větve. 

Pan Marek: říká se že, návratnost této obrovské investice je 4 roky, ale dle výpočtu 

odborníků je tento čas nereálný. 

Pan Korytář: nemáme přesná data. Projekt Greenet zatím nebyl specifikován. 

Pan Hruša: pokud vše přejde na horkovod, známe cenu? 

Pan Korytář: o tomto se opět dohadujeme, chceme cenu z dlouhodobého hlediska, 

ale teplárna přemýšlí jen o současném zisku. 



Pan Hruša: není zde vize pro lidi, za kolik bude cena. 

Pan Marek. Jak je to s energetickou koncepcí? 

Pan Korytář: nevím jak na tuto otázku odpovědět, není to pravděpodobně v mojí 

kompetenci. 

Pan Gábor: cena plynu bude vždy vázána na cenu ropy. Co se týká tepla z odpadků, 

tak to bude srovnatelné s cenou plynu. 

Pan Chalupný: po odpojení teplárny klesla cena tepla o cca 250 Kč, investice se 

v hokejce už vrátila, tam je ekonomický tlak. Je to vše o obchodu. 

Pan Gábor: spalovna v Liberci zůstane, vazba na prodej tepla má logiku. 

 

„Přehrada“ 

Do RM půjde materiál o uzavření ulice Zvolenská po dobu prázdnin, vyzkoušení zda 

by byl zájem o využití ulice pro kola, brusle, kočárky, využití pro parkování. Pod hrází 

je zajímavá rozvojová plocha, která je v soukromém vlastnictví, je tam možno 

přemýšlet o využití, v platném ÚP to je částečně,  

Důležitá jsou také jednání s povodím Labe. 

 

9.     Různé  

Před dalším jednáním výboru schůzka s paní předsedkyní a panem místopředsedou 

a panem Korytářem. 

 

Pan Felcman: zajímalo by mě, kdo nehlasoval pro tramvaje. 

Pan Marek: mě toto přijde nesmyslné, když už je vyřešena trať přes Novou Rudu. 

Nikdo mě nepřesvědčil, že toto je realizovatelné. 

Pan Gábor: pro mě je důležité, zda na to bude využita dotace. 

Pan Hampl: změna územního plánu ohledně dotace – máte pocit, že je zde vůle tuto 

změnu udělat. 

 

Návrhy pro jednání na další výbor: 

 Nová Pastýřská 

 Projekt tramvaje – povodně 

 Hlavní architekt 

 

Další jednání výboru je stanoveno na pondělí 28. 8. 2017 a 11. 9. 2017 od 15:30 

v zasedací místnosti č. 210. 

 

 

 

Zapsala Denisa Nedvídková     V Liberci 19. 6. 2017 


