
Z á p i s č. 9/2017 

 
8. řádného jednání Výboru pro rozvoj a územní plánování dne 11. 9. 2017 

 
Přítomni: Ing. Jaroslav Morávek, Mgr. Jan Marek, Bc. František Gábor, Pavla Haidlová, Mgr. 
Jindřich Felcman, Ing. František Chalupný, Vítězslav Kvapil 

Nepřítomni: Jindřich Žák, Mgr. Antonín Ferdan, Ing. František Hruša, Tomáš Hampl, Ing. 
arch. Jana Janďourková Medlíková 

Tajemník: Denisa Nedvídková 

Hosté: Ing. Arch. Jiří Plašil, Mgr. Jan Korytář 

Odbor SR: Ing. Martin Benda 
 
Jednání zahájila předsedkyně výboru Pavla Haidlová, která přivítala členy výboru a hosty.  

 
PROGRAM: 
1. Zahájení 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola úkolů a plnění usnesení 
4. Doplnění  informací - Terminál - Mgr. Jan Korytář  
5. Představení projektových záměrů dle příloh - Mgr. Jan Korytář, Ing. Martin Benda  
6. Různé 
pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
Ověřovateli byli zvoleni Ing. František Chalupný a Ing. Jaroslav Morávek 

 
3. Kontrola úkolů a plnění usnesení 

Nová Pastýřská - účast příští výbor pan Novotný 
Bazén - příští výbor pan Schejbal 

 
4. Doplnění  informací - Terminál - Mgr. Jan Korytář 

Pan Korytář: je podán návrh na strategickou změnu. Návrh podle něj není v rozporu 

s územním plánem, jde o jeden z výkladů některých úředníků, žádost o změnu UP je z 

důvodu předběžné opatrnosti. Aby vše proběhlo bez zbytečných komplikací.  

Pan Plašil: z jakého titulu si myslíte, že si to špatně vykládají? 

Pan Korytář: jedná se o parkovací místa, nikoliv odstavné plochy, hledáme autoritu, která 

by toto mohla vyložit, tu skutečnost, že nejsme v rozporu se stávajícím územním plánem.  

Pan Plašil: problém není v parkovacích místech, problém je, že do plochy, kam se umísťuje 

autobusové nádraží, tam nejde umístit. 

Pan Korytář: tam bude parkovací dům a terminál. 

Pan Plašil: to je přeci autobusové nádraží, nemůžete si vykládat územní plán podle svého 

názoru, na výklad jsou jiné orgány. 

Pan Korytář: To záleží na tom výkladu. I pokud se bude vykládat podle zákona, tak tam 

vždy mohou být nuance ve výkladu. Pokud územní plán říká, že zde nemůže být 

autobusové nádraží, tady na jedné ploše, tak zde může být terminál, který bude mít několik 

pater.  



Pan Plašil: uděláme precedens pro všechny, a pak ten územní plán budeme ohýbat. 

Pan Chalupný: co je „Fügnerka“? Je to autobusové nádraží nebo terminál, já si myslím, že 

je to terminál, a tak to bude i pod nádražím. 

Pan Morávek: kdo dává pokyny zpracovatelům, jak to je s věcmi, které byly přislíbeny? 

Např. Matoušova ulice? 

Pan Korytář: rozviřuje se debata, že to není v souladu se současným územní plánem. 

Pan Plašil: musíme rozlišovat monofunkční a multifunkční plochy. Plochy DA jsou přímo 

určeny pro autobusové nádraží a odstavnou plochu. Autobusová nádraží nemůžou být na 

polyfunkčních plochách. Dále je v územním plánu psáno, že autobusové nádraží má být 

v ulici Žitavská. Připouští jednotlivé zastávky autobusové. Zde je to striktně dané. 

Pan Morávek: teď se to tedy bude řešit strategickou změnou. Je potřeba, aby se tyto věci 

řešily přesně podle zákona. Nedělejte to z moci funkce. 

Pan Plašil: hned po prezentaci jsem navrhoval zněnu územního plánu. Dále je zde 

nesoulad s novým územním plánem, natažení Matoušovy ulice, bylo by dobré nakoupit 

pozemky a mohl by tu být další rozvoj.  

Pan Felcman: monofunkční plochy, jsou zde i veřejné plochy, když se dělá územní plán a 

monofunkční plochy, tak to se dělá proto, abychom si tyto plochy nezabraly pro něco 

jiného. 

Pan Korytář: tam jsou věci nepřípustné a potom věci přípustné. 

Pan Plašil: v novém uzemním plánu jsou regulativa přesně daná. 

Pan Morávek: pokud ZM odsouhlasí nákup pozemků, tak bude i změna projektu, rozšíří se 

to? 

Pan Korytář: ano s tím se předběžně počítá. 

Pan Morávek: tento problém nastal např. u knihovny. Je důležité dělat věci předem. 

Pan Chalupný: všichni by měli dělat věci tak aby to šlo, a já zde stále slyším od pana 

architekta jen, jak by to nešlo. 

Pan Plašil: vzpomeňte si na sebe.  

Paní Haidlová: nepadla přímo otázka, zda bylo o změnu požádáno, proto na ní nebylo 

zodpovězeno. 

Pan Gábor: ta otázka padla, ale nebylo na ní odpovězeno. 

Pan Plašil: jak je to tedy v souladu s novým územním plánem? 

Pan Korytář: nechci řešit nový územní plán, o kterém se teď neví, kdy bude schválen. 

Pan Plašil: všichni současní stavitelé, jsou zároveň posuzovány podle nového územního 

plánu. 

Pan Felcman: podnět by měl řešit určený zastupitel, společně s úředníky odboru hlavního 

architekta. 

Pan Haidlová: dotaz, zda pan Plašil dostal pokyny k nějakým úpravám v novém územním 

plánu, případně k jeho dokončení: 

Pan Plašil: ne, nedostal. 

Pan Felcman: vy jste od ledna nedostal žádné pokyny k dokončení územního plánu? 

Pan Plašil: ne. 

Pan Gábor: vzpomeňte si na to, že jsem upozorňoval, že se dokončení nového územního 

plánu určitě protáhne. 



Pan Korytář: prosím o ukončení debaty a začít s projektovými záměry. 

Pan Plašil: vy požádáte pana primátora o zakřivení Matoušovy ulice v novém územním 

plánu? 

Pan Korytář: řešíme to s projektanty tak, aby byl dodržen návrh pana Stolína. Zatím je to 

v řešení. Zatím vám nemůžu dát konkrétní odpověď. 

 

5. Představení projektových záměrů dle příloh - Mgr. Jan Korytář, Ing. Martin Benda 

Přehrada: 

Některé věci se již dějí: oprava cesty, zavření Zvolenské ulice, lavičky, schody, cvičební 

prvky, další jsou v plánu: vybrání kanálu u Bílého mlýna, na plochu parčíku u pláže byla 

získána menší dotace. 

Pan Morávek: jak je to se Zvolenskou, dle mého názoru to nebylo moc využívané. 

Pan Korytář: především jsme chtěli zjistit, zda to nezpůsobí dopravní kolaps. Chceme 

propojit přehradu a park pod Královým hájem. 

Pan Morávek: mě zajímá pouze to, zda to nevadí dopravě. 

Pan Korytář: uzavření plánujeme předběžně jen na prázdninové měsíce. 

Pan Plašil: chybí mi nějaký obrázek, vize, jak to bude propojeno, a jak to bude třeba 

v budoucnu vypadat, místní občané by toto uvítali. 

Pan Korytář: nechtěli jsme již po x-té dělat velký projekt. Zavření bylo proto, aby se 

vyzkoušelo, že to lze. Plochy – hrubá studie, bude na dalším veřejném projednávání. Teď 

se dělá sběr dat, informací a podnětů. Nemůžeme ani pokračovat bez součinnosti Povodí 

Labe, i proto se nyní opravuje ta cesta. 

Pan Plašil: chybí mi motivační obrázek. 

Pan Korytář: i toto plánujeme na veřejné projednávání. 

 

ČOV, Kanalizace. 

Pan Morávek: kdo bude vlastníkem? 

Pan Korytář: vlastníkem budou jednotliví majitelé, uživatelé, ale požádat o dotaci musí 

město, musí se udělat aktualizace současné kanalizace, a pak bude vše koordinovat město 

a bude muset také dohlížet no to, aby ČOV skutečně fungovaly. Je zde i spolupráce 

s SVSkou. 

Pan Morávek: stihne se požádat teď? 

Pan Korytář: nestihne, budeme žádat až v dalším kole. 

 

Daně: 

Pan Morávek: nelíbí se mi, že to bude dělat nějaká agentura. 

Pan Korytář: pokud chcete něco změnit, musíte najít podporu, a pokud můžeme ušetřit 

peníze, nevidím důvod, proč do toho neinvestovat. Zákon dělá ministerstvo financí. SMO 

zatím nic pro Liberec neudělal, byl bych rád, kdyby se připojil, v současnosti jsou na tom 

nejhůř velká statutární města. Agentura by měla to úsilí lépe prodat a pak by tam měla být 

velká síla dosáhnout změny.  

Pan Plašil: kanalizace, nekompromisní tlaky z SČVaKu, všechny odpadní vody se musí 

odvést do centrální čističky, v současnosti nerozhoduje ekonomika. Aby se nenarazilo.  



Pan Korytář: díky za upozornění, bude to předmětem dalšího jednání. 

Pan Chalupný: například v Harcově - byla udělána kanalizace, na kterou není skoro nikdo 

napojen, na domovní přípojky nebyl čas, a pak by se muselo vše přečerpávat. Je 

ekonomicky výhodné mít jednotlivé ČOV. 

Pan Benda: SVS zde stále naráží na problém jako provozovatel při možnosti využití dotace. 

Další věc je plán rozvoje, který byl schválen naposledy v roce 2002. Vše je věcí přípravy, 

cílem je vytvořit novou mapu centrálního odkanalizování tam, kde se to ekonomicky vyplatí, 

a pak vznikne zbytkové území.  

Pan Plašil: odbor ŽP se taky zapojí? 

Pan Benda: ano, vše poběží paralelně. 

Pan Plašil: upozorňuji na ŽP v Jablonci, zákon říká, že se individuální řešení připouští jen 

tam, kde není možnost komplexního řešení. Není dáno dle zákona, jaká je mez. 

Pan Benda: existuje vyhláška, která přesně dává hranici rentability. 

Pan Korytář: ŽP už je zapojeno, mají zájem na ekologickém nakládání s odpadními vodami. 

Primárně chceme odkanalizovat stávající objekty. 

Pan Gábor: je to úžasné. Jen není chyba, zda by zmiňovaná strategie neměla být 

předvojem. Je dobře, že se snažíte jednat s SVSkou. O jaký objem peněz by se jednalo? 

Pan Benda: odhadem ve stovkách milionů, jedná se o velký objem. Vše záleží na analýze. 

Není hranice, kam ta hranice ekonomické rentability dosáhne.  

Pan Gábor: jsem Vám k dispozici s nějakou pomocí. 

Výbor byl seznámen s projektovými záměry a bere je na vědomí. 

 

6. Různé 

Plánované zasedání výboru pro rozvoj a územní plánová do konce roku 2017: 

16. 10. 2017  

20. 11. 2017 

4. 12. 2012 vždy od 15:30 v zasedací místnosti č. 210 

 

Ověřovatelé: 

Ing. František Chalupný, Ing. Jaroslav Morávek 

Zapsala Denisa Nedvídková 

tajemnice výboru        V Liberci 11. 9. 2017  


