
   

STATUT 

výbor pro rozvoj a územní plánování 
 

 

I. 

Zřízení výboru 

 

Výbor pro rozvoj a územní plánování (dále jen výbor) je zřízen usnesením č. ...Zastupitelstva 
města Liberec, v souladu s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.  

 

 

II. 

Složení výboru  

 

Členy výboru a předsedu jmenuje a odvolává Zastupitelstvo města Liberec (dále jen 
zastupitelstvo), na základě návrhu podaného v souladu s jednacím řádem.  

Počet členů výboru stanovuje zastupitelstvo jako lichý s ohledem na poměrné zastoupení 
všech politických stran, zvolených do zastupitelstva. 

Tajemníkem výboru je pověřený pracovník odboru strategie a územní koncepce Magistrátu 
města Liberec (dále jen MML), kterého do této funkce jmenuje tajemník MML.  

Výbor si zvolí svého místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti nebo 
nedosažitelnosti. 

  

 

III. 

Postavení a činnost výboru 

 

Výbor je zřízen dle zákona o obcích jako iniciativní a poradní orgán zastupitelstva. 

Posláním výboru je dohled nad procesem přípravy nového územního plánu a dohled nad 
přípravou a projednáváním strategických změn platného územního plánu, případně dalších 
změn územního plánu. Činnost výboru skončí schválením nového územního plánu.  

 

Výbor spolupracuje zejména s dotčenými odbory MML a s pověřeným členem zastupitelstva 
pro tvorbu územního plánu a podílí se na koordinaci jeho činnosti. 

Výbor plní další úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. 
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Výbor je oprávněn předkládat radě a zastupitelstvu města svá stanoviska a návrhy k výše 
uvedené problematice, a to i v širších souvislostech, např. v souvislosti s rozvojem města, 
vybranými investičními záměry apod.  

Výbor může vyžadovat stanoviska dotčených odborů MML v návaznosti na koncept, popř. 
změnu územního plánu (dále jen ÚP). 

Výbor se schází dle potřeby, zpravidla jednou měsíčně a svá jednání završuje usneseními, 
která vyhotovuje v písemné formě tajemník a podepisuje je předseda výboru. 

Dále se výbor vyjadřuje obecně k problematice: 

1. urbanismu – tj. umožnění a usměrnění rozvoje města dané obecnými klasickými 
zásadami ÚP (územní prvky, vztah města a okolí, velikost města, funkce města, 
ekologická kritéria a zásady udržitelného rozvoje apod.) a novodobými zásadami ÚP 
(lepší rozdělování zdrojů na základě spravedlnosti, místních potřeb a principu 
subsidiarity), při respektování strategického plánu města, 

2. územního plánování (ÚP) – problematika týkající se prostorového rámce pro budoucí 
rozvoj města, 

3. strategického plánu (dále jen SP). 

                  

Předmětem činnosti výboru jsou dále: 

 náměty na změny ÚP a SP a identifikace současné a budoucí potřeby obce 

      (monitoring, pravidelná revize a aktualizace dokumentů ÚP a SP), 

 upozornění na příležitosti, účinky, omezení a důsledky změn či opatření, 

 kontrola implementace schválených politik (ÚP a SP) a zajištění souladu s měnícími 
se potřebami a příležitostmi. 

 

Pravomocí výboru je projednávat, předkládat a komentovat podněty z oblasti rozvoje města 
Liberec, v rámci své působnosti nahlížet do materiálů, týkajících se rozvoje města                    
a požadovat informace od dotčených odborů MML a dalších organizací a institucí. 

Zastupitelstvo může usnesením řídit činnost výboru tím, že mu ukládá úkoly, projednává 
zápisy a předkládá náměty k projednání. Výbor informuje zastupitelstvo prostřednictvím 
svého předsedy, popř. místopředsedy. 

Jednání a rozhodování výboru se řídí jednacím řádem, který pro potřeby výboru bere             
na vědomí zastupitelstvo města Liberce. 

Výkon funkce tajemníka výboru - zabezpečuje činnost výboru po stránce organizační, 
technické a materiální, zajišťuje svolání výboru komise, materiály pro jednání, zpracovává 
zápisy z jednání a na základě usnesení výboru zajišťuje zpracování příslušných návrhů pro 
zastupitelstvo města. Tajemník není členem výboru, nemá právo hlasovací ani rozhodovací. 
Pozvánka na zasedání výboru musí být vyhotovena jménem předsedy, termín konání zasedání 
musí být předsedou odsouhlasen předem. Též v případě telefonického svolání zasedání musí 
být termín předsedou odsouhlasen předem. 
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IV. 

Financování činnosti výboru, odměny členům 

 

Prostředky na zajištění činnosti výboru jsou zabezpečovány z rozpočtu Statutárního města 
Liberec. Za hospodaření s nimi zodpovídá tajemník výboru. 

Členům výboru mohou být za jejich práci přiznány odměny v souladu s platnými právními 
předpisy.  

 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

 

Statut výboru byl schválen usnesením č.  Zastupitelstva města Liberec, ze dne 18. 12. 2014. 

Statut nabývá účinnosti k 1. 1. 2015. 

Změny ve statutu výboru schvaluje Zastupitelstvo města Liberec. 
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