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S T A T U T Á R N Í  M � S T O  
L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva m�sta dne: 30. 4. 2009 

Bod po�adu jednání:       

V�c: Pr�b�h po�izování 21. hromadné zm�ny územního plánu m�sta Liberec 

 

Zpracoval: Ing. Petr Bouška, Ing. Lubor Franc� 

odbor, odd�lení: odbor strategie a územní koncepce 

telefon: 485 243 527 

Schválil: vedoucí odd�lení       

vedoucí odboru Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru strategie a 
územní koncepce 

Projednáno: s Miroslavem Šimkem, vedoucím odboru Stavební ú�ad 

s Ing. Ivo Paloušem, ur�eným zastupitelem k jednání 
s po�izovatelem územn� plánovací dokumentace 

Poznámka: projednáno v rad� m�sta dne 21. 4. 2009 

P�edkládá: Ing. František Hruša, nám�stek primátora 

                                                       

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo m�sta po projednání       

b e r e  na  v�d o m í  
Zprávu  o pr�b�hu po�izování 21. hromadné zm�ny územního plánu m�sta Liberec 
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a  uk l á d á  
Ing. Františku Hrušovi, nám�stku primátora, zajistit pokra�ování procesu po�izování 21. 
hromadné zm�ny územního plánu m�sta Liberec bez zbyte�ných pr�tah�. 

termín: neprodlen� 

 

D�vodová zpráva 
 

Dle § 56 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, v platném 
zn�ní (dále jen „stavební zákon“) je po�izovatel povinen bez zbyte�ného odkladu p�edložit 
zastupitelstvu obce návrh rozhodnutí o dalším postupu po�izování územního plánu, je-li p�i 
zpracování a projednávání návrhu zadání, pop�ípad� konceptu nebo návrhu územního plánu 
p�ekro�ena lh�ta 1 roku od p�edchozího rozhodnutí zastupitelstva obce a �innost po�izovatele 
je zajiš�ována podle § 6 odst. 1 písm. c) nebo podle § 6 odst. 2 stavebního zákona. V p�ípad� 
po�izovaní územního plánu a jeho zm�n pro obec Liberec je tato �innost vykonávána podle § 
6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Z toho vyplývá, že po�izovatel nemá povinnost p�edložit 
výše uvedený návrh rozhodnutí o dalším postupu po�izování územního plánu v p�ípad�, že je 
územní plán nebo jeho zm�na po�izována pro m�sto Liberec.  

P�i po�izování 21. hromadné zm�ny územního plánu m�sta Liberec byla p�ekro�ena 
lh�ta 1 roku mezi schválením zadání zm�ny a jejím vydáním. I p�es výše uvedené 
p�edkládáme k projednání Zprávu o pr�b�hu po�izování 21. hromadné zm�ny územního plánu 
m�sta Liberec. Tuto zprávu p�edkládáme i z d�vodu po�etných dotaz� a p�ipomínek k 
pomalému pr�b�hu po�izování této zm�ny. 

Relativn� pomalý pr�b�h po�izování zm�ny je zp�soben složitostí procesu po�ízení 
zm�ny územního plánu, kdy k jednotlivým podn�t�m se vyjad�ují p�íslušné dot�ené orgány. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o hromadnou zm�nu, jednotlivé podn�ty �asov� negativn� 
ovliv�ují projednání zm�ny jako celku.  

 
 
P�ílohy:  Zpráva o pr�b�hu po�izování 21. hromadné zm�ny územního plánu 

m�sta Liberec 
  Schéma lokalizace v území jednotlivých podn�t� 21. zm�ny 
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Zpráva o pr�b�hu po�izování 21. hromadné zm�ny územního 
plánu m�sta Liberec 

 
 

Zastupitelstvo m�sta Liberec svým usnesením �. 241/05 ze dne 15. 12. 2005 rozhodlo 
o po�ízení 21. zm�ny závazné �ásti územního plánu m�sta Liberec (dále jen „21. zm�na“).  

Na základ� rozhodnutí zastupitelstva m�sta a dodate�ných pr�zkum� byl v listopadu 
roku 2007 ve spolupráci s ur�eným zastupitelem zpracován návrh zadání 21. zm�ny. Návrh 
zadání 21. zm�ny byl v prosinci roku 2007 v souladu s § 47 stavebního zákona projednán.  

Po projednání návrhu zadání 21. zm�ny byl tento návrh zadání upraven a usnesením 
Zastupitelstva m�sta Liberec �. 63/08 ze dne 27. 3. 2008 bylo schváleno zadání 21. zm�ny. 

Po schválení zadání byl v �ervenci roku 2008 zpracován návrh 21. zm�ny územního 
plánu m�sta Liberec projektantem. O návrhu 21. zm�ny se konalo dle § 50 stavebního zákona 
spole�né jednání dne 2. 9. 2008. Po spole�ném jednání uplatnily dot�ené orgány k návrhu 21. 
zm�ny svá stanoviska.  

Na základ� stanovisek probíhala jednání mezi po�izovatelem a dot�enými orgány o 
úprav� návrhu 21. zm�ny. 

Na základ� jednání a dohod byl návrh 21. zm�ny upraven projektantem a v sou�asné 
dob� se p�ipravuje p�edložení návrhu 21. zm�ny Krajskému ú�adu Libereckého kraje k jeho 
posouzení dle § 51 stavebního zákona. Upravený návrh 21. zm�ny obsahuje celkem 17 
podn�t�.  

Po posouzení bude zahájeno �ízení o návrhu 21. zm�ny územního plánu a vyhlášeno 
ve�ejné projednání o návrhu 21. zm�ny dle § 52 stavebního zákona. Po p�ípadných úpravách a 
p�ezkoumání návrhu bude p�edložen návrh na vydání 21. zm�ny do projednání v rad� a 
zastupitelstvu m�sta. P�i ve�ejném projednání mohou být uplatn�ny námitky a p�ipomínky. 
Dojde-li na základ� ve�ejného projednání k podstatné úprav� návrhu, posoudí se p�im��en� 
podle § 50 stavebního zákona a koná se opakované ve�ejné projednání. Z t�chto d�vod� nelze 
p�esn� ur�it termín vydání 21. zm�ny.  
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Schéma lokalizace v území jednotlivých podn�t� 21. zm�ny 
 

 

 
 


