
 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7. zasedání zastupitelstva města dne: 2.9. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 6. zasedání zastupitelstva města, 
které se konalo dne 25. června 2009 

 

Zpracoval: Hana Tomášová, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 48 524 3193 

Schválil: vedoucí oddělení  

 tajemník MML JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

Projednáno: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

Poznámka: - 

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í      

vyřízení podnětů a dotazů ze 6. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne  
25. června 2009. 
 
 



     

Telefon Fax IČ Adresa elektronické podatelny E–mail 
48 52 43 111 48 52 43 113 262  978 posta@magistrat.liberec.cz podatelna@magistrat.liberec.cz 

 

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

Odbor strategie a územní koncepce 
 

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
 

       
       
 Vážená paní zastupitelka 
 MUDr. Kateřina Absolonová 
       

 
 
 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 

      UK Ing. Kolomazník/ 
485243511 

25.8.2009 

 
 

Vážená paní doktorko, 

reagujeme tímto na Váš dotaz, vznesený na jednání zastupitelstva, ve věci vysvětlení rozdílu v počtu 

pozemků schválených při přijímání podnětu č. 43/10 a schvalování Zadání 43. změny územního plánu.  

Podnět č. 43/10 byl přijat v rámci hromadné změny č. 43 na zasedání Zastupitelstva města konaném dne 

31. 5. 2007 usnesním číslo 91/07. Vyjádřením Stavebního úřadu MML ze dne 27. 12. 2007 byl udělen souhlas 

s rozdělením pozemků p.č. 2923/1 a p.č. 2923/2 v k.ú. Liberec. Důvodem pro rozdělení pozemků byl prodej 

pozemků jako celku (tj. pozemků zajišťujících plnění funkce pro objekt na p.p.č. 2921). Již dříve (7. 1. 2002) byl 

vydán souhlas s dělením pozemku p.č. 2924/1 v k.ú. Liberec, který nebyl v době zpracování materiálu pro 

schvalování podnětu zanesen v GSWebu, ze kterého se čerpá při zpracovávání podnětů. Později při zpracování 

Zadání, když byly pozemky opět kontrolovány v GSWebu, bylo zjištěno pracovníkem Odboru strategie a územní 

koncepce MML, že došlo k dělení pozemků. V Zadání 43. změny již bylo toto uvedeno podle nového stavu. 

Plošný rozsah navrhované změny se nezměnil. 

Zvýšení počtu pozemků v zadání změny č. 43/10 proti počtu schválenému při přijetí podnětu bylo 

způsobeno dělením pozemků (výsledné rozdělení pozemků je uvedeno v tabulce).  

 

výkaz původního a nového stavu údajů katastru 
nemovitostí 

původní stav nový stav 
2923/1 2923/1 
 2923/6 
2923/2 2923/2 
 2923/4 
 2923/5 
2924/1 2924/1 
 2924/5 

 

      S pozdravem 

  

  Ing. Petr Kolomazník 
Vedoucí odboru strategie a územní koncepce 

 



Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 6. zasedání zastupitelstva města, které 
se konalo dne 25. června 2009 
 
K bodu č. 4 – Petice občanů – průchod golfovým areálem YPSILON 
Mgr. Jan Korytář požádal o zodpovězení otázky, kdo je zodpovědný za několikaletý stav 
městského pozemku v areálu Ypsilon Golf Liberec, a. s. 
 
Pan tajemník JUDr. Marek Řeháček odpovídá na tuto otázku formou Informace č. III. v bodě 
programu pod č. 25 – Informace, dotazy a podněty zastupitelů. 
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