
S T A T U T Á R N Í   M � S T O 

L I B E R E C  

 

8.  zasedání zastupitelstva m�sta dne: 24. 9. 2009 

Bod po�adu jednání:       

V�c: Ukon�ení procesu po�izování 21.C zm�ny územního plánu m�sta Liberec  

 

Zpracoval: Ing. Lubor Franc�, specialista analytik a demograf 

odbor, odd�lení: Strategie a územní koncepce 

telefon: 48 524 3526 

Schválil: vedoucí odd�lení       

 vedoucí odboru Ing. Petr Kolomazník 

Projednáno: Ing. František Hruša, nám�stek primátora 

Ing. Ivo Palouš, ur�ený zastupitel k jednání s po�izovatelem 
územn� plánovací dokumentace 

Miroslav Šimek, vedoucí Stavebního ú�adu 

Poznámka: projednáno v Rad� m�sta dne 15. 9. 2009 

P�edkládá: Ing. Ji�í  Kittner, v. r. 
primátor  m�sta 

                                                       

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo m�sta po projednání       

s c h v a l u j e      
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• ukon�ení procesu po�izování 21.C zm�ny územního plánu m�sta Liberec, 

• op�tovné posouzení požadavk� na zm�nu v rámci po�izování „nového“ územního plánu 

m�sta Liberce 

a   u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, nám�stkovi primátora, zajistit následné kroky po ukon�ení procesu 

po�izování 21.C zm�ny územního plánu m�sta Liberec. 

Termín: neprodlen� 
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D� v o d o v á  z p r á v a  
 

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.  

V listopadu roku 2007 byl zpracován návrh zadání 21. zm�ny a v souladu s § 47 zákona 
�. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, projednán. Po projednání návrhu 
zadání 21. zm�ny byla od 21. zm�ny odd�lena zm�na 21.C. Zadání 21.C. zm�ny bylo schvá-
leno usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �. 63/08 ze dne 27. 3. 2008. V 21.C zm�n� jsou 
podn�ty, ke kterým m�ly dot�ené orgány velké množství požadavk� a u v�tšiny požadovaly 
vylou�ení podn�tu z dalšího procesu po�izování.  

Další proces po�ízení 21.C zm�ny by znamenal pravd�podobn� neú�elné vynaložení zna�-
ných finan�ních prost�edk� na zpracování dokumentace návrhu 21.C zm�ny. Návrh 21.C 
zm�ny by se dle požadavk�, které byly uplatn�ny k návrhu zadání, samostatn� bez širších 
vazeb na celé území m�sta nepoda�ilo projednat. Z t�chto d�vod� je vhodné ukon�it proces 
po�izování 21.C zm�ny. 

V souvislosti s p�ipravovaným „novým“ územním plánem Liberce (podn�t k po�ízení „no-
vého“ územního plánu Liberce byl schválen usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �. 92/07 
ze dne 31. 5. 2007; zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �. 201/08 
ze dne 30. 10. 2008) bude projednáno vhodné využití lokality 21.C zm�ny v rámci „nového“ 
územního plánu Liberce. 

  Rozhodnutí o schvalování, p�íp. ukon�ení po�izování, územn� plánovací dokumentace 
i jejích zm�n je pln� v  kompetenci zastupitelstva m�sta 

 

V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje o jednotlivých podn�tech 21.C zm�ny: 

  
�íslo  
podn�tu 

Katastrální 
území 

�íslo  
parcelní 

Funkce dle platného 
územního plánu 

Požadavek na zm�nu 
funk�ního využití 

21/17 Machnín 47/2- �ást plochy p�írody a krajiny BV  
bydlení venkovské 

21/18 Machnín 292/5 plochy p�írody a krajiny VD 
plochy pracovních akti-
vit 

21/20 Ruprechtice 864/1,865/1 plochy p�írody a krajiny B�  
bydlení �isté-RD 

21/22 Staré  
Pavlovice 

773/1 - �ást plochy p�írody a krajiny B� 
bydlení �isté - RD 

21/28 Starý Harcov 1251/7, 
1259/3, 
1249/6, 
1248/4, 
1260/10, 
1260/6 

plochy p�írody a krajiny, 
1249/6 – plochy doprav-
ní vybavenosti 

B�  
bydlení �isté-RD 

21/34 Kunratice 
u Liberce 

188/1 – �ást plochy p�írody a krajiny VD 
plochy pracovních akti-
vit 
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21/36 Machnín 405/7 �ást 
396/13 �ást 

plochy p�írody a krajiny R 
plochy sportu a rekrea-
ce 

21/38 Horní Suchá 
u Liberce 

221/1 plochy p�írody a krajiny BV 
bydlení venkovské 

21/39 Ostašov  
u Liberce 

207/1,211/1, 
218,219 

plochy p�írody a krajiny, 
218 – plochy dopravní 
vybavenosti 

BV 
bydlení venkovské 

21/53 Krásná  
Studánka 

125/23, 
125/24 

plochy p�írody a krajiny BV 
bydlení venkovské 

21/54 Krásná  
Studánka 

125/21, 
125/22 

plochy p�írody a krajiny BV 
bydlení venkovské 

21/60 Vratislavice 
nad Nisou 

3645 plochy p�írody a krajiny BV 
bydlení venkovské 

 
 

 
 


