
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 09. 2009 

Bod pořadu jednání:       

Věc: Ukončení procesu pořizování 24. změny územního plánu města Liberec  

 

Zpracoval: Ing. Lubor Franců, specialista analytik a demograf 

odbor, oddělení: Strategie a územní koncepce 

telefon: 48 524 3526 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Petr Kolomazník 

Projednáno: Ing. František Hruša, náměstek primátora 

Ing. Ivo Palouš, určený zastupitel k jednání s pořizovatelem 
územně plánovací dokumentace 

Miroslav Šimek, vedoucí Stavebního úřadu 

Poznámka: projednáno v Radě města 15. 9. 2009 

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
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 ukončení procesu pořizování 24. změny územního plánu města Liberec, 

 opětovné posouzení požadavku na změnu v rámci pořizování nového územního plánu 

města Liberec 

a   u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, zajistit následné kroky po ukončení procesu 

pořizování 24. změny územního plánu města Liberec. 

Termín: neprodleně 
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Dů v o d o v á  z p r á v a  

Zastupitelstvo města Liberec svým usnesením č. 151/05 ze dne 1. 9. 2005 rozhodlo o po-
řízení 24. změny závazné části územního plánu města Liberec. 

24. změna je pořizována z podnětu Statutárního města Liberec. Důvodem pořízení 
24. změny bylo zrušení prodloužení tramvajové trati k dolní stanici lanové dráhy v Dolním 
Hanychově. 

V souvislosti s připravovaným „novým“ územním plánem Liberce (podnět k pořízení „no-
vého“ územního plánu Liberce byl schválen usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 92/07 
ze dne 31. 5. 2007; zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 201/08 
ze dne 30. 10. 2008) bude vhodnější neprojednávat tuto změnu samostatně, ale v rámci „no-
vého“ územního plánu Liberce. Změna bude řešena v širších souvislostech a bude posouzeno 
vhodné využití uvolněných ploch např. pro potřeby plánované přeložky Ještědské ulice. 

 Rozhodnutí o schvalování, příp. ukončení pořizování, územně plánovací dokumentace i 
jejích změn je plně v  kompetenci zastupitelstva města 

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o 24. změně územního plánu města Liberec: 

Číslo 
podnětu 

Katastrální 
území 

Číslo parcelní 
Funkce dle platného 
územního plánu 

Požadavek na změnu 
funkčního využití 

24 Horní 

Hanychov 

487, 690/30, 690/8, 75, 
762/3, 84, 83, 762/6, 97, 
96, 127, 125, 126, 117/2, 
117/4, 123, 122, 121/1, 
121/2, 121/3, 121/4, 
120/1, 119/3, 119/4, 
104, 690/1, 106, 108/1, 
108/2, 110/1, 111/1, 
111/2 

návrh -  plochy do-
pravní vybavenosti – 
prodloužení tramvajo-
vé trati k dolní stanici 
lanové dráhy 

zrušení prodloužení 
tramvajové trati 

výřez z územního plámu města Liberec: 

 


