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Návrh odpovědi pro zástupce petičního výboru: 
 
Vážení zástupci petičního výboru, 
 
dne 30. dubna 2010 byla do podatelny Magistrátu města Liberec doručena petice, kterou 55 
občanů města Liberec vyjadřuje svůj nesouhlas s výstavbou parkovacích ploch v obytné části 
Bendlovy ulice, kterou má v současné době připravovat Technická univerzita v Liberci. Podrobně 
jsou popsány i důvody, které dotčené občany vedou k tomuto jejich postoji, zejména se jedná o 
existenci zeleně v lokalitě vč. dětského hřiště vybudovaného svépomocí občanů na pozemcích 
Technické university atp. Součástí písemností k petici byly i námitky pana Ondřeje Vohlídala a 
paní Petry Gabarové proti vyloučení vlastníků přilehlých nemovitostí z řízení k žádosti o umístění 
stavby TUL a způsobu zveřejnění záměru stavby. Tyto byly předány Magistrátu města Liberec 
s tím, že na ně bude tímto orgánem přímo podatelům taktéž odpovězeno.  
 
Musím bohužel konstatovat, že statutární město Liberec (dále jen SML) není přímo k projednání 
petice příslušné, neboť není investorem žádných staveb v této části města, vlastníkem pozemků, 
na nichž výstavba má vznikat a ani není kompetentní stavební záměry Technické univerzity 
jakkoliv ovlivňovat. Volené orgány SML nemohou ani ovlivňovat výsledky územních a 
stavebních řízení, která jsou vedena u Magistrátu města Liberec, Stavebního úřadu v Liberci, 
neboť zde se jedná o výkon státní správy v přenesené působnosti, kdy jediným kompetentním 
orgánem k přezkoumávání rozhodnutí a postupu je nadřízený orgán tj. Krajský úřad Libereckého 
kraje.  
 
Vážení zástupci petičního výboru, lituji, ale SML v tuto chvíli nemůže ve věci učinit nic jiného, 
než petici pro nepříslušnost postoupit orgánům Technické univerzity v Liberci, konkrétně útvaru 
kvestora, který je za správu a výstavbu univerzitních budov zodpovědný. S Vaší peticí, návrhem 
odpovědi i stanoviskem Magistrátu města Liberec, Stavebního úřadu v Liberci k námitkám bude 
předtím nicméně seznámena Rada města Liberec.  
 
V této souvislosti je již možné jen uvést, že s ohledem na Váš požadavek, aby nebyla Bendlova 
ulice využívána jako příjezdová komunikace ke staveništi, neboť není dimenzována na pohyb 
těžké stavební techniky, byl upozorněn odbor technické správy veřejného majetku MML, který 
vykonává funkci správce komunikací a odbor dopravy MML tak, aby tento Váš požadavek byl – 
pokud možno – zohledněn, případně aby byla investorovi předem dána striktní povinnost 
případné poškození komunikace vyřešit její kompletní rekonstrukcí. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan  
Ondřej Vohlídal 
Bendlova 1130/15 
460 01 Liberec 
 

příloha č. 1 - návrh odpovědi pro zástupce petičního výboru



příloha č. 2 - odpověď SÚ MML na námitku
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