
M A G I S T R Á T   M Ě S T A 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 10. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Návrh na vydání 56.D změny územního plánu města Liberec  

 

Zpracoval: Radim Stanka, Ing. Marek Veselý, odborní referenti oddělení 
územního plánování 

odbor, oddělení: Stavební úřad, oddělení územního plánování  

telefon: 48 524 3519 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Jan Jaksch, pověřený vedoucí oddělení územního pláno-
vání     

 vedoucí odboru Bc. Miroslav Šimek,  vedoucí odboru Stavební úřad v Liberci  

Projednáno: Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánová-
ní 

Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru strategie a územní kon-
cepce 

Poznámka: projednáno v Radě města Liberec 18.10.2011 

Předkládá: 
 

Martina Rosenbergová v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Ing. Jiří Rutkovský v.r., náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 56.D změna územního plánu 
města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí, 
 

vydává  
 56.D  změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu 

a ukládá 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky: 

1) aby  zajistil oznámení o vydání 56.D změny územního plánu města Liberec ve smyslu   
§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 

2) aby zajistil  činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

Termín: neprodleně 

 
D ů v o d o v á    z p r á v a 

Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 163/09 ze dne 2.9.2009, bylo schváleno zadání  
56. změny územního plánu města Liberec (dále jen „ÚPML“). Dne 26.5.2011 bylo usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č. 116/2011 rozhodnuto o rozdělení 56. A změny na 56. A změ-
nu a 56.D změnu. Důvod pro rozdělení změny je popsán v textové části odůvodnění 
v kapitole 1. „Postup pořízení změny“ . Podstata změny je popsána v textové části odů-
vodnění OOP v kapitole 7.3 „Odůvodnění přijatého řešení urbanistické koncepce – 
PODROBNÝ POPIS NÁVRHOVÝCH LOKALIT“.  

Dokument „Opatření obecné povahy“ (dále jen „OOP“) se skládá z částí zpracovávaných po-
řizovatelem a z částí zpracovaných autorizovaným projektantem. Jednotlivé části jsou 
v dokumentu řazeny následovně: Výroková část OOP, která se dále skládá z textové a výkre-
sové části. Odůvodnění OOP, které se dále skládá z textové a výkresové části. 

Návrh změny byl pořizovatelem zákonným způsobem projednán v jednání s dotčenými orgá-
ny, sousedními obcemi a krajským úřadem. Následně byl v rámci řízení o vydání změny ná-
vrh změny projednáván veřejně. Na veřejném projednání nebyly vzneseny žádné námitky a 
připomínky.  

Ve vzájemné součinnosti pořizovatele, Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování a 
Odboru strategie a územní koncepce, byla dokumentace ověřena podle  podmínek zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a je předložena Zastu-
pitelstvu města Liberec, jako příslušnému orgánu pro vydání změny. Podrobnosti o navrhova-
ném řešení jsou dostatečně popsány v části „Odůvodnění“, zpracované projektantem.  

S ohledem na složitost procesů pořízení územně plánovacích dokumentací upozorňuje poři-
zovatel  členy zastupitelstva, že jsou zejména v této fázi výslovně vázáni zákonem. V §84 
odst.2 písmenu x) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, je zastupitelstvu obce vyhrazeno plnit 
úkoly stanovené zvláštním právním předpisem. Tím je v tomto případě stavební zákon, 
který v ustanovení § 54 odst. 3 stanoví: “V p řípadě, že zastupitelstvo obce nesouhlasí 
s předloženým návrhem územního plánu nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předlo-
žený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej zamít-
ne.“ Při případném neschválení předloženého návrhu musí zastupitelstvo přijmout jiné usne-
sení podle ustanovení zákona. Tím buď nadefinuje další postup, nebo zamítnutím celou změ-
nu zruší.  
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Závěr:    Stanovisko pořizovatele:  

Předložený upravený návrh 56.D změny ÚPML , je v souladu s právními předpisy, 
s potřebami územního rozvoje města Liberec a s cíli a úkoly územního plánování a proto 
jej předkládá   ke schválení  a vydání Zastupitelstvem města Liberec.   

Příloha usnesení : Opatření obecné povahy 56.D změny územního plánu města Liberec. 
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