
M A G I S T R Á T   M Ě S T A 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 

Bod pořadu jednání:         

Rozdělení 68. změny územního plánu města Liberec. 
 

 

Zpracoval: Adam Lenert, odborný referent oddělení územního plánování 

odbor, oddělení: odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování 

telefon: 48 524 3515 

 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Petr Kolomazník 

 vedoucí odboru Ing. Petr Kolomazník 

 

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

ní, sport a cestovní ruch 

 

Poznámka: projednáno v Radě města Liberec 19. 6. 2012 

a ve výboru pro rozvoj a územní plánování dne 23. 4. 2012, 24. 

5. 2012, 28. 5. 2012 a 4. 6. 2012 

  

Předkládá: 

 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 

Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky  
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

rozdělení 68. změny územního plánu města Liberec na dvě části. První část bude obsahovat 

upřesnění definice zařízení pro zajištění správy a provozu ploch a bude označena 68A. Druhá část 

bude obsahovat přeřešení regulativu pro plochy bydlení venkovského, čistého, městského a smíše-

ného městského… „musí být chráněna veškerá existující doprovodná zeleň, hřiště a rekreační zařízení 

na veřejných prostranstvích, využívané pro účely krátkodobé rekreace“ a bude označena 68B.  

 

 

a ukládá  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky: 

zajistit následné kroky v procesu pořizování 68A a 68B změny územního plánu města Libe-

rec. 

Termín: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 

 

Zastupitelstvo města Liberec svým usnesením č. 64/2012 ze dne 29. 3. 2012 rozhodlo 

o pořízení 68. změny závazné části územního plánu města Liberec (dále jen „68. změna“). 

Podkladem pro zpracování 68. změny byl podnět SML na odstranění rozporuplných defini-

cích v platném ÚPML.   

Pořizovatel předložil dne 23. 4. 2012 na 4. řádné zasedání výboru pro rozvoj a územní 

plánování (dále jen „výbor“) návrh zadání 68. změny ÚPML. V průběhu tohoto zasedání se 

stal výbor neusnášení schopný, proto tento bod byl předložen na 3. mimořádném zasedání 

výboru s tím, že po dohodě s určeným zastupitelem pro územní plánování Ing. Rutkovským 

navrhl pořizovatel rozdělení změny na dvě části. První část bude obsahovat upřesnění definice 

zařízení pro zajištění správy a provozu ploch a bude označena 68A. Druhá část bude obsaho-

vat přeřešení regulativu pro plochy bydlení venkovského, čistého, městského a smíšeného 

městského… „musí být chráněna veškerá existující doprovodná zeleň, hřiště a rekreační zaří-

zení na veřejných prostranstvích, využívané pro účely krátkodobé rekreace“ a bude označena 

68B. 3. mimořádný výbor před tímto bodem se opět stal neusnášení schopný. Pořizovatel ten-

to bod znovu předložil na 4. mimořádné zasedání výboru, kde se situace znovu opakovala. Na 

5. řádném zasedáním výboru dne 4. 6. 2012 výbor doporučil zastupitelstvu města rozdělit 

změnu 68 na dvě části, tak jak navrhoval pořizovatel s tím, že pro rozdělení změny byli 

všichni přítomní členové. Výbor dále jednomyslně doporučil projednat část 68A, která řeší 

upřesnění definice zařízení pro zajištění správy a provozu ploch. K části 68B výbor nepřijal 

žádné usnesení, proto tato část bude předložena do dalšího výboru.   

Rozhodnutí o schvalování, rozdělení, příp. ukončení pořizování, územně plánovací 

dokumentace i jejich změn je plně v kompetenci zastupitelstva města. 

 


