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Informace o činnosti výboru pro rozvoj a územní plánování 
za období leden - březen 2013 

 
Za uplynulé období proběhly celkem 3 řádná zasedání výboru pro rozvoj a územní plánování 
a bylo svoláno jedno mimořádné zasedání, které ovšem nebylo usnášeníschopné kvůli 
nedostatku členů. Toto zasedání proběhlo neformálně. Během zasedání projednával výbor 
změny územního plánu města Liberec (dále jen „ÚPML“) – zadání 70. změny ÚPML a 
podnět k pořízení 71. změny ÚPML. Výbor se zabýval také změnami ÚPML, které prozatím 
nebyly ukončeny. 
 
Hosté RNDr. Lauermannová, Ing. Čáp a Mgr. Vaško byli pozváni na žádost předsedkyně výboru za 
účelem ujasnění výběru výsledné varianty územní studie D16 a jejího významu pro nově 
zpracovávaný územní plán Liberce.  
 
Výbor pro územní plánování řešil také problém s nízkou účastí členů a jejich odcházení v průběhu 
jednání - problematiku prodiskutuje Ing. Hrbková s kluby, dále bude tento bod případně předložen do 
dubnového výboru. 
 
 
 

1. obsah jednání výboru 
 

• zadání 70. změny ÚPML  
• program a obsah veřejných besed k návrhu územního plánu  
• územní studie zeleně Liberec  
• územní studie Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za Ještědským hřbetem  
• podnět k pořízení 71. změny ÚPML  
• přehled pořizovaných změn ÚPML  
• lokalita Radčice u Krásné Studánky – investiční záměr 
• Informace - územní studie „Nad Pianovkou“  
• Návrh na zefektivnění činnosti výboru pro rozvoj a územní plánování   
• Návrh termínů zasedání výboru 

 
 

2. přijatá doporučení 
 

• Zadání 70. změny ÚPML (zpřesnění koridorů ze ZÚR) 
- Výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh zadání 70. změny ÚPML. 

 (9-0-0) 
• Program a obsah veřejných besed k návrhu územního plánu 

- Výbor bere na vědomí harmonogram veřejných besed k návrhu územního plánu 
Liberec. Případné připomínky členů výboru je nutné poslat do 11.1. 2013 na OHA.
  (7-0-0) 

 
• Podnět k pořízení 71. změny ÚPML 

- Výbor nerozhodl v žádném z bodů 
 

• Územní studie Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za Ještědským 
hřbetem (D16) 
- Výbor bere na vědomí informaci k územní studii D16. Budou sjednána jednání k 

dořešení kategorie a napojení sběrné obvodové komunikace do MÚK Svárov.  
 (7-0-0) 



 
• Přehled pořizovaných změn ÚPML 

- Výbor doporučuje ukončit proces pořizování 55. změny ÚPML a návrhů č. 56/1, 56/6, 
56/7, 56/15 ze změny ÚPML č. 56.  

- Doporučuje dále vymezit potřebný veřejný prostor a pokračovat v procesu pořízení 
změny č. 52. B ÚPML. Pokračovat v procesu pořízení změny č. 51, č. 66, č. 67, č. 
68.A, č. 70 a návrhů č. 56/8, 56/9, 56/11, 56/16 ze změny č. 56 ÚPML.   
 (8-0-0) 

 
• Lokalita Radčice u Krásné Studánky 

- Výbor bere na vědomí informace k žádosti lokality Radčice u Krásné Studánky, 
pověřuje náměstka Bc. Šolce a Ing. Rutkovského jednat v této věci s investorem a 
předložit informace výboru.        
 (8-1-0) 

 
• Územní studie „Nad Pianovkou“ 

- Výbor bere na vědomí vložení územní studie „Nad Pianovkou“ do evidence územně 
plánovací činnosti.         
 (7-0-0)   

 
 
 

 
 


