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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     

Nesouhlas občanů Rudolfova se zařazením plochy pro zřízení zvířecího hřbitova v městské 
části Liberec XXI- Rudolfov do návrhu územního plánu. 

s c h v a l u j e  
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formu vypořádání s nesouhlasem OS RUDOLFOV – JIZERSKÉ HORY a  připomínkou 
k nově pořizovanému územnímu plánu a to v rámci vyhodnocení všech připomínek uplatně-
ných k pořizovanému územního plánu 

předložený návrh odpovědi petentům – koncept pro dopis pana náměstka  

Důvodová zpráva 
NESOUHLAS občanů městské části Liberec XXI- Rudolfov se záměrem zřídit  zvíře-

cí hřbitov uvedeným v návrhu nového  územního plánu  v k.ú. Rudolfov, byl podán dne 30. 5. 
2013. Podle vyjádření odboru právního MML nesplňuje podaný dokument formu petice          
a bude vyřizován odborem hlavního architekta jako připomínka k návrhu územního plánu 
Liberec.  

Podepsaní občané vyjadřují zásadní nesouhlas se záměrem uvedeným v návrhu nové-
ho územního plánu tj. - zřídit na území Rudolfova, bezprostředně vedle stávajícího hřbitova 
humánního samostatný hřbitov pro zvířata celoměstského významu. 

 Nesouhlas sepsaný Občanským sdružením RUDOLFOV – JIZERSKÉ HORY protes-
tuje proti jakékoli výstavbě zvířecího hřbitova v oblasti, jednoznačné zdůvodnění však neuvá-
dí. 

Součástí námětů a připomínek k zadání územního plánu i připomínek ke konceptu 
územního plánu byl požadavek občanů města – majitelů psů i jiných zvířat vymezit územním 
plánem ve městě plochu, která by sloužila pro speciální hřbitov pro zvířata. Zhotovitel územ-
ního plánu společně s pořizovatelem i pověřeným zastupitelem, v návaznosti na informace 
z jiných českých měst, na požadavky hygienické a veterinární služby se snažili ve městě vy-
mezit relativně od zástavby odtržený prostor, který by mohl této funkci vyhovovat.  

Pozemek p.č. 198 k.ú. Rudolfov navržený pro uvedený záměr je ve vlastnictví města, 
přímo navazuje na dnešní historický obecní hřbitov v Rudolfově (ve správě TSML), byl 
v návrhu ÚP vymezen jako monofunkční prakticky nezastavitelná plocha (zastavitelnost 1%). 
Je lokalizován na okraji lesa, obslužitelný z navazujícího prostoru a parkoviště u restaurace 
ČESKÁ CHALUPA. Současný humánní hřbitov je v dnešní době užíván pouze v omezené 
míře, je však funkční a zrušený není. Do jaké míry plní pro místní obyvatele hřbitov opravdu 
funkci pietního místa, je na dalším posouzení. V sousedství hřbitova je umístěn pomníček. 

Před konkrétní realizací záměru, o jehož realizaci na uvedeném pozemku není ještě 
rozhodnuto nutno záměr posoudit v územním a ve stavebním řízení a dále i z hlediska hydro-
logického, geologického a hygienického a dále v případě zřizování zajistit ochranu obyvatel 
proti jeho vlivu na zdraví občanů. 

ZA TĚCHTO OKOLNOSTÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ PONECHAT NÁVRH NA ZA-
ŘAZENÍ PLOCHY HŘBITOVA PRO ZVÍŘATA V DOKUMENTACI NÁVRHU ÚZEM-
NÍHO PLÁNU.  BYL PROJEDNÁN V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU.  PRO DALŠÍ ROZHODOVÁNÍ JE PŘÍNOSNÉ ZAJISTIT ODBOR-
NÉ POSOUZENÍ VLIVU ÚMÍSTĚNÍ  HŘBITOVA NA UVEDENÉM POZEMKU Z VÝŠE 
UVEDENÝCH HLEDISEK.  
 Nesouhlas byl adresován zastupitelům, a proto nutno vyřízení PŘIPOMÍNEK, včetně 
návrhu odpovědi předložit do zastupitelstva města ke schválení. 

 

PŘILOHY: KOPIE TEXTU NESOUHLASU OBČANŮ  

       NÁVRH ODPOVĚDI – KONCEPT DOPISU 
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Návrh odpovědi autorů nesouhlasného stanoviska- koncept dopisu. 

Vážená paní magistro, 

 Dne 30. 5. 2013 byl na podatelnu magistrátu města Liberec doručen „Nesouhlas obča-
nů se záměrem zřízení hřbitova pro zvířata v lokalitě Rudolfov“. Dopis občanů vyjadřuje zá-
sadní nesouhlas podepsaných občanů se záměrem uvedeným  v návrhu nového územního plá-
nu zřídit na území Rudolfova, bezprostředně vedle stávajícího hřbitova humánního, samostat-
ný  hřbitov pro zvířata celoměstského významu. 

Podle vyjádření odboru právního MML nesplňuje podaný dokument formu petice a bude pro-
to vyřizován odborem hlavního architekta jako připomínka k návrhu územního plánu 
Liberec.  

 Podaná připomínka, sepsaná Občanským sdružením RUDOLFOV – JIZERSKÉ HO-
RY, protestuje proti jakékoli výstavbě zvířecího hřbitova v oblasti, jednoznačné zdůvodnění 
nesouhlasu však neuvádí. 

Součástí námětů a připomínek k zadání územního plánu i připomínek ke konceptu 
územního plánu byl požadavek občanů města – majitelů psů i jiných zvířat vymezit územním 
plánem ve městě plochu, která by sloužila pro speciální hřbitov pro zvířata. Projektant územ-
ního plánu společně s pořizovatelem i pověřeným zastupitelem, v návaznosti na informace z 
jiných českých měst, na požadavky hygienické a veterinární služby se snažili ve městě vyme-
zit relativně od zástavby odtržený prostor, který by mohl této funkci vyhovovat. 

Pozemek p. č. 198 k.ú. Rudolfov navrhovaný pro toto specifické využití je ve vlastnic-
tví města, přímo navazuje na dnešní historický obecní hřbitov v Rudolfově (ve správě TSML), 
byl v návrhu ÚP vymezen jako monofunkční prakticky nezastavitelná plocha (zastavitelnost 
1%). Je lokalizován na okraji lesa, je obslužitelný z navazujícího prostoru a parkoviště u re-
staurace ČESKÁ CHALUPA.  Současný humánní hřbitov je v dnešní době užíván pouze v 
omezené míře, je funkční a zrušený není. Do jaké míry tvoří pro místní obyvatele hřbitov 
opravdu pietní místo je na posouzení. V sousedství hřbitova je umístěn pomníček. 

Před konkrétní realizací záměru, o jehož realizaci na uvedeném pozemku není ještě 
rozhodnuto, nutno záměr posoudit v územním a stavebním řízení a dále i z hlediska hydrolo-
gického, geologického a hygienického a dále v případě zřizování zajistit ochranu obyvatel 
proti jeho vlivu záměru na zdraví občanů.  

ZA TĚCHTO OKOLNOSTÍ JE NAVRHOVÁNO PONECHAT NÁVRH NA ZAŘA-
ZENÍ PLOCHY HŘBITOVA PRO ZVÍŘATA V DOKUMENTACI NÁVRHU ÚP. BYL 
PROJEDNÁN V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A 
PRO DALŠÍ ROZHODOVÁNÍ JE POTŘEBNÉ ZAJISTIT ODBORNÉ POSOUZENÍ VLI-
VU ÚMÍSTĚNÍ  HŘBITOVA NA UVEDENÉM POZEMKU Z VÝŠE UVEDENÝCH 
HLEDISEK. 

 Nesouhlas byl adresován zastupitelům, a proto byla informace o formě vyřízení při-
pomínky včetně návrhu odpovědi pro Vás předložena do zastupitelstva města ke  schválení. 




