
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 5. 9. 2013 

Návrh harmonogramu pro zajištění Doporučení pro určeného 
zastupitele k návrhu pořizovatele na vypořádání námitek a 

připomínek k ÚP 

 
     Předkládá:  Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, sport 

a cestovní ruch 
  

Zpracoval:  Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, sport a 
cestovní ruch 

  

 



                           Důvodová zpráva 
 
Do 20.6.2013 mohla veřejnost podat námitky a připomínky k ÚP. Této možnosti využilo 700 
subjektů, vzhledem ke zvýšené administrativní náročnosti a nutnosti dodržet předpokládaný 
harmonogram přípravy nového ÚP byl navržen předložený harmonogram pro zajištění 
Doporučení. Předpokládám, že dojde ke zvýšení časové náročnosti na projednání Doporučení 
v ZM, proto je navrženo pokračování zastupitelstva vždy v následující den po řádném 
zasedání zastupitelstva a to na zastupitelstvu v září a v říjnu t.r. V případě shody a kvalitního 
projednání ve výboru pro rozvoj a ÚP bude možné projednat tento bod za řádném zasedání 
zastupitelstva bez nutnosti pokračování v následující dny po jednání ZM. 
 



Harmonogram přípravy nového UP LIBEREC VIII - XII 2013 - pro zastupitele 15.8.2013

VIII. - X. Výbor pro rozvoj a územní plánování a pořizovatel Zajištění Doporučení zastupitelstva pro určeného zastupitele

X. - XII. Pořizovatel Zapracování DOPORUČENÍ, vypořádání námitek a připomínek (část)

SRPEN 2013
27.8 úterý RM - jednání RM - řádné BOD č.1 : HARMONOGRAM - Schválení + zařazení informace do ZM

ZÁŘÍ 2013

2.9 pondělí VÝBOR - řádné jednání
Projednání podkladů + schválení harmonogramu, který stanoví jednání 

VÝBORU tak, aby projednal všechny podklady v potřebném termínu

Bod č.1 : Harmonogram přípravy - informace v ZM

Bod č.2 : Informace o projednání návrhu námitek a připomínek ve VÝBORU 

a možnost uložit výboru projednání v mimořádném výboru 

9.9 pondělí VÝBOR - rezerva pro mimořádné jednání

Projednání podkladů. Jednání se uskuteční pokud to odsouhlasí výbor 2.9. 

nebo určí zastupitelstvo 5.9. Další rezervovaný termín je termín pondělí 16.9 

nebo může být i více termínů pro jednání výboru.

16.9 pondělí VÝBOR - rezerva pro mimořádné jednání

17.9 úterý RM  - Jednání rady města - řádné Schválení zařazení Bodu č.3. "DOPORUČENÍ - část I." na ZM

Bod č.3 : "DOPORUČENÍ část I." - SCHVÁLENÍ

Bod č.4 : Možnost ZM uložit výboru projednání zbývající části námitek a 

připomínek v mimořádném výboru

27.9 pátek
ZM - Pokračování jednání zastupitelstva města pokud 

bude jednání ZM 26.9. přerušeno
Bod č.3 : "DOPORUČENÍ část I." - SCHVÁLENÍ

ŘÍJEN 2013
7.10 pondělí VÝBOR - řádné jednání Projednání zbývajících podkladů pro DOPORUČENÍ část II.

15.10 úterý RM - Zasedání rady města - řádné Schválení zařazení Bodu č.5. na ZM

31.10 čtvrtek
ZM - Jednání zastupitelstva města - řádné, Bod č. 5 

bude zařazen jako poslední bod k projednání
Bod č.5 : "DOPORUČENÍ část II." - SCHVÁLENÍ

1.11 pátek
ZM - Pokračování jednání zastupitelstva města pokud 

bude jednání ZM 31.10. přerušeno
Bod č.5 : "DOPORUČENÍ část II." - SCHVÁLENÍ

VYSVĚTLIVKY

Bod č.1 HARMONOGRAM - Harmonogram přípravy nového UP VIII.-XII. 2013 - informace v ZM

Bod č.2 Informace o projednání návrhu námitek a připomínek ve VÝBORU a možnost uložit výboru projednání v mimořádném výboru 

Bod č.3

Bod č.4 Možnost ZM uložit výboru projednání zbývající části námitek a připomínek v mimořádném výboru

Bod č.5

Zasedání zastupitelstva ZM

26.9 čtvrtek
ZM - Jednání zastupitelstva města - řádné, Bod č. 3 

bude zařazen jako poslední bod k projednání

DOPORUČENÍ část I. - Doporučení zastupitelstva pro určeného zastupitele u všech nebo značné části námitek a připomínek dle návrhu 

pořizovatele

DOPORUČENÍ část II. - Doporučení zastupitelstva pro určeného zastupitele u zbývající části námitek a připomínek dle návrhu pořizovatele

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY NOVÉHO UP                   VIII.-XII. 2013

Vypořádání námitek a připomínek k návrhu územního plánu

Podrobný harmonogram zajištění Doporučení zastupitelstva pro určeného zastupitele 
k vypořádání námitek a připomínek k návrhu UP 2013  (dále jen DOPORUČENÍ)

5.9 čtvrtek ZM - Jednání zastupitelstva města - řádné

vypracoval: Ing. Jiří Rutkovský

určený zastupitel ve spolupráci s OHA MML
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