
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 5. 9. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Projednání návrhu na vypořádání námitek a připomínek k návrhu územního plánu 
Liberec ve výboru pro rozvoj a územní plánování 

 

 

Zpracoval: Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky a určený zastupitel 

odbor, oddělení:       

telefon: 48 524 3121 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru       

Projednáno:       

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 

Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

      

u k l á d á  

výboru pro rozvoj a územní plánování projednat návrh na vypořádání námitek a připomínek 

podaných k návrhu územního plánu Liberec dle podkladů, které byly předány členům výboru 

dne 7.8.2013 a doplněny 15.8.2013 a 3.9.2013. Námitky a připomínky ve výboru budou pro-
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jednány tak, aby určený zastupitel mohl doporučení výboru zpracovat a následně předložit k 

projednání v RM 17.9.2013 a následně v ZM 26.9.2013. 

 Termín: do 16.9.2013 

 

D ů v o d o v á    z p r á v a 
Návrh územního plánu byl veřejně projednán na veřejném projednání dle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „zákon“) dne 13.6.2013. Čtvrtek 

20.6.2013 byl posledním dnem, kdy mohla veřejnost podat k projednávanému návrhu námitky 

a připomínky. K návrhu územního plánu bylo celkem podáno 700 námitek a připomínek. 

Všechny podané námitky a připomínky byly zadministrovány a pořizovatel ve spolupráci 

s určeným zastupitelem vypracoval návrh na jejich vypořádání. O námitkách rozhoduje zastu-

pitelstvo města až při vydávání územního plánu, přesto je snahou informovat zastupitelstvo již 

nyní a znát jeho názor na rozhodování o jednotlivých námitkách. 

Výbor pro rozvoj a územní plánování byl zřízen jako poradní orgán Zastupitelstva města Li-

berec usnesením č. 24/2011 ze dne 27.1.2011. Současně byl schválen statut, dle kterého je 

výboru svěřen dohled nad procesem přípravy nového územního plánu. Dle článku III. statutu 

„výbor plní další úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. Zastupitelstvo může řídit usnesením 

činnost výboru tím, že mu ukládá úkoly, projednává zápisy a předkládá náměty k projednání.“ 

Vzhledem ke složitosti a časové náročnosti projednání návrhů na vypořádání námitek a při-

pomínek je třeba materiál projednat ve výboru a přijmout doporučení pro zastupitelstvo měs-

ta, následně jako výstup ze zastupitelstva města získat doporučení pro určeného zastupitele, 

který na základě usnesení zastupitelstva města uplatní požadavky u pořizovatele na jiné vypo-

řádání. Požadavky ze zastupitelstva je třeba u pořizovatele uplatnit do 30.9.2013 ve složitěj-

ších a nerozhodnutých případech výjimečně do 4.11.2013 a to vzhledem k nutnosti dodržení 

harmonogramu, který výbor určenému zastupiteli doporučil dodržet dne 7.8.2013 a který byl 

schválen v radě města dne 27.8.2013. Harmonogram je předkládán jako informace 

v zastupitelstvu města dne 5.9.2013. Vzhledem k ustanovení statutu výboru, schváleného 

harmonogramu v RM a vzhledem k časové náročnosti a složitosti materiálu je třeba uložit 

výboru projednání návrhu na vypořádání v termínu do 16.9.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


