
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 28. 11. 2013 

Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj k pořizování územní 
studie zeleně 

 
Předkládá:  Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky 

  

Zpracoval:  Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky 

  

telefon: 485 243 121 
 

 

 



D ů v o d o v á    z p r á v a 
 

Na 8. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 26.9.2013 byla podána informace, 

že projednávaný bod „Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Územní studie zeleně 

Liberec“ byl na 12. radě města dne 18.6.2013 přerušen. Jedním z důvodů byla konzultace na 

Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“), ze které vyplynul závěr, že vydání 

územního plánu není možné podmínit pořízením územní studie. Viz vybrané závěry z přílohy: 

„Dne 17.6.2013 proběhla schůzka zástupců statutárního města Liberec, Krajského úřadu 

Libereckého kraje a ministerstva. Předmětem metodické schůzky byl obecný právní výklad 

řešení problémů souvisejících s pořizováním nového územního plánu. S ohledem na to, že se 

jednalo o metodickou konzultaci, nebyl z této schůzky pořizován záznam.“  

„Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, nepřipouští, aby pořizování a vydání územního plánu bylo podmíněno 

pořízením územní studie.“ 

K této věci byl na 8. zasedání ZM zastupitelkou Mgr. Tachovskou vznesen dotaz na proces 

pořízení územní studie zeleně. Na toto byly sděleny informace o proběhlé schůzce zástupců 

statutárního města Liberec, Krajského úřadu Libereckého kraje a ministerstva pro místní 

rozvoj, kde byla problematika územní studie konzultována.  

Na základě uvedených informací na 8. jednání ZM, byly k proběhlé schůzce vyžádány  

Mgr. Tachovskou bližší informace od vedoucího odboru hlavního architekta. Současně byl na 

základě požadavku zastupitelky Ing. Hrbkové ohledně získání písemného vyjádření 

ministerstva dne 31.10.2013 zaslán dotaz s žádostí o písemné potvrzení diskutovaných 

závěrů. Do dnešního dne odbor hlavního architekta neobržel písemnou odpověď na svoji 

žádost. Z tohoto důvodu je Zastupitelstvu města Liberec předkládána kopie dopisu 

z ministerstva, která je reakcí na žádost Mgr. Tachovské a danou problematiku obsahuje. 

Tento dopis byl zaslán v kopii na vědomí Magistrátu města Liberec a Krajskému úřadu 

Libereckého kraje. Celé znění dopisu je přílohou materiálu, vybrané závěry jsou uvedeny 

výše. 

 

 

 

 

 

Příloha: 

Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj k pořizování územní studie zeleně ze dne 5.11.2013 
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27.10.2013 
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Ing. Vladimir Voldfich 
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Mgr. Zuzana Tachovska 
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Vee: Porfzovanf uzemnf studfe zelene pro Statutarnf mesto Liberee 

Vazena pani magistro, 

obdrzel jsem Vas dopis ze dne 27. 10. 2013, kteJ)i je evidovan Ministerstvem pro mfstni rozvoj 

(dale jen "Ministerstvo") pod c.j.: MMR-33820/2013. V tomto dopise zadate 0 informaci 
ve veci schuzky, ktera probehla dne 17. 6. 2013 na Ministerstvu, a k porizovani uzemni studie 
zelene pro Statutarni mesto Liberec. 

One 17. 6. 2013 od 12:30 hodin probehla schuzka zastupcu Statutarniho mesta Liberec, 
Krajskeho uFadu Libereckeho kraje a Ministerstva. Predmetem teto metodicky zamerene 
schuzky byl obecny pravni vyklad reseni problemu souvisejicich s poFizovanfm noveho 
tlzemnfho planu. S ohledem na to, ze se jednalo 0 metodickou konzultaci , nebyl z teto schUzky 
porizovan zaznam. 

Ministerstvu neprfslusi vyjadFovat se konkretne k tlzemnimu plimu Statutniho mesta Liberce. 

Z tohoto duvodu se Ministerstvo k problematice vztahu mezi tlzemnf studii a tlzemnfm planem 
vyjadFuje pouze v obecne rovine. 

Zakon c. 183/2006 Sb. , 0 tlzemnfm planovanf a stavebnfm radu (stavebni zakon), ve znenf 
pozdejsfch pFedpisu, nepripoustf, aby pofizovanf a vydanf tlzemnfho planu bylo podmineno 
porfzenim tlzemnf studie. Tfm nenf vyloucena moinost vyuzitf existujfcfch uzemnfch studii jako 
podkladu pro navrh tlzemniho planu. 

Podle § 30 odst 2 stavebnfho zakona pofizovatel porizuje, v prenesene pusobnosti, tlzemnl 
studii v pripadech, kdy je to uloieno uzemne planovaci dokumentaci, z vlastniho nebo jineho 
podnetu. PoFizovatelem je v pFipade obce tretiho typu, obecnim uFad obce s rozsirenou 
pusobnostl; v danem prfpade urednik splriujici kvalifikacnf pozadavky pro uzemne planovacf 
cinnost zarazeny do Magistratu mesta Liberce. Porizovatel uzemnl studie poda pote, kdy 
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MINISTERSTVO 
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schvalil moznost jejiho vyuzit i podle § 25 stavebniho zakona, navrh na vlozeni dat 0 teto studii 
do evidence (izemne planovacl cinnosti. Vlozenim dat 0 pofizene studii do evidence (izemne 

planovacl cinnosti se (izemni studie stava neopominutelnym (izemne planovacim podkladem, 

nenl v~ak pravne zavazna. 

Z vy~e uvedeneho vyplyva, ze 0 porizenl tlzemnl studie nerozhoduje zastupitelstvo obce 

(mesta). V pripade porizovani tlzemnl studie do samostatne pusobnosti nalezi rozhodnutl 

prislusne obce 0 financovani porizeni tlzemnl studie. 

Podle ustanoveni § 43 ods!. 2 stavebniho zakona v uzemnim planu Ize vymezi t plochu nebo 

koridor, v nemz je rozhodovani 0 zmenach v tlzemi (napr. tlzemnl rozhodnutf) podmineno 
zpracovanim tlzemni studie. V takovem prlpade jsou SOUC8Sti tlzemniho planu podmlnky pro 

jeji porizeni a primefemi Ihuta pro vlozeni dat 0 nl do evidence tlzemne planovacl cinnosti (§ 30 

ods!. 4 stavebniho zakona); marnym uplynutfm Ihuty omezeni rozhodovanl 0 zmenach v uzemi 

zanika. 0 pofizeni a 0 vydani tlzemnlho planu a jeho zmeny rozhoduje v samostatne 

pusobnosti zastupitelstvo prislu~ne obce. 

Tato pisemna odpoved' se Ii~i od telefonicke odpovMi s ohledem na to, ze telefonicky dotaz se 

Ii~il od plsemne polozenych dotazu uvedenych ve Va~em dopise. Z telefonickeho dotazu jsem 

vyrozumel, ze se Vam jedna 0 moznost podminit rozhodovani v urcite plo~e zpracovanim 

tlzemni studie, a 0 tom, pokud si pamatuji, jednano nebylo. Abych predesel nedorozumenl, jsou 

v me dnesni odpovedi vysloveny nazory na uzemni studii v obou pojetich. 

S pozdravem 

Na vedoml : 

~ftk--
Ing.e SKLENAR 

reditel odboru uzemnlho planovani 

1. Krajsky tlrad Libereckeho kraje, odbor uzemniho planovani a stavebnlho fadu , U Jezu 
642/2a , 461 80 Liberec 2, IDS: c5kbvkw 

2. Magistrat mesta Liberec, odbor hlavniho architekta, nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec 1, 
IDS: 7c6by6u 
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