MAGISTRÁT MĚSTA
LIBEREC

1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014
Bod pořadu jednání:

Uplatnění návrhu na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Zpracoval:

Ing. Jiří Rutkovský náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace

odbor, oddělení:
telefon:

48 524 3121

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru

Projednáno:

Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky
projednáno v Radě města Liberec 21. 5. 2013

Poznámka:

Předkládá:

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.
primátorka Statutárního města Liberec
Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uplatnění návrhu na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

a ukládá
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberec, zajistit uplatnění návrhu
na vypuštění záměru D37 - letiště Liberec ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na
Krajském úřadu Libereckého kraje.
Termín: neprodleně

Důvodová zpráva
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „ZÚR“) jsou územně plánovací dokumentací kraje. Smyslem jejich pořízení je zejména definovat pravidla pro územní rozvoj
kraje a vymezit plochy a koridory pro záměry nadmístního významu. Mezi ně patří především
dopravní a technická infrastruktura a územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“).
ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů obcí.
Město Liberec jako vlastník a provozovatel letiště již několik let hledá možnost rozvoje libereckého letiště, avšak bezúspěšně. Provoz letiště je pro město dlouhodobě ztrátovou záležitostí. Jak se ukázalo, při záměru privatizace letiště Liberec, není znám investor, který by měl
zájem provozovat letiště takového významu a rozsahu. Pro město Liberec, ani pro okolní města a obce toto vymezení nemá podstatný význam. Požadovanou funkci plní v současné době
letiště Hoškovice u Mnichova Hradiště, které je napojeno na rychlostní komunikaci I/10 a
následně na I/35 a je tedy dostupné, jak pro město Liberec, tak pro navazující okolní obce.
Město Liberec má v úmyslu najít lepší funkční využití, proto Vás žádáme o vypuštění záměru
D37 - letiště Liberec ze ZÚR LK.

Příloha:
návrh pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
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Příloha č. 1

NÁVRH PRO AKTUALIZACI
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE
podle § 9, písm. d), e) Vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění
Autor návrhu:

Adresa:

Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec

Tel: 485 243 111
Charakter podnětu: (*nehodící se škrtněte)

• Vypustit

• Doplnit

• Změnit

Zařazení v textové části ZÚR:

Z23 Vytvářet územní podmínky pro leteckou dopravu - D37 letiště Liberec
Z68 Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšné stavby D37 Letiště Liberec
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Zařazení v grafické části ZÚR:
Výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ÚSES
Výkres VPS, VPO a asanací nadmístního významu

Podnět:
Vypuštění záměru D37 - letiště Liberec ze ZÚR LK .
Odůvodnění:
Město Liberec jako vlastník a provozovatel letiště již několik let hledá možnost rozvoje
libereckého letiště, avšak bezúspěšně. Provoz letiště je pro město dlouhodobě ztrátovou
záležitostí. Jak se ukázalo, při záměru privatizace letiště Liberec, není znám investor, který by
měl zájem provozovat letiště takového významu a rozsahu. Pro město Liberec, ani pro okolní
města a obce toto vymezení nemá podstatný význam. Požadovanou funkci plní v současné době
letiště Hoškovice u Mnichova Hradiště, které je napojeno na rychlostní komunikaci I/10 a
následně na I/35 a je tedy dostupné, jak pro město Liberec, tak pro navazující okolní obce.
Město Liberec má v úmyslu najít lepší funkční využití, proto Vás žádáme o vypuštění záměru
D37 - letiště Liberec ze ZÚR LK.
Přílohy:
Zdroj podnětu: (*nehodící se škrtněte)





aktuální Odborná studie (zpracováno autorizovanou osobou)
platný Územní plán
aktuální vyjádření věcně příslušného dotčeného orgánu
jiný
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