
U S N E S E N Í  
Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 

USNESENÍ Č. 165/2013 

Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a 
návrhu rozhodnutí o námitkách územního plánu Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

materiál „Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu 
rozhodnutí o námitkách Územního plánu Liberec“ dle přílohy s tím, že z přílohy budou vyjmuty 
body č. NZV_001 – NZV_012, dále všechny, které jsou věcné shodné s námitkami č. NZV_001 – 
NZV_012 a dále body N_0306, N_0316 a N_0339; 

a  u k l á d á  

1. výboru pro rozvoj a územní plánování, projednat námitky č. N_0306, N_0316 a N_0339 tak, 
aby mohly být předloženy na příštím řádném zastupitelstvu města, v říjnu 2013 

2. Ing. Jiřímu Rutkovskému, určenému zastupiteli, při vyhodnocení výsledků projednání návrhu 
územního plánu jednat v souladu s doporučením zastupitelstva města a informovat 
zastupitelstvo města v případě, že nebude možné doporučení vyhovět 

Termín: Průběžně 

USNESENÍ Č. 166/2013 

Schválení návrhu zadání 71. změny Územního plánu města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh zadání změny č. 71 Územního plánu města Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit následné kroky v procesu pořizování 71. 
změny Územního plánu města Liberec. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 167/2013 

Fúze Krajské nemocnice Liberec, a. s., a Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. fúzi Krajské nemocnice Liberec, a.s. a Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. 

2. Smlouvu mezi akcionáři uzavíranou mezi Statutárním městem Liberec, se sídlem Nám. Dr. E. 
Beneše 1, 460 01, Liberec, IČ: 00262978, Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 
Liberec, IČ: 70891508 a městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 51102, Turnov, 
IČ: 00276227 
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a  s o u h l a s í  

s projektem fúze Krajské nemocnice Liberec, a. s., a Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. 

USNESENÍ Č. 168/2013 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
Liberec za I. pololetí 2013 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za  I. pololetí 
2013. 

USNESENÍ Č. 169/2013 

Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2013 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2013 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet Statutárního města 
Liberec za rok 2013. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 170/2013 

Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2013 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2013 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet Statutárního 
města Liberec za rok 2013. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 171/2013 

Majetkoprávní operace – MO Liberec - Vratislavice nad Nisou 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Prodej pozemku 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej části p.p.č 105/1 o výměře 1.000 m2, při ul. 
Náhorní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Vítězslavu a Jarmile Halbichovým, za kupní 
cenu 173.000,- Kč, splatnou před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě, termín podpisu do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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USNESENÍ Č. 172/2013 

Prodej budov 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Zastupitelstvo města dne 26. 9. 2013 schvaluje prodej nemovitostí: 

budova čp. 625, ul. Masarykova, Liberec 1, včetně vedlejšího objektu tvořícího příslušenství 
k budově, vše na pozemku p. č. 2814, garáže na pozemcích p. č. 2813/5, 2813/6, 2813/7, 
pozemky p. č. 2814, 2813/5, 2813/6, 2813/7, 2813/1, 2813/2, vše v k. ú. Liberec 
kupující:  
KASRO, spol. s. r. o., IČ: 60276258, 
se sídlem Liberec – Liberec 1, ul. 5. května 63/48, PSČ 460 01 
za kupní cenu 13,205.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

2. Zastupitelstvo města dne 26. 9. 2013 schvaluje prodej nemovitostí: 
budova čp. 128, ul. Švermova, Liberec 20, na pozemku p. č. 44/3, pozemky p. č. 44/3, 44/18,  
vše v k. ú. Ostašov u Liberce 
 

1. Otto Jäger,  
Monika Jägerová,  
za kupní cenu 1,970.412,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode 
dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
 

2. Profi – technik, s. r. o., IČ: 25432206, 
se sídlem Liberec 10 - Františkov, Švermova 268/76, PSČ 460 10 
za kupní cenu: 1,851.500,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode 
dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1 

 

3. Jaroslav Gebhart,  
Martina Gebhartová,  
za kupní cenu: 1,751.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode 
dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 2 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucí odboru ekonomiky a majetku, zajistit provedení všech úkonů 
spojených s podpisem kupních smluv. 
          T: neodkladně 
 

 

USNESENÍ Č. 173/2013 

Prodej nebytové jednotky 

Zastupitelstvo města po projednání 
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s c h v a l u j e  

a) prodej nebytové jednotky č. 285/2 v budově čp. 285, ul. Frýdlantská, Liberec 1 včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 49442/117699 na společných částech domu a na pozemku 
p. č. 485,  k. ú. Liberec, kupujícímu Maškovka, s. r. o., IČ: 28820126, se sídlem Praha 5 - 
Košíře, Plzeňská 157/98, PSČ 150 00, za kupní cenu  4,996.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města 

b) alokaci částky 1,8 mil. Kč z kupní ceny, jako prostředky na předfinancování nebo 
spolufinancování revitalizace nebytové jednotky č.285/1 - kina Varšava jako dotačního 
projektu v rámci IPRM  „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ pro kino Varšava 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
zajistit provedení všech úkonů spojených s majetkoprávní operací a podpisem kupní smlouvy. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 174/2013 

Prodej pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Zastupitelstvo města dne 26. 9. 2013 schvaluje prodej nemovitosti: 

pozemek p. č.461/7, k. ú. Liberec 
kupující:  
Maškovka, s. r. o., IČ: 28820126, 
se sídlem Praha 5 - Košíře, Plzeňská 157/98,  PSČ 150 00 
za kupní cenu 57.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

2. Zastupitelstvo města dne 26. 9. 2013 schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemky p. č.761/1, 761/2, 761/3, k. ú. Rochlice u Liberce 
kupujícím:  
Petr Urban,  
Irena Urbanová,  
za kupní cenu 95.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1583/329, k. ú. Rochlice u Liberce 
      kupujícímu: 
      1. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 
          sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02                           
          za kupní cenu 8.000,- Kč  
          splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
          ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1583/387, k. ú. Rochlice u Liberce 
      kupujícím: 

1. manželé Jaroslav Schneider,  
      a Venuše Schneiderová,  
      za kupní cenu 19.000,- Kč  
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      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
      ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

5. Zastupitelstvo města dne 26. 9. 2013 schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p. č.177/133, k. ú. Dolní Hanychov 
kupujícím:  
MUDr. Jiří Teufl, Bc. Blanka Teuflová,  
za kupní cenu 34.500,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

6. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 616/3, k. ú. Ruprechtice 
      kupujícím: 

1. manželé Jiří Vrátil, a Zdeňka Vrátilová,    
               za kupní cenu 18.000,- Kč  
              splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
              ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
7. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1747/39, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu: 

1. Společenství vlastníků Franklinova 517, IČ: 720 88 206 
             Franklinova 571, 460 15 Liberec 15                           
              za kupní cenu 12.100,- Kč                                    
             splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
             ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
8. Zastupitelstvo města dne 26. 9. 2013 schvaluje prodej nemovitosti: 

pozemek p. č. 425, k. ú. Doubí u Liberec 
kupujícím:  
Ing. Jiří Tůma,  
Mgr. Milena Tůmová,  
za kupní cenu 65.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

9. Zastupitelstvo města dne 26. 9. 2013 schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p. č. 1444/3,  k. ú. Vesec u Liberce 
kupující:  
H. H. Holding group v. o. s.,  IČ: 25415786, 
se sídlem Frýdlant v Čechách, Bulovka 123, PSČ 464 01 
za kupní cenu 90.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit provedení všech úkonů 
spojených s podpisem kupních smluv. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 175/2013 

Prodej podílu na pozemku stavebním 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1342/10000 na pozemku p. č. 2958,  k. ú. Liberec 
náležejícího k jednotce č.702/6 v budově Masarykova 702, Liberec 1, postavené na pozemku p. č. 
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2958, k. ú. Liberec do podílového vlastnictví Daniela Uličného, a Alice Berkové, za cenu 16.000,- 
Kč. Termín podpisu KS do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit provedení všech úkonů 
spojených s podpisem kupní smlouvy. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 176/2013 

Prodej podílu města na pozemku souvisejícím 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu Statutárního města Liberec o 

velikosti 6812/10000 na pozemcích p. č. 150/8 a 151/4 v  k. ú. Liberec související s budovou 
čp. 37, nám. Dr. E. Beneše 37, Liberec 3 kupujícím: 

 
1. manž. Petr Votava ,     a Monika Votavová,     za kupní cenu 32.100,- Kč,  
      kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 

dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
 

2. manž. Hana Pangrácová, a  Martin Pangrác,  
za kupní cenu 32.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č. 1 

 
3. manž. Vlastimil Hubečka,  
      a  Radomíra Hubečková,  
1/2 
      a 
      Jiří Obručník, 
               1/2 

za kupní cenu 32.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45    
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č. 2  

 
 
 
2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu Statutárního města Liberec o 

velikosti 305/1011 na pozemku p. č. 829/1 v  k. ú. Liberec související s budovou čp. 870, ul. 
Klášterní, Liberec 1 kupující: 

 
Dominika Votavová,  
za kupní cenu 370.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu Statutárního města Liberec o 
velikosti 1950/10000 na pozemku p. č. 1855/2 v  k. ú. Liberec související s budovou čp. 265, 
ul. Chrastavská, Liberec 2 kupujícím: 
manž. Kretová Siham, a Kret Nawaf,  
za kupní cenu 12.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
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ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu Statutárního města Liberec o 

velikosti 8078/60478 na pozemcích p. č. 2926/4 a 2927/6 v  k. ú. Liberec související s 
budovou čp. 1384, ul. Riegrova, Liberec 1 kupujícímu: 
Jaroslav Polívka,  
za kupní cenu 61.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

5. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu Statutárního města Liberec o 
velikosti 185/43357 na pozemcích p. č. 4894/1 a 4894/2 v  k. ú. Liberec související s budovou 
čp. 130 - 133, ul. Františkovská (Metelkova), Liberec 3 kupujícím: 
manž. Ivan Belda, a Anna Beldová,  
za kupní cenu 3.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

6. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu Statutárního města Liberec o 
velikosti 272/31456  na pozemcích p. č. 1422/5, 1422/6 a 1422/16 v  k. ú. Ruprechtice 
související s budovou čp. 792, ul. Borový vrch, Liberec 14  kupujícím: 
manž. David Stárek, a Lenka Stárková,  
za kupní cenu 3.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit provedení všech úkonů 
spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neodkladně 

 

USNESENÍ Č. 177/2013 

Záměr prodeje staveb 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Zastupitelstvo města dne 26. 9. 2013 schvaluje prodej technického vybavení na pozemku p. č. 

605/3, ul. Libušina, Liberec 13 a pozemku p. č. 605/3, vše v k. ú. Nové Pavlovice formou 
výběrového řízení s předností Společenství vlastníků budovy č. p. 330 za cenu 151.000,- Kč 
dle IP. 

2. Zastupitelstvo města  dne 26. 9. 2013 schvaluje záměr  prodeje jiné stavby na pozemku p. č. 
1223/1, ul. Věkova, Liberec 14, pozemků p. č. 1223/1, 1223/2, vše v k. ú. Ruprechtice, formou 
výběrového řízení  za cenu  661.000,- Kč. 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit provedení všech úkonů 
spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 178/2013 
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Záměr prodeje pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Zastupitelstvo města dne 26. 9. 2013 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3100/4, k. ú. 

Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p. č. 
3100/4, k. ú. Liberec, za cenu 20.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2. Zastupitelstvo dne 26.9.2013 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 874/11, k. ú. Rochlice u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p. č. 
874/11 formou výběrového řízení za cenu 51.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

3. Zastupitelstvo města dne 26.9.2013 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1125, k. ú. Rochlice 
u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na tomto pozemku 
za cenu 374.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 

4. Zastupitelstvo města dne 26.9.2013 schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1102/1, k. ú. 
Růžodol I za cenu cca 358.000,- Kč formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka 
pozemků p. č. 1103, 1104 a budovy čp. 345, k. ú. Růžodol I za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

5. Zastupitelstvo města  dne  26. 9. 2013 schvaluje záměr  prodeje  pozemku p. č. 438/2, k. ú. 
Horní Hanychov, formou výběrového za cenu 98.000,- Kč s právem přednosti vypůjčitele 
pozemku. 

6. Zastupitelstvo dne 26.9.2013 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 425/8 (dle GP č. 942-
28/2013), k. ú. Machnín formou výběrového řízení za cenu dle ZP ve výši 4,419.000,- Kč za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit provedení všech úkonů 
spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 179/2013 

Směna pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

směnu pozemku p. č. 578/7, k. ú. Františkov u Liberce, 
ve vlastnictví: 
Zdeněk Šuma,  
za pozemek p. č. 68/40 odděl. z pozemku p. č. 68/1, k. ú. Františkov u Liberce, 
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, 
s doplatkem městu ve výši 11.670,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 815,- Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit uzavření předmětné 
smlouvy.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 180/2013 
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Úprava cen budov a pozemků  

Zastupitelstvo města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení dle Přílohy č.1 a Přílohy č. 2  

s c h v a l u j e  

s úpravou cen při opakovaných výběrových řízeních dle Přílohy č.1 a Přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit provedení všech úkonů 
spojených se schválenými  majetkoprávními operacemi. 

T: neodkladně 
 

Opakovaná úprava cen pozemků  

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 181/2013 

Darovací smlouva - Hančova a Vrbatova  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření „Darovací smlouvy“, přijetí daru dešťové kanalizace včetně čerpadel výtlačné kanalizace, 
komunikací, zeleně včetně stromů a keřů, veřejného osvětlení a p. č. 1357/1, 1357/48 k. ú. Vesec u 
Liberce“ a to mezi Josefem Pavlikovičem, a Statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
po schválení přijetí daru dešťové kanalizace včetně čerpadel výtlačné kanalizace, komunikací, 
zeleně včetně stromů a keřů, veřejného osvětlení a p. č. 1357/1, 1357/48 k. ú. Vesec u Liberce“ 
zastupitelstvem města, zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu.  

KT: 10/2013 

USNESENÍ Č. 182/2013 

Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec za období 
1.10.2012 - 31.3.2013       

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec za období 1.10.2012 – 
31.3.2013. 

USNESENÍ Č. 183/2013 

Způsob financování Fondu zdraví a Fondu prevence Statutárního města Liberec 
v období 2014 -2016 
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Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

způsob financování Fondu zdraví a Fondu prevence Statutárního města Liberec dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit rozdělení 10% 
schváleného příspěvku do sociálních služeb do rozpočtu Fondu zdraví a Fondu prevence dle 
důvodové zprávy. 

T: říjen 2013 

USNESENÍ Č. 184/2013 

Rozšíření majetkové přílohy zřizovací listiny Zoologické zahrady Liberec, 
příspěvkové organizace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozšíření majetkové přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit podpis rozšířené majetkové přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická 
zahrada Liberec primátorkou města Mgr. Martinou Rosenbergovou a její předání řediteli MVDr. 
Davidu Nejedlovi. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 185/2013 

Majetkové přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, příspěvkové 
organizace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Liberec  

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
podepsat majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Liberec 
předat řediteli příspěvkové organizace. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 186/2013 

Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořícího hřbitovy - uzavření darovací 
smlouvy  

Zastupitelstvo města po projednání  
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s c h v a l u j e 
uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností Technické služby 
města Liberce a.s., se sídlem Erbenova 376/2, Liberec 8, PSČ 460 08, IČ: 25007017, jejímž 
předmětem je darování nemovitého majetku tvořícího hřbitovy společností Technické služby 
města Liberce a.s. Statutárnímu městu Liberec a to: 
 
pozemku parc. č. 252/4, o výměře 3722 m2, ostatní plocha, 
pozemku parc. č. st. 180, o výměře 44 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
budovy bez č.p./č.e., způsob využití: objekt občanské vybavenosti, stojící na pozemku parc. č. St. 
180, 
to vše nacházející se v katastrálním území Machnín (689823), obec Liberec, okres Liberec, 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 476; 
 
pozemku parc. č. st. 167, o výměře 65 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemku parc. č. 169/3, o výměře 3353 m2, ostatní plocha, 
budovy bez č.p./č.e., způsob využití: objekt občanské vybavenosti, stojící na pozemku parc. č. st. 
167, 
to vše nacházející se v katastrálním území Radčice u Krásné Studánky (673650), obec Liberec, 
okres Liberec, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 157; 
 
pozemku parc. č. 55, o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemku parc. č. 56, o výměře 2239 m2, ostatní plocha, 
budovy bez č.p./č.e., způsob využití: jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. 55, 
to vše nacházející se v katastrálním území Horní Suchá u Liberce (682489), obec Liberec, okres 
Liberec, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 179; 
 
pozemku parc. č. 1566, o výměře 6916 m2, ostatní plocha, 
pozemku parc. č. 1570, o výměře 146 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
budovy č.p. 392, v části obce Liberec XXV-Vesec, způsob využití: objekt k bydlení, stojící na 
pozemku parc. č. 1570,  
to vše nacházející se v katastrálním území Vesec u Liberce (780472), obec Liberec, okres Liberec, 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 1200;   
 
pozemku parc. č. 31, o výměře 133 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemku parc. č. 33, o výměře 6193 m2, ostatní plocha, 
budovy č.p. 140, v části obce Liberec VII-Horní Růžodol, způsob využití: objekt k bydlení, stojící 
na pozemku parc. č. 31, 
to vše nacházející se v katastrálním území Horní Růžodol (682250), obec Liberec, okres Liberec, 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 668; 
 
pozemku parc. č. 1950, o výměře 12573 m2, ostatní plocha, 
pozemku parc. č. 1951, o výměře 162 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemku parc. č. 1952, o výměře 664 m2, zahrada, 
budovy č.p. 160, v části obce Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, způsob využití: rodinný dům, 
stojící na pozemku parc. č. 1951, 
to vše nacházející se v katastrálním území Vratislavice nad Nisou (785644), obec Liberec, okres 
Liberec, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 1737; 
 
pozemku parc. č. 1253, o výměře 1169 m2, ostatní plocha, 
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pozemku parc. č. 1254, o výměře 6594 m2, ostatní plocha, 
pozemku parc. č. 1255, o výměře 1711 m2, ostatní plocha, 
pozemku parc. č. 1256, o výměře 4366 m2, ostatní plocha, 
pozemku parc. č. 1257, o výměře 410 m2, ostatní plocha, 
pozemku parc. č. 1258, o výměře 106 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
budovy č.p. 249, v části obce Liberec XIV-Ruprechtice, způsob využití: jiná stavba, stojící na 
pozemku parc. č. 1258,  
to vše nacházející se v katastrálním území Ruprechtice (682144), obec Liberec, okres Liberec, 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 1557; 
 
pozemku parc. č. 186, o výměře 1147 m2, ostatní plocha,  nacházejícího se v katastrálním území 
Rudolfov (682446), obec Liberec, okres Liberec, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 114; 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
po schválení přijetí nemovitostí tvořících hřbitovy do vlastnictví města Liberce zastupitelstvem 
města, zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu.  

KT: 11/2013 

USNESENÍ Č. 187/2013 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotací v 2. kole roku 2013 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci 2. 
kola 2013 v celkové výši 325.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
 

1. zajistit seznámení všech žadatelů 2. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 
 

2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv 
mezi Statutárním městem Liberec a žadateli 

T: listopad 2013 

USNESENÍ Č. 188/2013 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec za rok 2012 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
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Liberec za rok 2012 

USNESENÍ Č. 189/2013 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2012 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

zprávu o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2012. 

USNESENÍ Č. 190/2013 

Přijetí dotace od SFDI ČR 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

přijetí dotace a uzavření smlouvy č. 309/20132 se Státním fondem dopravní infrastruktury ČR 
(SFDI ČR) na realizaci akcí: 
 
1. „Bezpečný přechod – Zhořelecká“,  maximální výše dotace 123 000,- Kč 
2. „Bezpečný přechod – Sokolská“, maximální výše dotace 369 924,- Kč  
3. „Bezbariérová trasa č. l v Liberci úsek radnice – Krajská nemocnice Liberec“, maximální  
      výše dotace 1,421.000,- Kč 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
v souladu s podmínkami dotace zajistit podpis příslušného smluvního dokumentu.     

T: 10/2013 

USNESENÍ Č. 191/2013 

Oprava usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. zrušení části usnesení zastupitelstva města č. 152/2013 ze dne 5.9.2013 ve znění:  
„uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č.  LB/1174/S na projekt „Parky Lidové 
sady II.“ realizovaný v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“  

 
a jeho nahrazení textem:  
 
„uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č.  LB/1175/S na projekt „Parky Lidové sady 
II.“ realizovaný v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
 
2. zrušení části usnesení zastupitelstva města č. 153/2013 ze dne 5.9.2013 ve znění: 

„1.uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu č. 
CZ.1.07/1.1.22/01.0026 v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v Libereckém kraji II“ č. OLP/3673/2011“  
„2.uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní 
zajištění IPRM“ č. CZ.1.13/2.1.00/11.00758“ 
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a jeho nahrazení textem:  
 
„1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu č. CZ.1.07/1.1.22/01.0026 
v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II“ č. 
OLP/3637/2011“  
„2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění 
IPRM“ č. CZ.1.13/2.1.00/11.00758“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušných dodatků dotačních 
smluv. 

T: 10/2013 

USNESENÍ Č. 192/2013 

Zařazení projektu „Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v 
přírodovědných a technických oborech“ do IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“     

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

zařazení projektu „Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a 
technických oborech“ nositele Technická univerzita v Liberci na indikativní seznam projektů 
IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce, zajistit předložení aktualizace indikativního seznamu 
IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ poskytovateli dotace.  

 

USNESENÍ Č. 193/2013 

Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/686/2010 o společném postupu v rámci 
projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“                             

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/686/2010 o společném postupu v rámci projektu 
„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku smlouvy. 

T: 10/2013 

USNESENÍ Č. 194/2013 

Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/684/2010 o bezplatném užívání 
nemovitostí v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 

Zastupitelstvo města po projednání  
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s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č. 1  ke  smlouvě č. OLP/684/2010 o bezplatném užívání nemovitostí v rámci 
projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku smlouvy. 

T: 10/2013 

USNESENÍ Č. 195/2013 

Lázně - schválení Dodatku č. 1 ke  smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace 
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2724/2012, č. 7/12/0060 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č. 1 ke  smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého 
kraje č. OLP/2724/2012, č. 7/12/0060 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku smlouvy. 

T: 10/2013 

USNESENÍ Č. 196/2013 

Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna 
„Lidové sady“                       

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e         

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis dodatku statutárním zástupcem 
SML a předání dodatku poskytovateli dotace.  

USNESENÍ Č. 197/2013 

Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace 
vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.  LB/1174/S na projekt „Revitalizace 
vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci  

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 

T: 09/2013 
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USNESENÍ Č. 198/2013 

Změna počtu členů rady města, počtu náměstků primátora, jejich kompetencí a 
úkolů 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rezignaci paní Mgr. Věry Rosenbergové na funkci člena rady města 

z r u š u j e  

v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
funkci náměstka primátora pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu 

s t a n o v í  

1. v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), počet 
členů rady města na 9 

2. v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), počet 
členů zastupitelstva dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce na 4 (primátor a 3 náměstci 
primátora) 

3. v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) a § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), funkce uvolněných náměstků, takto: 
a) Mgr. Jiří Šolc - náměstek pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci 
b) Ing. Jiří Rutkovský - náměstek pro územní plánování, rozvoj města a dotace 
c) Kamil Jan Svoboda - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast 

4. v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), aby v době 
nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci, zastupoval primátora města náměstek 
pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci 

a  u k l á d á  

Radě města Liberce, zajistit úpravu Organizačního řádu Magistrátu města Liberce. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 199/2013 

Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Severotrans, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Ing. Františka Hrušu zastupováním obce na jednání řádné valné hromady společnosti Severotrans, 
a.s. (IČ: 28714172, se sídlem Liberec, ulice České Mládeže 594/33, PSČ 460 06), která se koná 
dne 4. října od 10.00 hodin v areálu FinReal Liberec, a. s., v zasedací místnost č. 5 administrativní 
budovy. 

T: 10/2013 

USNESENÍ Č. 200/2013 

Jmenování zástupce Statutárního města Liberec do dozorčí komise Fotbalového 
klubu Krásná Studánka 

Zastupitelstvo města po projednání 

j m e n u j e  

Mgr. Martinu Rosenbergovou a Kamila Jana Svobodu zástupci Statutárního města Liberec 
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do dozorčí komise Fotbalového klubu Krásná Studánka 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
zajistit jmenování a informovat o přijatém usnesení Fotbalový klub Krásná Studánka. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 201/2013 

Jmenování zástupce Statutárního města Liberec do revizní komise o. s. 
„Zachraňme kino Varšava“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

v o l í  

Kamila Jana Svobodu zástupcem Statutárního města Liberec v revizní komisi o. s. „Zachraňme 
kino Varšava“ 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit jmenování Kamila Jana Svobody do 
revizní komise o. s. „Zachraňme kino Varšava“.                                

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 202/2013 

Jmenování zástupce Statutárního města Liberec do revizní komise organizační 
jednotky sdružení "Centrum podpory historického motorismu klub v AČR“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

n o m i n u j e  

Mgr. Jiřího Šolce a Ing. Františka Hrušu zástupci Statutárního města Liberec v revizní komisi 
organizační jednotky sdružení „Centrum podpory historického motorismu klub v AČR“ s tím, že 
dle Organizačního a jednacího řádu je podmínkou, aby člen revizní komise byl členem této 
organizační jednotky sdružení 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
nominovat uvedené zástupce a informovat o přijatém usnesení organizační jednotku sdružení 
„Centrum podpory historického motorismu klub v AČR“. 

T: neprodleně 

 
Jmenování zástupce Statutárního města Liberec do dozorčí rady obecně 
prospěšné společnosti „Společnost Vlasty Buriana o.p.s.“ 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 203/2013 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 7. řádného zasedání zastupitelstva 
města, které se konalo dne 5. září 2013 

Zastupitelstvo města po projednání  
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b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 
5. září 2013. 

 

 
 
 
Přílohy: k usn. č. 165/2013 

        k usn. č. 166/2013 
               k usn. č. 169/2013 
               k usn. č. 170/2013 
               k usn. č. 180/2013 
               k usn. č. 184/2013 
               k usn. č. 187/2013 

 

 

 

V Liberci dne 3. října 2013 

 
 

 

 
 

 
 

Mgr. Martina Rosenbergová,  v .  r .  Mgr.  Jiř í  Šolc,  v .  r .  
primátorka města náměstek primátorky 



Příloha materiálu: Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách územního plánu Liberec

číslo námitky číslo jednací
doporučení výboru pro zastupitelstvo 

(hlasování pro-proti-zdržel se)
zastupitelstvo schvaluje doporučení poznámka

N_0001 CJ MML 052830/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0002 CJ MML 051231/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání shodné s N_0001, po termínu

N_0003 CJ MML 053649/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0004 CJ MML 054865/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0005 CJ MML 054871/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0006 CJ MML 054868/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0007 CJ MML 056167/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání ZÚR LK - povodně

N_0008 CJ MML 060533/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0009 CJ MML 060552/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0010 CJ MML 056268/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0011 CJ MML 057595/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání ZÚR LK - povodně

N_0012 CJ MML 059355/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0013 CJ MML 060808/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0015 CJ MML 062031/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0016 CJ MML 062170/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0017 CJ MML 062171/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0018 CJ MML 062953/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0021 CJ MML 065920/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0022 CJ MML 065438/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0023 CJ MML 065435/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0024 CJ MML 065191/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání ZÚR LK - povodně

N_0025 CJ MML 065441/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0026 CJ MML 066723/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0027 CJ MML 066725/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0028 CJ MML 067058/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0029 CJ MML 067057/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0028

N_0030 CJ MML 067056/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0028

N_0031 CJ MML 066948/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0032 CJ MML 067714/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0033 CJ MML 067658/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0035 CJ MML 067654/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0036 CJ MML 067662/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Doubí - viz NZV

N_0037 CJ MML 067663/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0036

N_0039 CJ MML 068657/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0040 CJ MML 069848/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0041 CJ MML 069851/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0042 CJ MML 069854/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Vesec - viz NZV

N_0043 CJ MML 069845/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0044 CJ MML 070430/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0045 CJ MML 070444/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0046 CJ MML 070446/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0047 CJ MML 071008/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0048 CJ MML 071011/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání doplnění N_0022

N_0049 CJ MML 071073/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0050 CJ MML 071069/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0051 CJ MML 071064/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0052 CJ MML 071059/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0053 CJ MML 071079/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0054 CJ MML 071085/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0055 CJ MML 071057/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0056 CJ MML 071278/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0057 CJ MML 071537/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0028

N_0058 CJ MML 071546/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0028

N_0059 CJ MML 071551/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0028

N_0060 CJ MML 071443/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0061 CJ MML 072671/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0064 CJ MML 072332/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0066 CJ MML 073542/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0067 CJ MML 073546/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0068 CJ MML 073124/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0045

N_0069 CJ MML 073128/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0070 CJ MML 073131/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0071 CJ MML 074235/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání ZÚR LK - povodně

Doporučení zastupitelstva města určenému zastupiteli pro územní plán
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Příloha materiálu: Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách územního plánu Liberec

číslo námitky číslo jednací
doporučení výboru pro zastupitelstvo 

(hlasování pro-proti-zdržel se)
zastupitelstvo schvaluje doporučení poznámka

N_0072 CJ MML 074234/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání ZÚR LK - povodně

N_0073 CJ MML 074245/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0074 CJ MML 073990/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0075 CJ MML 073993/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0076 CJ MML 073821/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0077 CJ MML 074827/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0078 CJ MML 075056/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0079 CJ MML 075386/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0080 CJ MML 075402/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0081 CJ MML 075401/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0080

N_0082 CJ MML 075399/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0080

N_0083 CJ MML 075481/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území

N_0084 CJ MML 076010/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0086 CJ MML 076291/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0087 CJ MML 077557/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0080

N_0088 CJ MML 076994/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0089 CJ MML 076988/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0090 CJ MML 077066/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0021

N_0091 CJ MML 077067/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0021

N_0092 CJ MML 078254/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Ostašov - viz NZV

N_0093 CJ MML 078261/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0095 CJ MML 078047/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0096 CJ MML 078051/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0097 CJ MML 082437/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Vesec - viz NZV

N_0098 CJ MML 083824/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0099 CJ MML 078718/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0100 CJ MML 080945/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0101 CJ MML 082137/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0102 CJ MML 084285/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0103 CJ MML 088811/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0104 CJ MML 088791/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0105 CJ MML 089069/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0106 CJ MML 088910/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0107 CJ MML 088264/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0108 CJ MML 086723/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0109 CJ MML 086720/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0111 CJ MML 084084/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0113 CJ MML 096611/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0114 CJ MML 096557/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0115 CJ MML 089072/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Ostašov - viz NZV

N_0116 CJ MML 081227/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Ostašov - viz NZV

N_0117 CJ MML 081220/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Ostašov - viz NZV

N_0118 CJ MML 083385/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Ostašov - viz NZV

N_0119 CJ MML 085343/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Ostašov - viz NZV

N_0120 CJ MML 085346/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Ostašov - viz NZV

N_0121 CJ MML 081194/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0122 CJ MML 081197/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0123 CJ MML 086724/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná - Javorová Sovova

N_0124 CJ MML 089595/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0125 CJ MML 080261/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0126 CJ MML 091364/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0127 CJ MML 091389/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0128 CJ MML 091714/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0129 CJ MML 091063/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Radčice - viz NZV

N_0130 CJ MML 091031/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0131 CJ MML 090854/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0132 CJ MML 090890/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0133 CJ MML 090946/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0134 CJ MML 091220/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0135 CJ MML 090578/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0136 CJ MML 092295/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0137 CJ MML 092301/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0136

N_0140 CJ MML 093577/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0141 CJ MML 093573/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0142 CJ MML 093536/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0143 CJ MML 093523/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0144 CJ MML 093529/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0142
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N_0145 CJ MML 093886/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0146 CJ MML 093796/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0147 CJ MML 096601/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání ZÚR LK - povodně

N_0148 CJ MML 094072/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0149 CJ MML 093490//13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0150 CJ MML 093488/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0151 CJ MML 093482/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0152 CJ MML 093481/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0153 CJ MML 093477/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0154 CJ MML 093475/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0155 CJ MML 093474/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0156 CJ MML 093470/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0157 CJ MML 093465/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0158 CJ MML 093068/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0159 CJ MML 096995/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná tram.trať Františkov

N_0160 CJ MML 096470/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0161 CJ MML 095816/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0162 CJ MML 093584/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Ostašov - viz NZV

N_0163 CJ MML 091687/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Ostašov - viz NZV

N_0164 CJ MML 094036/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Ostašov - viz NZV

N_0165 CJ MML 096390/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Ostašov - viz NZV

N_0166 CJ MML 096648/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0167 CJ MML 096556/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Ostašov - viz NZV

N_0168 CJ MML 096558/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Ostašov - viz NZV

N_0169 CJ MML 093675/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0171 CJ MML 093679/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0172 CJ MML 093670/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Vesec - viz NZV

N_0173 CJ MML 093680/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území

N_0175 CJ MML 093748/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území

N_0178 CJ MML 093691/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území

N_0179 CJ MML 093689/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0181 CJ MML 093685/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území

N_0182 CJ MML 093682/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0183 CJ MML 086386/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0184 CJ MML 094070/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0185 CJ MML 088329/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0186 CJ MML 088352/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0187 CJ MML 088360/11 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0188 CJ MML 088386/11 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0189 CJ MML 088523/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0190 CJ MML 087153/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0191 CJ MML 087154/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území

N_0192 CJ MML 086722/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0193 CJ MML 086721/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0195 CJ MML 087785/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0196 CJ MML 085734/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0197 CJ MML 086128/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0198 CJ MML 097601/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0199 CJ MML 097598/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0200 CJ MML 096952/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0201 CJ MML 097010/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0202 CJ MML 096965/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0203 CJ MML 096969/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0205 CJ MML 097004/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0206 CJ MML 097013/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0207 CJ MML 096663/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání ZÚR LK - povodně

N_0209 CJ MML 093807/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0210 CJ MML 093804/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0211 CJ MML 093798//13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0212 CJ MML 093788/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0213 CJ MML 085477/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0214 CJ MML 091903/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0216 CJ MML 093850/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0217 CJ MML 089235/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území

N_0218 CJ MML 093854/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0219 CJ MML 089062/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0220 CJ MML 094065/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání
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N_0221 CJ MML 083787/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0222 CJ MML 086119/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0223 CJ MML 096573/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0224 CJ MML 088144/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0225 CJ MML 088143/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0226 CJ MML 089578/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání protipovodňová opatření

N_0227 CJ MML 089591/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0226

N_0228 CJ MML 087663/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0229 CJ MML 086125/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0230 CJ MML 086126/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0231 CJ MML 086127/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0232 CJ MML 083791/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0233 CJ MML 083782/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání biocentrum dle UP 2002

N_0234 CJ MML 089237/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0235 CJ MML 083776/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0236 CJ MML 096712/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Svojsíkova - viz NZV

N_0237 CJ MML 096708/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0239 CJ MML 096704/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0240 CJ MML 096696/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0242 CJ MML 096676/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0243 CJ MML 096673/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0164

N_0244 CJ MML 096893/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0130

N_0245 CJ MML 096902/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0246 CJ MML 096906/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0247 CJ MML 096905/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0130

N_0248 CJ MML 096907/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0249 CJ MML 096531/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0250 CJ MML 096530/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0251 CJ MML 096541/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0252 CJ MML 096523/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0254 CJ MML 093744/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0255 CJ MML 094782/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání ZÚR LK - povodně

N_0256 CJ MML 093772/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0257 CJ MML 089867/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0258 CJ MML 089802/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0259 CJ MML 093023/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0260 CJ MML 093775/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0261 CJ MML 093759/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0264 CJ MML 093768/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0265 CJ MML 096510/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0266 CJ MML 096501/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0267 CJ MML 089373/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0045

N_0268 CJ MML 093844/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0269 CJ MML 093825/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0270 CJ MML 093825/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0271 CJ MML 089549/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0272 CJ MML 093823/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0273 CJ MML 093820/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0274 CJ MML 089361/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0277 CJ MML 096508/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání biocentrum dle UP 2002

N_0278 CJ MML 095820/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0280 CJ MML 096653/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0281 CJ MML 096655/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0284 CJ MML 096671/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0285 CJ MML 096691/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání biocentrum dle UP 2002

N_0287 CJ MML 096694/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0288 CJ MML 096697/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0290 CJ MML 096705/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0291 CJ MML 096494/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Radčice - viz NZV

N_0292 CJ MML 090582/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0293 CJ MML 090828/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0294 CJ MML 091905/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0295 CJ MML 090956/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0130

N_0296 CJ MML 091674/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0300

N_0297 CJ MML 091356/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0298 CJ MML 091899/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0299 CJ MML 090258/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO
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N_0300 CJ MML 091643/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0301 CJ MML 091648/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0300

N_0302 CJ MML 091617/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0300

N_0303 CJ MML 091321/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0304 CJ MML 092292/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0305 CJ MML 093035/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0306 CJ MML 094053/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0307 CJ MML 091352/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0308 CJ MML 091680/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0296

N_0309 CJ MML 091701/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0305

N_0310 CJ MML 091740/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0311 CJ MML 091607/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0012

N_0312 CJ MML 093032/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0313 CJ MML 093021/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0314 CJ MML 093019/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0315 CJ MML 093024/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0130

N_0316 CJ MML 093549/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0317 CJ MML 091313/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0320 CJ MML 092286/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0284

N_0321 CJ MML 092280/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0322 CJ MML 092179/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0233

N_0323 CJ MML 092580/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0326 CJ MML 091360/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0327 CJ MML 091314/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0328 CJ MML 093083/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0297

N_0329 CJ MML 093065/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0331 CJ MML 093050/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0136

N_0332 CJ MML 094075/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0333 CJ MML 094049/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0305

N_0334 CJ MML 093457/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0335 CJ MML 093543/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání ZÚR LK - dopravní koridor

N_0336 CJ MML 093580/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0203

N_0337 CJ MML 094069/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0258

N_0338 CJ MML 096506/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0339 CJ MML 096706/13 výbor návrh projednal, nebylo přijato usnesení souhlasit s návrhem vypořádání

N_0340 CJ MML 093877/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0341 CJ MML 093879/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0342 CJ MML 094058/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0343 CJ MML 094062/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0345 CJ MML 094064/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0346 CJ MML 096468/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0347 CJ MML 096487/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0348 CJ MML 096521/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0349 CJ MML 096529/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0348

N_0350 CJ MML 096516/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0351 CJ MML 096532/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0352 CJ MML 097596/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0353 CJ MML 097595/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0354 CJ MML 097594/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0355 CJ MML 097593/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0356 CJ MML 097591/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0357 CJ MML 097579/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Radčice - viz NZV

N_0358 CJ MML 093292/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0359 CJ MML 086123/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0360 CJ MML 086122/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0361 CJ MML 086121/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0362 CJ MML 086238/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0363 CJ MML 083015/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0364 CJ MML 083019/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0366 CJ MML 083014/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0367 CJ MML 083013/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území, biocentrum

N_0368 CJ MML 083012/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0369 CJ MML 083011/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0370 CJ MML 083010/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0371 CJ MML 083008/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0372 CJ MML 084764/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0183

N_0374 CJ MML 085426/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání
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N_0375 CJ MML 085497/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0376 CJ MML 085686/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0377 CJ MML 083832/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Ostašov - viz NZV

N_0378 CJ MML 090631/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_0379 CJ MML 090961/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0380 CJ MML 079038/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0381 CJ MML 079339/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0382 CJ MML 081228/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0383 CJ MML 081193/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0385 CJ MML 080433/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0386 CJ MML 081292/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0387 CJ MML 080938/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0389 CJ MML 081198/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0391 CJ MML 080197/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0392 CJ MML 091612/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0374

N_0393 CJ MML 094079/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0394 CJ MML 090364/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0395 CJ MML 090155/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0396 CJ MML 090465/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0397 CJ MML 090458/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0398 CJ MML 091909/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0400 CJ MML 093829/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Doubí - viz NZV

N_0401 CJ MML 093833/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0400

N_0402 CJ MML 093836/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0400

N_0403 CJ MML 088706/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0404 CJ MML 085881/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0405 CJ MML 087803/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0406 CJ MML 088799/13 
CJ MML 088804/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání Viz N_0405

N_0417 CJ MML 093767/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0418 CJ MML 091148/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0419 CJ MML 091012/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0420 CJ MML 090929/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0421 CJ MML 090918/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0422 CJ MML 090908/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0423 CJ MML 090905/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0424 CJ MML 090874/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0425 CJ MML 090934/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0426 CJ MML 090939/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0427 CJ MML 090943/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0428 CJ MML 090932/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0429 CJ MML 090948/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0430 CJ MML 090953/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0431 CJ MML 090900/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0432 CJ MML 090896/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0433 CJ MML 090875/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0434 CJ MML 090871/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0435 CJ MML 090870/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0436 CJ MML 091154/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Rochlice - viz NZV

N_0442 CJ MML 096386/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání ZÚR LK - povodně

N_0445 CJ MML 087980/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0226

N_0446 CJ MML 078713/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání ZÚR LK - povodně

N_0448 CJ MML 096564/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0449 CJ MML 096607/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0450 CJ MML 096551/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0451 CJ MML 096548/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0452 CJ MML 096614/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0453 CJ MML 096645/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0454 CJ MML 096617/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0455 CJ MML 096622/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0456 CJ MML 096624/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0457 CJ MML 096640/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0458 CJ MML 096473/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0459 CJ MML 093762/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0460 CJ MML 093047/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0461 CJ MML 093044/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0462 CJ MML 093037/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání
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(hlasování pro-proti-zdržel se)
zastupitelstvo schvaluje doporučení poznámka

N_0463 CJ MML 093633/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0464 CJ MML 093570/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0465 CJ MML 093558/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0466 CJ MML 091660/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0467 CJ MML 089117/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0468 CJ MML 087666/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0469 CJ MML 096518/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0470 CJ MML 096688/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0471 CJ MML 088139/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0472 CJ MML 087802/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0473 CJ MML 088074/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0474 CJ MML 088078/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0475 CJ MML 093025/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0476 CJ MML 087038/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0477 CJ MML 089377/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0478 CJ MML 089687/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0479 CJ MML 089236/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0480 CJ MML 094056/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0481 CJ MML 087795/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0482 CJ MML 088660/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0483 CJ MML 091372/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0484 CJ MML 091325/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0485 CJ MML 091323/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0486 CJ MML 092366/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0487 CJ MML 082699/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0488 CJ MML 082700/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0489 CJ MML 085877/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0490 CJ MML 093076/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0491 CJ MML 093074/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0492 CJ MML 093071/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0493 CJ MML 093058/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0494 CJ MML 093054/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0495 CJ MML 087057/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0496 CJ MML 087056/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0497 CJ MML 091011/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0498 CJ MML 080869/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0499 CJ MML 091219/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0500 CJ MML 091222/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0501 CJ MML 091144/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0502 CJ MML 091158/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0503 CJ MML 091953/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0504 CJ MML 091976/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0505 CJ MML 091970/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0506 CJ MML 091711/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0507 CJ MML 091719/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání obvodová kom. - JIH - souhlas

N_0508 CJ MML 091821/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání obvodová kom. - JIH - souhlas

N_0509 CJ MML 091727/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0510 CJ MML 091400/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Horní Hanychov - viz NZV

N_0511 CJ MML 079266/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání shodné s N_0055

N_0512 CJ MML 097577/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0513 CJ MML 096717/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0514 CJ MML 096713/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0515 CJ MML 096466/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0516 CJ MML 096472/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0517 CJ MML 096474/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0518 CJ MML 096482/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0519 CJ MML 096394/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0520 CJ MML 096480/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0521 CJ MML 097589/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0522 CJ MML 097587/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0523 CJ MML 097586/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0524 CJ MML 097582/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0525 CJ MML 097584/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0526 CJ MML 097573/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0527 CJ MML 097575/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0529 CJ MML 097943/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0530 CJ MML 097940/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV
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N_0531 CJ MML 093839/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0532 CJ MML 090276/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0533 CJ MML 090857/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0534 CJ MML 090862/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0535 CJ MML 091042/13 
CJ MML 091224/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0536 CJ MML 091319/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0537 CJ MML 084336/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0538 CJ MML 092187/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0539 CJ MML 092203/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0540 CJ MML 093508/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0541 CJ MML 093504/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0542 CJ MML 088201/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0543 CJ MML 094051/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0544 CJ MML 093856/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0545 CJ MML 093842/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0546 CJ MML 093817/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0547 CJ MML 093741/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0548 CJ MML 093765/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0549 CJ MML 096554/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0550 CJ MML 096128/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0551 CJ MML 096130/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území

N_0552 CJ MML 096116/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0553 CJ MML 096114/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0554 CJ MML 097356/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0555 CJ MML 097359/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území

N_0556 CJ MML 097358/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0557 CJ MML 097361/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0558 CJ MML 097354/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0559 CJ MML 096120/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0560 CJ MML 091626/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0561 CJ MML 096123/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0562 CJ MML 096133/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0563 CJ MML 096136/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0564 CJ MML 096140/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0369

N_0565 CJ MML 096144/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0566 CJ MML 096146/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0567 CJ MML 096150/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0569 CJ MML 096157/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0572 CJ MML 096170/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0573 CJ MML 096088/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0574 CJ MML 096093/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0575 CJ MML 096118/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0576 CJ MML 096119/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0577 CJ MML 096830/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0578 CJ MML 096080/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0579 CJ MML 096084/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0580 CJ MML 096086/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0581 CJ MML 096884/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0582 CJ MML 096883/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0583 CJ MML 096881/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0593 CJ MML 096662/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území

N_0594 CJ MML 096827/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0595 CJ MML 096825/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0596 CJ MML 096823/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0597 CJ MML 096822/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0598 CJ MML 096820/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0599 CJ MML 096817/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0600 CJ MML 096812/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0601 CJ MML 096809/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0602 CJ MML 096806/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0603 CJ MML 096804/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0604 CJ MML 096802/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0605 CJ MML 096801/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0606 CJ MML 096869/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0607 CJ MML 096828/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0608 CJ MML 096718/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0610 CJ MML 096720/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území
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Příloha materiálu: Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách územního plánu Liberec

číslo námitky číslo jednací
doporučení výboru pro zastupitelstvo 

(hlasování pro-proti-zdržel se)
zastupitelstvo schvaluje doporučení poznámka

N_0611 CJ MML 096721/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0612 CJ MML 096723/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0613 CJ MML 096079/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0614 CJ MML 096722/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0615 CJ MML 096877/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0616 CJ MML 096486/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0617 CJ MML 096461/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0618 CJ MML 096459/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0619 CJ MML 096456/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0621 CJ MML 096613/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0622 CJ MML 096608/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0623 CJ MML 096604/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0624 CJ MML 096599/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0625 CJ MML 096595/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0626 CJ MML 096592/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území

N_0627 CJ MML 096591/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0628 CJ MML 096586/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0629 CJ MML 096581/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0630 CJ MML 096574/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0631 CJ MML 096579/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0551

N_0632 CJ MML 096567/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0633 CJ MML 096565/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0634 CJ MML 096563/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0635 CJ MML 096560/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0636 CJ MML 096550/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0637 CJ MML 096547/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0638 CJ MML 096546/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0643 CJ MML 094926/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území

N_0644 CJ MML 094923/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0645 CJ MML 094920/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0646 CJ MML 094927/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0647 CJ MML 094925/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0648 CJ MML 094907/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0649 CJ MML 094915/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0650 CJ MML 094912/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0651 CJ MML 094908/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0652 CJ MML 094916/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0653 CJ MML 094928/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Vesec - viz NZV

N_0654 CJ MML 094931/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0655 CJ MML 094930/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0662 CJ MML 084071/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0663 CJ MML 084070/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0662

N_0664 CJ MML 084068/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0662

N_0665 CJ MML 084061/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0662

N_0666 CJ MML 084077/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0662

N_0667 CJ MML 084076/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0662

N_0668 CJ MML 082438/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0669 CJ MML 091695/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0670 CJ MML 093289/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0111

N_0671 CJ MML 086240/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0672 CJ MML 086389/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0671

N_0673 CJ MML 089544/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0671

N_0674 CJ MML 089683/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0671

N_0675 CJ MML 089684/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0671

N_0676 CJ MML 094909/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0677 CJ MML 094911/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0678 CJ MML 083542/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0679 CJ MML 083540/13 
CJ MML 090495/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0680 CJ MML 082264/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0681 CJ MML 091857/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0682 CJ MML 092465/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Radčice - viz NZV

N_0683 CJ MML 093203/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0684 CJ MML 093619/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0685 CJ MML 093221/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV vypořádat shodně s vypořádáním NZV Doubí - viz NZV

N_0686 CJ MML 094092/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0687 CJ MML 094091/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání
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Příloha materiálu: Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách územního plánu Liberec

číslo námitky číslo jednací
doporučení výboru pro zastupitelstvo 

(hlasování pro-proti-zdržel se)
zastupitelstvo schvaluje doporučení poznámka

N_0688 CJ MML 093378/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0683

N_0689 CJ MML 096994/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0694 CJ MML 097344/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání po termínu

N_0695 CJ MML 097345/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání po termínu

N_0696 CJ MML 097346/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání po termínu

N_0697 CJ MML 097352/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání po termínu

N_0698 CJ MML 095421/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání po termínu

N_0699 CJ MML 097020/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání

N_0700 CJ MML 114074/13 souhlasit s návrhem vypořádání souhlasit s návrhem vypořádání po termínu

Výbor doporučil návrh vypořádání těchto 

námitek jednotlivců (8 - 0 - 0)

NÁMITKY ZÁSTUPCŮ VEŘEJNOSTI

N_NZV_001 CJ MML 096594/13
Výbor návrh projednal, nebylo přijato 

usnesení (4-2-1)
souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_002 CJ MML 093739/13
Výbor doporučil návrh vypořádání námitky 

(8-0-0)
souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_003 CJ MML 096495/13
Výbor návrh projednal, nebylo přijato 

usnesení (4-2-1)
souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_004 CJ MML 096714/13
Výbor návrh projednal, nebylo přijato 

usnesení (3-2-2)
souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_005 CJ MML 093780/13
Výbor doporučil návrh vypořádání námitky  

(8-0-0)
souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_006 CJ MML 096460/13
Výbor doporučil návrh vypořádání námitky  

(8-0-0)
souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_007 CJ MML 091800/13
Výbor doporučil návrh vypořádání námitky  

(8-0-0)
souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_008 CJ MML 094055/13
Výbor doporučil návrh vypořádání námitky  

(7-0-1)
souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_009 CJ MML 093629/13
Výbor doporučil návrh vypořádání námitky  

(8-0-0)
souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_NZV_010 CJ MML 096503/13
Výbor návrh projednal, nebylo přijato 

usnesení (6-0-2)
souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_011 CJ MML 093782/13
Výbor doporučil návrh vypořádání námitky  

(8-0-0)
souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_012 CJ MML 096585/13
Výbor doporučil návrh vypořádání námitky  

(8-0-0)
souhlasit s návrhem vypořádání
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Usnesením !. 43/2013 ze dne 28. 3. 2013 rozhodlo Zastupitelstvo m"sta Liberec o po#ízení 71. 
zm"ny závazné !ásti územního plánu m"sta Liberec. Zm"na !. 71 by m"la zp#esnit prov"#it 
vymezení funk!ních ploch. 

 

166/2013



  
A) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁD"ENÉ 
ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, V#ETN$ ROZVOJE OBCE A 
OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZM$NU CHARAKTERU OBCE, 
JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTU"E A DOSTUPNOSTI VE"EJNÉ 
INFRASTRUKTURY;  

Z politiky územního rozvoje (PÚR $R 2008) nevyplývají žádné specifické požadavky pro #ešení 
71.  zm"ny územní plánu. Jednotlivé požadované zm"ny respektují postavení m"sta Liberce.  

Ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje nevyplývají žádné specifické požadavky pro 
#ešení 71. zm"ny územní plánu.  

Zm"nou !. 71 územního plánu budou respektovány zásady urbanistické kompozice, 
zohledn"ny dominanty obce, stávající charakter sídla a výšková hladina zástavby. Nov" 
navržené funk!ní využití bude v souladu s navrhovaným funk!ním využitím stanoveným v nov" 
po#izovaném územním plánu Liberec.  

1. URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROV$"ENÍ PLOŠNÉHO A 
PROSTOROVÉHO USPO"ÁDÁNÍ ZASTAV$NÉHO ÚZEMÍ A NA PROV$"ENÍ MOŽNÝCH 
ZM$N, V#ETN$ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. 

71. zm"na územního plánu m"sta Liberec prov"#í možnost zm"ny funk!ního využití stávajících 
ploch brownfields, nevyužitých ploch pro stanovené funk!ní využití a p#ípadn" vymezí nové 
zastavitelné plochy, které umožní vhodn"jší využití dané lokality. Ú!elem 71. zm"ny územního 
plánu je s ohledem na sou!asné pot#eby v zájmu ochrany území p#ed vznikem brownfields: 
- navržení vymezení nových zastavitelných ploch s cílem zvýšení jejich atraktivity. 

Požadavek je mimo jiné zp#esn"ním republikové priority !. 19 PÚR $R – „Vytvá#et p#edpoklady 
pro polyfunk!ní využívání opušt"ných areál% a ploch (tzv. brownfields pr%myslového, 
zem"d"lského, vojenského a jiného p%vodu). Hospodárn" využívat zastav"né území (podpora 
p#estaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastav"ného území (zejména 
zem"d"lské a lesní p%dy) a zachování ve#ejné zelen", v!etn" minimalizace její fragmentace.“ a 
krajské priority P26 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje – „vytvá#et p#edpoklady pro 
nové využívání opušt"ných areál% a ploch (tzv. brownfields pr%myslového, zem"d"lského, 
vojenského a jiného p%vodu). 

V 71. zm"n" budou prov"#eny zm"ny funk!ního využití zejména u 6 následujících podn"t%: 

 

 pozemek katastrální území požadavek 
71/1 861/1, 862, 865, 908, 910/1, 911/1, 911/3, 

912 
Rochlice u Liberce  

71/2 565, 574/4, 574/18, 574/19, 579/1, 597/1, 
597/2, 597/3, 597/21 

Doubí u Liberce  

71/6 390/1, 390/2, 390/3, 390/5, 390/7, 390/8, 
988/2, 988/6, 988/7 (229, 228, st.p.184) 

Machnín  

 
 
 
 

2. KONCEPCI VE"EJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA PROV$"ENÍ USPO"ÁDÁNÍ 
VE"EJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJÍCH ZM$N. 
 

Požadavky na dopravní infrastrukturu 
Návrhy nevyvolávají požadavky na zm"nu koncepce dopravy. Je však nutné zajistit 
odpovídající vhodné dopravní #ešení, po!et parkovacích míst, pop#. navrhnout úpravy 
parametr% komunikací a k#ižovatek vzhledem k navrhovanému využití daných ploch. 
V zájmu realizovatelnosti zám"ru je nutné dopravn" technicky posoudit a prov"#it plánované 
kapacity funk!ních ploch a jejich vliv na hromadnou dopravu z hlediska dostate!nosti a 
bezpe!nosti komunika!ní sít". 
Dále je t#eba v souvislostech #ešit p#ípadné nároky na dopravu v klidu, p"ší a cyklistickou 
dopravu s ohledem na nov" navrhované funk!ní využití ploch. 
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Požadavky na technickou infrastrukturu 
Požadavky na #ešení energetiky vyplývají ze schválené koncepce energetiky a spoj% platného 
ÚP a zp%sob zásobování energiemi je stanoven regulativy v oblastech zásobování energiemi. 
Pro p#ípadnou novou výstavbu v lokalitách 71. zm"ny budou platit obdobn".  
U #ešení odkanalizování a zásobování vodou vycházet ze schváleného Plánu rozvoje vodovod% 
a kanalizací Libereckého kraje. 
Budou prov"#eny kapacity systému technické infrastruktury, p#ípadn" bude navrženo jejich 
posílení. 

Požadavky na ob!anské vybavení 
Ob!anské vybavení #ešit v souladu s navrženým funk!ním využitím nových ploch s p#ihlédnutím 
k širším vztah%m. 

Požadavky na ve%ejná prostranství 
Ve#ejná prostranství budou vymezena v souladu s vyhláškou !. 501/2006 Sb., ve zn"ní 
pozd"jších p#edpis%. 

3. KONCEPCI USPO"ÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA PROV$"ENÍ PLOŠNÉHO A 
PROSTOROVÉHO USPO"ÁDÁNÍ NEZASTAV$NÉHO ÚZEMÍ A NA PROV$"ENÍ MOŽNÝCH 
ZM$N, V#ETN$ PROV$"ENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VHODNÉ VYLOU#IT 
UMÍS&OVÁNÍ STAVEB, ZA"ÍZENÍ A JINÝCH OPAT"ENÍ PRO Ú#ELY UVEDENÉ V § 18 
ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA.    

Návrh 71. zm"ny musí vycházet ze stávajícího charakteru a uspo#ádání urbanistické koncepce 
m"sta Liberce, respektovat hmotovou a urbanistickou kompozici širšího území. Požaduje se 
respektovat dochované p#írodní a estetické hodnoty a zásady urbanistického uspo#ádání. 
Návrh 71. zm"ny nesmí ve svých d%sledcích znemožnit pr%chodnost krajiny a omezit vedení 
p"ších a cyklistických tras. 

B) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR' ÚZEMNÍCH REZERV A NA 
STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROV$"IT. 

Požadavek není stanoven. 

C) POŽADAVKY NA PROV$"ENÍ VYMEZENÍ VE"EJN$ PROSP$ŠNÝCH STAVEB, 
VE"EJN$ PROSP$ŠNÝCH OPAT"ENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT 
VYVLASTN$NÍ NEBO P"EDKUPNÍ PRÁVO. 

Bude prov"#eno vymezení ve#ejn" prosp"šných staveb, ve#ejn" prosp"šných opat#ení a 
asanací vzhledem k sou!asnému stavu, navrhovanému využití a se zohledn"ním širších 
vztah%. 

D) POŽADAVKY NA PROV$"ENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR', VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZM$NÁCH V ÚZEMÍ PODMÍN$NO VYDÁNÍM REGULA#NÍHO PLÁNU, 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAV"ENÍM DOHODY O PARCELACI. 

Bude prov"#eno, zda je nezbytné podmínit rozhodování v území zpracováním územní studie, 
nap#. je-li vyžadováno stanovit podrobné podmínky pro využití dot!ených pozemk%, pro ochranu 
hodnot a charakteru území. 

E) P"ÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT "EŠENÍ. 

Požadavek není stanoven. 

F) POŽADAVKY NA USPO"ÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 
USPO"ÁDÁNÍ OBSAHU JEHO OD'VODN$NÍ V#ETN$ M$"ÍTEK VÝKRES' A PO#TU 
VYHOTOVENÍ. 

Zpracování návrhu dokumentace 71. zm"ny v!etn" od%vodn"ní, bude provedeno  
v rozsahu m"n"ných skute!ností a se všemi náležitostmi stanovenými zákonem !. 183/2006 
Sb. v platném zn"ní a jeho provád"cími právními p#edpisy, vyhláškou !. 500/2006 Sb., a 
vyhláškou !. 501/2006 Sb. Návrh 71. zm"ny bude proveden v obsahovém !len"ní ve smyslu 
p#ílohy !. 7 vyhlášky !. 500/2006 Sb. 
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Návrh dokumentace 71. zm"ny bude p#edán 1 x v digitální podob" na digitálních nosi!ích takto: 
obsah ve formátech: pdf., docx.; od%vodn"ní ve formátech: pdf., docx. a 2 x ve standardním 
papírovém provedení.  

Dokumentace zm"ny bude p#edána ve 4 standardních papírových provedení a 1x na digitálním 
nosi!i v souladu s ustanovením § stavebního zákona. 

G) V P"ÍPAD$ HLAVNÍHO M$STA PRAHY VYMEZENÍ "EŠENÉHO ÚZEMÍ, POKUD BUDE 
ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN PRO #ÁST ÚZEMÍ M$STA. 

Neuplat&uje se. 

H) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ P"EDPOKLÁDANÝCH VLIV' ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. 

Návrhem zadání 71. zm"ny není dot!eno území Natura 2000. Nejsou navrhovány zastavitelné 
plochy ve volné krajin" bez návaznosti na stávající zastav"né území. Sou!asn" se 
nep#edpokládá výrazné narušení životního prost#edí, ani rušivý územní rozvoj.  

V #ešeném území se nep#edpokládají takové zm"ny v území, které by vyžadovaly zpracování 
vyhodnocení p#edpokládaných vliv% územního plánu na udržitelný rozvoj území. P#íslušný 
dot!ený orgán ve svém stanovisku vylou!il vliv na EVL a pta!í oblasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Používané zkratky 

71. zm"na -   71. zm"na závazné !ásti územního plánu m"sta Liberec 

PÚR $R -  Politika územního rozvoje $R 
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Liberec 
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Karta vy#azené lokality ". 71/5 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a p"íjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 
(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatel% 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. !.j. / datum podání  
2. Popis zm!ny 
2.1. Lokalita  
 Katastrální území 1) R%žodol I 

2) Františkov u Liberce 
 Parcelní #íslo 1) 1430, 1437/1, 1437/2, 1438, 1436/2, 1436/6, 1436/7, 1436/8, 1436/9, 

1436/10, 1436/11 
2) 1023/1, 1024/1, 1024/6, 1024/7, 1024/10 

 Druh pozemku Orná p%da, ostatní plocha 
 Další specifikace 1430= 33 859 m2, 1437/1=11 703 m2, 1437/2=6720m2,1438=11 170 m2,   

1436/2=13 020 m, 1436/6=448 m2, 1436/7=464 m2, 1436/8=317 m2, 
1436/9=257 m2, 1436/10=122 m2, 1436/11=450 m2,1023/1= 19 434 m2, 
1024/1=2 546 m2, 1024/6 = 9 648 m2, 1024/7 = 2 436 m2,  
1024/10=1 953 m2 

 Funkce dle platného ÚP  
2.2. Požadavek na zm$nu  
 Odpovídá funkci  
3. Prokázání právního zájmu na podání podn!tu 
3.1. Vlastnictví pozemku SML 
3.2. Investi#ní zám$r  
3.3. Ostatní  
4. Stanovisko odboru hlavního architekta 
 
5. Doporu"ení odboru ke schválení podn!tu  
6. Doporu"ení Rady m!sta Liberce  
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Pozměňovací návrh na úpravu rozdělení výdajů ve fondu PO - školství  a  fondu PO - kultura 
(doplnění k 5. RO 2013, 8. ZM dne 26. 9. 2013)

ORG TŔ FM PAR RP ÚZ ZAKÁZKA NÁZEV ROZPOČET NÁVRH ZMĚNY kontrola poznámka
3803 5 30 6330 5345 210380350010 Převod z fondu na ZBÚ 0 1 366 500 konsolidační položka

18 fond z odpisů školských PO - zůstatek 0 1 308 000 usn.ZM 157,158,243/2012
5 - běžné výdaje 2 674 500
6 18 3111 6121 210380360027 MŠ Kamarád topení 0 58 500 usn. ZM 158/2012

6 - kapitálové výdaje 58 500
Fond PO - školství 2 733 000

ORG TŔ FM PAR RP ÚZ ZAKÁZKA NÁZEV ROZPOČET NÁVRH ZMĚNY kontrola poznámka
3804 5 33 6330 5345 210380450008 Převod z fondu na ZBÚ 0 8 481 000 konsolidační položka

18 3311 5171 21038045xxx Rekonstrukce nákl.výtahů F.X.Š. 0 2 500 000 usn.ZM 128/2013
18 fond z odpisů kulturních PO - zůstatek 0 2 480 119 usn. ZM 156/2012

5 - běžné výdaje 13 461 119
6 18 3741 6121 210380460007 ZOO Liberec - pochůzní lávky 0 1 180 000 usn.ZM 155/2010

18 3741 6351 210380460011 Záchranná stanice pro hand.živočichy 0 2 320 881 usn.ZM 128/2013
6 - kapitálové výdaje 3 500 881

Fond PO - kultura 16 962 000

Příloha k usnesení č. 170/2013



 
                                                                                                                Příloha: č. 1 – budovy 
Poř.č.  adresa budovy parcelní číslo 

katastrální 
území 

usn. RM usn. ZM  původní cen 
 

upravená 
cena 

 
1. Jablonecká  čp. 124, 

Liberec 5 
3503/1, 
3503/2  
Liberec 

19. 3. 2013 
č.204/2013 
bod IV/1  

28. 3. 2013 
č. 46/2013 
bod IV/1 

2,937.000,- 2,350.000,- 

2.  Dvorská čp. 169, 
Liberec 5 

3594/1, 
3593/1 
Liberec 

19. 3. 2013 
č.204/2013 
bod IV/2 

28. 3. 2013 
č. 46/2013 
bod IV/2 

6.787.000,- 5,430.000,- 

 
 
 
                                                                                                               Příloha č.2 - pozemky 
Poř.č. katastrální území parcelní 

číslo 
usn. RM usn. ZM původní 

cena 
upravená 

cena 
 

1. Liberec 1710/2 22.1.2013 
č. 25/2013 
bod II/2 

31.1.2013 
č. 5/2013 
bod II/2 

154.000,- 124.000,- 

2. Krásná Studánka I 42/2 19.2.2013 
č. 126/2013 
bod III/7 

28.2.2013 
č. 35/2013 
bod III/7 

63.000,- 51.000,- 
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                 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání -  II. kolo 2013             
 

Tematické zařazení projektu:  
1) soutěže a projekty 
2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního významu 
3) stipendia 
4) mimoškolní činnost 
5) školní časopisy + školní publikace 
 

 Žadatel Název akce Tematické 
zařazení 
projektu 

Rozpočet 
akce 

Požadovaná 
dotace 

Úprava 
požadavku  

(-) 

Návrh výše   
příspěvku 

Specifikace využití přísp. 

  1 
 

Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642 

Lojzík 2013 2/4/ 75.000,- 30.000,- 20.000,- 10.000,- Výtvarný materiál a potřeby, 
textilní polotovar 

2 
  

Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642 

Výšinka zpívá díla 
českých autorů  
20. století 
 

2/4/ 101.000,
- 

41.000,- 3.000,- 38.000,- Služba hlasové poradkyně, 
nahrávání CD-služba 
nahrávacího studia (4 dny) 

3 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642 

Východ a západ 2/4/ 50.000,- 40.000,- 25.000,- 15.000,- Lektorné 

4 Mateřská škola 
„Čtyřlístek“, 
Tovačovského 
166/27, Liberec 

I malé ruce dokážou 
velké věci – výtvarné 
činnosti 

1/3/ 7.200,- 6.000,- 1.000,- 5.000,- Výtvarný materiál a potřeby 

5 Krajská vědecká 
knihovna 
v Liberci, 
Rumjancevova 
1362/1 

Hudba je univerzální 
řeč lidstva (Henry 
Wadsworth Longfellow) 
přednášky a pořady 
s hudební tématikou 

1/2/ 15.000,- 12.000,- - 12.000,- Honoráře 
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6 Krajská vědecká 
knihovna 
v Liberci, 
Rumjancevova 
1362/1 
 

Není hanba, že nevíš, ale 
že se nezeptáš (turecké 
přísloví) – odborné 
přednášky a kulturně 
vzdělávací akce v KVK 

1/2/ 45.000,- 36.000,- - 36.000,- Honoráře 

7 Krajská vědecká 
knihovna 
v Liberci, 
Rumjancevova  
1362/1 

Knihovna vás baví – 
literárně dramatické 
pořady 

1/2/ 38.000,- 30.000,- - 30.000,- Honoráře 

8 Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384 
 

Náš Kapličák 4/ 11.500,- 9.400,- 2.400,- 7.000,- Tisk časopisu 

9 Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384 

Vánoční dílničky 3/ 15.500,- 12.400,- 5.400,- 7.000,- Suroviny pro pekařskou dílnu, 
materiál a pomůcky pro 
keramickou, výtvarnou a 
dřevařskou dílnu  

10 Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384 
 

Kniha povídek 4/ 12.500,- 10.000,- 10.000,- 0,- Tisk a vazba knihy 

11 Základní škola 
Liberec, Křížanská 
80 
 

Školní časopis Šotek 4/ 19.000,- 14.000,- 7.000,- 7.000,- Tisk časopisu 

12 Základní škola 
Liberec, Křížanská 
80 
 

Tvořivé aktivity pro 
každého 

3/ 85.000,- 64.000,- 49.000,- 15.000,- Materiál a potřeby pro tvořivé 
dílny – ruční, výtvarné, 
grafické a keramické 

13 Základní škola Ostašovské Vánoce – 1/3/ 36.200,- 27.700,- 14.700,- 13.000,- Vánoční dekorace, suroviny 

Příloha k usnesení č. 187/2013



 3

Liberec, Křížanská 
80 

tradice a zvyky na pečení, materiál pro 
vánoční tvořivé dílny, 
pronájem stánků a plošiny-
světelné ozdobení stromku, 
ozvučení kostela 

14 Gymnázium F. X. 
Šaldy, Liberec, 
Partyzánská 530 

Projekt Vestibul 
gymnázia 

1/2/3/ 32.000,- 25.000,- 25.000,- 0,- Výroba a umístění 2 
velkoplošných tapet 

15 DJS Elegance OS, 
Nákupní 312, 
Liberec, občanské 
sdružení  

Divadélko Radost – 
výtvarně dramatický 
kroužek rozvíjející 
umělce všemi směry 
s důrazem na rozvoj 
mateřského jazyka a 
angličtiny  
 

2/3/4/ 22.500,- 18.000,- 8.000,- 10.000,- Výtvarný, pracovní materiál a 
potřeby, galanterie, nájemné 

16 DOCTRINA – 
základní škola a 
mateřská škola, 
s.r.o., Liberec 
 

Časo-pejsek – 
čtvrtletník MŠ Doctrina 

4/ 19.000,- 15.000,- 9.000,- 6.000,- Kopírovací práce 

17 DOCTRINA – 
základní škola a 
mateřská škola, 
s.r.o., Liberec   
 

Keramika do exteriéru 
pro Domov seniorů 

3/ 71.000,- 21.000,- 11.000,- 10.000,- Keramický materiál a potřeby 

18 Občanské sdružení 
D.R.A.K., Oblačná 
450/1, Liberec 
 

Výuka anglického 
jazyka dětí a mládeže 
s tělesným postižením 

2/ 25.000,- 19.000,- - 19.000,- Lektorné (AJ) 

19 Občanské sdružení 
D.R.A.K., Oblačná 

Volnočasové aktivity 
jako prevence 

3/ 15.000,- 10.000,- - 10.000,- DPP-lektor etiky, asistent a 
pedagog volnočasových 
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450/1, Liberec sociálního vyloučení 
rodin pečujících o děti 
se zdravotním 
postižením 

aktivit, výtvarný a 
kancelářský materiál, 
suroviny na pečení, vstupenky 
do IQ parku a Aqua parku 

20 Základní škola 
Liberec, Na 
Výběžku 118 

Vánoční dílny 2013 3/ 14.000,- 8.000,- 2.000,- 6.000,- Materiál pro tvořivé dílny: 
výroba adventních věnců, 
svíček ze včelího vosku, 
šperku z FIMO hmoty a 
malování na hedvábí 

21 Základní škola 
Liberec, Na 
Výběžku 118 
 

Al Manach 4/ 20.000,- 14.000,- 14.000,- 0,- DPP-tvorba designu, 
kancelářské potřeby, tisk 
publikace 

22 Sdružení 
TULIPAN, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 

„Svět v obrazech“ – 
rozvojově vzdělávací 
aktivity zaměstnanců 
chráněné dílny 
TULIPAN 

2/ 245.000,
- 

42.000,- 42.000,- 0,- Nákup úklidových pomůcek, 
ochranné pomůcky, 
rekvalifikační kurz Facility 
manažera s profesním 
osvědčením, lektorné – 
úklidový operátor a 
specialista 

23 Filmový klub 
Liberec, 
Chrastavská 
273/30, Liberec 

Fotografování, práce 
osvětlovače, 3D grafika 
– mediální výchova 
formou praktických 
workshopů 

2/3/ 46.500,- 27.000,- - 27.000,- Honoráře lektorům (odborníci 
i asistenti) 

24 Filmový klub 
Liberec, 
Chrastavská 
273/30, Liberec 
 

Tematická série 
přednášek pro studenty 
středních škol.  
Jak se dostat na…? 

2/3/ 43.500,- 24.000,- 24.000,- 0,- Honoráře lektorům 

25 Rodinné centrum 
Žirafa, Boženy 

S Žirafou za novými 
objevy 

3/ 381.000,
- 

99.000,- 57.000,- 42.000,- Výtvarný, pracovní, 
kancelářský materiál a 
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Němcové 54/9, 
Liberec 

potřeby, suroviny na pečení a 
vaření, lektorné, pronájem 
sálu a aparatury, pronájem 
sálu na kreativní výjezd pro 
maminky 

  
Celkem /Kč 
 

  
          1.445.400,- 

 
654.500,- 

 
329.500,- 

 

325.000,- 

 
 
Rekapitulace doručených žádostí o dotaci v 2. kole 2013: 
 
25 žádostí bylo přijato v řádném termínu uzávěrky do 31. července 2013. 
 
25 žádostí projednala správní rada na svém jednání dne 29. srpna 2013 
20 žádostem byla navržena dotace (žádosti č. 1-9, 11-13, 15-20, 23, 25) 
5  žádostem nebyla navržena dotace (žádosti č. 10, 14, 21, 22, 24) 
 
Schválené finanční prostředky pro rok 2013 ………… 618.300,-Kč 
Převod finančních prostředků z loňského roku ……… 320.000,-Kč 
Přidělené finanční prostředky v 1. kole 2013………… 383.825,-Kč  
Celková částka k rozdělení ve 2. kole 2013………..  554.475,-Kč 

Příloha k usnesení č. 187/2013
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