
 

Tisková zpráva 
1. výjezdní zasedání na téma „Problematická 

místa konceptu nového územního plánu - 

severovýchodní část města Liberce “ 

Statutární město Liberec po přijetí námitek k územnímu plánu vytipovalo zhruba sedm desítek 

nejproblematičtějších míst v Liberci, které postupem času všechny navštíví, aby například při 

rozhodování, zda povolit výstavbu, či nikoli, znalo podrobně  a konkrétně místní problematiku. 

V úterý 12. července 2011 proběhl první výjezd skupiny složené ze zástupců města, Výboru 

zastupitelstva pro rozvoj a územní plánování, zpracovatele konceptu nového územního plánu, 

Odboru strategie a územní koncepce MML a Odboru Stavební úřad MML. 

Do hledáčku jejich společného zájmu, a to sladění zájmu města i jeho občanů při tvorbě úze mního 

plánu, se v pondělí dostala například zahrádkářská kolonie v  Hlávkově ulici, kynologické cvičiště 

v Pavlovicích za Kauflandem, dvě lokality v Krásné Studánce, další pak v Radčicích, Kateřinkách nebo u 

ruprechtické kapličky U Obrázku.  

Náměstek pro územní plánování, Ing. Jiří Rutkovský, na každém z navštívených míst účastníkům 

vysvětlil situaci a obsah námitky, eventuálně důvod, proč se zřejmě nepodaří některá z  míst zařadit 

do ploch pro výstavbu (CHKO apod.)  

Všichni zúčastnění se shodli na faktu, že první provedené společné místní šetření se ukázalo jako 

přínosné a dle původního plánu budou ve výjezdech za problematickými místy pokračovat.  

 

Účastníci 1. výjezdního zasedání 

 Statutární město Liberec 

Bc. Jiří Šolc, statutární náměstek primátorky, zastupitel LO 

Lukáš Martin, náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, zastupitel ČSSD  

Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch, zastupitel USZ  

Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník úřadu 

 Výbor zastupitelstva pro rozvoj a územní plánování 

Ing. Karolina Hrbková, předsedkyně výboru, zastupitelka ZpL 

Ing. Jaroslav Morávek, zastupitel KSČM 



 SAUL, zpracovatel konceptu nového územního plánu 

Ing. Arch Jiří Plašil  

 

 Magistrát města Liberce - Odbor strategie a územní koncepce 

Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru 

Ing. Lubor Franců, , specialista analytik a demograf  

Ing. Zuzana Hepnerová, specialista, manažer správy územního plánu 

Ing. Petr Kincl, architekt správy územního plánu 

 Magistrát města Liberce - Odbor Stavební úřad 

Lenert Adam, referent správy územního plánování 

V Liberci 13. července 2011 

 

 

 


