
 

Tisková zpráva 
2. výjezdní zasedání na téma „Problematická 

místa konceptu nového územního plánu - 

východní část města Liberce “ 

Již druhé výjezdní zasedání na téma „Problematická místa konceptu nového územního plánu“ má za 

sebou pracovní skupina sestávající ze zástupců vedení města, výboru zastupitelstva pro rozvoj a 

územní plánování, zpracovatele konceptu nového územního plánu, odboru strategie a územní 

koncepce a odboru stavebního úřadu MML.  

Pracovního výjezdu se zúčastnila i primátorka města Liberce, Martina Rosenbergová. Společně s 

dalšími navštívila v severovýchodní a východní části Liberce sedm míst, ke kterým byly vzneseny 

námitky nebo připomínky veřejnosti z hlediska ÚP a šest dalších míst vybraných zejména z hlediska 

rozvoje města.  Nad některými visí otázka, zda zde v budoucnu vyroste výstavba, či nikoliv. 

„Jsem ráda, že jsem se mohla detailně seznámit s konkrétní problematikou jednotlivých lokalit. Forma 

konzultací přímo na místě je přínosná pro všechny zúčastněné. Často se po vyslechnutí argumentů 

obou stran a obhlídce dotyčného prostoru jeví eventuální výstavba ve zcela jiném světle,“ uvedla 

primátorka Martina Rosenbergová. 

Mimo problematických míst ÚP navštívila celá skupina i areál bývalého Lesního koupaliště, které je 

nyní v centru zájmu libereckých občanů. Paní primátorka a náměstek primátorky, Ing. Jiří Rutkovský, 

všechny na místě seznámili se záměrem na využití areálu pro Lesní informační středisko, který 

zpracovává Středisko ekologické výchovy DIVIZNA s libereckou ZOO a Městskými lesy. 

„Výjezdní pracovní zasedání považuji za velice potřebné. Vypovídací hodnota map, které jsou 

standardně součástí konceptu nového ÚP, je sice z odborného hlediska dostatečná, ale seznámení 

zástupců města a členů výboru s problematikou přímo v terénu je mnohem názornější. Za velkou 

výhodu výjezdních zasedání považuji přítomnost odborných pracovníků magistrátu a zpracovatele 

konceptu, kteří jsou schopni zodpovídat často nelehké otázky ostatních členů pracovní skupiny. 

Z hlediska vedení města jsem rád, že jsou přítomni zástupci výboru, čímž je zajištěna účast všech 

politických subjektů zvolených do zastupitelstva a také občanů, neboť členství ve výboru není vázáno 

na členství v zastupitelstvu ani v politické straně. Přestože jsou zasedání uzavřená, rozhodli jsme se na 

další místa zvát jako hosty zástupce občanské aktivity Je čas nemlčet. Myslím si, že větší 

informovanost přispěje k následnému věcnému projednání pokynů pro zpracování návrhu územního 

plánu a zejména ke smysluplnému a správnému využití území města Liberce,“ sdělil Ing. Jiří 

Rutkovský. 

Při druhém výjezdním zasedání všichni zúčastnění vyslechli u každého problematického místa důvod 

námitky nebo připomínky veřejnosti. Mimo argumentů pro a proti změně ÚP byl sdělen i předběžný 

postoj odboru strategie a územní koncepce MML.  



Jedním z cílů zasedání byla též návštěva areálu školy v Harcově, kde by mělo být opraveno hřiště v 

rámci IPRM III. Poněkud neplánovaně ale skupina navštívila areál, kde v důsledku povodní došlo k 

zatopení části objektu školy a školního hřiště. „Všechny škody, ať již na dopravní infrastruktuře nebo 

na jiném městském majetku, jako vznikly v Harcově, jsou pro nás velmi nepříjemné, nečekané a 

logicky se negativně promítnou do rozpočtu města,“ sdělil náměstek primátorky Bc. Jiří Šolc. 

„Další výjezdy proběhnou v srpnu. Cílem bude jednak městský obvod Vratislavice n. N., kde nás bude 

doprovázet vratislavický starosta Lukáš Pohanka, a také části Doubí a Vesec, kam pozveme též 

zástupce osadních výborů,“ doplnil Jiří Rutkovský. 

Výjezdního zasedání se zúčastnili: 

Statutární město Liberec 

Martina Rosenbergová, primátorka města, zastupitelka ČSSD 

Bc. Jiří Šolc, statutární náměstek primátorky, člen výboru pro ÚP, zastupitel LO 

Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, určený zastupitel pro územní plán, 

zastupitel USZ 

Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník úřadu 

Výbor zastupitelstva pro rozvoj a územní plánování 

Ing. Karolína Hrbková, předsedkyně výboru, zastupitelka ZpL 

Ing. Tomáš Hampl, místopředseda výboru, zastupitel ODS 

Ing. Ivan Macháček, člen výboru, nominován za VV 

Zpracovatel konceptu nového ÚP 

Ing. Arch Jiří Plašil, SAUL s.r.o. 

Magistrát města Liberce 

odbor strategie a územní koncepce 

Ing. Kolomazník Petr, vedoucí odboru 

Ing. Lubor Franců, specialista analytik a demograf 

Ing. Vitoušová Ivana, architekt veřejného prostoru města 

Ing. Hepnerová Zuzana, specialista – manažer úpravy územního plánu 

odbor stavební úřad 

Radim Stanka, referent územního plánování - specialista pro GIS 

Adam Lenert, referent správy územního plánování 



Části programu se zúčastnil též pan Jan Votruba, občan, zástupce aktivity Je čas nemlčet. 

V Liberci 28. července 2011 


