
   

Tisková zpráva 
Rada architektů se na první schůzi zabývala  

také novým územním plánem  

Úvodní jednání má za sebou Rada architektů Statutárního města Liberce. Proběhlo v pondělí 26. 

března a jeho cílem bylo oficiální setkání architektů s primátorkou, jejími náměstky a starostou 

městské části Vratislavice nad Nisou. Nedílnou součástí bylo vzájemné představení členů rady 

architektů,  volba předsedy a představení tajemnice rady architektů. V rámci jednání byl schválen 

harmonogram jednání a nejbližší cíle této pětičlenné poradní skupiny odborníků.  

„Vítám vznik rady architektů nejenom proto, že vznik podobného poradního orgánu měly ve volebním 

programu všechny politické strany, ale zejména proto, že ji považuji za nezbytnou při tvorbě 

architektonické podoby města. Od samého počátku předpokládám, že bez ohledu na kompetence 

dané jejím statutem či zákonnými opatřeními bude názor odborníků, z nichž je rada složená, 

respektovat politická reprezentace města,“ říká Martina Rosenbergová, liberecká primátorka. 

Již z prvního jednání rady architektů vyplynula snaha členů rady o prověření možností širšího 

působení, než v současnosti umožňuje statut této rady. Architekti upozornili na dobré zkušenosti z 

jiných měst, kde rada působí.  

Rozšíření pravomocí rady architektů bylo a je v zájmu současného vedení města, proto náměstek 

primátorky pro územní plánování Jiří Rutkovský vyzval členy rady k prověření praktických zkušeností 

architektů z jiných měst, včetně prověření legislativní opory. Na dalším jednání rady bude zajištěna 

konzultace v této záležitosti s právníkem odboru kanceláře tajemníka, který prověří možnosti 

rozšíření pravomocí. V případě kladného výsledku bude doplněn statut o další možnosti. 

Důležitým bodem na programu jednání bylo také seznámení se současným stavem zpracování 

připravovaného nového územního plánu města Liberce. „Územní plán bude, předpokládáme, 

předmětem mnoha dalších jednání Rady architektů SML. Vzhledem k náročnosti problematiky nového 

územního plánu se do doby odevzdání jeho návrhu předpokládá zasedání rady architektů dvakrát do 

měsíce,“ doplnil Jiří Rutkovský. Členové rady dále projevili zájem na seznámení s projektem Liberec - 

město s vizí. Bude proto předmětem některého dalšího jednání rady. 

V průběhu schůze byla představena architektka Ivana Vitoušová, tajemnice rady, která současně 

působí jako architektka veřejného prostoru města. Předsedou rady architektů byl čtyřmi členy rady 

zvolen Petr Kincl, současný vedoucí oddělení urbanismu a architektury na libereckém magistrátu. 

Prvního jednání rady se kromě primátorky a náměstků zúčastnil i architekt Jiří Plašil - zpracovatel 

nového územního plánu z projektového ateliéru SAUL a vedoucí odboru hlavního architekta Petr 

Kolomazník. 

V Liberci 27. března 2012 


