V Liberci 9. dubna 2013

Tisková zpráva
Město Liberec zahájilo sérii veřejných besed
k novému územnímu plánu
Besedou s veřejností v Kulturním a společenském centru v Lidových sadech zahájilo Statutární
město Liberec v úterý 9. dubna seriál čtrnácti besed k návrhu územního plánu města. Úvodní
beseda, kterou si nenechalo ujít několik desítek lidí, se věnovala oblasti centra města, Lidovým
sadům a oblasti před nádražím. Besedy se zúčastnilo také vedení města v čele s primátorkou
Martinou Rosenbergovou a náměstkem Jiřím Rutkovským. Veřejné besedě ještě předcházelo
jednání zástupců města se zástupci osadních výborů a občanských sdružení.
„Pořizování územního plánu na území města se sto tisíci obyvateli je poměrně náročné. Představení
návrhu územního plánu na besedách předcházelo několik etap přípravy, od zadání územního plánu
přes zpracování konceptu a projednání návrhu s dotčenými orgány,“ řekl náměstek primátorky pro
územní plánování, sport a cestovní ruch Jiří Rutkovský.
Snahou vedení města, pořizovatele a projektanta je nalézt shodu mezi obyvateli a dalšími uživateli
území. Lidé například na jednu stranu nechtějí, aby jim pod okny jezdilo více aut, zároveň však žádají
lepší dopravní spojení do centra. „Liší se postoj na nová dopravní propojení těch, kteří bydlí v blízkosti
nových nebo plánovaných komunikací a těch, kteří toto plánované propojení potřebují a budou jej
využívat,“ uvedl Jiří Rutkovský s tím, že takovýchto rozdílů v nárocích na území, ve kterém občané
bydlí, je obrovské množství.
Statutární město Liberec seznámí občany s návrhem územního plánu na celkem čtrnácti besedách. Ty
se budou konat postupně v různých částech Liberce až do června, vždy od 17.00 hodin. Nejbližší další
beseda se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna na základní škole na náměstí Míru. Týkat se bude
Ruprechtic a Rudolfova.
Závěrečná beseda, která bude besedou celoměstskou na celé území města Liberce, proběhne ve
čtvrtek 6. června na liberecké radnici. Na besedy naváže veřejné projednání návrhu územního plánu
dle stavebního zákona, to se bude konat ve čtvrtek 13. června od 16.00 hodin v Domě kultury
Liberec. Termín pro podání námitek a připomínek je od úterý 9. dubna 2013 do čtvrtka 20. června
2013.
Spolu se zástupci vedení města se besed účastní určený zastupitel pro územní plán a zástupci výboru
pro rozvoj a územní plánování. Odbornou část vysvětluje projektant a zástupci pořizovatele, kterými
jsou pracovníci Odboru hlavního architekta Magistrátu města Liberec. Jako hosté jsou přizváni
zástupci osadních výborů a občanských sdružení.

V rámci informační kampaně připravilo město vedle veřejných besed také vystavení návrhu územního
plánu na webu, v budově nového magistrátu a ve veřejně přístupné nákupní galerii Plaza. Současně je
v historické zasedací místnosti v 1. patře budovy nového magistrátu zřízena informační kancelář pro
veřejnost, která zajišťuje informování občanů v úředních hodinách magistrátu, tedy v pondělí a ve
středu od 8.00 – 17.00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8.00 – 16.00 hod. a v pátek od 8.00. – 14.00 hod.
„Kancelář je otevřená už od 2. dubna. Zájem je velký, během prvního týdne přišlo 150 lidí,“ uvedl
Adam Lenert z oddělení územního plánování libereckého magistrátu.
Důležité informace, včetně všech oznámení o termínech a místech konání veřejných besed, najdou
občané v Libereckém zpravodaji, na výlepových plochách města a na webových stránkách
www.UzemniPlanLiberec.cz. Informace o projednávání návrhu budou zveřejněny také ve spolupráci s
dopravním podnikem města, a to umístěním letáků na reklamních plochách ve vozidlech městské
hromadné dopravy.
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