V Liberci 12. dubna 2013

Tisková zpráva
Nový územní plán: V Ruprechticích se lidé ptali
na rozšíření silnice nebo zachování rybníčku
V pořadí druhou veřejnou besedu k novému územnímu plánu uspořádalo ve čtvrtek 11. dubna v
ruprechtické základní škole Statutární město Liberec. Lidé se dozvěděli, s jakými změnami počítá
návrh územního plánu pro městské části Ruprechtice a Rudolfov. A protože besedu připravila
radnice hlavně pro občany, dostalo se také na jejich dotazy.
Besedu zahájil statutární náměstek primátorky Jiří Šolc, který objasnil potřebu nového územního
plánu a přivítal občany. V úvodním informačním bloku se občané seznámili s aktuálním stavem
projednávání územního plánu. Dozvěděli se také, že kromě besed mohou navštívit pro tento účel
zřízenou informační kancelář otevřenou v úředních hodinách v budově nového magistrátu v
historické zasedací místnosti v 1. patře. Náměstek primátorky a určený zastupitel pro územní
plánování Jiří Rutkovský informoval o úloze zastupitelstva při pořizování územního plánu, o
principech a možnostech připomínkování konceptu a návrhu zastupiteli města Liberce a termínu
předpokládaného vydání územního plánu.
Následně projektant Jiří Plašil ze společnosti SAUL s.r.o. představil návrh územního plánu a zdůraznil
nejdůležitější změny v něm zapracované. Jeho výklad byl velmi názorný, neboť výklad doplnil také o
grafickou část návrhu s vyznačením konkrétních ploch a změn na území Ruprechtic a Rudolfova.
Výrazně jsou zde zastoupeny plochy zeleně, které „prorůstají do zastavěného území podél vodních
toků“ a koncepčně se zlepšuje průchodnost krajinou. Výklad doplňovali zástupci pořizovatele
územního plánu, kterými jsou pracovníci Odboru hlavního architekta Magistrátu města Liberec.
Lidé se tak například dozvěděli, že návrh dává šanci rozvoji Kateřinského údolí, kde by se bývalé
továrny, dnes takzvané brownfields, mohly v budoucnu využívat pro nové aktivity. Architekti také
vyhověli požadavkům Liberečanů na umístění hřbitova pro zvířata, tzv. zvířecí hřbitov, který ve městě
doposud chybí a obyvatelé projevili o tuto službu zájem. Vzniknout by mohl nedaleko zrušeného
hřbitova v Rudolfově. Radovat, alespoň v rovině územního plánování, se mohou také obyvatelé
obytné části Ruprechtic, kudy projíždějí těžké nákladní automobily se žulovými kvádry z místního
lomu. Návrh dá prostor výstavbě nové účelové komunikace, která by dopravu z lomu odklonila od
rodinných domů.
V diskuzi se občané ptali například na zachování rybníčku v ulici U Pramenů. Obávali se možné
zástavby. Zástupci města je ujistili, že návrh územního plánu zastavění v tomto místě neumožňuje.
Přítomné zajímala také možnost rozšíření frekventované Radčické ulice, jež spojuje Ruprechtice s
Kateřinkami a Radčicemi. Ačkoliv to není patrné z výkresu, rozšíření je možné na základě regulativů
stanovených v návrhu územního plánu. Podle projektanta rozšíření komunikace bude možné; už jen
proto, že návrh tady počítá s autobusovou dopravou.

Statutární město Liberec seznamuje občany s návrhem územního plánu na celkem čtrnácti besedách.
Nejbližší beseda se uskuteční v úterý 16. dubna od 17.00 hodin opět v Ruprechticích, na základní
škole na náměstí Míru. Týkat se bude tentokrát částí Kateřinky a Radčice.
„Diskuse nad územním plánem jsou pro všechny velmi prospěšné, při besedách s občany objasňujeme
problematická místa a projektant seznamuje veřejnost s řešením těchto míst. Zastupitelstvo před
rokem schválilo po diskusi nad konceptem pokyny pro projektanta, tedy jak má postupovat v návrhu.
Pokyny byly velice podrobné a konkrétní, proto předpokládám, že měly značný vliv na konečnou
podobu návrhu,“ sdělil Jiří Rutkovský, náměstek primátorky.
„Během projednávání územního plánu jsem se seznámil s mnoha územními problémy, které tíží
občany města. Věřím, že se jejich množství podaří vydáním nového územního plánu vyřešit. Návrh
územního plánu navazuje na koncept, který po zohlednění množství námitek a připomínek občanů je
zřetelně kvalitnější a více vyhovuje přání občanů,“ doplnil náměstek.
S návrhem územního plánu se občané mohou seznámit na stránkách www.UzemniPlanLiberec.cz.
Zde také najdou další důležité informace, včetně všech oznámení o termínech a místech konání
veřejných besed. V rámci informační kampaně připravilo město vedle veřejných besed také vystavení
návrhu územního plánu v budově nového magistrátu a ve veřejně přístupné nákupní galerii Plaza.
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