V Liberci 10. dubna 2013

Tisková zpráva
Občany na územním plánu zajímal
třeba park u ZOO nebo stěhování nemocnice
Bezmála tři hodiny trvala v úterý 9. dubna v kulturním centru Lidové sady úvodní beseda
s veřejností k návrhu Územního plánu města Liberce.
První beseda z celkového počtu čtrnácti k návrhu územního plánu přilákala v úterý do kulturního
centra Lidové sady téměř 80 občanů. Lidé se seznámili s navrhovaným pojetím čtvrti Lidové sady,
centra města a prostoru pod nádražím. Podrobnou prezentaci připravil projektant architekt Jiří Plašil
ze společnosti SAUL s.r.o. Na své otázky měli lidé více než hodinu a půl.
„Již nyní mohou občané podávat připomínky a námitky k návrhu územního plánu. Každý obyvatel
Liberce se tak může podílet na tvorbě územního plánu. Besedy jsou velmi důležité, cílem je – aby se
veřejnost zapojila do tvorby územního plánu,“ připomněla primátorka Liberce Martina Rosenbergová.
„I když s některými názory občanů na možný rozvoj města třeba i nesouhlasíme, všechny byly pro nás
přínosem a inspirací,“ dodala.
Vedle primátorky přišel s lidmi diskutovat i její náměstek a určený zastupitel pro územní plán Jiří
Rutkovský. Odborný výklad architekta Plašila doplňovali také pracovníci Odboru hlavního architekta
Magistrátu města Liberec. „Územní plán, vydaný v roce 2002, je platný do doby, než zastupitelé
schválí nový,“ řekl Jiří Rutkovský.
Lidé se seznámili nejen s podrobnou mapou navrhovaného ÚP, ale k tomu se také dozvěděli, jak se v
návrhu orientovat a co všechno mohou vyčíst z označení jednotlivých ploch. Dozvěděli se rovněž,
jakým způsobem mohou podávat ještě námitky a připomínky, pokud nejsou s návrhem spokojeni.
Občané se ptali například na to, jestli po přestěhování vchodu do zoologické zahrady zůstane
zachovaný park u zoo, a jestli na místě dnešní konečné tramvaje vznikne dostatečné množství
parkovacích míst.
Několik lidí kritizovalo proměnu ulice Revoluční na pěší zónu. Zejména zástupci podnikatelů v okolí
této ulice si stěžovali na to, že jim téměř o třetinu klesly tržby od okamžiku, kdy zde auta dostaly
zákaz vjezdu. Přestože se otázka netýkala územního plánu, primátorka Martina Rosenbergová ujistila
kritiky pěší zóny o tom, že rada města bude zřejmě v budoucnu o případném znovuotevření
Revoluční ulice pro automobilový provoz ještě jednat.
Přítomní diskutovali s vedením města a architektem Plašilem také o stavebním rozvoji Technické
univerzity a zajištění parkovacích míst pro studenty, učitele a návštěvníky. Byl představen základ
nového městského parku podél řeky Nisa v okolí ulice Barvířská.

Občané se třeba také přimlouvali za to, aby bylo v novém územním plánu zachováno co největší
množství zeleně. Projektant vysvětlil, že plochy určené k zastavění obsahují také plochy zeleně, vše je
možné vyčíst z kódu u jednotlivých ploch. Ptali se i na budoucnost kráteru na Perštýně a na rozvoj
tramvajové dopravy.
„Lidé jsou s přípravou územního plánu seznamováni dlouhodobě, zadání bylo schváleno už v roce
2008. Mnohá sporná místa v konceptu, na která jsme byli upozorněni a která byla také ze strany
samosprávy vyhodnocena jako nevhodná, byla v návrhu vyřešena. To se týká také řady námitek,
kterým bylo v předloženém návrhu územního plánu vyhověno. To jsou možná důvody, proč přišly na
besedu jen desítky lidí,“ shrnul náměstek Jiří Rutkovský.
Nejbližší další beseda se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna od 17.00 hodin v Ruprechticích, na základní
škole na náměstí Míru. Týkat se bude Ruprechtic a Rudolfova.
S návrhem územního plánu se občané mohou seznámit na stránkách
www.UzemniPlanLiberec.cz
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