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Tisková zpráva 
Spolupráce veřejnosti je při aktualizaci 
územně analytických podkladů důležitá !

Na konci letošního roku bude dokončena 3. úplná aktualizace 
územně analytických podkladů (ÚAP) správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Liberec (ORP Liberec). Územně analytické podklady vyhodnocují stav a vývoj území a 
slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace (především 
územních plánů obcí), změn této dokumentace a jako podklad pro  rozhodování v 
území (např. možnost umísťování a povolování staveb, zajištění protipovodňových 
opatření, ochraně hodnot v území atd.). 


Veškeré informace o územně analytických podkladech včetně textových a mapových 
podkladů jsou k nahlédnutí na internetových stránkách statutárního města Liberce na 
adrese www.liberec.cz/UAP. 
 
Vzhledem k velkému objemu informací a zájmu o řešení potřeb obyvatel, vlastníků 
nemovitostí a dalších subjektů v Liberci, je zapotřebí pokračovat ve spolupráci s veřejností 
na aktualizaci ÚAP.  
 
Názory veřejnosti jsou důležité vzhledem k místním znalostem a pro zmapování problémů, 
které lze následně koncepčně řešit v územním plánu, nebo územních studiích. Informace 
zjištěné při  aktualizaci ÚAP jsou provázané se Strategií rozvoje města a s návrhem 
územního plánu. 
 
„Spolupráce s veřejností při aktualizaci ÚAP navazuje na stejný model při tvorbě   nového 
územního plánu Liberce a při aktualizaci strategie města. Při představení konceptu územního 
plánu a  následně návrhu jsme v letech 2011–2013 pořádali ve všech částech města 26 
besed s veřejností. V roce 2013 jsme ve spolupráci s veřejností aktualizovali Strategii rozvoje 
statutárního města Liberce na roky 2014–2020. Na vytvoření dokumentu aktualizace strategie 
se aktivně podílelo přes 150 zástupců z řad odborníků i laiků. Aktualizovaná strategie pak 
byla představena na veřejných  besedách,“ informoval o vývoji spolupráce statutárního 
města Liberce na základních dokumentech města náměstek pro územní plánování, rozvoj 
města a dotace Jiří Rutkovský.  
 
K  aktualizaci územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Liberec mohou občané  do 30. října zasílat na MML OHA náměty na řešení 
problémů v územně plánovací  dokumentaci. Vhodné je použít formulář, který je    na 
internetových stránkách města. 
 !



Aktualizace ÚAP je průběžná. Pokud nebudou některé náměty, které lze řešit nástroji 
územního plánování, zařazeny do této 3. úplné aktualizace ÚAP, stanou se podkladem pro 
další úplnou aktualizaci  ÚAP v roce 2016. Aktualizace v roce 2016 bude základním 
podkladem pro vyhodnocení nového územního plánu města Liberce. Územní plán bude po 
jeho vydání takto vyhodnocován pravidelně každé 4 roky. 
 
 
www.UzemniPlanLiberec.cz	 	 	 – Územní plán města Liberec     
www.liberec.cz/aktualizace-strategie 	 – Aktualizace strategie statutárního města  
	 	 	 	 	 	    Liberec 2014-2020 
www.liberec.cz/UAP 		 	 	 – Územně analytické podklady 
 
Kontaktní osoba:  
Jan Jaksch, specialista oddělení ÚAP a GIS 
jaksch.jan@magistrat.liberec.cz
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