
Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 
konané dne 19. 5. 2016, 2. patro budovy historické radnice, zasedací místnost č. 209 

 

PROGRAM: 
1. schválení programu jednání a kontrola úkolů z posledního zasedání komise 
2. aktuální informace k problematice Ruprechtického potoka 
3. projednání požadavků odboru ekologie a veřejného prostoru na čerpání prostředků 

z Fondu rozvoje (dle statutu Fondu rozvoje) 
4. různé  

 

PŘÍTOMNI : Mgr. et Mgr. Zatloukal, Mgr. Nevečeřal, Mgr. Pudil, Ing. Mihule,  

Bc. Trebicki (příchod v 16.30 hod.),  

NEPŘÍTOMNI : RNDr. Herzig 

HOSTÉ: --- 
 

USNESENÍ PŘIJATÁ K JEDNOTLIVÝM BOD ŮM: 
ad. 1: K Program schválen.  

Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO schválení – 4 přítomní členové, PROTI – 0 členů, 
ZDRŽEL SE – 0 člen. Usnesení bylo přijato. 

ad. 2: K tomuto nebylo přijato žádné usnesení. 

ad. 3:  
- KŽP bere na vědomí vznik Fondu rozvoje SML; a to včetně úkolů z toho pro KŽP 

plynoucích. PRO schválení – 4 přítomní členové, PROTI – 0 členů, ZDRŽEL SE – 0 člen. 
Usnesení bylo přijato. 

- KŽP bere na vědomí předložené vstupní informace o rozpracovaných projektech a v obecné 
rovině k nim nemá zásadních námitek, a žádá jejich předložení v dalších fázích projektové 
přípravy. PRO schválení – 4 přítomní členové, PROTI – 0 členů, ZDRŽEL SE – 0 člen. 
Usnesení bylo přijato. 

ad. 4:  
- V návaznosti na zjištění KŽP, že k zásobování nádrže na umělé zasněžování v Horním 

Hanychově lze dle kolaudačního rozhodnutí využívat pitnou vodu, KŽP navrhuje RM 
vstoupit do jednání se Sportovním areálem Ještěd, a. s. o možnosti využití srážkových vod 
namísto vody pitné. 

Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO schválení – 5 přítomných členů, PROTI – 0 členů, 
ZDRŽEL SE – 0 člen. Usnesení bylo přijato 

- KŽP žádá náměstkyni ing. Hrbkovou a vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru Ing. 
Sládkovou o účast na dalším jednání KŽP z důvodu nastavení další spolupráce 

Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO schválení – 5 přítomných členů, PROTI – 0 členů, 
ZDRŽEL SE – 0 člen. Usnesení bylo přijato. 

- KŽP se usnesla, že další jednání KŽP se bude konat dne 16. 6. 2016 od 16.00 hod.  

Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO schválení – 5 přítomných členů, PROTI – 0 členů, 
ZDRŽEL SE – 0 člen. Usnesení bylo přijato. 

 



- Předseda KŽP navrhnul předřadit bod programu o projednání požadavků odboru 
ekologie a veřejného prostoru na čerpání prostředků z Fondu rozvoje (dle statutu Fondu 
rozvoje).  

- Důvodem byla nepřítomnost Bc. Trebického, jehož se přímo dotýkal původně bod č. 2 
Aktuální informace k problematice Ruprechtického potoka. Bc. Trebicki předem sdělil 
svůj příchod na jednání KŽP v 16. 30. hod. 

 
 
K bodu č. 3: Projednání požadavků odboru ekologie a veřejného prostoru na čerpání 
prostředků z Fondu rozvoje (dle statutu Fondu rozvoje) 

- předřazeno – viz výše. 
- Usnesením ZM Liberce byl dne 30. 4. 2015 zřízen Fond rozvoje SML. Fond vzniknul 

mj. za účelem koordinace investiční činnosti a financování přípravy a realizace oprav či 
rozvojových akcí. 

- Dle Základních pravidel pro využití Fondu rozvoje „žádost o čerpání finančních 
prostředků z Fondu rozvoje nad 1 milion korun, kterou navrhne vedoucí zodpovědného 
odboru, předloží gesční náměstek k projednání příslušnému výboru Zastupitelstva 
města Liberce, komisi Rady města Liberce či speciálně zřízenému orgánu a následně 
Správní radě Fondu rozvoje. 

- Odbor ekologie a veřejného prostoru, na základě požadavku občanů vytipoval několik 
lokalit, u nichž by došlo ke stabilizaci zeleně, pěstebním opatřením, instalaci mobiliáře, 
nebo umístění herních prvků apod. 

- jedná se o prvotní nástin, nejedná se o projekty v další fázi rozpracovanosti - např. není 
pořízena PD, odbor EP dle statutu Fondu rozvoje žádal KŽP pouze o sdělení, zda 
s náměty souhlasí, jedná se o žádost na čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje 
– rozpočtu SML. 
 
Vstupní popis projektů 

- Dětské hřiště Skalní x Hvězdná: jedná se o obnovu dětského hřiště, kde byly v roce 2004 
instalovány herní prvky a zřízeno oplocení herního prostoru. V současnosti jsou již 
prvky dožilé. Je nutné zajistit provozní bezpečnost. Herní prvky budou nahrazeny 
novými, přičemž musí být vybaveny certifikací, včetně dopadových ploch. Jedná se o 
požadavek občanů. Postupně došlo k výměně obyvatel a je zde dost rodin s malými 
dětmi.  

- Parčík Blahoslavova: jedna z mála ploch v majetku města, která navazuje na prostor 
Liberecké přehrady. Jde o místo za „Plovárnou“ a pláží. Dojde k vegetačním úpravám, 
úpravě cesty, což by bylo hrazeno z dotace (60%). SML by se finančně podílelo instalací 
herních prvků. Požadavek z blízké MŠ na skluzavku.  

- Vnitroblok Rumjancevova: jednalo o požadavek občanů. V současné době odbor správy 
majetku provádí opravu komunikací, chodníků, kontejnerových stání, odbor EP by 
provedl v roce 2017 vegetační úpravy + dětské hřiště. 

- Lesopark Pekárkova: jedná se o prostor za přehradou směrem ke kolejím TUL, došlo 
by k opravě stávající cestní sítě, vegetačním úpravám – na toto dotace. SML by hradilo 
volnočasové aktivity  - work-out (60 % dotace, zbytek SML).  
 
 



Obecně: 
- PD budou teprve vypracovány, případně aktualizovány a projednány s příslušnými 
orgány, včetně zajištění nezbytných povolení, souhlasů, vyjádření atd. 
- řeší se volnočasové plochy, aktivity a zeleň 
- reaguje se na požadavky občanů 
- na uvedené akce bude podána žádost do Operačního programu životní prostředí, 
vyhlášení 15. 8. 2016, ukončení 17. 10. 2016 

 

 

K bodu č. 2: aktuální informace k problematice Ruprechtického potoka 
- Bc. Trebicki informoval o možnosti vyčistit koryto a břeh potoka. Nicméně jednalo by 

se o akci Regionálního fóra, nikoliv o činnost spojující toto sdružení se SML, respektive 
KŽP 

- je zde možnost vydávat články i o historii potoka atd. 
- navázání spolupráce s Jedličkovým ústavem 
- Mgr. Nevečeřal poukázal na fakt, že největším problémem potoka je jeho propad do 

kanalizace 

 
K bodu 4: Různé 

- Mgr. Nevečeřal navrhnul zařazení projednání využití pitné vody Sportovním areálem 
Ještěd, a. s. 

- do nádrže na zasněžování je v kolaudačním rozhodnutí možné používat dešťovou vodu 
- Bc. Trebicki vyslovil svůj názor o nefunkčnosti KŽP a nakládání s přijatými 

usneseními. Zároveň reagoval na nedostatečné představení záměrů, na jejichž realizaci 
chce odbor ekologie a veřejného prostoru žádat o přidělení finančních prostředků 
z Fondu rozvoje SML. Bez PD a lepších inf. nelze dle jeho názoru rozhodnout 
kvalifikovaně.  

- KŽP se dále pozastavila nad odpovědí tajemníka MML Ing. Fadrhonce ohledně 
kompetencí KŽP 

- KŽP se usnesla, že další jednání KŽP se bude konat dne 19. 5. 2016 od 16.00 hod. 

 

 

 

 

Zapsal:                   Ověřil: 

 

 

Leoš Vašina       Mgr. et Mgr. Petr Zatloukal 

 

 
Na vědomí: 

p. Tibor Batthyány, primátor města Liberce 

Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 


