
Z á p i s č. 3/2017 
z  jednání Výboru pro rozvoj a územní plánování dne 20. 2. 2017 
 
Přítomni: Ing. František Hruša, Ing. Jaroslav Morávek, RNDr. Zdeněk Kadlas, Mgr. 
Antonín Ferdan, Bc. František Gábor, Mgr. Jindřich Felcman, Pavla Haidlová, Ing. 
František Chalupný, Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková. 
 
Nepřítomni: Vítězslav Kvapil, Jindřich Žák, Ing. Petra Vokasová, Mgr. Jan Marek. 
 
Tajemník: Denisa Nedvídková. 
 
Hosté: Ing. Karolína Hrbková. 
 
Odbor HA: Adam Lenert, Ing. Lenka Bedrníková. 

 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Ing. František Hruša, Mgr. Jindřich Felcman. 

 

Jednání zahájila předsedkyně výboru Pavla Haidlová, která přivítala členy výboru a 
hosty. Jednání výboru se zúčastnilo 9 členů a 1 host. 

 

PROGRAM: 
1. Zahájení 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola úkolů 
5. 82. ZMĚNA ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 
6. Určení termínů jednání výboru na 1. pololetí roku 2017 
7. Různé 
Ano 7, ne, zdržel se  

 
Příchod paní Janďourková Medlíková 15:36 
Příchod pana Ferdana 15:37 

 

4. Kontrola úkolů 
Doplnění usnesení číslo 5/2: Výbor pro rozvoj a územní plánování doporučuje 
zastupitelstvu města přerušit projednání podnětu změny 89/3 do doby, než bude 
projednáno se Stavebním úřadem a panem primátorem. 
Výbor žádá informaci týden před jednáním výboru a dále žádá přizvat kompetentního 
zástupce stavebního úřadu. 

 

Usnesení 1/3: Výbor pro rozvoj a územní doplňuje usnesení 8/2: stanovujeme 
termín do 13. 3. 2017 a žádáme o účast pana tajemníka nebo pověřené osoby na 
jednání výboru 20. 3. 2017. 
 
Ano 9, ne 0, zdržel se 0.  

 

 
 



 
5. 82. ZMĚNA ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE  
Změny funkčního využití stávajících ploch na plochy veřejné zeleně 
lokalita 82/1 k. ú. Krásná Studánka 
- dle platného ÚP funkční využití travní porosty, ostatní plochy v krajině 
- navrhuje se funkční využití veřejná zeleň 
lokalita 82/2 k. ú. Ostašov u Liberce 
- dle platného ÚP funkční využití orná půda 
- navrhuje se funkční využití veřejná zeleň 
lokalita 82/3 k. ú. Machnín 
- dle platného ÚP funkční využití orná půda, ostatní městská zeleň 
- navrhuje se funkční využití veřejná zeleň 
lokalita 82/4 k. ú. Ostašov u Liberce 
- dle platného ÚP funkční využití plochy průmyslové výroby 
- navrhuje se funkční využití veřejná zeleň 
lokalita 82/5 k. ú. Vratislavice nad Nisou 
- dle platného ÚP funkční využití plochy urbanizované zeleně - zeleň rekreační 
- navrhuje se funkční využití veřejná zeleň 
Změny funkčního využití z důvodu bezplatných převodů od Pozemkového fondu. 
Je zde respektována obvodová sběrná komunikace, stanovisko dotčených orgánů. 
Pan Morávek: Máme náhradní plochy za plochy výroby? 
Pan Lenert: Vychází se z koncepce, náhrada není. 
Pan Morávek: A tam kde je nyní orná půda? Komu pozemky patří? 
Pan Lenert: Pozemky jsou v majetku Pozemkového fondu, musí být převedeno na 
veřejnou zeleň, ale dál je možno využívat jako zemědělskou půdu, nepřichází se ani o 
možnost dotací. 
 
Usnesení 2/3: Výbor pro rozvoj a územní doporučuje ZM vydat 82. změnu 
závazné části ÚP dle přílohy. 
Ano 8, ne 0, zdržel 1 
 
 
5.     Určení termínů jednání výboru na 1. pololetí roku 2017 
20. 3. 2017 15:30 
10. 4. 2017 15:30 
15. 5. 2017 15:30 
19. 6. 2017 15:30 
Ano 9, ne 0, zdržel se 0. 
 
 
6.     Různé 
Pan Gábor vznesl dotaz: Alupress s.r.o. nebo DGS, kdo z nich plánuje ukončení 
výroby. 
Paní Hrbková: Alupress s.r.o. Dostali za úkol udělat změnu ÚP, a proto uvažují o 
přemístění do Stráže pod Ralskem, zatím tato informace je neoficiální, nicméně asi 
pravdivá. 
Pan Gábor: To je 800 pracovních míst, kdo je za to zodpovědný? 
Paní Hrbková: Toto bylo rozhodnutí stavebního úřadu. 
Pan Gábor: Koho pozveme na vysvětlení? Jak nahradíme výpadek 800 pracovních 
míst. Je to cca 336 mil. Kč na výplatách. 



Pan Felcman: To je ale stále dokola. Pokaždé, když se zde na výboru mluvilo o špatné 
činnosti, nakonec se to vždy shodilo ze stolu.  
Pan Gábor: Já nechci hledat viníka, chci jen vědět, kdo je zodpovědný za ztrátu těch 
pracovních míst. 
Paní Hrbková: Problém je, že se ke dvěma subjektům přistupuje rozdílně. Tento 
nesoulad mi připadá zbytečný, protože v novém ÚP už plochy výroby jsou. 
Pan Gábor: Mě zajímá řešení důsledku toho, že bude o 800 míst méně. 
Pan Lenert: Musíme se zařídit podle rozhodnutí SÚ, musí se rychle projednat změna 
územního plánu. 
Pan Gábor: Jak rychle? 
Pan Lenert: 1 rok. 
Pan Gábor: A pokud to nedopadne, tak jak se bude postupovat dále? 
Paní Hrbková: Ploch výroby máme dost, i pro výrobu drobnou, kde je možno toto spojit 
i s bydlením. 
Pan Morávek: Po zrušení „Textilany“ se nestalo nic. 
Pan Lenert: Problém „Textilany“ je hlavně finanční, dále je zde spor o určení vlastníka 
u holandského soudu. Dále je tu velká ekologická zátěž. S průmyslem se v centru 
města nepočítá, špatná dopravní obslužnost. Smíšené aktivity. 
 
Informace k možnosti ztráty pracovních míst od pana primátora? 
 
Výbor požádal o informace k terminálu. Jak se tam počítá s nějakou rozvojovou 
plochou a je tam nějaká územní studie. V tuto chvíli je špatně řešeno.  
Vyžádat od pana náměstka Korytáře zadávací dokumentaci k nahlédnutí. 
Na straně k „Ferexu“ je již nová územní studie. Nelogické řešení parkovacích domů: u 
krajského úřadu, u autobusového nádraží, u vlakového nádraží, 
Pan Kadlas: Park & Ride tam musí fungovat za 10-20 Kč na den a ne za 20 Kč na 
hodinu. 
Pan Gábor: Jsem rád za studii na parkovací systém a parkovací domy. 
Pan Lenert: Na nádraží není plánován dům, jen parkovací plochy podél ulice Nákladní. 
Pan Ferdan: Bylo by možno na některém výboru, anebo písemně dostat informace o 
plánovaných úpravách na přehradě a jak je to s povodím Labe. 
 
 
7. Různé 
Informace o rezignaci pana Kadlase na funkci člena výboru pro rozvoj a územní 
plánování. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Ing. František Hruša 
 
Mgr. Jindřich Felcman 
 
 
Zapsala Denisa Nedvídková     V Liberci 20. 2. 2017 
 

 


