
                Z á p i s    č.  2/14 

z jednání Komise pro rozvoj a strategické plánování dne 17.2.2014 

 

Přítomni:   

Členové komise:  Ing. Tomáš Hampl, Ing. Jiří Veselka MBA, Ing. Jiří Korselt,  

                             Jan Čmuchálek, Mgr. Ondřej Petrovský, Ing. Ivan Macháček 

Omluveni:           Ing. Jaroslav Morávek,  

 

Hosté:                   Ing. Jiří Rutkovský, Ing. Pavlína Prášilová Ph.D., Ing. Jiří Mejsnar, 

                              Ing. Dana Štefanová, pan Pavel Felgr 

 
 
Program  jednání komise: 
 

1. Projednání poslední verze návrhové části aktualizace strategie pro hodnotitele SEA 
 
Ing. Hampl přivítal přítomné členy komise a současně i přizvaného hosta, pana Pavla Felgra, 

předsedu o.s. Změna pro Liberec. Dále zkonstatoval, že pozvánka na jednání komise byla 

členům komise postoupena v termínu a to spolu s upozorněním, že podkladový materiál bude  

doručen později, v pátek 14.2.2014, což bylo splněno. Je na rozhodnutí členů komise, zda se 

stihli s materiálem seznámit a projednají ho, nebo budou požadovat jeho odložení na jiný 

termín. 

Doplnila Ing. Štefanová, která upozornila, že v případě odložení projednání materiálu se 

odloží i termín pro předání návrhu aktualizace strategie posuzovateli SEA. Komisi byl 

materiál předán hned následující den po jeho projednání v projektovém týmu a zapracování 

posledních připomínek.  
 
Poté Ing. Štefanová seznámila komisi s významem faktorů kvality strategie: 

Faktor:       Významnost: 
 
název dokumentů či projektu    nevýznamné 

účast externího zpracovatele    středně významné 

metodika zpracování dokumentu   důležitá, ale ne rozhodující 

zapojení veřejnosti     významné, ale ne rozhodující 

silné politické vedení v procesu   velmi významné 

trvalé odhodlání schopnost implementovat  velmi významné 

dokument do běžné praxe, řízení 

 

Mgr. Petrovský uvedl, že dle jeho názoru se jedná o zásadně změněný materiál a vzhledem 

k časové tísni neměl možnost jej podrobněji prostudovat. Do dokumentu nebyly zapracovány 

připomínky, které za o.s. Změna pro Liberec předložil.  

Ing. Prášilová – o nezapracovaných připomínkách je možné jednat a rozhodovat o nich bude 

komise;  některé připomínky v dokumentu zůstaly, jen byly přesunuty do jiné kapitoly. 

Porovnávala „starou“ a „novou“ verzi a je toho názoru, že struktura byla změněná, ale obsah 

nikoliv. 

Mgr. Petrovský požádal o elektronické zaslání průběhu změn, což mu Ing. Prášilová slíbila. 
 
Výsledkem navazující diskuze byl návrh Ing. Hampla, aby komise hlasovala o tom, zda 

předložený materiál projedná, nebo jeho projednání odloží na jiný termín. 
 
Usnesení č. 3/2014 

Komise souhlasí s projednáním Návrhové části aktualizace strategie rozvoje SML 2014 – 

2020 (Pracovní materiál k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví) a 



to i přesto, že podklad k jednání byl postoupen v termínu kratším, než stanoví jednací řád 

komise. 

Hlasováno o usnesení: 4 ano, 1 proti -  usnesení bylo přijato. 

 

Ing. Hampl uvedl, že do procesu aktualizace vstupuje řada skupin i externistů a komise je 

doporučujícím orgánem pro radu a zastupitelstvo města. „Materiál je principiálně stejný, 

nepolemizujme se slovíčky“. 
 
Připojil se Ing. Veselka – „neposuzujme slovo od slova, co se změnilo, ale obsah“. Dotaz na 

Mgr. Petrovského aby řekl, co mu v dokumentu chybí, protože některé z jeho připomínek 

byly přijaty a zapracovány, u některých však došlo k jejich přeformulování.  Obsahově je 

materiál zachován, změnila se struktura a došlo k přesunům v jednotlivých strategických 

cílech. 
 
V následující diskuzi pak Ing. Štefanová a Ing. Prášilová odpovídaly na dotazy týkající se 

konkrétních aktivit. Ve většině případů se jednalo o přesuny mezi strategickými, příp. 

specifickými cíli, v některých případech byla upravena původní formulace.  
 
Hlasováno bylo o návrhu dvou připomínek a to: 

o Ing. Mejsnar navrhl doplnit text v E 2.3.4 o samostatný městský obvod Vratislavice 

nad Nisou – návrh byl komisí přijat. Znění bodu E 2.3.4 po úpravě:  

E 2.3.4 Posílení spolupráce se samostatným městským obvodem Vratislavice nad 

Nisou, osadními výbory a místními občanskými sdruženími. 

o Pan Felgr navrhl z textu „E 2.3.2 Zapojení občanů do pracovních skupin a komisí pro 

řešení důležitých otázek rozvoje města“ vypustit slovo „důležitých“ – návrh nebyl 

přijat ((4 proti, 1 se zdržel). 
 

Ing. Hampl nechal poté hlasovat o přijetí či nepřijetí Návrhové části aktualizace strategie 

SML 2014 – 2020“ jako celku. 
 
Usnesení č. 4/2014 

Komise souhlasí s upraveným zněním předloženého materiálu „Návrhová část aktualizace 

strategie SML 2014 – 2020“ a doporučuje jeho postoupení hodnotiteli SEA.  

Hlasováno: 5 pro, 1 se zdržel – usnesení bylo přijato. 

 

K dotazu, jak dlouho bude posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

trvat, Ing. Štefanová odpověděla, že bude záležet na tom, zda bude stačit zjišťovací řízení 

nebo bude požadována SEA. V případě zjišťovacího řízení by se jednalo o cca 3 měsíce, 

v případě SEA by doba byla podstatně delší, možná tak do září – října 2014. Rovněž tak není 

známo, zda bude materiál posuzovat kraj nebo ministerstvo. 
 
Závěrem Ing. Štefanová informovala o akci, která se koná dne 27.2.2014 od 15,00 hod na 

Krajském úřadě Libereckého kraje, zasedačka č. 326 – veřejnost má možnost se zde seznámit 

s dokumentem Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 a případně vznášet i své 

dotazy. 

 

 

Liberec dne: 19.2.2014            Ing. Tomáš Hampl   v.r. 

Zapsala:  Salomonová Dagmar              předseda komise      

    tajemnice komise 
 

 

Termín dalšího zasedání komise:     17.3.2014 od 15,00 hod 


