
V Liberci 30. dubna 2015 

 

Tisková zpráva 
ze 4. zasedání 

Zastupitelstva města Liberce 
 

Téměř 30 bodů měli na programu svého 4. zasedání, které se konalo 30. dubna, liberečtí 
zastupitelé. Bouřlivá diskuse předcházela dvěma bodům, které byly zastupitelům předloženy tzv. 
na stůl. Byly to body č. 2a a č. 2b. 
 

Několik pozemků v okrajových částech města bude převedeno na plochy zeleně 

Bod 2a: Schválení 82. změny územního plánu města Liberce – strategická změna 

Zastupitelé schválili pořízení strategické změny č. 82 územního plánu, která prověří změnu pozemků 

v několika částech města mezi plochy veřejné zeleně. Jde i o pozemky, které může statutární město 

Liberec získat bezúplatně od státu do svého vlastnictví. Podmínkou vydání ploch je ovšem to, aby byly 

vedeny v územním plánu např. jako veřejná zeleň. 

„Tyto pozemky jsou dnes vedeny jako zemědělská orná půda v Ostašově, Machníně a Krásné 

Studánce. Tyto plochy zajistí dostatečné prostory pro rekreaci místních obyvatel,“ uvedla náměstkyně 

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

 

Město může získat bezúplatně od státu pozemky o výměře zhruba 10 hektarů 

Bod 2b: Podání žádosti o bezúplatný převod státních pozemků ve správě Státního pozemkového 

úřadu na statutární město Liberec 

Žádost o bezúplatný převod pozemků v Ostašově, Machníně a Krásné Studánce ze státu na město 

Liberec schválili liberečtí zastupitelé. Pozemky zabírají plochu přibližně 10 hektarů. Předmětem 

bezúplatného převodu se mohou stát pozemky, které jsou určené vydaným územním plánem nebo 

vydaným regulačním plánem k realizaci zeleně a k realizaci veřejně prospěšných opatření, anebo již 

k těmto účelům využité.   

„Zjistili jsme, že bychom mohli bezúplatně získat od státu soubor pozemků v několika částech města. 

Byla by škoda této šance nevyužít. Nechtěli jsme, aby město někdo předběhl, jak se to stávalo již 

v minulosti, proto zastupitelé dostali materiál až takzvaně na stůl. Město na této transakci může 

jenom vydělat.,“ zdůraznil náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. 
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