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Tisková zpráva 
Ministerstvo pro místní rozvoj nabídlo Liberci 

pomoc s přípravou IPRÚ  

Setkání s primátorem Liberce Tiborem Batthyánym zařadila do svého programu včerejší návštěvy 

Libereckého kraje ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Společným tématem na půdě radnice 

bylo zejména čerpání evropských dotací na realizaci projektů v rámci připravovaného Integrovaného 

plánu rozvoje území (IPRÚ), ale řeč přišla i na rozpracovaný územní plán města nebo opravy památek. 

Setkání se zúčastnili také zástupci Libereckého kraje v čele s hejtmanem Martinem Půtou.  

Ministryně Karla Šlechtová hned v úvodu nabídla městu Liberec pomoc s přípravou strategie rozvoje 

území, která podle jejich slov vázne. Důrazně proto apelovala na uspíšení celého procesu přípravy, aby 

mohlo její ministerstvo finální podobu strategie včas posoudit. Zdůraznila, že z předložené strategie má 

být zřejmý přínos nejen pro města Liberec a Jablonec nad Nisou, ale pro celé území, které zahrnuje 

dalších 60 obcí. „Peníze musí přispět k rozvoji celého území. Smyslem IPRÚ je integrovanost, ne souhrn 

projektů,“ upozornila ministryně Karla Šlechtová.  

„Ministerstvo pro místní rozvoj očekává kvalitní strategii Integrovaného plánu rozvoje území. Pokud 

nebude kvalitní strategie, nemusí být žádný integrovaný plán, nebo může být zacílen třeba jen na 

dopravní uzly nebo životní prostředí,“ uvedla ministryně. Konečným termínem pro odevzdání podkladů 

je březen 2016. „Dokument ale musí ministerstvo obdržet s dostatečným předstihem, aby ho mohlo 

patřičně posoudit,“ podotkla. 

Poslední verzi strategie, na které statutární město Liberec pracuje od srpna 2014, ministerstvo ale ještě 

nevidělo. Od té doby se přitom změnily financovatelné oblasti, což zásadně ovlivnilo postup zpracování 

tohoto dokumentu. Město se tak přizpůsobilo situaci vytvořené novými požadavky MMR, aby předešlo 

potížím při realizaci vybraných klíčových projektů.  

„Máme co dohánět, takže jsme si naplánovali schůzky na ministerstvu pro místní rozvoj a budeme se 

snažit nastavit harmonogram, kterým zrychlíme přípravu. Bylo by neodpustitelné, kdyby území Liberec, 

Jablonec a přilehlé obce o peníze v tomto období přišly. Dotažení této věci vnímám jako jeden ze svých 

nejdůležitějších osobních úkolů ve funkci primátora,“ řekl primátor Tibor Batthyány. 

Pomocnou ruku v podobě konzultace nabídla ministryně Liberci také při přípravě nového územního 

plánu města. Podle aktuálního harmonogramu by měl být nový územní plán předložen ke schválení 

libereckým zastupitelům na přelomu let 2016/2017. V souvislosti ministryně varovala před neuváženým 

zastavováním středu města nákupními centry, k čemuž docházelo v minulých letech. „Nepříjemně mě 

překvapilo, jak je dnes centrum Liberce zastavěno. Velká obchodní centra patří na okraj města,“ uvedla 

Karla Šlechtová.  



Náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková 

připomněla, že v novém územním plánu budou stanovené rozvojové oblasti, rovněž i takzvané zelené 

pásy. „Územní plán připravujeme v souladu s celosvětovým trendem územního plánování, tedy tak, aby 

se město zastavovalo ve směru od centra k jeho okrajům. Nepočítáme však s tím, že by na katastru města 

vyrostlo další velké nákupní centrum,“ doplnila náměstkyně. 

Jedním z témat ministerské návštěvy bylo financování přeshraničních projektů. Proto ministryně zamířila 

z radnice společně s primátorem a hejtmanem na prohlídku hasičské zbrojnice v Krásné Studánce. Zdejší 

jednotka sboru dobrovolných hasičů totiž plánuje výstavbu zcela nové zbrojnice. „Stávající budovu jsme 

sice vlastními silami opravovali, ale je malá, nejsou tu ani pořádné šatny a garáže pro auta,“ poznamenal 

velitel jednotky Josef Hazi. 

Moderní zázemí chtějí hasiči vybudovat s pomocí evropských dotací. Zkušenosti už mají. Před pěti lety 

získali z prostředků EU cisternovou stříkačku CAS 15 Tatra Terrno. Nový automobil v hodnotě téměř 

sedmi milionů korun včetně vybavení hasiči pořídili díky přeshraničnímu projektu, do kterého se zapojila 

také další města z kraje a německá Žitava. O peníze na výstavbu nové hasičské zbrojnice chtějí místní 

hasiči žádat podobně. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by hasičárna vyrůst do konce roku 2017.  
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