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Tisková zpráva 
Přípravu nového územního plánu převezme  

po odvolané náměstkyni Hrbkové primátor 

Zastupitelstvo města Liberce ve čtvrtek 15. prosince na základě návrhu primátora Tibora 

Batthyányho odvolalo Karolínu Hrbkovou z funkce náměstkyně primátora pro územní 

plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí. Důvodem byla opakovaná zpoždění příprav 

nového územního plánu. Pro odvolání hlasovalo 22 zastupitelů, tedy o dva více než bylo 

potřeba. Přípravu územního plánu si vezme na starost primátor Tibor Batthyány. 

„Bývalá náměstkyně postupně předložila zastupitelům několik harmonogramů příprav nového 

územního plánu a ani jeden se jí nepodařil naplnit. Tím jsme se dostali do situace, kdy se termín 

dokončení nového územního plánu posunul už o rok oproti původnímu harmonogramu, což jsem 

nemohl dále akceptovat,“ vysvětluje primátor Tibor Batthyány. „Nemůžeme si dovolit 

hazardovat s budoucností města. Na nový územní plán nečekají jen občané, ale také firmy, které 

mu musí podřídit strategii rozvoje a své stavební záměry,“ míní primátor, s jehož návrhem na 

odvolání náměstkyně Karolíny Hrbkové se ztotožnila nadpoloviční většina přítomných 

zastupitelů. 

Další výhrada souvisela s vratkou dotace na pořízení územního plánu. Od července 2016 bylo 

zřejmé, že se harmonogram neplní a bude potřeba termínově vázanou dotaci vrátit. „Karolína 

Hrbková však návrh na vrácení dotace předložila po urgenci Ministerstva pro místní rozvoj až na 

listopadovém zastupitelstvu města, ačkoliv o nutnosti vrácení dotačních prostředků věděla už 

od letošního září. To považuji za manažerské selhání,“ doplnil Tibor Batthyány. 

Primátor Tibor Batthyány byl ve čtvrtek schválen novým určeným zastupitelem pro přípravu 

územního plánu. „Podrobně se seznámím s danou problematikou a s aktuálním stavem věcí, 

abych mohl zastupitelstvu v co nejbližším možném termínu předložit reálnou zprávu o tom, 

v jakém stavu je příprava nového územního plánu a jak se dá případně urychlit,“ uvedl primátor. 

Po odvolání z funkce náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní 

prostředí přišla Karolína Hrbková zároveň o svůj post v Radě města Liberec. 


