
Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

konané dne 1. 10. 2015, 2. patro budovy historické radnice, zasedací místnost 

č. 209 

PROGRAM: 

1. kontrola úkolů z posledního zasedání komise 

2. náhradní výsadby – reklamace, následná péče 

3. reklamace zakázek zadaných SML – informace o praxi SML 

4. územní plán – informace o případných záměrech SML v centru města a v okolí řeky Nisy a 

fotbalového stadionu 

5. informace o avizovaném jednání paní náměstkyně Ing. Hrbkové u pana tajemníka MML ve 

věci spolupráce hlavní architekt-odbor životního prostředí - stavební úřad 

6. různé 

 

PŘÍTOMNI: RNDr. Herzig, Ing. Mihule, Bc. Trebicki, Mgr. Zatloukal, Mgr. Nevečeřal, Mgr. 

Pudil; komise byla usnášeníschopná 

NEPŘÍTOMNI – OMLUVENI: Ing. Chvála 

 

 

USNESENÍ PŘIJATÁ K JEDNOTLIVÝM BODŮM: 

ad. 1: KŽP žádá prostřednictvím tajemníka KŽP o poskytnutí informace o uložených 

náhradních výsadbách a jejich realizaci od roku 2010. Informace bude následně poskytnuta 

RM a státní správě – OŽP. Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO schválení - 6 přítomných 

členů,  PROTI - 0 členů, ZDRŽEL SE – 0 členů. Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

 

ad. 2: KŽP dává paní nám. Ing. Hrbkové a odboru právnímu a veřejných zakázek na zvážení a 

prověření možnost smluvního přenesení provádění uložené náhradní výsadby na zájemce 

z řad veřejnosti. Termín pro prověření KŽP po konzultaci s nám. Hrbkovou stanovila na 14 dní 

od jednání KŽP. Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO schválení - 6 přítomných členů,  PROTI 

- 0 členů, ZDRŽEL SE – 0 členů. Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

 

ad. 3: KŽP vyzývá nám. Hrbkovou k úpravě pracovní náplně správců zeleně tak, aby průběžně 

prověřovali stav výsadeb a provádění následné péče a zjišťovali možnosti reklamace. 

Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO schválení - 6 přítomných členů,  PROTI - 0 členů, 

ZDRŽEL SE – 0 členů. Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

- KŽP žádá RM, aby zajistila důslednou kontrolu prováděných výsadeb a následné péče o 

dřeviny a důsledně uplatňovala sankce za jejich neplnění. 

Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO schválení - 6 přítomných členů,  PROTI - 0 členů, 

ZDRŽEL SE – 0 členů. Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

 

 

 



ad 4: k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.  

 

ad 5: KŽP vítá dílčí pokroky ve věci spolupráce státní správy a samosprávy v zákonných 

mezích a podporuje koordinaci činností samosprávy v rámci daném státní správou již 

v průběhu příprav záměrů a při přípravě nového územního plánu města Liberce. 

Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO schválení - 6 přítomných členů,  PROTI - 0 členů, 

ZDRŽEL SE – 0 členů. Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

- KŽP žádá paní nám. Ing. Hrbkovou o prověření způsobu kontroly dodržování zákonných 

ustanovení ve věci nakládání se srážkovými vodami na stavbách a o spolupráci odboru 

stavební úřad a oddělení vodoprávní úřad OŽP v této věci. 

Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO schválení - 5 přítomných členů,  PROTI - 1 člen, ZDRŽEL 

SE – 0 členů. Usnesení bylo přijato. 

 

ad 6: KŽP doporučuje zřízení samostatného bankovního účtu pro příjmy z ukládaných pokut a 

poplatků za poškozování ŽP, vyplývajících z právních předpisů, a následné investice těchto 

financí do zlepšování ŽP. 

Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO schválení - 6 přítomných členů,  PROTI - 0 členů, 

ZDRŽEL SE – 0 členů. Usnesení bylo jednomyslně přijato 

 

KŽP se usnesla, že další jednání KŽP proběhne dne 19. listopadu 2015 od 16.00 hod. v 

budově historické radnice. Termín byl konzultován s paní náměstkyní Ing. Hrbkovou. 

Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO schválení - 6 přítomných členů,  PROTI - 0 členů, 

ZDRŽEL SE – 0 členů. Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

 

 

K bodu 1: „Kontrola úkolů z posledního zasedání komise“ 

- KŽP konstatovala, že podoba zápisu ze zasedání konaného dne 17. 9. 2015 je vyhovující a 

reflektuje závěry a připomínky přijaté usnesením na jednání dne 17. 9. 2015. 

- novelizovaný jednací řád KŽP byl členům komise rozeslán způsobem a v podobě, jak se 

komise usnesla  na jednání 17. 9. 2015. 

- paní nám. Ing. Hrbková informovala KŽP o neproběhlých uložených náhradních výsadbách 

v lokalitě „Masarykova“ – na místě se dne 1. 10. 2015 uskutečnilo jednání se zástupci orgánu 

ochrany přírody – OŽP. Dosud nedošlo k pokácení povolených jedinců, proto nebyla ani 

provedena náhradní výsadba. Do budoucna se začne s komplexní obnovou jednoho z celků 

aleje, do té doby nebude náhradní výsadba realizována. 

 

 K bodu 2: „Náhradní výsadby – reklamace, následná péče“ 

- dle informací od paní nám. Ing. Hrbkové dochází k personálnímu posílení odboru ekologie a 

veřejného prostoru, konkrétně pozic správců zeleně, s větším důrazem aktuální stav zeleně. 

Tím bude docházet k efektivnějšímu zjišťování problémů a jejich řešení. 

 

 

 



K bodu 3: „Reklamace zakázek zadaných SML – informace o praxi SML“ 
- paní náměstkyně Ing. Hrbková informovala členy KŽP o probíhajících změnách 

v projektovém řízení. Celý proces má být nastaven tak, aby se k chystaným akcím, záměrům 

a projektům vyjádřily příslušné a kompetentní odbory a nedocházelo tak 

k případným realizacím navržených nevhodných řešení. 

- k samotné problematice reklamací přijala KŽP výše uvedená usnesení 

 

K bodu 4: „Územní plán – informace o případných záměrech SML v centru města a v okolí 

řeky Nisy a fotbalového stadionu“ 
- paní nám. Ing. Hrbková se informovala u pana primátora Batthyányho ohledně údajného 

příslibu rozšiřování sportovišť. Takovýto příslib však neexistuje. Ohledně případných 

sportovišť se má jednat o travnaté plochy, nikoliv např. o umělý trávník. Toto bude jedna 

z podmínek územního plánu.  

- paní náměstkyně současně informovala, že není plánována transformace pozemků na 

zastavitelné plochy. Má se stále jednat o zeleň, nikoliv o sportoviště. Plochy zeleně jsou totiž 

samy i sobě nezastavitelné.  

- UZEMNÍ PLÁN – paní náměstkyně dále sdělila, budou KŽP představeny pracovní výkresy 

nově vznikajícího ÚP. Jedná se výkres tzv. rozvojových území – na tyto plochy se zadá územní 

studie. Druhým výkresem jsou zelené pásy. Oba výkresy budou prezentovány KŽP na příštím 

jednání dne 19. 11. 2015. Prázdninových workshopů se účastnili i pan Ing. arch. Sedlák a Ing. 

arch. Plicka, od kterých byly získány hodnotné podněty, a kteří podpořili nastavované 

principy pro rozvoj území (respektive k postupnému zahušťování města od centra k 

okrajům). 

- snaha získat dotační peníze z ORP – Krajinná studie – z analýz vyplyne návrhová část územní 

studie zeleně, použitelná pro celý katastr obce. Tento příklad dobré praxe z města může do 

budoucna inspirovat i KÚLK. Bude se používat nová metoda snímkování ve spektrech, 

jednotlivé vrstvy dávají množství informací k dalšímu využití a zpracování (např. druhy půd, 

podzemní vody, geologická stavba atd.). 

- RNDr. Herzig prezentoval KŽP  své postřehy z prohlídky města vztahující se k neutěšenému 

stavu a vzhledu některých částí města.  

� u stadionu FC Slovan Liberec se nachází přítok Ruprechtického potoka. Je zde 

vybudována zdrž u vstupu na severní tribunu. Dochází téměř k zastavení proudící 

vody a hromadí se zde mj. i odpady. Tuto situaci pak vidí všichni návštěvníci stadionu 

i uživatelé cyklostezky. 

� před Londýnskou ul. je oplocený areál bz využití- RNDr. Herzig navrhnul případnou 

možnost zapojení do pásů zeleně. 

� u „Energomontáží“ a DPS jsou rovněž plochy, které jsou nevzhledné. 

- Ing. Hrbková informovala o právě probíhajícím jednání mezi zástupci města a majiteli „DPS“ 

o budoucnosti areálu a využití území. Zatím nebyla nalezena shoda.  

- dále paní náměstkyně instruovala o snaze monitorovat vodní toky. Byl zjištěn zásadní 

problém u stoky u stadionu, je zde zazděná vpusť do ČOV, tudíž odpadní vody jsou odváděny 

dál do vodního toku (Nisy). Se SČVK se situace řeší, jde o urychlené vybudování kanalizace a 



vyřešení popsaného stavu. SČVK jako majitel byl ze strany města Liberce důrazně upozorněn, 

že se jedná o jejich problém. Do celé záležitosti se vložil i OŽP.  

- RNDr. Herzig dále poukázal na oblast ul. „U Stoky“ a „Papírového náměstí“. Nám. Ing. 

Hrbková informovala, že město v tomto prostoru bohužel již nevlastní žádné významnější 

plochy, pouze menší plochy zeleně. Upozornila také na aktuální spor se španělskými 

investory, kteří sice získali potřebná povolení k developerskému záměru, za bývalého vedení 

města, ovšem projekt bytového domu nerespektuje vzhled okolní zástavby, bude s ní ve 

střetu, nejedná se o hodnotný záměr nabízející například kvalitní bydlení. Vzhledem 

k investorovi předpoklad, že nemá dlouhodobý zájem o budoucí udržitelnost, funkčnost a 

využitelnost domu. Projekt také vůbec neodpovídá území, kde má být realizován.  

- Ing. Hrbková uvedla, že město chystá pro oblast Papírového náměstí iniciační plán, jak 

podpořit majitele k investicím a zlepšování tohoto území.  

 

K bodu 5: „Informace o avizovaném jednání paní náměstkyně Ing. Hrbkové u pana 

tajemníka MML ve věci spolupráce hlavní architekt - odbor životního prostředí - stavební 

úřad“ 

- paní nám Ing. Hrbková poukázala na dlouhodobé problémy s předáváním informací 

z odboru stavební úřad. Většinou reagují až na upomínky.  

- bude nastavena blízká spolupráce mezi OŽP a novým odborem ekologie a veřejného 

prostoru. Všechny záměry budou vzájemně diskutovány a konzultovány, budou předávány a 

sdíleny informace, aby se případně odstranily nedostatky a nedorozumění již v počátečních 

fázích, v procesu tvorby záměrů, investic, projektů atd. 

- nově bude nastavena i spolupráce mezi odborem správy veřejného majetku a odborem 

dopravy. 

 

K bodu 6: „Různé“ 

- Mgr. Nevečeřal vznesl dotaz ohledně rozdělování financí získaných z poplatků a pokut 

v oblasti ŽP. Tyto prostředky by správně měly směřovat znovu zpět do oblasti životního 

prostředí, respektive do jeho ochrany a zlepšování. Neměly by naopak být součástí 

celkového rozpočtu města a využívány k jiným účelům v rámci schváleného rozpočtu na 

aktuální rok.  

- paní nám. Ing. Hrbková informovala, že nově budou tyto peníze investovány do ochrany a 

zlepšování životního prostředí. 

- paní nám. Ing. Hrbková dále předeslala, že město Liberec zavedlo nový systém třídění 

plastů, díky němuž již občané nebudou muset směsné plasty separovat pouze 

prostřednictvím pytlového sběru, ale budou je moci vhazovat do žlutých kontejnerů původně 

určených pouze na PET lahve.  

- bude se muset ještě provést informační kampaň, jejímž cílem bude občanům vysvětlit, že 

vytříděná komodita musí být čistá, musí jít o „čisté“ plasty. 

 

 



- na závěr jednání bylo přijato poslední usnesení týkající se termínu dalšího zasedání KŽP. 

KŽP se na návrh předsedy shodla na datu 19. 11. 2015 od 16.00. Bude tak opět dodržován 

systém zasedání většinou třetí čtvrtek v měsíci.  

 
 

 

 

 

Zapsal:        Ověřil: 

 

 

 

Leoš Vašina                    Mgr. et Mgr. Petr Zatloukal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
na vědomí:  

p. Tibor Batthyány, primátor města Liberce 

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

 


