
 
Z á p i s č. 2/2016 

z jednání výboru pro rozvoj a územní plánování dne 15. 2. 2016 
 
Přítomni: Ing. František Hruša, Bc. František Gábor, Pavla Haidlová,  
Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková, RNDr. Zdeněk Kadlas, Mgr. Antonín Ferdan, 
Vítězslav Kvapil, Ing. František Chalupný, Jindřich Žák, Mgr. Jindřich Felcman, Ing. 
Jaroslav Morávek 
Nepřítomni: Ing. Petra Vokasová, Mgr. Jan Marek,  
Tajemník: Denisa Nedvídková  
Hosté: Bc. Daniel Kout, Michal Šálek, Ing. Jaroslav Zámečník 
 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Ing. Jaroslav Morávek, Ing. František Hruša. 
 
Jednání zahájila předsedkyně výboru Pavla Haidlová, která přivítala členy výboru a 
hosty. Jednání výboru se zúčastnilo 11 členů a 3 hosté. 
 

1. Schválení programu jednání 
Ano: 10 proti: 0 zdržel se: 0 
 

2. Kontrola úkolů z minulého jednání: 
Informace paní Hrbkové k jednání s firmou DENSO: napojení projednáno s krajem 
a ŘSD, protihlukové opatření je připraveno na 1/35 souběžně s novým dopravním 
napojením. Souhlas Krajské hygienické stanice by měl být. V rámci nezdržování 
realizace by měla být učiněna strategická změna. V konci dohod projektu by se měl 
zlepšit stávající stav. Přesný typ protihlukového opatření zatím není znám. Varianta 
za tunelování nebude možná z finančních důvodů, bude volena pravděpodobně zeď. 
Chceme spojit dva projekty najednou, komunikační napojení a životní prostředí 
v Doubí. DENSO, Krajský úřad, Krajská hygienická stanice a SML usilují o společnou 
dohodu. Podrobnější dokumentace nám zjistí, zda využijeme původní předpokládané 
trasy přes pozemek DENSA nebo před MERCEDESEM. Snažíme se využít již 
prověřených tras.  
 
Příchod pana Ferdana. 
Informace k tramvajové trase: Stále existují dvě varianty. První, od dopravního 
podniku, počítá s trasou vedoucí z křižovatky ulice U Lomu přes sídliště Broumovská, 
odbočkou ulicí Krejčího a skončí na sídlišti Dobiášova. Druhá, by vedla ulicí na 
Rybníčku, U Nisy a Nitranskou, podél ulice Milady Horákové, směrem k ulici 
Melantrichova, k bývalému koupališti, k tenisovým kurtům a odtamtud na sídliště do 
Rochlic.  Město Liberec si nechá zpracovat studii proveditelnosti. 
Pan Gábor, upozornil na hazardování s časem.  Ing. Hrbková odpověděla: 
postupujeme co nejrychleji, ale v mezích zákona. Jsem si toho vědoma. 

 
3. Prezentace CTZ: 

Pan Šálek, pan Kout, 
SML v současné době pronajímá technologický majetek Teplárně Liberec, a.s. dle 
„Smlouvy o pronájmu věcí movitých a nemovitých“ a jejích dodatků. Tento majetek 
bude na základě „Dohody o společném postupu“ mezi SML – Energie Holding a.s. – 
Teplárnou Liberec, a.s. – MVV Energie CZ a.s. vložen do společnosti Teplárna 
Liberec, a.s. a to nejdříve k datu 1. října 2016 dle podmínek v této dohodě.   SML 



v roce 2015 realizovalo veřejnou zakázku na nákup tepelné energie (formou 
Jednacího řízení bez uveřejnění – JŘBÚ) na základě které byla podepsána smlouva 
o nákupu tepelné energie na období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2020 s cenou dle aktuálního 
ceníku, na které je díky 5 letému kontraktu poskytnuta sleva ve výši 14,5%.   
Teplárna Liberec, a.s. zpracovala 5 variant projektu GreenNet, ze kterých vyšla jako 
optimální varianta (ekonomicky, technicky i environmentálně) rekonstrukce 
parovodních větví Město a Textilana. Parovodní větev Vratislavice by zůstala 
v současném technickém stavu. První dvě větve budou rekonstruovány na 
horkovodní včetně úpravy výměníkových stanic a přípojek sekundérů.  Analýza 
optimální varianty byla prováděna nezávislou energetickou společností a její závěry 
nebyly v celém rozsahu doposud poskytnuty zástupcům SML. Je předpoklad, že na 
projekt GreenNet bude využito evropských dotací např. z programu Ministerstva 
průmyslu a obchodu -  podnikání a inovace pro konkurenceschopnost podnikání.   
 

Pan Hruša: Jaký se očekává odběr za 5 let?  
Pan Kout: Mají kalkulace i s předpokládaným odpojením. Očekávají 10% pokles 
odběratelů proti stávajícímu stavu. 
Pan Hruša: jsou poměrně optimističtí. 
Pan Kout: naopak mají to spočítáno v celku reálně. Mají zmapovány objekty kde je 
možno se odpojit. V současné době mají nové smlouvy na 5 let podepsáno 90% 
zákazníků Teplárny Liberec. Ostatní jsou buď nové smlouvy na 1 rok (sleva 3% 
z aktuálního ceníku), nebo stávající smlouvy bez poskytnutí slevy. U zákazníků, kteří 
nepodepsali nové smlouvy, či podepsali smlouvy pouze na 1 rok, hrozí, že tito se 
v nejbližším období odpojí. Teplárna Liberec má tyto zákazníky zmapované a počítá 
s nimi v dalším výhledu (snížení dodávek tepelné energie). Tito potencionální 
odpojení zákazníci tvoři v součtu cca 4 TJ dodávek tepelné energie.   
Územní plán a územní energetická koncepce města Liberec dle svých regulativů 
důsledně zakazuje odpojování jednotlivých odběratelů od systému CZT (ZTE – 
zásobení tepelnou energií) a to především v centrální části města Liberec. Dále pak 
u nových staveb je vydávána podmínka, že tyto budou napojeny na systém CZT a to 
v případě, že toto řešení zásobení tepelnou energií bude ekonomicky a technicky 
reálné.   
Teplárna Liberec, a.s. má detailně zmapovány všechny primární i sekundární trasy 
technické infrastruktury a barevně má rozlišeno, jak jsou tyto trasy rentabilní pro 
budoucí dodávky (zeleně, oranžově a červeně). Např. červeně (nerentabilní) již 
v současné době vychází trasa podél Husovy ulice od ZŠ Husova k areálu Technické 
univerzity Liberec.    
Pan Kadlas: energetická komise, rentabilita plynem je pro odběratele výhodnější. 
Pan Morávek: vše záleží i na tom, jaká bude cena plynu v budoucnu. Co s tím 
z hlediska rozvoje? Město se musí investičně připravit na to, že bude muset na plyn 
převést i městské domy. Je škoda, že jsme neměli možnost napojit na CZT velká 
nákupní centra. V budoucnu to řeší ÚP - za určitých cenových podmínek. Již jsou 
spočítána čísla? Počítá se s každým odpojeným odběratelem? Je nutno udělat i 
variantu na situaci kdyby se všichni odpojili od teplárny – krizová varianta. 
Pan Chalupný: Teplárna sděluje 90% nových smluv z toho 80% na 5. Výpočet: 72% 
na 5 let, 28% stávající nebo na jeden rok. Je reálné, že se 28% odběratelů odpojí? 
Pan Kout: záleží na tom, zda je to bráno z celku, nebo jen primárně. 
Pan Chalupný: Magna a střední průmyslová škola dopravní a stavební. Proč Magna 
přestává dodávat teplo to školy?  
Pan Kadlas: Magma má svůj vlastní zdroj, teplárnu bere jen jako záložní.  



Pan Šálek: Střední škola strojní, stavební a dopravní má vlastní výměník tepelné 
energie. Současně je zásoben z větve od společnosti Magna, která sama využívá 
páru od Teplárny pro své technologické účely převážně v letních měsících (již má 
vlastní zdroj tepelné energie). Magna vyzvala Střední školu, aby si zajistila vlastní 
zdroj tepelné energie a to z důvodu, že již v budoucnu nechce tepelnou energie 
„přeprodávat“ třetí straně. Další problém je ten, že vysoký tlak páry z primární sítě 
Teplárny Liberec technologie Magny dokáže regulovat, ale výměník Střední školy 
s tím má již velké problémy, zvláště po odstávce dodávek (havarijní stav výměníku). 
Teplárna Liberec vstoupí do jednání se střední školou a pokusí se najít dohodu na 
spolufinancování úpravy technologií – rekonstrukce výměníku a výstavba tepelné 
přípojky do objektu střední školy.     
Pan Kout: co se týká 28% odběratelů, kteří by se mohli potencionálně odpojit, to 
ukáže čas. O všem rozhodne cena. Pokud bude cena mnohonásobně větší, tak je 
odpojování nezadržitelné.  
Pan Hruša: boj s právníky a teplárnou je velmi složitý. 
Pan Kout: pokud budou velké rozdíly tak se lidé odpojí. 
Pan Gábor: O jaké investice se u CTZ jedná? 
Varianta č.3- 600 mil. Kč. Dotace se pohybuje na 50%, rekonstrukce pouze primární 
(parní) části sítě.  
Sekundéry také nejsou v dobrém stavu. Primáry jsou velmi poddimenzovány. 
Pan Gábor: Pokud by žádala obec, mohla by dotace být větší. 
Pan Kout: nesouhlasím. Dotace zůstává na 50%, MVV požádá samo, podmínky 
stejné. 
Pan Gábor: nejsem v souladu, přímá investice pro dodavatele 300 mil.. Není to 
hazard, co když to vše krachne? 
Pan Kout: pak je tedy výhodou, že žádá MVV. 
Pan Gábor: z jakého dotačního titulu by se získala další investice? 
Pan Felcman: např. ŽP 
Pan Gábor: nějaký soulad s protipovodňovým opatřením a zkrášlením města? 
Pan Šálek: V rámci projektu Green Net je rovněž počítá s vymístěním parovodu 
z koryta řeky Lužické Nisy, což je dlouhodobý požadavek Územního plánu, Povodí 
Labe, s. p. a s tímto záměrem počítá i dokumentace:  „Protipovodňová ochrana 
dolního centra města Liberec“ a „Vymístění parovodu z koryta řeky Lužické Nisy – 
Dolní centrum“. 
Je zde operační program ŽP, a proč toto není ono? 
Pan Kout: v tuto chvíli je reálný záměr teplárny, dotace 50% a pak je otázkou, zde 
mají možnost další dotace. 
600. mil. Je velké množství peněz, když to krachne co pak? Domácnosti bez tepla? 
Pan Kout: 2 postupy: zainvestovat nebo to nechat být. MVV chce zainvestovat a 
dlouhodobě snižovat cenu. To ukáže těch 5 let. Každý postup musí být konzultován 
s městem. 
Odrazila se cena plynu na ceně tepla? 
Pan Kout: cena plynu se odráží na ceně tepla. Byla k dispozici tabulka, kde je 
zafixovaná cena plynu. 
Pan Kadlas: problém je ve vstupní ceně. 
Pan Šálek: V rámci veřejné zakázky na nákup tepla je SML v pozici zákazníka a 
nemá právo vstupovat do smluvních vztahů mezi Teplárnou a Spalovnou (výkupní 
cena tepla). Jiná otázka je, pokud je město jako akcionář Teplárny a z tohoto 
pohledu musí chránit zájmy všech občanů, svůj akcionářských podíl, ale i zájmy 
samotné Teplárny prostřednictvím představenstva Teplárny a valné hromady.  



Pan Ferdan: výzva ŽP byla do 16.12, přesně na to na co je potřeba. 
Pan Kout: v roce 2016 už nic není 
Pan Ferdan: teplárna je malý podnik? 
Pan Kout: ne. 
Pan Ferdan: v tom v případě je tam jen 30% dotace. Je započítáno v rozpočtu? 
Pan Kout: žádost bude podávat teplárna. Jak je s tímto počítáno v rozpočtu SML, 
k tomu nejsem kompetentní odpovídat. Pokud bude podávat teplárna, tak město to 
nebude stát nic. 
Co bude místo parovodů? 
Pan Šálek: Projekt Green Net v současné době počítá s rekonstrukcí 2 parovodních 
větví na horkovodní dle potřebných dimenzí a úpravy výměníkových stanic a přípojek 
k sekundářům. 
Existuje dopad nulté varianty? 
Pan Kout: na listopadové RM požádala paní Kocumová, aby se zpracovala nultá 
varianta. V současnosti proběhlo zadání u nestranné firmy. T: konec května 2016, 
nelze již odkládat.  
Propočet nákladů existuje? 
Odbor majetku zná spotřebu, byl proveden odhad, kalkulace na „hrubo“ kolik by to 
stálo. 
Co bylo potřeba ze strany politiků? 
Pan Kout: MVV by měli dát kalkulační vzorec. Jiná možnost není. V rámci GreenNet 
je nutno znát data. 
Pan Kadlas: vstupní cena? 
Pan Šálek: pokud bude cena stabilní, pak se dá jednat. 
Pan Felcman: který odbor má na starosti dotační tituly,  s jakými podklady vysílá 
město své zástupce do představenstva Teplárny Liberec, a.s.? 
Pan Kout: Odbor dotací, zástupci města v představenstvu Teplárny Liberec, a.s. jsou 
p.Petrovský a p. Galnor. 
Město varianty nezpochybňuje, ale je potřeba vše ještě prodiskutovat. 
Teplárna nemá na spolufinancování, bude to hradit MVV? 
Je předpoklad, že žadatelem o dotaci bude Teplárna Liberec, a.s. a ne dříve 
uvažovaná společnost 100% vlastněná městem Liberec. Náklady na projekt Green 
Net by měly jít z převážné části za Teplárnou Liberec (např. formou úvěru).   
Pan Kvapil: MVV je soukromá firma, může čerpat dotace?. 
Pan Kout: ano může, prvním jednáním bylo nastavit alespoň pokračování. Město by 
muselo síť odkoupit a potom revitalizovat, což je pro město nereálné. 
Paní Haidlová: jednání stále probíhají, cenu se snaží srážet na minimum. Výzva je 
termínována na 06/2016. Teď musí MVV přijít s řešením. 
Město dalo jasně najevo svůj postoj. Podnikatelské riziko nese MVV.  Otázkou 
zůstává, jak draze bude cena vykoupena. Vliv města 30% je poměrně malý. 
Pan Chalupný: Musím se zastat města. S touto problematikou se dosud nedělalo nic. 
Na příkladu Jablonce nad Nisou je vidět, jak to může dopadnout, když se to dělá 
špatně. Takže i tento malý úspěch se snížením ceny, je úspěchem. Teplárna i nadále 
zůstává účastníkem stavebního řízení.  
 
Pan Zámečník:  
V roce 2011 byl společností Teplárna Liberec, a.s. představen projekt revitalizace 
CZT – návrh dlouhodobě koncepce rozvoje společnosti. Tento projekt počítal 
s decentralizací okrajových částí města Liberec (Vratislavice n. N., Františkov, 
Kunratická, Staré a Nové Pavlovice a Ruprechtice). Z tohoto záměru bylo nakonec 



realizováno pouze decentralizování sídliště Františkov u Liberce, kde byla 
realizována výstavba kogenerační plynové kotelny a revitalizovány části sekundární 
sítě. Další částí města již realizovány nebyly. V tuto chvíli má SML jediný nástroj na 
zabraňování odpojování od systému CZT, a tím je usnesení rady města č. 591/08 o 
vydávání negativních stanovisek k žádostem o odpojení od systému CZT (zřízení 
plynové přípojky pro nový zdroj tepelné energie). Tuto možnost regulace by si mělo 
město ponechat i do budoucna.   
 
Pan Hruša: argument je jednoduchý, cena rozhoduje.  
 
Pokračování tohoto bodu březen 2016. Přizvat pana náměstka Tomáše Kyselu 
a pana náměstka Mgr. Jana Korytáře. 
 

4. Dopis paní Marthy Pettinari Brixi – nesouhlas s vydáním územního rozhodnutí 
a stavebního povolení 
Dle zákona o obcích nepřísluší Výboru pro rozvoj a územní plánování tuto stížnost 
posoudit. 
Výbor se bude zbývat celkovou analýzou Stavebního úřadu na základě 
projednávaných materiálů v prosincové RM. Zjištění co přesně stálo za zpožděním 
nového ÚP. Proč jsou černé stavby, které komplikují realizaci nového ÚP. Problém 
vztahů dvou odborů tu stále je. Výbor nemůže hodnotit činnost SÚ. Povinnost výboru 
je však, pokud se zjistí pochybení, prověřit fungování úřadu magistrátu jako takového 
– politické téma.  
 

5. Různé 
Pan Gábor požádal paní Hrbkovou, zda by mu mohl Odbor hlavního architekta 
zpracovat rozdíly mezi původním a novým územním plánem. 
Paní Hrbková: pan architekt Plašil 29. 2. 2015 na projednávání nového návrhu 
územního plánu představí změny v grafické části. Textová část obsahuje cca 200 
stran. Požádám odbor o zpracování pro pana Gábora. 
 

 Výbor pro rozvoj a územní plánování byl informován o plánovaných besedách 
k novému návrhu územního plánu. Letáček s termíny zašle členům tajemnice 
výboru. 

 Plánované představení čtvrtletních změn bude přesunuto na dubnový výbor, z 
důvodu besed k ÚP. 

 Březnový výbor bude věnován rozvojové části.  

 Neveřejné mimořádné zasedání výboru pro rozvoj a územní plánování se 
uskuteční 29. 2. 2016 

 3. Zasedání výboru pro rozvoj a územní plánování se uskuteční 23. 3. 2016 
 
 

 Zapsala: Denisa Nedvídková               V Liberci dne 15. 2. 2016 
                                           
 
Ověřili, schválili:  
Ing. Jaroslav Morávek 
Ing. František Hruša 


