
Z á p i s č. 11/2017 
z 10. řádného jednání Výboru pro rozvoj a územní plánování dne 20. 11. 2017 

 
Přítomni: Ing. František Hruša, Ing. Jaroslav Morávek, Ing. arch. Josef Smutný, Bc. 
František Gábor, Tomáš Hampl, Pavla Haidlová, Ing. František Chalupný, Ing. arch. Jana 
Janďourková Medlíková, Vítězslav Kvapil, Mgr. Jan Marek. 
 
Nepřítomni: Mgr. Antonín Ferdan, Mgr. Jindřich Felcman 
 
Tajemník: Denisa Nedvídková 
 
Hosté: Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. arch. Jiří Plašil 
 
Odbor HA: Adam Lenert. 

 
Jednání zahájila předsedkyně výboru Pavla Haidlová, která přivítala členy výboru a hosty. 
Jednání výboru se zúčastnilo 7 členů a 2 hosté. 
 

 PROGRAM:  

1. Zahájení  

2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola úkolů a plnění usnesení 
4. Informace k novému ÚP. 
5. Zavedení funkce městského architekta (materiály v příloze) 
6. Různé 
 
Ano: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Mgr. Jindřich Felcman a Vítězslav Kvapil. 
 
4. Informace k novému ÚP 
Poslední dohody proběhly ke konci října 2017. Probíhá kompletace, řešení připomínek. 
Změny oproti roku 2012. Od roku 2016 se v koncepci nic nemění. 
Tam, kde během roku 2017 vyrostli rodinné domy, tak tam byly navráceny některé 
zastavitelné plochy. Tyto plochy byly vymezeny. 
Námitky byli vyhodnoceny v roce 2016, návrhy rozhodnutí ještě nejsou. 
Ke změnám v zastavitelných plochách - tam nejsou námitky od dotčených orgánů. 
Dohody jsou vypořádány, pokyny až budou nashromážděna všechna data. 
Prochází se 2700 námitek, se musí dát do kontextu s dohodami. 
Vzhledem k vytíženosti odboru a nutnosti čerpání řádné dovolené do konce roku, nejdéle 
leden 2018. Dohadovací řízení s armádou probíhalo od dubna 2016. 
 
Zavedení funkce hl. architekta. 
Prezentace pan Felcman: 
Delší dobu se již projednává materiál, který zpracováváme s kolegou Šedlbauerem. 
Ustavení městského architekta jako externisty nebo jako úředníka MML. 
Dle statistiky větších měst je lepší mít vlastního architekta. Podle novely přechází 
kompetence ze stavebního úřadu na samosprávu. Stanovisko pro soulad s ÚP. Stanoviska 
budou vydávány i pro okolní obce. Odbor městského architekta bude tedy pouze pro město 
Liberec, především pokud bude extérním poradcem. Servis pro určeného zastupitele.  



 
Dvě hlavní námitky: 
Vyčítáno, že jedna činnost se rozděluje mezi dvě agendy. 

- Neví to pravda, rozdělilo by se pouze území na Liberec a okolí 
Námitka odborů, že nebylo projednáno. 

- Není v kompetenci radního, aby projednával s odbory, přislíbená jednání s panem 
tajemníkem zatím neprobíhají. 

 
Pan Smutný připomínky: 
Jsem zastáncem městských architektů, komory architektů. Tomuto záměru fandím. 
Když chci zvýšit kvalitu práce, tak musím říci, v čem to nyní nefunguje. 
Dostatečná erudovanost úředníka, v textu si odporujete. Nemůžu mít městského architekta 
a úředníka zároveň. Není přesně určeno, v čem je ta erudovanost. Chybí zkušenost 
krajských měst a zde se v materiálech neříká, jak to funguje. Úplně chybí příklad jak 
z Čech, tak ze zahraničí. Podmínky jací lidé budou v radě, aby to bylo nezávislé. Městský 
architekt by měl být architektem regionu. V materiálech nevidím zkušenost odborníka -
architekta. Je zde prezentována silná pozice, odborníka a je neodvolatelný. Toto řešení 
není vhodné pro větší města. Není dobře, aby takto velké město mělo jednoho městského 
architekta, ale je vhodné mít radu. Nejlépe nezávislých externistů. 
Poslední odstavec – personální, je velmi alibistický, takového člověka nikdy mít nemůžete. 
Pokud koncepčně, tak vyhodnocení ze statisícových měst a ze zahraničí. 
 
Reakce pan Felcman: 
Materiál byl projednán s komorou architektů. Město nemá peníze na radu architektů, zde je 
situace taková, jaká je. 
 
Teminál a soulad s územní plánem 
Pan Felcman: jsou projekty „Terminál“ a „Parkovací dům“ stále v rozporu s ÚP? 
Pan Lenert: podle posledních informací ano. 
Pan Felcman: jak tedy vysvětlujete veřejně prospěšnou stavbu D38. Záměr se může dát do 
ploch SM. 
Pan Lenert: tam je povolena pouze výpravní budova nikoli točka autobusu. 
Pan Plašitl: přeci není možno kroutit územním plánem. 
Pan Smutný: Kdo nezávislý vypracoval nezávislé stanovisko, zda je to v rozporu nebo 
není? 
Pan Chalupný: výklad ÚP platí jen pro někoho. Příkladem je „Fügnerka“. 
Pan Lenert: je zde víc rozporů, než jen s územní plánem. Výpravní budova není 
autobusové nádraží. Vše jsme zkrátili, řešíme to operativně 
 
Návrh n a příští jednání: nová Pastýřská – nutná prezentace. 

      Bazén. 
      Projekty OSRD 

 
 
 
 
 
Zapsala Denisa Nedvídková       
Tajemnice výboru  
V Liberci dne 20. 11. 2017 


