
Z á p i s č. 6/2017 
z  jednání výboru pro rozvoj a územní plánování dne 15. 5. 2017 

 
Přítomni: Ing. František Hruša, Ing. Jaroslav Morávek, Tomáš Hampl, Bc. František 
Gábor, Pavla Haidlová, Mgr. Jan Marek, Vítězslav Kvapil, Mgr. Jindřich Felcman, Ing. 
František Chalupný, Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková.  
 
Nepřítomni: Jindřich Žák,  

Ing. Petra Vokasová – rezignace, 
Mgr. Antonín Ferdan – omluven. 

 
Tajemník: Denisa Nedvídková. 
 
Hosté: Ing. Arch. Jiří Plašil 
Odbor HA: Adam Lenert, Ing. Lenka Bedrníková. 

 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Ing. František Hruša, Ing. arch. Jana Janďourková 
Medlíková. 

 

Jednání zahájila předsedkyně výboru Pavla Haidlová, která přivítala členy výboru a 
hosty. Jednání výboru se zúčastnilo 10 členů a 1 host. 

 

PROGRAM:  
1.     Zahájení  
2.     Volba ověřovatelů zápisu 
3.     Kontrola úkolů a plnění usnesení 
4.     Opětovné předložení bodu vydání 75. změny územního plánu města Liberec- 
hiporehabilitační areál ve Vesci 
5.     Návrh zadání 89. změny územního plánu města Liberec- areál TUL ve Vesci 
6.     Různé 

 

Ano 10, proti 0, zdržel se 0. 
 

Příští výbor, paní předsedkyně nebude, zastoupí pan Marek (místopředseda). 
 

4.     Opětovné předložení bodu vydání 75. změny územního plánu města 
Liberec- hiporehabilitační areál ve Vesci. 
 

Pan Lenert: toto je poslední krok před schválením v ZM a vydáním této změny. 
 

Pan Hampl: je nutno zdůraznit proč nebylo schváleno, pro nedostatek účasti členů. 
Zdůvodnit proč bylo opakované projednávání. Zdržel jsem se proto, že historicky jsem 
s touto změnou nesouhlasil. Způsob jak k této změně došlo, je pro mě nepřijatelný.  
Pan Kvapil: čekáme na schválení nominace dvou členů do výboru. 
Paní Haidlová: toto je problém zastupitelského klubu bývalého ANO, stále nemáme 
návrh na nominaci.  
Pan Hruša: je tato změna veřejným zájmem? 
Pan Haidlová: určitě je, bude to jedno z mála zařízení tohoto typu na Liberecku. 



Felcman: spekulace a nákup pozemků – je zde velmi jemná hranice mezi těmito 
záležitostmi. Jednoznačně bych tuto záležitost za spekulaci nepovažoval. 
Pan Lenert: připomínky jsou vypořádané.  
 
Usnesení č.1/5/2017: Výbor pro rozvoj a územní plánování doporučuje ZM 
schválit a vydat 75. změnu ÚP.  
Ano: 8, proti: 0 zdržel: 2  
 
5.     Návrh zadání 89. změny územního plánu města Liberec- areál TUL ve Vesci. 
Pan Felcman: je prověřeno, že se tento záměr se do OŠ (plochy pro školská zařízení) 
nevejde? 
Pan Lenert: ano, je to prověřeno, že se nevejde. Plochy OŠ jsou určeny maximálně 
pro střední školy, pro technickou univerzitu jsou potřeba plochy SC – smíšené 
centrální. Je zde přípustné i ubytování Pan Plašil: nebude požadovat Kraj krajinný ráz? 
Pan Lenert je to vymezeno. 
Pan Felcman: plochy OŠ, jsou určeny pouze pro střední a základní školy. Toto je tedy 
striktní regulativ. 
Pan Marek: jak je řešena dopravní situace, je nějaký dopravní model? Aby 
nedocházelo k tomu, k čemu dochází na Husovce. 
Pan Lenert: budeme to po projektantovi chtít, je zde stanovisko dotčeného orgánu – 
odboru dopravy. 
Pan Plašil: teoreticky podle norem to vycházet bude. 
Pan Lenert: budeme to chtít vyřešit na jejich pozemku, ne podle norem, ale podle 
předpokládaného zatížení. Parkování bude předmětem dalšího plánování. Nyní 
řešíme záměr. 
 
Usnesení č.2/5/2017: Výbor pro rozvoj a územní plánování doporučuje ZM 
schválit návrh zadání 89. změny  
Ano: 10, proti: 0, zdržel: 0   
 

6.     Různé. 
Nový ÚP  
1. Nedořešeno CHKOJK, problém se zelenými pásy, na území CHKOJH se tyto plochy 
vymezovat nebudou. 
2. Plochy armády – plochy specifické zastavitelné plochy, nebyl by souhlas dotčených 
orgánů, mohlo by dojít až řešení na ministerstvu. Bude jednání s armádou, kde je asi 
5 složek. Došlo ke změně osoby a ta začala dávat nesouhlasná stanoviska.  
3. Plán zvládání povodňových rizik. Tam se nesmí nic stavět a zhodnocovat, velká část 
dolního centra. Čekalo se na vodoprávní úřad, měly by odejít požadavky a mělo by 
dojít k  
Pan Gábor: pouštění se do křížku s armádou bych považoval za nešťastné. 
Pan Hampl: rozvojové dokumenty, bude se něco projednávat? 
Výhledově co se bude projednávat. 
 
Rozvoj 
Výbor pro rozvoj a územní plánování by měl řešit i rozvojové věci. 
Pan Hampl: rozvojové a investiční záměry IPRÚ. Pojďme se tím zabývat. 
Pan Chalupný: co do toho očekáváte? 



Paní Haidlová: rozvojové věci byly, jsou a nadále na výboru projednávány budou, 
přednostně ty, které se překládají ZM. Byl přítomen pan Korytář, manažer IPRÚ i pan 
Kysela. Oslovíme pana Bendu – vedoucího odboru strategického rozvoje a plánování. 
Pan Hampl: doporučení zastupitelstvu, jsme tu od toho, abychom se s tím seznámili, 
abychom si udělali názor, nějakou logiku, nějaké řešení. 
Usnesení výbor pro rozvoj a územní plánování zatím ne. 
Navrhuji projednat s gesčním náměstkem, předkládat materiál co jde do ZM, tak jako 
předkládá odbor hlavního architekta. 
Paní Haidlová: naplánovat na 2. pololetí, co je projednáno, co běží, co se plánuje, co 
půjde do ZM. 
Pan Hampl: přednostně body co půjdou do ZM. Budeme součástí týmu. 
Paní Haidlová: na příštím jednání naplánovat výbory na 2. pololetí 2017, úkol pro paní 
tajemnici - na červnové ZM připravit informaci o činnosti výboru za 1. pololetí 2017. 
Na červnový výbor pozvat pana náměstka Korytáře. Informace o Teplárně a 
Terminálu. Na další jednání pak informace k IPRÚ, Tramvajové trati do Rochlice. 
 
Příští jednání výboru v pondělí 19. 6. 2017 od 15:30. 
 
 
Ověřovatelé: Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková 
  Ing. František Hruša 
 
 
 
Zapsal: Denisa Nedvídková     V Liberci 15. 5. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


