
Z á p i s č. 8/2017 
7. řádného jednání Výboru pro rozvoj a územní plánování dne 28. 8. 2017 

 
Přítomni: Ing. František Hruša, Ing. Jaroslav Morávek, Mgr. Jan Marek, Tomáš Hampl, Bc. 
František Gábor, Pavla Haidlová, Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková 
 
Nepřítomni: Jindřich Žák, Mgr. Jindřich Felcman, Ing. František Chalupný, Mgr. Antonín Ferdan, 
Vítězslav Kvapil. 
 
Tajemník: Denisa Nedvídková 
 
Hosté: Ing. Arch. Jiří Plašil 
 
Odbor HA: Ing. Petr Kolomazník, Ing. Lenka Bedrníková 
 
Jednání zahájila předsedkyně výboru Pavla Haidlová, která přivítala členy výboru a hosty.  
 

PROGRAM:  

1.     Zahájení  
2.     Volba ověřovatelů zápisu 
3.     Kontrola úkolů a plnění usnesení 
4.     Schválení zadání 96. změny územního plánu města Liberec 
5.     Informace Odboru strategického rozvoje a dotací – Ing. Martin Benda 
6.     Různé  
Ano: 7, proti:0, zdržel se 0. 
 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková a Mgr. Jan Marek. 
 
3.     Kontrola úkolů a plnění usnesení 
 
Paní Haidlová: Výbor průběžně projednává záležitosti týkající se územního plánu i rozvoje města, 
reaguje na podněty členů, přednostně však budou projednávány body, které jsou předkládány ke 
schválení zastupitelstvu a jehož poradním orgánem výbor je.  
 
Téma: Rozdělení výboru pro rozvoj a územní plánování. 

Paní Haidlová: bude třeba oba výbory obsadit personálně, u některých bodů bude těžké určit, 

který výbor se jimi má zabývat (rozvoj často souvisí s ÚP). 

Pan Marek: bylo by dobré, aby se tato záležitost projednala na úrovni klubů. 

Pan Plašil: je třeba vyjasnit, co který výbor bude řešit, a zda vůbec rozdělovat. 

Pan Marek: výbor pro rozvoj - diskuze o investičních plánech v návaznosti na rozpočet. 

Pan Hruša: zde nefunguje politická garnitura a to je důležité, účast určeného zastupitele je nutná. 

Pan Hampl: dle mého názoru bude rozdělení neefektivní, důležité je, aby byl výbor vždy 

usnášeníschopný k projednávání důležitých věcí. 

Úkol pro paní předsedkyni: oslovit kluby. 

 

Témata na příští výbor: 

1. Nová Pastýřská: ano 6, proti 0, zdržel se 1 - pozvat pana Novotného.  

Pan Gábor: koncepce dopravy, projekty IPRÚ, co vše se plánuje. Zda nás čeká podobný dopravní 

kolaps i v dalších letech. 

Paní Haidlová: to je téma pravděpodobně pro pana Kyselu, projekty IPRÚ pan Korytář. 

 

2. Hlavní architekt: ano: 3, proti 1, zdržel se 3, téma se na výboru projednávat nebude. 



3. Tramvajové trati: ano 1, proti 1, zdržel se 5, téma se na výboru projednávat nebude, dotaz 

zodpovězen panem Kolomazníkem  

 

Další témata: 

 Masarykova - vše se rozhodlo již v roce 2008, začali částečně plnit rozhodnutí, investor 

vyhodnotil, že více prodejné jsou menší byty a byly změněny vnitřní dispozice, kde není město 

účastníkem řízení. Parkování zůstalo na stejném objemu, k tomuto došlo v letošním roce. 

 Na Bídě: územní rozhodnutí je a doba realizace je městem neovlivnitelná. 

 Terminál: pan Morávek: jaký bude další postup? Kraj se stavbou nesouhlasí.  

Pan Kolomazník: Kraj by chtěl, aby tato plocha byla multifunkční v návaznosti na vlakové 

nádraží. 

 

4. Schválení zadání 96. změny územního plánu města Liberec 

Informace odboru hlavního architekta: byl schválen podnět. Chceme, aby změna vycházela 

z plánového územního plánu. Metodicky není úplně jasné, jak se budou vymezovat plochy výroby, 

bude výběrové řízení na projektanta. Tato změna, která je plánována, řeší územní plán. 

Paní Haidlová: vznesla dotaz, kdo byl osloven. Zatím neurčeno. 

 

Usnesení č. 1/7/2017: Výbor pro rozvoj a územního plánování doporučuje schválení zadání 

96. změny územního plánu města. 

Ano: 7 ne: 0 zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Informace Odboru strategického rozvoje a dotací – Ing. Martin Benda 

Paní Haidlová: měli bychom si vybrat prioritní věci. 

Pan Hampl: v současné době je dle mě priorita bývalá galerie.  

Pan Benda: je vybraná firma na projektovou dokumentaci, vybíralo se i z hlediska garance 

referencí. Je nutný soulad s památkáři. Revitalizace bude na centrum aktivního života, polyfunkční 

komunitní centrum. Projektant byl vybrán na základě veřejné soutěže: 60% cena, 20% termín, 

10% zkušenosti z řešením poškozených konstrukcí u památkově chráněných objektů, 10% 

zkušenosti s rekonstrukcí historických interiérů u památkově chráněných objektů. 

Pan Plašil: je dobré, že nebyla jediným kritériem cena. Kolik se přihlásilo firem do výběrového 

řízení? 

Pan Benda: na Galerii 11 firem na Terminál pouze 1. Byla vybrána, i když byla jen jedna, dnes už 

to lze. Zákon to umožňuje. Mezi projekty, kde byl schválen námět, patří např. kanalizace 

okrajových části Liberce, v současné době probíhají jednání se SVS. 

Pan Gábor: jste si jisti, že je tu ta efektivita, aby bylo možno čerpat? 

Pan Benda: čerpat se bude moci do roku 2023, provozovatel bude vybrán na základě veřejného 

výběrového řízení. 

Pan Gábor: Liberecký a Ústecký kraj májí problém s provozovatelem 

Pan Plašil: provozovatel nepovoloval žádná jiná řešení, bylo možno se pouze připojit na centrální 

sběr vody do čističky bez ohledu na rentabilitu. 

Pan Benda: kde to půjde, tam bude dobré se napojit, ale za hranicí aglomerace rentability není 

možno toto zamítnout.  

Pan Hampl: uzavření Zvolenské vyhodnocuje kdo? 

Pan Benda: vyhodnocení se určitě zpracuje, ale kritéria na to neznám, data se sbírají, kdo bude 

hodnotit, netuším. 



Pan Hampl: jak je to s bazénem? 

Pan Benda: v současnosti spravuje Odbor správy majetku. Příští rok končí udržitelnost projektu, 

možnosti financování jsou velmi o mezené, v tento okamžik nelze získat peníze z dotací. Musela 

by se najít náhrada pro občany. Musí se učinit rozhodnutí co dál, zda oprava nebo nová výstavba. 

Řeší se i případný pozemek, i v tomto případě je vše v začátcích. 

Paní Janďourková Medlíková: zajímá mě, jak to bude s parkem nad přehradou a uzavřením 

Zvolenské. 

Pan Benda: v současnosti se jedná s povodím Labe. 

Paní Haidlová: práce ve školkách, jak se řeší provoz? 

Pan Benda: nejvíce prací je směřováno na prázdniny a pak individuálně s ředitelem dané školky 

případně školy. 

Pan Plašil: dotaz na terminál: ten, kdo vysoutěžil, bude pracovat dle pana Stolína?  

Pan Benda: byly vypracovány i další studie, které studii pana Stolína doplňují, ale základní objem 

zůstává. 

Pan Plašil: zásah do Matoušovy ulice měl být řešen. Bylo přislíbeno, že bude řešen z důvodu 

urbanistického. Ale stále se nerespektuje územní plán. Nejste v souladu s územním plánem. 

Pan Benda: zásah se řeší v rámci strategické změny, v rozporu s územním plánem nejsme. 

Pan Plašil: toto by měl řešit výbor. Matoušova by měla být narovnána, ale zatím se to nestalo. 

Kdo dává zadání? Jaká osoba. Pan Korytář slíbil, že se Matoušova narovná. 

Pan Morávek: vidíte, jak to dopadlo, takto velká akce, a my nic nevíme. 

Pan Gábor: čekal bych od Vás názor odborníka, lišíte se s názorem pana architekta a nemůže se 

potom stát, že o ty dotační peníze potom přijdeme? 

Pan Benda: nemůžeme žádat bez platného územního rozhodnutí. 

Pan Hampl: bazén, chtěl bych více informací.  

Pan Benda: současně udržení bazénu v provozu je velmi finančně náročné, je nutno rozhodnou 

stavebně co s tím dál.  

Pan Marek: pro tyto informace bychom měli pozvat pana Novotného. 

Paní Janďourková Medlíková: údajně se pan Stolín s městem nedohodl a není podepsána licenční 

smlouva. 

Pan Benda: licenční smlouva je podepsána.  

Pan Plašil: kdo dělá to zadání pro územní studii? 

Pan Benda: tak jak má stavba svůj vývoj, vzešly z jednání různé úpravy, ale původní studie se 

respektuje. 

Pan Plašil: kdo dává zadání? 

Pan Benda: vycházíme ze studie.  

Pan Gábor: zjistit, jak je to s přislíbenou změnou s ulicí Matoušova, zda bude respektován nový 

územní plán, pokud ne, zda se projekt se upraví dle platného územního plánu. Tyto body zařadit 

do příštího jednání. 

Pan Hruša: terminál: dvě dotační akce? 

Pan Benda: dělení stavby se musí přesně oddělit, ale je to nutné pro dotace. 

 

K tomuto bodu se vyjádřil dodatečně pan Plašil prostřednictvím mailové komunikace a požádal, aby 

do zápisu bylo uvedeno: Vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací Ing. Martin Benda neodpověděl na 

opakovaný dotaz, kdo je zodpovědný za zadání pokračování projektu parkovacího domu-autobusového nádraží v 

Žitavské ulici bez úprav, na jejichž potřebnost byl upozorněn a jejichž zapracování slíbil náměstek Korytář na veřejném 

projednání výsledků architektonické soutěže i na předchozím výboru pro rozvoj a územní plánování. Jedná se o uvedení 

zadání pokračování projektu do souladu s platným ÚP i s novým ÚP rozpracovaným v poslední fázi. Ing. Martin Benda 

konstatoval, že pro potvrzení souladu s ÚPD je dostatečný jeho osobní názor. 



Na základě toho je do tohoto zápisu uvedena i reakce pana Bendy: …musím konstatovat, že poslední 

větu, kterou požaduje ing. Arch. Plašil zařadit do zápisu výboru pro rozvoj a územní plánování jsem takto určitě 

neformuloval. Jestliže se vedla odborná polemika na téma souladu záměru s platným územním plánem, pak nemůže 

být závěr takový, že pro potvrzení souladu záměru je dostatečný pouze můj osobní názor. 

Pro potvrzení souladu projektu se všemi platnými právními předpisy jsou pochopitelně nutná vyjádření všech 

dotčených orgánů, se kterými projekt komunikujeme a jejich stanoviska do projektu postupně zapracováváme. 

Rozhodnutí o podobě parkovacího domu bylo schváleno na úrovni orgánů statutárního města Liberec, tedy Rady 

města a Zastupitelstva města a těmi jsem vázán. Pokud bude přijato jiné rozhodnutí, které to původní změní, pak se 

budu podle takového rozhodnutí řídit. V tento okamžik jsem vázán učinit maximum pro kvalitní přípravu stavby, tak 

jak je schválena dle vítězného návrhu ing. arch. Stolína. 

 

Vyjádření předsedkyně výboru paní Haidlové k výše uvedenému: na 6. zasedání zastupitelstva 
města dne: 29. 06. 2017 byl zařazen jako bod č. 19/1 - Podnět k pořízení 100. změny územního 
plánu města Liberce, který navrhuje řešit problematiku výstavby terminálu veřejné dopravy a 
parkovacího  domu změnou územního plánu tak, aby byl záměr v souladu s platným územním 
plánem města Liberce. Tento bod byl ZM schválen, výboru nebyl předložen s ohledem na časovou 
prodlevu o jedno jednání výboru tj. cca o jeden měsíc.   
 

 

Příští výbor se bude konat v pondělí 11. 9. 2017 od 15:30, zasedací místnost 210. 

  

 

Ověrovatelé zápisu: 

 

Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková – mailem 18. 9. 2017 

Mgr. Jan Marek – mailem 21. 9. 2017 

 

 

Zapsala Denisa Nedvídková 

tajemnice výboru         V Liberci 28. 8. 2017 


