
V Liberci 19. února 2015 

 

Tisková zpráva 
V březnu předloží náměstek Jan Korytář 

zastupitelům záměr na koupi zámku 
 

Co bude dál s Libereckým zámkem a jeho parkem? O možnosti propojit park s oddechovými 

plochami u sousedního Liebiegova paláce i o tom, zda by město mohlo tuto klasicistní budovu 

převzít do své správy, jednal na radnici ve středu 18. února náměstek primátora Jan Korytář se 

spolumajitelem zámku Peterem Winkelmanem. 

Záměr koupit a otevřít pro veřejnost liberecký zámek a vytvořit centrální park spojením parku mezi 

hotelem Zlatý lev a ulicí Komenského s parkovými plochami u Libereckého zámku a Liebiegova paláce 

(bývalého sídla Oblastní galerie) je jedním z cílů současného vedením města. Město již vlastní budovu 

bývalé galerie, která s tímto areálem bezprostředně souvisí, na její revitalizaci chce využít evropské 

dotace. Cesta k nim je však běh na dlouhou trať, proto chce město již letos rozhodnout, v jakém 

rozsahu se tento projekt začne připravovat.  

„Záměr vytvořit spojením několika oddechových zelených ploch jeden velký centrální park nebyl pro 

nás jen předvolebním tahem. Chceme se nápadem vážně zabývat a rádi bychom jej dotáhli do konce. 

Stejně tak je potřeba najít i využití obou dnes prázdných budov, Libereckého zámku a bývalé galerie“ 

vysvětlil náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. „Chceme řešit 

tuto lokalitu jako jeden celek, včetně nákladů na budoucí provoz obou objektů“ doplnil.  

Zastupitelé by o záměru odkoupení zámku s parkem do majetku města měli rozhodovat na jejich 

březnovém zasedání. Jestliže dají záměru zelenou, město si nechá udělat znalecké posudky k možné 

ceně i technickému stavu budovy, a poté bude upřesněný záměr předložen opět k rozhodnutí 

zastupitelům.  

„Pokud zastupitelé i upřesněný záměr odsouhlasí, chceme jej na podzim předložit k posouzení 

veřejnosti. Jedná se totiž o skutečně významnou investici. Bude pak na Liberečanech, aby rozhodli, zda 

má město Liberecký zámek včetně jeho parku převzít do svého majetku. Je možné, že referendum 

bude spojené ještě s dalšími důležitými otázkami, týkajícími se dalšího rozvoje města,“ upřesnil Jan 

Korytář. 

Příloha: 

Programové prohlášení, bod 12: 

12. Liebiegův palác, Liberecký zámek a centrální městský park 



  Zjistíme názory občanů a rozhodneme o dalším využití Liebiegova paláce v návaznosti na 
městský park a centrum města. 

 Budeme hledat prostředky na rekonstrukci Liebiegova paláce v souladu s přijatým způsobem 
využití. 

 Připravíme vyhlášení celoměstského referendum o případné koupi libereckého zámku, včetně 
diskuse o jeho budoucím využití a financování jeho provozu. 

 Chceme zajistit propojení a otevření zahrad u bývalé galerie s parkem u Zlatého lva. 

 Propojením všech zelených ploch by měl vzniknout centrální park, který bude sloužit 
obyvatelům města 
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