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Zápis 6/2020 

z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 31. 8. 2020 od 14:00 hodin – zasedací místnost č. 202, historická budova 

radnice 

 

 

Přítomni:  MVDr. David Nejedlo, Pavla Haidlová, Jindřich Gubiš, Bc. Tomáš Hasil, 

Martin Trita, Hana Zemanová, Vítězslav Kvapil, MgA. Marie Vondráková,      

Mgr. Jan Randáček, Mgr. Renáta Balašová 

 

Nepřítomni:  Ing. Květa Vinklátová 

 

Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Bc. Markéta Sabáčková,  

 

Program 

 

 

1. Úvod 

 

Předseda výboru MVDr. David Nejedlo přivítal přítomné na 6. jednání a zahájil 

zasedání výboru. Výbor se sešel v počtu 10 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. 

Program výboru byl schválen všemi hlasy PRO. Ověřovatelem zápisu byl navržen a 

zvolen Bc. Tomáš Hasil. 

 

2. Projednání materiálů do zastupitelstva 

 

Změna v personálním obsazení  ve Výboru pro kulturu a cestovní ruch 

            Členové vzali změnu v personálním obsazení na vědomí. 

Majetkoprávní operace – bezúplatný převod čtyř kamenných soch na Severočeské 

muzeum Liberec 

Radě a Zastupitelstvu města Liberec je předložen materiál ke schválení bezúplatného 

převodu celkem čtyř kamenných, pískovcových soch, které jsou deponovány v garáži 

Liebiegova paláce. Sochy byly při předání budovy od Libereckého kraje umístěny v této 

garáži, neboť Oblastní galerie v Liberci si je nepřestěhovala s odůvodněním, že jí 

nepatří. Ředitel Severočeského muzea p. Mgr. Jiří Křížek projevil zájem o převod těchto 

soch na muzeum. Muzeum sochy zrestauruje a vystaví ve své expozici. 

 

3. Liberecké židle- projekt na doplnění exteriéru města zajímavým mobiliářem 

 

Členka výboru, MgA. M. Vondráková, představila projekt Liberecká židle, který 

připravilo město ve spolupráci s Kanceláří architektury města. V první fázi se ve městě 

objeví 20 židlí a čtyři stolky, mobiliář se bude dle finančních možností nadále rozšiřovat. 

Projekt navazuje na úspěšné projekty v metropolích po celém světě a měl by oživit 

městské centrum Liberce. 
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4. Zásady SML pro výstavbu ve městě   

 

Paní MgA. Marie Vondráková měla připravenou prezentaci ohledně zásad výstavby ve 

městě, prezentace je součástí tohoto zápisu, příloha č. 1. 

 

 

5. Různé 

 Boží hrob- proběhlo výběrové řízení na obnovu kaple v zahradě kostela 

Nalezení sv. Kříže 

 

 Instalace nové sochy na náměstí- Jiří Pačinek, odhalení 3. 9. 2020 

 

 Bc. T. Hasil- dotaz na pana náměstka, zda lze městem zakoupit sochy Olbrama 

Zoubka            

 

 Paní P. Haidlová- diskuze ohledně čestného občanství Konrada Henleina- není 

potřeba řešit- čestné občanství zaniká smrtí daného občana. 

 

 Pan J. Gubiš- dotaz, proč bylo propagační video prezentováno až v 08/2020- 

důvod: jednání s potomky p. Hubáčka o autorských právech, zdržení                         

i v souvislosti s výskytem onemocnění koronaviru a následnými opatřeními 

proti jeho šíření. 

 

  

 

 

 

Příští jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch:  

 

 21. 9. 2020, 14.00h, historická budova radnice, zasedací místnost č. 209 

 

 

V Liberci 2. 9. 2020 

 

 

Zapsala: Ing. Jana Lelková v. r.               MVDr. David Nejedlo v. r.  

    tajemnice           předseda 

 

  

 

       Bc. Tomáš Hasil v.r.   

        ověřovatel zápisu  

 

 

 

 

Příloha č. 1- Zásady SML pro výstavbu ve městě   



Kancelář
architektury
města

Zásady SML
pro výstavbu

ve městě



Rodinné
domy

[A]
K čemu Zásady SML slouží?
Zásady SML je koncepční dokument 
vydaný Radou města. Dokument 
představuje soubor pravidel 
a doporučení, která mají za cíl 
kultivovat stavební kulturu ve 
městě, chránit cenné urbanistické
i architektonické struktury, 
eliminovat necitlivé stavební zásahy 
a v důsledku mají za cíl zvyšovat 
kvalitu pobytové prostředí pro 
všechny jeho obyvatele.
 

Komu jsou Zásady SML určeny?
Manuál je určen stavebníkům, 
investorům a projektantům pro 
prvotní orientaci v požadavcích 
SML na výstavbu ve městě. 
Kancelář architektury města se 
podílí na vydávání závazných 
stanovisek a vyjádření k většině 
stavebních záměrů na území 
Liberce. Snahou SML je 
komunikovat požadavky již 
v nejrannější fázi projektových 
prací, tak aby nevznikaly následné 
výdaje na dodatečné přepracování 
projektové dokumentace. Pravidla 
jsou koncipována na obecné rovině, 
SML si však vymiňuje možné 
výjimky, pokud se bude jednat 
o kvalitní architektonický projekt. 
Záměry ve formě architektonické 
studie je možné konzultovat po 
předchozí domluvě v Kanceláři 
architektury města.
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Kancelář 
architektury 
města

Zásady SML
pro výstavbu
ve městě

[1] Ctít ráz okolní krajiny, kontext 
a měřítko tradiční urbanistické 
zástavby i kvality architektonického 
detailu.

[2] Střechu RD zvolit mezi rovnou 
a sedlovou. Rovné střechy doporu-
čujeme řešit jako zelené.

02—03

[3] Katalogové domy adaptovat do 
kontextu krajiny a okolní zástavby.

[4] Stavební čára RD musí navazo-
vat na stávající stavební čáru danou 
původní zástavbou, popř. bude 
stanovena Kanceláří architektury 
města.
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[5] Oplocení s minimální mírou 
transparentnosti 40 %, do výšky 
maximálně 1,7 m.

[6] Doporučujeme použít lomené 
odstíny přírodních barev.

Kancelář 
architektury 
města

Zásady SML
pro výstavbu
ve městě

[7] Požadujeme minimalizovat 
zpevněné plochy a maximalizovat 
vysoce vodě propustné povrchy. 

[8] Doplňkové stavby jsou 
v estetickém i proporčním souladu 
se stavbou hlavní.

04—05
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[9] Doporučujeme minimálně na 
studii RD spolupracovat 
s autorizovaným architektem.

Výrobní 
a skladovací 

haly

[B]
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[1] V maximální možné míře poža-
dujeme střechy řešit jako extenzivní 
zelené nebo se zásypem regulující 
odtok vody z důvodu zlepšení 
klimatické pohody ve městě.

[2] Doporučujeme jižní, západní 
a pohledově exponované fasády 
řešit jako zelené, či osázet popína-
vými rostlinami.

Kancelář 
architektury 
města

Zásady SML
pro výstavbu
ve městě

[3] Doporučujeme doplnit projekt 
o projekt řešení sadařských 
a zahradních úprav v okolí objektu.

[4] Požadujeme minimalizovat 
zpevněné plochy a maximalizovat 
vysoce vodě propustné povrchy.

08—09
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[5] Obecně požadujeme kvalitu 
projektu veřejného a poloveřejného 
prostoru, doplnění o mobiliář 
a zeleň.

Kancelář 
architektury 
města

Zásady SML
pro výstavbu
ve městě

Povrchy

[C]
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[1] Minimalizovat zpevněné plochy 
a maximalizovat vysoce vodě 
propustné povrchy.

[2] Volit trvanlivé materiály.

Kancelář 
architektury 
města

Zásady SML
pro výstavbu
ve městě

[3] Doporučujeme využívat 
kamenné materiály, převážně žulu, 
která je typická pro město Liberec

12—13
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Kontakt Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 
460 59 Liberec 1

Kancelář architektury města
Frýdlantská 183/4, 
460 01 Liberec 1, č. 103
Tel.: 48 524 3542

*SML si vymiňuje možné výjimky,
pokud se bude jednat o kvalitní 
architektonický projekt.
 
Záměry ve formě architektonické 
studie je možné konzultovat po 
předchozí domluvě v Kanceláři 
architektury města.
 


