
Zápis č. 2/2021 

z jednání výboru pro rozvoj a životní prostředí 

konané dne 17. 3. 2021 

 

Přítomni: Zdeněk Chmelík – předseda, Mgr. Petr Brestovanský, Bc. Zuzana Kocumová, Mgr. Ondřej 

Bartůšek, Mgr. Ibehejová Jana a online přítomni: Ing. Michael Otta, Hana Zemanová, Mgr. Ondřej 

Petrovský, Lumír Vadovský, Ing. Vladimír Zaplatílek a Ing. Bc. Zuzana Wudyová. 

Neomluveni:  Štěpán Brodský 

Pozvaní/hosté: Mgr. Dita Landová 

                            Ing. Loučková Kotasová – náměstkyně primátora 

                            Mgr. Jiří Šolc – náměstek primátora 

1.   Úvod 

Předseda výboru pan Zdeněk Chmelík přivítal všechny přítomné na 2. zasedání v roce 2021.  

Výbor se sešel v počtu 11 členů přítomných a 6 členů formou online zasedání. Výbor tak byl prohlášen 

za usnášení schopný. 

 

Hlasováním o návrhu programu zasedání bylo přijato. 

Hlasování: 

Pro: 11 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 0 hlasů 

 

Přítomní členové výboru souhlasili s navrhovaným programem jednání ve znění:                     

1.  Úvod – p. Chmelík  

 

2. Materiály předkládané na 3. ZM  

 

- Zřízení Řídicího výboru ITI 

- Aktualizace SUMF - Rámce udržitelné městské mobility 2021-2027 

- Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj a životní prostředí zastupitelstva města 

 

3. Diskuze 

 

 

 



 

2.    Materiály předkládané do 3. ZM  

 

 - Zřízení Řídicího výboru ITI 

Statutární město Liberec bude i pro další programové období 2021-2027 nositelem integrované 
územní investice pro aglomeraci Liberec - Jablonec nad Nisou (ITI LBC-JBC). V souvislosti s přípravou a 
realizací ITI Liberec - Jablonec nad Nisou pro období 2021-2027 je potřeba zřídit nový Řídicí výbor 
strategie integrované územní investice (dále jen ŘV ITI). Na financování implementace ITI se bude 
spolupodílet Operační program Technická pomoc, ze kterého bude statutární město Liberec čerpat 
prostředky na administraci, publicitu a personální zajištění řízení ITI. 
 

Hlasování: 

Pro: 11 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 0 hlasů 

 

Usnesení: 

Výbor doporučuje ke zřízení Řídicí výbor strategie integrované územní investice (ŘV ITI) 

 

- Aktualizace SUMF - Rámce udržitelné městské mobility 2021-2027 

Rámec udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou pro období 2017 – 2023 (SUMF) byl 
schválen v roce 2018 a v současné době již zcela nezohledňuje nové skutečnosti a informace. V 
souvislosti s tímto zjištěním a současně s potřebou ukotvit v koncepci i Akčním plánu nové projekty, 
které je důležité v území realizovat, je nutné SUMF včetně Akčního plánu aktualizovat. Zastupitelstvo 
města schválilo doplnění projektu "Parkovací dům" do strategického rámce městské mobility Liberec 
–Jablonec nad Nisou 2017–2023 (SUMF) a do Akčního plánu usnesením dne 22.10. 2020. Po 
konzultaci s Ministerstvem dopravy ČR bylo však nutné přistoupit ke komplexní aktualizaci celého 
dokumentu SUMF, tedy analytické části, kde byla doplněna nová data a nové skutečnosti. 
 

Hlasování: 

Pro: 9 hlasů 

Proti: 1 hlasů 

Zdrželo se: 1 hlasů 

 
Usnesení: 

 

Výbor doporučuje ke schválení aktualizaci strategického Rámce udržitelné městské mobility 
Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023 a Akčního plánu. 
  



 

- Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj a životní prostředí zastupitelstva města  

Na základě rezignace členky výboru pro pro rozvoj a životní prostředí dochází ke změně v 
personálním obsazení výboru. Dosavadní členka výboru Ing. Karolína Hrbková odstupuje z funkce 
člena Výboru pro rozvoj a životní prostředí a na její místo byla nominována Mgr. Dita Landová, která 
svou nominaci přijala. 
 
Hlasování: 

Pro: 10 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 1 hlas 

Usnesení: 

 

Výbor doporučuje daný materiál ke schválení ve znění:  
ZM bere na vědomí 
odstoupení Ing. Karolíny Hrbkové z funkce členky Výboru pro rozvoj a životní prostředí 
Zastupitelstva města  
a volí Mgr. Ditu Landovou do funkce členky Výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva 
města Liberec 

 
 

Další zasedání výboru bude probíhat dne 21.4.2021 

 

 

 


