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STATUTÁRNÍ MĚSTO  L I B E R E C 
Výbor pro územní plánování a dopravu  

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1    tel. 485 243 523 
 

zapsala: Ing. Eva Krňanská      Liberec dne 29. 6. 2022 

 

6. zasedání Výboru pro územní plánování a dopravu, 

statutárního města Liberec 
 

přítomní: 

Mgr. Petr Židek, MPA; Ing. Jaroslav Šrajer; PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D;  Mgr. Jindřich Felcman 

Ph.D.; Ing. Vít Kyzlink; Ing. Jiří Rutkovský; Ondřej Makara; Mgr. Jan Marek  

za Odbor územního plánování: 

Adam Lenert; Ing. Lenka Bedrníková 

tajemník výboru:  

Ing. Eva Krňanská 

ověřovatel zápisu: 

 Ondřej Makara 

omluveni: 

Ing. Jaroslav Mejstřík; Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková; Zdeněk Chmelík; Tibor 

Batthyány; Ing. Roman Lenner 

hosté:  

Ing. arch. Jiří Plašil;  Ing. Jaroslav Zámečník, CSc; Mgr. Jiří Šolc; Jakub Hanuš (TMR); Mgr. 

Lukáš Hýbner; Jaroslav Pivrnec; Hana Vojtíšková; Šubr Jiří; Ing. arch. Zuzana Koňasová; Ing. 

arch. Jiří Janďourek; Jirsová Martina; Jirsa Petr; Janda Václav 

 

Návrh programu 

 

1. Schválení programu – hlasování 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu schvaluje navržený program. 

2. Výběr ověřovatele zápisu – hlasování 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu souhlasí, že ověřovatelem zápisu 

bude…. 

3. Smlouva o společném zadávání "Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – 

Liberec na podchod" – hlasování (Ing. Rozsypal Vladislav/ Ing. Jiří Rutkovský) 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit 

návrh smlouvy o společném zadávání dle materiálu. 
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4. Revitalizace sídliště Gagarinova, urbanisticko-architektonická studie – hlasování (Ing. 

arch. Jiří Janďourek) 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit 

projekt "Revitalizace sídliště Gagarinova, urbanisticko-architektonická studie" dle Přílohy č. 1. 

5. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě – Výstavba 5RD, Horní Hanychov – hlasování (Mgr. 

Lukáš Hýbner) 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit 

uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 4/20/0144 ze dne 30. 10. 2020 na stavbu ,,Výstavba 

5RD, p.č. 188/3, k.ú. 682462 Horní Hanychov Liberec“. 

6. Smlouvy o budoucích smlouvách darovacích – Most a lávka Vratislavice – hlasování (Mgr. 

Lukáš Hýbner) 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit 

smlouvy o smlouvě budoucí darovací dle materiálu. 

7. Plánovací smlouva Viladomy Žitná – hlasování (Mgr. Lukáš Hýbner) 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit 

uzavření Plánovací smlouvy dle přílohy č. 1 na stavbu ,,Viladomy Žitná“. 

8. Plánovací smlouva – Dostavba tř. 1. máje – hlasování (Mgr. Lukáš Hýbner) 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit 

uzavření Plánovací smlouvy dle přílohy č. 1 na stavbu ,,Dostavba tř. 1. máje, Liberec, objekty 

A a B, bytové domy s komerčními plochami“. 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na akci "Regenerace 

sídliště Ruprechtice I. etapa" – hlasování (Mgr. Lukáš Hýbner) 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3908110207 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na 

regeneraci veřejného prostranství na sídlišti na akci "Regenerace sídliště Ruprechtice, I.etapa". 

10. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_A Textilana – 

hlasování (Adam Lenert) 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit 

Návrh na pořízení změny územního plánu Z1_A Textilana zkráceným postupem dle přílohy č. 1 

a navrhovaný obsah změny dle přílohy č. 1. 

11. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_B DOLCEVITA 

JEŠTĚDSKÁ – hlasování (Adam Lenert) 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit 

Návrh na pořízení změny územního plánu Z1_B DOLCEVITA JEŠTĚDSKÁ zkráceným 

postupem dle přílohy č. 1 a navrhovaný obsah změny dle přílohy č. 1. 

12. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_C Záchranka – 

hlasování (Adam Lenert) 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit 

Návrh na pořízení změny územního plánu Z1_C Záchranka zkráceným postupem dle přílohy 

č. 1 a navrhovaný obsah změny dle přílohy č. 1. 
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13. Podnět na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_L Lanovka na Ještěd 

– hlasování (Adam Lenert) 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit 

Podnět na pořízení změny územního plánu Z1_L "Lanovka na Ještěd" zkráceným postupem dle 

přílohy č. 1 a navrhovaný obsah změny dle přílohy č. 1. 

14. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_D rozvoj skiareálu 

Ještěd – hlasování (Adam Lenert) 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit 

Návrh na pořízení změny územního plánu Z1_D rozvoj skiareálu Ještěd zkráceným postupem 

dle přílohy č. 1 a navrhovaný obsah změny dle přílohy č. 1. 

15. Návrhu řešení dopravního režimu – lokalita Vrchlického – zařazeno na žádost člena výboru 

Ing. Rutkovského 

16. Různé 

 

 

1. Schválení programu – hlasování 

Pan Židek nechává hlasovat o navrženém programu. 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu schvaluje navržený program. 
 

Hlasování (pro – proti – zdržel se) (7 – 0 – 0) Návrh usnesení byl přijat 

 

2. Výběr ověřovatele zápisu – hlasování 

Pan Židek navrhuje pana Makaru a nechává hlasovat. 
 
Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu souhlasí, že ověřovatelem zápisu bude Ondřej 
Makara. 
 

Hlasování (pro – proti – zdržel se) (7 – 0 – 0) Návrh usnesení byl přijat 

 

3. Smlouva o společném zadávání "Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará 

Paka – Liberec na podchod" – hlasování (Ing. Vladislav Rozsypal / Ing. Jiří 

Rutkovský) 

Bod představuje pan Rutkovský: byla dokončena projekční příprava tohoto projektu, předpokládané 

náklady na město jsme poslali těsně před výborem do mailu..jsou tu dvě varianty tohoto projektu..vše je 

v tom mailu. Největší náklady jsou na přeložky sítí.  

 

16:10 – přichází p. Marek (8 přítomných)  

 

Pan Židek: za město tam máme schválenou částku do 8,2 mil a to co vy říkáte, tak jsme stále pod touto 

částkou, takže by to mělo být v pořádku. 

Pan Baxa: jaké jsou ty částky? Původně se totiž mluvilo o 7 mil. 

Pan Židek: pane Baxa, teď jsme tady dohledali, že to je 8,8 mil. 

Pan Rutkovský: teď jsme do 7 mil. Se započtením dotací a ještě tam zbývají peníze, nemyslím si, že by 

tam bylo víc peněz. Část těch nákladů jsou uznatelné a neuznatelné. Z mých zkušeností jsme ty částky 

rozdělili na uznatelné a neuznatelné, to se nedá předjímat, ale předběžně nám vychází částka do 7 mil., 

takže tam i něco zbývá.. 

Pan Židek: je tam tedy i rezerva pro nějaké věci kolem. 

Pan Baxa: takže je to více než 8 milionů. 

Pan Rutkovský: tohle je spočítané pro ty dvě etapy se SŽ. 
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Pan Šrajer: Já k tomu mám jen to, že o ten podchod jsme se starali my jako stanice, takže tehdy bylo 

vyzváno město, aby se o to staralo, ale to se nestalo. 

Další dotazy? --nejsou-- 

 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit návrh 

smlouvy o společném zadávání dle materiálu. 

Hlasování (pro – proti – zdržel se) (7 – 0 – 1) Návrh usnesení byl přijat. 

 

4. Revitalizace sídliště Gagarinova, urbanisticko-architektonická studie – hlasování 

(Ing. arch. Jiří Janďourek) 

Bod představuje paní Koňasová: je to komplexní studie, která vznikla již po zadání po participaci 

s občany. Největší problémy tam byly počet parkovacích míst, bezpečnost dětí a kvalita veřejného 

prostoru. V první etapě jsme řešili navýšení a legalizaci parkovacích míst, kde je to navýšeno na 653 

stání... 

Pan Felcman: je tady nějaká časová tíseň a je potřeba to schválit teď nebo je tu otevřená cesta to 

upravovat? Proč nám jako výboru je vždycky představena až finální varianta? 

Pan Zámečník: já na tohle odpovím…pro žádost o dotaci je potřeba předložit koncept společně se 

žádostí, takže bychom co nejdříve rádi zadali projektovou dokumentaci, abychom v prosinci stihli 

požádat o dotace.. 

Pan Felcman: je to škoda, v tuhle chvíli nám dáváte hotový materiál…tenhle projekt by se měl ještě 

přehodnotit. Ta parkovací místa jsou navrhována nelogicky na pozemku města, který má přes 3000 m2, 

což mi přijde docela škoda, takhle nakládat s městským majetkem. Zajímalo by mě, zda jste zvažovali 

možnost zjednosměrnění Gagarinovy ulice a to parkování realizovat v té ulici Gagarinova.. 

Pan Židek: to místo v tom rohu /městský pozemek/ tak u obou je napsáno, že je to podmíněno dohodou 

s vlastníkem.. 

Pan Felcman: no ale dalo by se to rovnou navrhnout jinak. Byla prověřena ta varianta zjednosměrnění? 

Paní Koňasová: to vyšlo i z požadavků současných občanů, protože při zjednosměrnění se z těch domů 

budou dostávat delší trasou. Ještě k té spodní části, tohle je zatím první etapa od které by se začínalo. 

Nejsou tam jen ty městské pozemky a ta jednání budou složitá, pokud tam má vzniknout kvalitní nová 

zástavba bude to řešeno až v dalších etapách. 

Pan Zámečník: my jsme udělali setkání se zástupci SVJ, takže občané jsou o tom informování. 

Pan Felcman: dopravní řešení jste neměnili. Na stránce 12, mohlo by tam být navrženo dvouřadé 

parkování a místo toho využíváte prázdný pozemek. 

Paní Koňasová: tam byl problém se sítěmi.. 

Pan Felcman: no tak ty snad nejsou pro parkování potřeba.. 

Pan Židek: já si nejsem jistý, ale možná je tam nějaká podmínka pro čerpání dotací, aby tam ty sítě byly. 

Pan Felcman: no my to v této fázi určitě nepodpoříme.. 

Pan Baxa: já jsem u těch jednání byl, to že to bylo projednáno je pravda, ale netvrdil bych, že ten návrh 

je přijatý. Mohl by ten projekt být připraven ve variantách, aby se na podzim nemuselo říct, že od toho 

musíme odpustit? 

Pan Židek: tohle je asi spíš otázka na předkladatele, což je p. Janďourek a pan primátor, takže ty dotazy 

směřovat tímto směrem… 

Pan Zámečník: mohl by tady být projektant, který by nám to vysvětlil lépe. 

Pan Baxa: dávám jako návrh upravené usnesení: Výbor doporučuje připravovat obě varianty vedle 

stávajícího řešení ještě jednosměrný provoz se šikmým parkováním. 

Pan Rutkovský: zajímalo by mě jaké je tam navrženo zklidnění dopravy. 

Pan Židek: já na to zkusím odpovědět…to navržení parkování podél se mi taky nelíbilo, líbila by se mi 

možnost s parkováním uvnitř toho bloku. 

 

…jednání o bodu přerušeno z důvodu nepřítomnosti p. Janďourka… 

 

16:50 – přichází p. Janďourek – mezi tím byly probrány body č. 5, 6, 7, 8, 9. 

---pokračování bodu--- 
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Pan Felcman: Chtěl jsem vědět, zda jste prověřovali zjednosměrnění ulice Gagarinova a s tím 

související tu organizaci parkování. 

Pan Janďourek: jednosměrku tam nenavrhujeme, jelikož nechceme to sídliště zokruhovat a nutit lidi to 

celé objíždět. Část těch parkovišť jsou černá parkoviště a my bychom chtěli to parkování přesunout i 

dovnitř těch bloků, kvůli dochozí vzdálenosti.  

 

16:54 – p. Marek odchází (7 přítomných) 

 

Pan Felcman: takže jediný důvod proč tam není zjednosměrnění je, že to prostě nechcete. 

Pan Rutkovský: nemyslím si, že by ta jednosměrka byla dobrý nápad. 

Pan Janďourek: nechali jsme na to zpracovat posouzení. 

Pan Felcman: tak proč je to parkoviště na tom městském pozemku, když máte přesah těch parkovacích 

míst? 

Pan Janďourek vysvětluje, proč byl ten návrh vytvořen takhle.. 

..pokračuje diskuze mezi p. Janďourkem a p. Felcmanem.. 

Pan Baxa: říkal jsem, že tenhle projekt se nám nezdá a navrhl jsem protinávrh na hlasování. 

Pan Rutkovský: bylo to posouzeno p. Kašíkem, který je odborník na dopravu, tak by bylo dobré jeho 

názor respektovat. 

..diskuze mezi p. Janďourkem a p. Rutkovským ohledně návrhu rychlosti.. 

Pan Plašil: já souhlasím s panem Rutkovským, ale vy tu pane Felcmane prezentujete ty vaše návrhy 

jako by to byl názor nějakého odborníka. 

Pan Felcman: to není důležité. Na západě je tohle řešení jednosměrkami naprosto normální. 

Pan Plašil: nemůžete se ohánět jenom západem, tohle by musel posoudit odborník a ne to navrhovat 

jenom protože vám to přijde dobrý. 

Pan Rutkovský: pokud máte nějaký protinávrh, tak to neprezentujte až tady na výboru, můžeme to 

probrat někde stranou a domluvit se. 

Pan Felcman: pokud nám budou předkládány tyhle projekty až jako hotové, tak to nemůže fungovat. 

Pan Rutkovský: v tomhle s Váma souhlasím, ale pokud máte nějaký návrh, tak to můžeme projednat. 

 

Protinávrh usnesení od pana Baxy: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje připravovat obě 

varianty vedle stávajícího řešení ještě jednosměrný provoz se šikmým parkováním. 

 

Hlasování (pro – proti – zdržel se) (2 – 1 – 4) Návrh usnesení nebyl přijat. 

 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit projekt 

"Revitalizace sídliště Gagarinova, urbanisticko-architektonická studie" dle Přílohy č. 1. 

 

Hlasování (pro – proti – zdržel se) (3 – 0 – 4) Návrh usnesení nebyl přijat. 

 

5. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě – Výstavba 5RD, Horní Hanychov – hlasování 

(Mgr. Lukáš Hýbner) 

Bod představuje pan Šolc: v té plánovací smlouvě je jen posun termínu… 

…dotazy? --nejsou— 

 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření 

dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 4/20/0144 ze dne 30. 10. 2020 na stavbu ,,Výstavba 5RD, p.č. 188/3, 

k.ú. 682462 Horní Hanychov Liberec“. 

Hlasování (pro – proti – zdržel se) (8 – 0 – 0) Návrh usnesení byl přijat. 

 

6. Smlouvy o budoucích smlouvách darovacích – Most a lávka Vratislavice – hlasování 

(Mgr. Lukáš Hýbner) 

Bod představuje pan Šolc: tohle je materiál technického rázu. Rozhodli jsme se naplnit smlouvu z roku 

2001 a převzít lávku ve Vratislavicích. 
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Pan Marek: nepodceňujte to s prohlídkou..ta konstrukce je napadena houbou. 

Pan Šolc: no buď to bude tak, že se dohodneme na opravě a pak nám jí předají nebo ta lávka bude 

zavřena. 

Pan Rutkovský: státní fond dává 100% na opravu lávek. 

Pan Šolc: ŘSD to opraví. 

Pan Baxa: to bychom přejímali my nebo Vratislavice? 

Pan Šolc: my jako Liberec.  Až to bude opravené, tak budeme řešit převedení na městský obvod. 

 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvy o 

smlouvě budoucí darovací dle materiálu. 

 

Hlasování (pro – proti – zdržel se) (8 – 0 – 0) Návrh usnesení byl přijat. 

 

7. Plánovací smlouva Viladomy Žitná – hlasování (Mgr. Lukáš Hýbner) 

Bod představuje pan Šolc: dlouhodobě připravovaný projekt v Rochlicích. Připravuje se tam dle ÚP 

bytová výstavba, budou tam i veřejně přístupná hřiště. 

…diskuze o soudních sporech mezi p. Baxou, p. Šolcem a p. Židkem.. 

Pan primátor: když jsem v roce 2019 přebíral agendu, tak tam nebyl žádný soudní spor tohoto typu… 

Pan Baxa: já mám dlouhodobě za to, že když máme někde nevyřízené věci, tak bych byl v takových 

věcech opatrný. Mělo by se to prověřit, navrhuji ten bod stáhnout a nepřijímat k tomu usnesení. 

Pan Šolc: já s tím nesouhlasím, nespojoval bych to s nějakými věci z minulosti.. 

…dotazy?--nejsou— 

 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření 

Plánovací smlouvy dle přílohy č. 1 na stavbu ,,Viladomy Žitná“. 

Hlasování (pro – proti – zdržel se) (6 – 1 – 1) Nepřijato žádné usnesení. 

 

8. Plánovací smlouva – Dostavba tř. 1. máje – hlasování (Mgr. Lukáš Hýbner) 

Bod představuje pan Šolc: je to materiál beze změny, je předkládán znovu kvůli minulé velké absenci 

na ZM. S místními jsme to projednávali. 

…dotazy?--nejsou— 

 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření 

Plánovací smlouvy dle přílohy č. 1 na stavbu ,,Dostavba tř. 1. máje, Liberec, objekty A a B, bytové domy 

s komerčními plochami“. 

Hlasování (pro – proti – zdržel se) (6 – 0 – 2) Nepřijato žádné usnesení. 

 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na akci 

"Regenerace sídliště Ruprechtice I. etapa" – hlasování (Mgr. Lukáš Hýbner) 

Bod představuje pand Šolc: jedná se o pouze technický bod, mění se za pochodu smlouva. 

…dotazy? 

--nejsou-- 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3908110207 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného 

prostranství na sídlišti na akci "Regenerace sídliště Ruprechtice, I.etapa". 

 

Hlasování (pro – proti – zdržel se) (7 – 0 – 1) Návrh usnesení byl přijat. 

 

Pan Židek: venku čekají občané kvůli bodu č. 15, navrhuji ho tedy předřadit. 
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10. (15.) Návrhu řešení dopravního režimu – lokalita Vrchlického – zařazeno na žádost 

člena výboru Ing. Rutkovského 

Bod představuje pan Šolc: přizván p. Pivrnec, který je autorem toho návrhu. My jako samospráva jsme 

objednatelem tohoto projektu. Pan projektant je garantem toho, že ten návrh je v souladu s technickými 

normami. Pan Ing. Rychetský za MML odbor dopravy je povolovatel celého toho řešení. Na začátku asi 

před dvěma lety jsme vyhodnotili celou lokalitu kolem Hokejky a vyhodnotili jsme tu situaci s tím 

parkováním jako zcela nevyhovující. Zejména v této lokalitě se dennodenně porušují předpisy a lidé 

parkují na černo. Vznikl tenhle návrh a ten jde do povolovacího procesu. 

Pan Rutkovský: mě jenom zaráží, že tento bod nebyl zařazen automaticky do jednání výboru, a proto 

jsem ho musel navrhnout. 

Pan Šolc: body, které jdou pouze do Rady města a nejdou do ZM, nejsou předkládány do výboru 

Pan Pivrnec: přišel podnět od policie ČR, že tam jsou problémy s parkováním, např. ulice Bezová, 

autoservis.. 

občané diskutují s projektantem p. Pivrncem, který vysvětluje proč to bylo navrženo takto… 

občané: brali jste v potaz existenci chodníků? 

Pan Židek: v plochách o kterých hovoříte, tedy tam, kde je ten prostor úzký, tam žádné parkování 

navrhováno není a je tam zachován průchod pro pěší… 

občané: rádi bychom dali nějakou zpětnou vazbu k tomuto projektu. Byli jsme tím zaskočeni, možná 

jsme měli možnost se k tomu vyjádřit, ale nebyli jsme osloveni přímo. Byl bych rád, kdyby naše 

připomínky byly brány vážně, hovoříme tady za velkou část obyvatel v tom území. Tak jak je ten projekt 

navržen, tak ho není možné brát vážně, takhle se významně zhorší kvalita života v té lokalitě. 

Pan Šolc: podnětů chodí hodně a já je předávám panu projektantovi. Já vám rozumím, víme o tom, že 

ta lokalita je nevyhovující, ale máme pouze dvě možnosti…buď to vyřešíme tak, že ta stání částečně 

zlegalizujeme nebo tam budeme pokutovat parkování. 

občané: ty jednosměrky se dají přece udělat i jiným způsobem, takhle navržené nutí lidi, aby to celé 

objížděli. Je potřeba brát v potaz, že tam zajíždí např. Česká pošta apod. a ta doprava se tam takhle velmi 

komplikuje. Byli bychom rádi, kdyby k tomu mohla vzniknout třeba nějaká studie…dotkne se to všech 

v té lokalitě a my chceme, aby na tu problematiku bylo nahlíženo komplexně. 

Pan Židek: rozumím tomu, že do některých míst bude trochu složitější cesta. Úprava dopravy v té 

lokalitě měla za cíl zamezit černému parkování a pomoct i lidem v širším okolí. Z mého pohledu byla 

tohle jedna z možných cest. To že sem chodí nějaké připomínky, kterými se zabývá pan projektant, to 

je pravda, návrhem se nemnohou zabývat architekti, ale dopravní inženýři. Nevím co je pro Vás takový 

problém, komunikace jsou městské a není možné ke všem problémům přistupovat tak, že bude nadřazen 

jenom privátní zájem, musí to být vyvážené. Pan Pivrnec ten projekt zpracovával poměrně dlouho, 

přistupoval k tomu velmi citlivě a není argument, že to budu mít o 200 m dál domů. Byl bych rád, 

kdybyste se na tu problematiku podívali očima těch, kteří tam po čtvrté hodině nemohou zaparkovat. 

občané: já nevím, jestli jste ty silnice viděli, jak ve skutečnosti vypadají a nejsou reflektovány třeba 

hydranty a ani vjezdy na pozemky. 

Pan Rutkovský: kdo je odborným garantem tohoto projektu? Ten projekt obsahuje obrovské množství 

zbytné dopravy. Je to špatně koncepčně navržené. Udělat z páteřních komunikací jednosměrky je úplný 

nesmysl, přenášet ten jednosměrný systém mimo to území je nebezpečný. Než by ti lidé objížděli celé 

to území, tak radši poruší předpisy a pojedou zákazem. Doporučuji vám tohle vůbec nenavrhovat. 

Pan Pivrnec: uznávám, že by bylo vhodnější to řešit stavebně, ale ne ve stávajícím stavu. 

občané: tady se bavíme o parkování. Zamyslel se někdo nad obyvateli v té lokalitě? Tímhle návrhem 

způsobíte úplný kolaps v lokalitě. Řeší se parkování, ale neřeší se koncepce. 

Pan Židek: ty plochy tam právě nejsou, hledali jsme řešení a nemáme tu 2 mld na stavbu parkovacího 

domu. 

občané: mně by zajímalo alternativní řešení. 

Pan Šolc: alternativa je nedělat nic. Silnice nerozšíříme, nemůžeme lidem bourat ploty. My jako 

samospráva si objednáme odborné řešení a to je na stole. 

občané: co třeba udělat studii a zeptat se dětí a seniorů. Ty silnice jsou samá díra. 

Pan Šolc: právě proto to děláme. 

…probíhá diskuze… 

občané: pro nás tenhle návrh přijatelný není. Mohla by k tomu proběhnout nějaká diskuze? 
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Pan Baxa: já si myslím, že by ten projekt měl být projednaný úplně zvlášť, protože to tady nevyřešíme. 

Systém těch jednosměrek v mnoha městech funguje, i když nějakou dobu trvá, než si na to lidé zvyknou. 

Pan Rutkovský: pokud vy to pustíte, tak z hlediska funkčnosti to už nikdo posuzovat nebude. Přirozená 

jízda na kole v tomhle místě bude úplně zabitá. A ta ulice Sokolská není obousměrná po celé délce ale 

jenom ve vnitrobloku. 

občané: ulice Schilerova je hlavní nájezdová ulice do toho území. My nemáme problém s tou 

jednosměrkou, ale že jí do toho území budou najíždět všechna auta. Jsou tu dvě roviny – odborná 

a  laická. Má vůbec někdo zájem tohle řešit? Aby se to prodiskutovalo? Za obyvatele to prostě v pořádku 

není. 

Pan Židek: já z toho cítím, že podněty a názory jsou přijímány. 

Pan Baxa: já mám pocit, že už je pokyn k realizaci, je to tak? 

Pan Šolc: ano to je pravda. 

Pan Rutkovský: já navrhuju, aby tohle posoudil odborník např. pan Kašík. To parkování se dá vyřešit 

i jinak než jednosměrkami. 

Pan Pivrnec: za mě budu rád, když to posoudí další oprávněný dopravák. 

Pan Židek: já si dovolím tu debatu uzavřít. Dohodneme se na tom, že to někdo znovu posoudí, nějaký 

dopravní expert. 

Pan Šolc: jen si uvědomme, že tímhle to celé posouváme nejméně o rok. 

úkol pro pana Šolce: Návrh dopravního řešení bude posouzen dopravním inženýrem a dále pak 

předložen občanům v lokalitě. 

Pan Baxa: výsledný návrh by měl být projednán v té lokalitě. 

Pan Židek: ano to by určitě měl být. 

 

Návrh usnesení: Návrh dopravního řešení bude posouzen dopravním inženýrem a dále pak předložen 

občanům v lokalitě. 

 

Hlasování (pro – proti – zdržel se) (7 – 0 – 0) Návrh usnesení byl přijat. 

 

11.  (10.) Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_A 

Textilana – hlasování (Adam Lenert) 

Bod představuje pan Lenert: řeknu to jenom ve stručnosti, jelikož materiál jste měli k dispozici 

a zodpovím nějaké otázky, které padly na klubech. Tahle změna je předkládána z důvodu, že ta studie 

byla zpracovávána jako poklad pro změnu ÚP. ÚS Textilana byla vložena v únoru letošního roku 

a žadatel žádá o změnu ÚP v souladu s tou ÚS, tak aby se dostal do souladu s novým ÚP. Na klubech 

se k tomu pan Baxa dotazoval a tu odpověď jsme mu zasílali, tak nevím, jestli jí mám prezentovat i tady, 

Pan Baxa: já jsem tu odpověď úplně nepochopil v tom smyslu, jak s tím teda naložíme, což se týká také 

toho že zpracovatelem/navrhovatelem je pan Plašil, který zároveň dělá územní plán. Přijde mi, že 

žadatele by neměl zastupovat někdo, kdo ten územní plán kreslí. 

Pan Lenert: ano, my jsme na to odpovídali tak, že jsou v podstatě dvě možnosti a v minulosti se to tak 

už dělalo. Buď to děláme tak, že tu změnu zadáváme my, takže soutěžíme projektanta podle směrnic 

nebo dáváme možnost žadateli, že si projektanta zaplatí a vyberou sami a my tu hotovou dokumentaci 

posoudíme. Zákon tohle přímo nezakazuje. 

Pan Baxa: v nabídce přece můžeme vyloučit střet zájmů… 

Pan Lenert: já tam žádný střet zájmů nevidím. Tam je daný obsah změny, který dáváme my a dotčené 

orgány k tomu dávají stanoviska a občané námitky nebo připomínky. A pořizovatel dozoruje nad 

splněním zadání. 

Pan Židek: bylo by možné, aby pan Audy zjistil, zda se jedná či nejedná o střet zájmů? 

Pan Lenert: ano zajistíme to. 

 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit Návrh na 

pořízení změny územního plánu Z1_A Textilana zkráceným postupem dle přílohy č. 1 a navrhovaný 

obsah změny dle přílohy č. 1. 

 

Hlasování (pro – proti – zdržel se) (7 – 0 – 0) Návrh usnesení byl přijat. 
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12. (11.) Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_B 

DOLCEVITA JEŠTĚDSKÁ – hlasování (Adam Lenert) 

Bod představuje pan Lenert: je to skoro podobný případ jako Hanks, který jsme tu už řešili. Žadatel se 

snaží od roku 2019 získat stavební povolení na pozemky u točky tramvajové trati. V rámci projednání 

nového ÚP se nevyjadřoval, protože se domníval, že to stihne ještě za platnosti starého ÚP. Má 

zpracovanou dokumentaci, zároveň tu leží před žalobní výzva, kde si myslí, že jsme jim vydáním ÚP 

způsobili škodu. My jsme ale nečinili nic, co by tomu nasvědčovalo, to právo podat námitku měli, ale 

nevyužili ho. 

Pan Felcman: oni mají pravomocné povolení? 

Pan Lenert: ne, nemají. 

Pan Felcman: s tímhle se budeme muset naučit pracovat. Teď by měl probíhat sběr těch podnětů, tak 

mě zajímá, kolik evidujete žádostí na změnu územního plánu? Chtěl jsem se zeptat, proč nebyla zpráva 

o tom sbírání podnětů ve zpravodaji? Nestálo by za to o tom ještě lidi informovat a protáhnout ten termín 

do konce července? 

Pan Lenert: za náš odbor evidujeme 170 žádostí o změnu ÚP od jednotlivých žadatelů. 

Pan Felcman: a trváte na tom, že je nechcete zpracovávat zkráceným postupem? 

Pan Lenert: konzultovali jsme to na MMR s panem Vodným a zkráceným postupem by to šlo, jen pokud 

by to obec převzala jako vlastní podnět a v tom případě by nemohla požadovat zaplacení nákladů po 

žadatelích. 

Pan Felcman: kdo se moc ptá, moc se dozví. Normálně se to takhle dělá.  

Pan Lenert: na žadatele se vztahují ještě zásady, takže budou vlastně platit dvakrát. Ono v tom množství 

to bude asi lepší, když to půjde klasicky. 

Pan primátor: ta informovanost tady je, že to nebylo ve zpravodaji, tak to mě mrzí, napravíme to. 

V rámci každého toho půlroku. 

Pan Lenert: my jsme se dohodli, že červen je pro nás takový hraniční, protože se nevědělo, kdy bude 

zářijové ZM. Chtěli jsme to rozdělit na problémové a bezproblémové. Členům výboru bychom to chtěli 

dát k dispozici dopředu. 

 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit Návrh na 

pořízení změny územního plánu Z1_B DOLCEVITA JEŠTĚDSKÁ zkráceným postupem dle přílohy č. 1 

a navrhovaný obsah změny dle přílohy č. 1. 

Hlasování (pro – proti – zdržel se) (7 – 0 – 0) Návrh usnesení byl přijat. 

 

13. (12.) Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_C 

Záchranka – hlasování (Adam Lenert) 

Bod představuje pan Lenert: nejdříve se dělala změna původního ÚP. V rámci přípravy toho projektu 

bylo zjištěno, že jich nakonec nevyhovuje ta nastavená výška. 

…dotazy? 

--nejsou-- 

 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu doporučuje zastupitelstvu schválit Návrh na 

pořízení změny územního plánu Z1_C Záchranka zkráceným postupem dle přílohy č. 1 a navrhovaný 

obsah změny dle přílohy č. 1. 

Hlasování (pro – proti – zdržel se) (7 – 0 – 0) Návrh usnesení byl přijat. 

 

14. (13.) Podnět na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_L 

Lanovka na Ještěd – hlasování (Adam Lenert) 

Bod představuje pan Lenert: u té lanovky jde o to, že na základě nějakých analýz bylo zjištěno, že 

kyvadlový provoz nebude možné obnovit a bude tam muset být zaveden oběžný systém, což znamená 

že je potřeba rozšíření na horní stanici a v souvislosti s tím bylo řečeno, že by bylo dobré přiblížit spodní 

stanici k točce tramvajové trati.  

 



10 

 

18:43 – p. Felcman odchází (6 členů) 

 

18:43 – p. Židek ukončuje výbor, protože je neusnášeníschopný. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

  ověřovatel zápisu Ondřej Makara 

 

 

 

 

 

………………………………………….               ..………………………………………  

předseda výboru Mgr. Petr Židek, MPA       tajemník výboru Ing. Eva Krňanská 

 

 

 

 

příloha zápisu: Petice ve věci zastavení či přepracování návrhu dopravního značení Staré Pavlovice 












































































