
 
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 
 

zapsal: Bc. Jaroslav Nýdrle                         Liberec, dne 20. 2. 2020 

 

2.  zasedání Výboru pro územní plánování a dopravu, 

statutárního města Liberec 
přítomní: 

Mgr. Petr Židek, MPA; Ing. Jaroslav Šrajer; Tibor Batthyány; PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.; 

Ondřej Makara; Mgr. Jan Marek; Ing. Jiří Rutkovský; Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková 

za Odbor územního plánování: 

Adam Lenert, Ing. Lenka Bedrníková 

Tajemník Výboru:  

Bc. Jaroslav Nýdrle 

ověřovatel zápisu: 

 Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková 

omluveni: 

Mgr. Jiří Felcman; Marek Vávra; Ing. Roman Lener; Ing. Jaroslav Mejstřík; Zdeněk Chmelík 

hosté:  

Mgr. Jiří Šolc; Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek; Ing. arch. Jiří Plašil 

 

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. Dohoda o prodloužení promlčecí doby a prodloužení závazků práv a povinností 
 

4. Předmětem tohoto bodu je rezignace člena Výboru pro územní plánování a dopravu 
a jmenování nového člena tohoto Výboru.  

 

5. Různé 

 

 

 

 

 

 



1. Schválení programu – hlasování 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu schvaluje navržený program. 
 
Pan Židek nechává hlasovat o navrženém programu: 
 
Hlasování – (7 – 0 – 0) – (pro – proti – zdržel se) 
 

2. Výběr ověřovatele zápisu – hlasování 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu souhlasí, že ověřovatelem zápisu bude 
paní Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková 

 
Pan Židek nechává hlasovat o ověřovateli zápisu: 
 
Hlasování – (7 – 0 – 0) – (pro – proti – zdržel se) 
 

3. Dohoda o prodloužení promlčecí doby a prodloužení závazků práv a povinností 
 
Pan Židek představuje materiál podle zaslaného materiálu členům Výboru. Předmětem tohoto 
materiálu je schválení dohody mezi statutárním městem Liberec (dále jen SML) a společností 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., o prodloužení svých závazků a povinností 
na základě smlouvy o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské 
hromadné dopravy, na základě které DPMLJ zajišťoval dopravní obslužnost vymezeného územního 
obvodu v období od 1. 5. 2009 do 31. 12. 2018.  
 
Jde pouze o informaci. Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu bere na vědomí výše 
uvedenou informaci: 
 
Hlasování – (7 – 0 – 0) – (pro – proti – zdržel se) 

 
4. Předmětem tohoto bodu je rezignace člena Výboru pro územní plánování a dopravu 

a jmenování nového člena tohoto Výboru.  
 
Předmětem tohoto bodu je rezignace člena Výboru pro územní plánování a dopravu a jmenování 
nového člena tohoto Výboru. (Marek Vávra rezignující a pan Vít Kyzlink navrhovaný) 
 
Jde pouze o informaci. Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu bere na vědomí výše 
uvedenou informaci: 
 
Hlasování – (7 – 0 – 0) – (pro – proti – zdržel se) 

 
5. Různé 

 

17:20 přichází pan Baxa 

 

Pan Lenert informuje o stavu pořízení územního plánu města Liberec. Je napsáno 1300 návrhů 
rozhodnutí o námitkách. Pokračuje se podle plánu a do června bude hotový celkový návrh. 
Opakované veřejné projednání bude cca říjen/listopad. 
 
Pan Jaďourek informuje o stavu dokumentace k Tržnímu náměstí. Dotahuje se s panem Plašilem a 
panem Kolouškem. Otázka zda pouštět před bazén auta, nebo ne. Pan Rutkovský má připomínku, 
že by se mělo zadávat něco, co už je koncepčně vyřešené. 



Pan Janďourek se dotazuje, co je na návrhu koncepčně nedořešeno? Následuje dohadování. Pan 
Židek navrhuje, aby pan Rutkovský panu Janďourkovi zaslal připomínky a ten, aby je zapracoval, 
tak budou všichni spokojeni.  
 
Pan Židek na závěr apeluje na všechny členy Výboru, že pokud budou poskytovány materiály, 
které jsou vázány mlčenlivostí proti podpisu, tak je třeba tuto mlčenlivost opravdu dodržovat! 
Důrazně upozorňuje, že se nesmí opakovat situace, že se budou tyto materiály objevovat 
v médiích, jinak znevažujeme statut Výboru! 

 

17:30 pan Židek ukončuje Výbor pro územní plánování a dopravu 

 

…………………………………… 

Ověřovatel zápisu Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková 

 

 

  

 

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

Předseda Výboru Mgr. Petr Židek, MPA                          Tajemník Výboru Bc. Jaroslav Nýdrle 

  


