
 
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 10. 12. 2019 

 

10.  zasedání Výboru pro územní plánování a dopravu, 

statutárního města Liberec 
přítomní: 

Mgr. Petr Židek, MPA; Ing. Jaroslav Šrajer; Tibor Batthyány; Mgr. Jiří Felcman; Zdeněk 

Chmelík; Ing. Roman Lener; Ondřej Makara; Mgr. Jan Marek; Ing. Jaroslav Mejstřík; Ing. Jiří 

Rutkovský 

za Odbor územního plánování: 

Adam Lenert, Ing. Lenka Bedrníková 

Tajemník Výboru:  

Bc. Jaroslav Nýdrle 

ověřovatel zápisu: 

 Mgr. Petr Židek, MPA 

omluveni: 

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.; Marek Vávra; Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková;  

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. Návrh termínů na následující rok 

23. 1. 2020; 20. 2. 2020; 19. 3. 2020; 23. 4. 2020; 21. 5. 2020; 18. 6. 2020; 27. 8. 2020; 17. 9. 

2020; 15. 10. 2020; 19. 11. 2020; 3. 12. 2020 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu souhlasí s navrženými termíny zasedání 
Výboru. 
 
4. Informace o dostupnosti zápisů z Rady architektů   

 

5. Vypořádání námitek a připomínek obdržených v rámci veřejného projednání nového 

územního plánu a doporučení určenému zastupiteli, jak má jednat s pořizovatelem – 



tento bod je neveřejný, podklady si členové výboru mohli vyzvedávat průběžně na DVD u 

tajemníka Výboru (pokračování bodu z minulého jednání) 

Návrh usnesení: Výbor pro uzemní plánování a dopravu byl seznámen s námitkami 
a připomínkami obdrženými v rámci veřejného projednání územního plánu. 

 

6. Různé 

 

 

1. Schválení programu – hlasování 

 Pan Židek nechává hlasovat o navrženém programu: 

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

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

2. Výběr ověřovatele zápisu – hlasování 

 Pan Židek navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Marka a nechává hlasovat: 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu souhlasí, že ověřovatelem zápisu bude   
pan Mgr. Jan Marek 
 
Hlasování: (7-0-0) (pro-proti-zdržel se) Návrh usnesení byl přijat 
 

3. Návrh termínů na následující rok 

23. 1. 2020; 20. 2. 2020; 19. 3. 2020; 23. 4. 2020; 21. 5. 2020; 18. 6. 2020; 27. 8. 2020; 17. 9. 

2020; 15. 10. 2020; 19. 11. 2020; 3. 12. 2020 

 

 Pan Židek představuje termíny Výboru pro následující rok a nechává o nich hlasovat. 
 

Návrh usnesení: Výbor pro územní plánování a dopravu souhlasí s navrženými termíny zasedání 
Výboru. 

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

 
4. Informace o dostupnosti zápisů z Rady architektů 

 Pan Židek vysvětluje, jakým způsobem si bude Výbor žádat o informace. Výbor si 

konkrétní informace vyžádá usnesením, v němž specifikuje, které informace ho zajímají 

a bude informace požadovat po konkrétní osobě. 

Usnesení: Výbor bere na vědomí způsob získávání informací. 

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

16:05 přichází pan Lenner 
 

16:07 přichází pan Batthyany 
 

5. Vypořádání námitek a připomínek obdržených v rámci veřejného projednání nového 

územního plánu a doporučení určenému zastupiteli, jak má jednat s pořizovatelem – 

tento bod je neveřejný, podklady si členové výboru mohli vyzvedávat průběžně na DVD u 

tajemníka Výboru (pokračování bodu z minulého jednání) 



Návrh usnesení: Výbor pro uzemní plánování a dopravu byl seznámen s námitkami 
a připomínkami obdrženými v rámci veřejného projednání územního plánu a doporučuje 
určenému zastupiteli se tímto návrhem řídit. 

 

Hlasování: (7-1-1) (pro-proti-zdržel se) Návrh usnesení byl přijat 
 
17:25 odchází pan Šrajer 

 

6. Různé 

 Pan Janďourek říká, že včera dostali zpracovanou Regeneraci památkové zóny Liberec – 

aktualizace programu. Zpracovával pan Sedlák a náklady činili 300 000 Kč. 

 Pan Židek říká, že není prostor na to se s materiálem seznámit, když nebyl poskytnut 

dopředu a že nemá smysl o něm nyní jednat. 

 Pan Rutkovský se dotazuje na linku 22. Řeší to DPMLJ a pan Rychetský. Pokud se pustí 

MHD, tak tam může jakýkoliv autobus. Pan Lavička má obavu, že by nemusela vydržet 

žulová dlažba. Pan Rutkovský na příští Výbor připraví materiál s počty autobusů. Na příští 

výbor pozvat také pana Pabišku a pana Hefnera. 

 Pan Felcman se vrací k bodu č. 4 a prosí o úpravu usnesení: 

 Pan Židek navrhuje usnesení: 

Návrh usnesení: Výbor požaduje po primátorovi města poskytnout zápis z rady architektů, kde 

se projednal bytový dům Vlnařská, byty Ještědská a penzion Masarykova ulice. Výbor žádá o 

materiály ke zmíněným záměrům také od pana Janďourka za KAM. 

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

17:45 pan Židek ukončuje Výbor 

 

 

 

 

…………………………………… 

Ověřovatel zápisu Mgr. Jan Marek 

 

 

  

 

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

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

  


