STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

INFORMACE
pro 11. zasedání zastupitelstva města 12.12.2019

Informace o činnosti výboru pro územní plánování a dopravu Zastupitelstva města Liberec za
období leden až listopad 2019

Zpracoval:

Nýdrle Jaroslav - pracovník odboru územního plánování, tajemník výboru pro územní
plánování a dopravu

Projednáno:
Předkládá:

Židek Petr, Mgr., MPA - radní, zastupitel, předseda výboru pro územní plánování
a dopravu

Důvodová zpráva
V souladu se zněním bodu č. 27 statutu Výboru pro územní plánování a dopravu Zastupitelstva města
Liberec (dále jen "VUPD") předkládáme informaci o činnosti VUPD za leden až listopad 2019 (příloha
č. 1). Výbor byl zřízený usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 258/2018 a je třináctičlenný. Výbor
pro územní plánování a dopravu byl zřízen usnesením ustavujícího Zastupitelstva města Liberec (dále
jen zastupitelstvo) č. 258/2018konaného 29. 11. 2018 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., oobcích,
ve znění pozdějších předpisů,§ 117, odst. 1,§ 84, odst. 2 písm. l).
Přílohy:
Informace o činnosti VUPD Zastupitelstva města Liberec za období leden až listopad 2019

Informace o činnosti Výboru pro územní plánování a
dopravu Zastupitelstva města Liberec za období leden až
listopad roku 2019
1. Zasedání Výboru se konalo 15. 1. 2019
Program:
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-uzemniplanovani-dopravu/pozvanka_zasedani_vyboru_up_doprava_15_1_2019.pdf
Usnesení: viz veřejný zápis na webu města
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-uzemniplanovani-dopravu/vybor_up_doprava_zapis_15_1_2019.pdf
Docházka:11 přítomných členů a 2 členové omluveni; VUPD
usnášeníschopný

2. Zasedání Výboru se konalo 19. 2. 2019
Program:
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-uzemniplanovani-dopravu/pozvanka_zasedani_vyboru_up_doprava_19_2_2019.pdf
Usnesení: viz veřejný zápis na webu města
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-uzemniplanovani-dopravu/zapis_vybor_pro_up_a_dopravu_19_2_2019.pdf
Docházka: 11 přítomných členů a 2 členové omluveni, VUPD
usnášeníschopný

3. Zasedání Výboru se konalo 21. 3. 2019
Program:
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-uzemniplanovani-dopravu/pozvanka_zasedani_vyboru_up_doprava_21_3_2019.pdf
Usnesení: viz veřejný zápis na webu města
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-uzemniplanovani-dopravu/zapis_3_vybor-pro-uzemni-planovani-dopravu_21_3_2019.pdf
Docházka: 11 přítomných členů a 2 členové omluveni, VUPD
usnášeníschopný

4. Zasedání Výboru se konalo 18. 4. 2019
Program:
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-uzemniplanovani-dopravu/pozvanka_zasedani_vyboru_up_doprava_18_4_2019.pdf
Usnesení: zápis není k dispozici, výbor byl neusnášeníschopný
Docházka: 6 členů omluveno, 6 přítomných, 1 neomluven, VUPD
neusnášeníschopný

5. Zasedání Výboru se konalo 23. 5. 2019
Program:
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-uzemniplanovani-dopravu/pozvanka_vybor_pro_up_a_dopravu_23-5-2019.pdf
Usnesení: viz veřejný zápis na webu města
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-uzemniplanovani-dopravu/5_zapis_vybor_pro_up_a_dopravu.pdf
Docházka: 12 přítomných členů, 1 člen omluven, VUPD usnášeníschopný

6. Zasedání Výboru se konalo 20. 6. 2019
Program:
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-uzemniplanovanidopravu/pozvanka_vybor_pro_up_a_dopravu_20_6_2019_doplneni.pdf
Usnesení: viz veřejný zápis na webu města
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-uzemniplanovani-dopravu/6_zapis_vybor_pro_up_a_dopravu_20_6.pdf
Docházka: 8 členů přítomných 4 členové omluveni, 1 člen neomluven, VUPD
usnášeníschopný

7. Zasedání Výboru se konalo 29. 8. 2019
Program:
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-uzemniplanovani-dopravu/7_pozvanka_vybor_pro_up_a_dopravu_29_8pdf.pdf
Usnesení: viz veřejný zápis na webu města
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-uzemniplanovani-dopravu/zapis_7-vybor-pro-uzemni-planovani-dopravu.pdf
Docházka: 12 členů přítomných, 1 člen omluven, VUPD usnášeníschopný

8. Zasedání Výboru se konalo 22. 10. 2019
Program:
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-uzemniplanovani-dopravu/vybor_pro_up_a_dopravu_22_10.pdf
Usnesení: viz veřejný zápis na webu města
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-uzemniplanovani-dopravu/8_zapis_vybor_pro_up_a_dopravu_22_10.pdf
Docházka: 7 členů přítomných, 4 členové omluveni, 2 členové neomluveni,
VUPD usnášeníschopný

9. Zasedání Výboru se konalo 21. 11. 2019
Program:
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-uzemniplanovani-dopravu/pozvanka_vybor_pro_up_a_dopravu_21_11.pdf
Usnesení: viz veřejný zápis na webu města
https://www.liberec.cz/cz/radnice/dalsi-organy-mesta/vybory-zastupitelstva/vyborpro-uzemni-planovani-dopravu/zapisy/2019/ č. 9
Docházka: 10 čelenů přítomných, 3 členové omluveni, VUPD
usnášeníschopný

