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 5. zasedání zastupitelstva města 28.05.2020

Informace o písemnosti adresované primátorovi statutárního města Liberec a zastupitelstvu
města

Zpracoval:

Bedrníková Lenka, Ing. - pracovník odboru územního plánování

Projednáno: Ing. Petr Kolomazník - vedoucí odboru územního plánování
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. - primátor statutárního města Liberec a určený
zastupitel
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec

Důvodová zpráva
Dne 5.5.2020 obdrželo statutární město Liberec prostřednictvím e-mailové adresy
info@magistrat.liberec.cz bez zaručeného elektronického podpisu emailovou zprávu - písemnost pana
[osobní údaj odstraněn] adresovanou primátorovi statutárního města Liberec a zastupitelstvu města ve
věci "změna územního plánu, Vratislavice. Návrh změny č. 108, návrh 108/8-108/9 dle přílohy č. 1".
Úplné znění písemnosti je v příloze č. 1. V písemnosti podatel reaguje na zamítnutou žádost o změnu
platného územního plánu a požaduje "zpětvzetí rozhodnutí o zamítnutí žádostí a přehodnocení zda je boj
o záchranu chráněného druhu hmyzu strategický".
Jednalo se o návrh na změnu územního plánu č. 108/9, který byl projednán a zamítnut jako
nestrategický na 10. zasedání zastupitelstva města Liberec dne 28.11.2019. Podatel je vlastníkem
pozemku parc. č. 1091/1 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou. Vzhledem k tomu, že se jedná o
pozemek v katastrálním území Vratislavice nad Nisou, bude písemnost a návrh odpovědi projednán
nejdříve v orgánech městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. Následně bude radě města
Liberec a zastupitelstvu města Liberec na 6. zasedání ZM dne 25.6.2020 k projednání a rozhodnutí
předložen materiál, který bude obsahovat informaci o výsledku projednání a způsobu vyřízení, který
navrhl MO Liberec - Vratislavice nad Nisou.
Přílohy:
Příloha č. 1_obdržená písemnost_anon

