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 6. zasedání zastupitelstva města 25.06.2020

Informace o stavu pořízení nového územního plánu k 06/2020

Zpracoval:

Kolomazník Petr, Ing. - vedoucí odboru územního plánování

Projednáno: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. - primátor statutárního města Liberec, určený
zastupitel
Rada města Liberec dne 16.6.2020
Předkládá:

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

Důvodová zpráva
Zastupitelstvo města Liberec usnesením ZM č. 19/2019 ze dne 31.1.2019 uložilo pravidelně informovat
zastupitele o stavu procesu pořízení nového územního plánu minimálně 1 x za 6 měsíců, proto je
předkládána informace o stavu pořízení nového územního plánu.
Ve sledovaném období od 12/2019 do 06/2020 byla hlavní pracovní náplní pracovníků odboru
územního plánování a především oddělení úřadu územního plánování tvorba návrhů rozhodnutí o
námitkách a tvorba návrhů vyhodnocení připomínek, které prořizovatel v průběhu celého procesu
pořízení nově pořizovaného územního plánu Liberec obdržel. K 8.6.2020 zbývalo vypracovat přibližně
230 návrhů rozhodnutí z celkového počtu téměř 3300. Předpokládáme, že do konce června, případně
začátkem července budou dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu tyto návrhy
rozeslány k uplantnění stanovisek.
V tomto období byl také Radou města Liberec schválen dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo, který rozšiřuje
předmět zakázky o dokumentaci pro opakované veřejné projednání a také zpracování nového návrhu
územního plánu v jednotném datovém standardu dle metodického pokynu vydaného Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.

