Z ÁP I S
Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 27. 7. 2020 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Radka Loučková Kotasová
Mgr. Jiří Šolc

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 6. mimořádnou schůzi rady města v roce 2020 a konstatoval, že je přítomno
7 členů rady města a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze navrhl Ivu Pourovou,
vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Ing. Radku Loučkovou Kotasovou
a Mgr. Jiřího Šolce. Ze schůze se omluvili Mgr. Šárka Prachařová, RNDr. Michal Hron,
Petra Břeňová, Mgr. Petr Židek, MPA a Ing. Martin Čech, tajemník MML.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Pan primátor konstatoval, že nezaznamenal námitky k zápisu z 15. řádné schůze rady města v roce
2020.
Na program mimořádné schůze rady města byly k projednání navrženy body odboru kancelář
architektury města, které předložil Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, vedoucí odboru: č. 2 – Námitka
k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení vlivů aktualizace,
č. 2/1 – Výjimka ze směrnice rady č. 3RM – pro akci "Bezpečná doprava – parkoviště Pastýřská
ulice", a bod č. 2/2 – Petice proti povolení stavebního záměru, který předložil k projednání radě města
Bc. Miroslav Šimek, vedoucí odboru stavební úřad. V režimu na stůl byl na dodatečné zařazení na
program navržen materiál k bodu č. 2/3 – Námitka k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje a vyhodnocení, který předložil Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, vedoucí odboru
kancelář architektury města.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

K bodu č. 2
Námitka k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
a vyhodnocení vlivů aktualizace
Předkládá: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing., vedoucí odboru kancelář architektury města
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
v AZUR LK je navrženo přeřazení stávajícího úseku silnice III/2784, která vede z oblasti za
Ještědským hřbetem a prochází Libercem do kategorie silnic II. třídy (II/272). Zařazení do druhé třídy
je navrženo z důvodu zlepšení dopravní obsluhy správního centra Libereckého kraje z oblasti za
Ještědským hřebenem, to je obcí Světlá pod Ještědem, Osečná, Křížany, Český Dub a dále východní
Českolipsko (specifická oblast Mimoňsko).
Průběh projednávání bodu:
k tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 710/2020

K bodu č. 2/1
Výjimka ze směrnice rady č. 3RM – pro akci "Bezpečná doprava – parkoviště
Pastýřská ulice"
Předkládá: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing., vedoucí odboru kancelář architektury města
Stručný obsah předkládaného materiálu:
jedná se o projektovou dokumentaci DUR, o úpravu původních předchozích dokumentací
vyhotovených v r. 2017–2019.
Průběh projednávání bodu:
k tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 711/2020

K bodu č. 2/2
Petice proti povolení stavebního záměru
Předkládá: Šimek Miroslav, Bc., vedoucí odboru stavební úřad
Stručný obsah předkládaného materiálu:
petice proti povolení stavebního záměru společnosti DOLCE VITA DEVELOPMENT, a. s. na
výstavbu bytového domu "Byty Ještědská".
Průběh projednávání bodu:
k tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 712/2020
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K bodu č. 2/3
Námitka k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
a vyhodnocení
Předkládá: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing., vedoucí odboru kancelář architektury města
Stručný obsah předkládaného materiálu:
jde o námitku k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení
vlivů aktualizace o vypuštění územní studie US6 z Aktualizace ZÚR LK č. 1. Požadavek na pořízení
byl uplatněn ve Zprávě o uplatňování ZÚR LK v uplynulém období (2012). Požadovaná územní studie
měla být také jedním z podkladů pro Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec
nad Nisou. IPRÚ je však již postupně naplňován a tento podklad je s ohledem na očekávané vydání
AZÚR LK č. 1 (v roce 2021) a potřebnou dobu na pořízení této studie za horizontem potřebnosti pro
IPRÚ.
Průběh projednávání bodu:
k tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 713/2020

K bodu č. 3
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
k tomuto bodu nebyla diskuze.
Primátor ukončil schůzi rady města v 9:43 hod.
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Přílohy:
– Program 6. mimořádné schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 27. července 2020

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Ing. Radka Loučková Kotasová v. r.

Mgr. Jiří Šolc v. r.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.
primátor města

Ing. Radka Loučková Kotasová v. r.
náměstkyně primátora
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