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.
19. schůze rady města dne: 06.10.2020
Bod pořadu jednání: 30
Hromadný podnět obyvatel na rozšíření počtu parkovacích stání – Hodkovická
Stručný obsah: Předmětem materiálu je konečné uzavření hromadných podnětů obyvatel ulice
Hodkovická na úpravu provozu a zvýšení počtu parkovacích stání části komunikace Hodkovická
na pozemcích p. č. 560/1, 568/3 a části 560/28, k. ú. Doubí u Liberce ve vlastnictví statutárního
města Liberec. Podněty byly projednávány na 13. radě města 31. 7. 2018 a 14. radě města 16. 6.
2020. Dále v této věci proběhlo ústní jednání zainteresovaných stran.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Hromadný podnět obyvatel ulice Hodkovická
Zpracoval:

Havlišta Karel, Ing. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Předkládá:

Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
Postup ve věci hromadných podnětů obyvatel ulice Hodkovická na úpravu provozu a
zvýšení počtu parkovacích stání části komunikace Hodkovická.
zrušuje
1. usnesení č. 871/2018 z 13. rady města konané dne 31. 7. 2018.
2. usnesení č. 595/2020 z 14. rady města konané dne 16. 6. 2018.
schvaluje
Zachování stávajícího stavu
ukládá
Informovat žadatele o výsledku projednání žádosti.
P: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.10.2020
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Důvodová zpráva
Uvedená problematika byla řešena na zasedání 13. schůze rady města dne 31. 7. 2018, která svým
usnesením č. 871/2018 schválila variantu zadání zpracování projektové dokumentace na rozšíření počtu
parkovacích stání úpravu provozu v této lokalitě. Projektová dokumentace byla zpracována projektovou
kanceláří MDI plan s. r. o. Dne 16.6.2020 na základě dalšího hromadného podnětu obyvatel ulice
Hodkovická schválila rada města svým usnesením č. 595/2020 variantu pokračování zpracování dalšího
stupně projektové dokumentace ve variantě 26 parkovacích stání. Proti tomuto rozhodnutí se obyvatelé
ulice Hodkovická svým dopisem z 14. 6. 2020 odvolali. Obě usnesení včetně odvolání jsou přiložena.
Na základě tohoto odvolání svolal náměstek primátora pro technickou správu města a informační
technologie Mgr. Šolc ústní jednání zainteresovaných stran. Schůzka proběhla dne 7. 09. 2020. Na
tomto jednání došlo ke shodě všech zúčastněných stran na přijetí varianty dalšího postupu - zachování
současného stavu.
Přílohy:
Odvolání proti rozhodnutí rady anonymizováno
U1813
U2014
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USNESENÍ
Z 13. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 31. 7. 2018

USNESENÍ Č. 871/2018
Hromadný podnět obyvatel na rozšíření počtu parkovacích stání - Hodkovická
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je hromadný podnět obyvatel z lokality
ul. Hodkovická v Doubí, kteří chtějí rozšířit počet parkovacích stání a to v okolí domů č. p. 405,
406 a 407.
Rada města po projednání

schvaluje
Variantu A
zadání zpracování projektové dokumentace na rozšíření počtu parkovacích stání na pozemcích
statutárního města Liberce v lokalitě Hodkovická v blízkosti domů č. p. 405, 406 a 407 a úpravy
provozu na jednosměrnou komunikaci,

a ukládá
1. informovat žadatele o výsledku projednání žádosti v radě města,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 17. 8. 2018
2. v případě schválení varianty A zadat zpracování projektové dokumentace na vybudování
parkovacích stání.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31. 3. 2019

V Liberci 2. srpna 2018

Tibor Batthyány
primátor města

Mgr. Jan Ko rytář
náměstek primátora
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USNESENÍ
Z 14. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 16. 6. 2020

USNESENÍ Č. 595/2020
Návrh na změnu dopravního značení v ul. Hodkovická
Stručný obsah: Předmětem materiálu je hromadný podnět obyvatel ulice Hodkovická, který
přichází s požadavkem na zavedení jednosměrného provozu na části komunikace Hodkovická na
pozemcích p. č. 560/1, 568/3 a části 560/28, k. ú. Doubí u Liberce ve vlastnictví statutárního města
Liberec. Dále podnět obsahuje žádost na odstranění vodorovného dopravního značení V 12c
„Zákaz zastavení“, které bylo schváleno stanovením místní úpravy provozu na pozemních
komunikací odborem dopravy č. j. MML080696/20-OD/Pod/MÚ7 z 7. 5. 2020 a na vyznačení
parkovacích ploch vodorovným dopravním značením. SML v této věci zpracovalo v roce 2019
analýzu možného navýšení počtu parkovacích míst na komunikaci Hodkovická.
Rada města po projednání

bere na vědomí
hromadný podnět obyvatel ulice Hodkovická přijatý dne 21. 5. 2020 pod č. j. CJ MML 099588/20 dle
přílohy č. 1,

schvaluje
Variantu A
pokračovat ve zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v první variantě (26 parkovacích
stání),

a ukládá
1. informovat žadatele o výsledku projednání žádosti,
P: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 6. 2020
2. v případě schválení varianty A nebo B – zadat dopracování projektové dokumentace za předpokladu
že bude alokován dostatečný objem finančních prostředků v rozpočtu odboru správy veřejného
majetku na projektové dokumentace.
P: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31. 3. 2021

Liberec 18. června 2020
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Ing. Jaro sla v Zá mečn ík, CSc.
primátor města

Ing. Rad ka Loučková Kotasová
náměstkyně primátora
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