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V Liberci vzniká nový územní plán. 

 
Důležitý dokument pro rozvoj města budou moci od března komentovat všichni obyvatelé Liberce. 

Vedení radnice a odbor územního plánu začínají realizovat záměr vtáhnout obyvatele do aktivního 
rozhodování o jejich městě. Magistrát připravil celkem 16 besed s tvůrci územního plánu. 

Územní plán, který je nyní ve fázi konceptu, musí město udělat nejen kvůli novému stavebnímu 
zákonu. Musí také reagovat na současné požadavky dopravy, měl by vyhovět četným změnám, které 
navrhují občané, respektovat nové trendy v ochraně přírody, rozvoji zelených ploch a ochraně území 
pro budoucí výstavbu. S konceptem územního plánu se mohou občané seznámit od 14. února 
v budově nové radnice a v obchodním centru Plaza. 

Na výstavu plánů navazují besedy s tvůrci konceptu. Veřejné diskuze se odehrají na 16 místech, která 
představují Liberec rozdělený do 16 logických celků. Tento systém je zásadní změnou proti minulosti i 
proti některým jiným městům, kde mají občané možnost připomínkovat koncept jako celek, a to 
pouze jednou či dvakrát. 

 „Stavební zákon neurčuje jakým způsobem a kolikrát se může veřejnost vyjádřit k projednání 

konceptu územního plánu. Snahou vedení města je umožnit občanům maximální možný vstup do 

celého procesu. Proto budou probíhat v jednotlivých částech Liberce besedy se zpracovatelem 

územního plánu. Každý může ke konceptu územního plánu uplatnit připomínku, dotčení vlastníci 

pozemků a zástupce veřejnosti mohou uplatnit námitku,“ říká vedoucí odboru strategie a územní 
koncepce Petr Kolomazník. 

První debata o územním plánu bude v úterý 1. 3. od 17 hodin v PKO a týká se zejména obyvatel 
severní části centra Liberce – Lidových sadů a sídliště Králův Háj. 

Druhá v pořadí se uskuteční ve čtvrtek 3. 3. v budově radnice a očekáváme, že se jí zúčastní nejen 
obyvatelé jižní části centra Liberce. 

Přehled všech míst i s termíny je vyvěšen v libereckých autobusech a tramvajích. 

Na stránkách radnice jsou ke stažení formuláře na připomínky a námitky občanů. 
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