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Námitka zástupce ve řejnosti ke konceptu územního plánu Liberce 
 

Text žádosti Spole čnosti ob čanů Machnína, o.s. o za řazení lokality dot čené 
plochou 10.13.BS2 do projektového zám ěru m ěsta v rámci druhé výzvy 
IPRM (Atraktivní a kvalitní život v Liberci): 
 
 
 
Dobrý den, 
na základě článku na první straně Libereckého zpravodaje č.IV  a upozornění 
členů našeho sdružení na možnost skutečného zkvalitnění života v naší městské 
části jsem se rozhodl oslovit Vás s námětem. Berte to jako úvodní info, pokud 
bude ze strany magistrátu zájem, velice rádi se zapojíme. 
 Jedná se nám o pozemek č. parc. 396/1 a 396/16 v k.ú. Machnín. resp. o 
jeho část. V roce 1990 provedl tehdy ještě státní statek navážku asi 1,5 m zeminy 
směrem k silnici Rynoltická, druhá polovina směrem k Nise zůstala v původní 
výšce bez navážky jako povodňová oblast – nevíme, zda to bylo někým 
zakresleno do geometrických plánů. Zůstalo jen u příslibů radnice, že se část 
s navážkou zkulturní. Od té doby je zde jen nálet plevele, vzrostlé náletové 
stromy a bažina. V době "dávno minulé" jsme začali tento prostor zdarma sekat, 
pak vše opět zarostlo. Nutili jsme Pozemkový fond, aby tuto plochu nechal sekat, 
ale bez výsledku. Tuším, že od roku 2004 je pozemek v majetku města. Na 
setkání našich občanů s představiteli města a zástupci projekční kanceláře, která 
připravuje koncept nového územního plánu, jsme zjistili, že v části, kde je 
navážka a za kterou dlouhá léta bojujeme, je plánovaná výstavba. Jedná se o 
plochu 10.13.BS2. K tomuto budeme podávat námitku, ale to není předmětem 
tohoto dopisu. 
    Navrhli jsme v minulosti několik možností využití uvedeného pozemku - 
hlavně pro výstavbu školního hřiště, které škola nemá žádné. Dále dalších hřišť a 
odpočinkového prostoru pro důchodce a matky s dětmi, neboť v obci nic 
takového není, jen silnice. Chodník je zde jen v malé části ulice Staré. Požádali 
jsme svého času i o grant, to skončilo  příslibem, že akce bude realizována po 
vyjití nového zákona předávání majetku obcím. Než se stal poslancem, přislíbil 
vyřešení i p. náměstek Hasil stejně, jako mnozí další představitelé a zástupci 
města. 
  
 Pokud by se podařila změna v konceptu nového územního plánu a 
především pokud by bylo možné zkulturnění, ba dokonce vybudování sportovně 
rekreačního areálu v této části města v rámci druhé výzvy, byl by to po letech 
bojů, proseb a planých slibů doslova dar z nebes. 
 Jsme připraveni na jednání o našem návrhu a těšíme se na Vaši odpověď, 
se kterou seznámíme naše občany prostřednictvím našich webových stránek. 
                          
Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci… 
 
S pozdravem a přáním hezkého dne Milan Porš 
                                   předseda sdružení občanů 
 
 
 
 
Odesláno dne: 5.5.2011 

 
 


