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Pozvánka na workshop 

na téma  

"Rozvojové koncepce v Euroregionu Neisse – Nisa - Nysa" 

Datum:   pondělí  12. 3. 2018 v 16.00 hod   

Místo jednání:   Liberec, Evropský dům, U Jezu 525/4, Liberec 4 
  
Vážení,  
 
Důležitým prostředkem pro vzájemné přeshraniční plánování a koordinovaný rozvoje je znalost 
jednotlivých plánovacích dokumentací, postupů, datových zdrojů a metodik. Z tohoto důvodu vás 
zveme na setkání ke vzájemné výměně informací jednotlivých nositelů těchto informací. Na setkání 
bude představena zejména plánovací – rozvojové dokumentace Libereckého kraje a města Liberce.  
 
Program:  
 
Rozvojové dokumenty Libereckého kraje 

Ing. R. Loučková-Kotasová, členka rady kraje, rezort hospodářského a regionálního rozvoje, 
evropských projektů a územního plánování 
Mgr. M. Otta – vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů 
RNDr. Ivana Pecháčková – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 

 
Rozvojové dokumenty města Liberec 

náměstek primátora Jan Korytář, město Liberec 
Mimrová Stanislava  

 
Koncept rozvoje pro mezinárodní rozvojovou oblast Liberec-Zittau“. 

pan Lukás Malác, HaskoningDHV,    
pan Milan Svoboda, HaskoningDHV   

 
Jednání bude tlumočeno do němčiny.  
 
S pozdravem 

 

Jaroslav Zámečník 
Euroregion Nisa 
 
Workshop se koná v rámci projektu KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 100279578 
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Zápis z jednání workshopu 

na téma  

"Rozvojové koncepce v Euroregionu Neisse – Nisa - Nysa" 

Datum:   pondělí  12. 3. 2018 v 16.00 hod   

Místo jednání:   Liberec, Evropský dům, U Jezu 525/4, Liberec 4 
  
 
Účastníci: ERN: pan Zámečník, pan Havlíček 

Liberecký kraj: paní Loučková-Kotasová (radní LK), pan Otta, paní Pecháčková,  
paní Lauermannová, paní Šípková (všichni z KÚ LK), pan Roden (Startup-Inkubator) 

  Město Liberec: pan Korytář, paní Mimrová, paní Steinzová 
  Město Žitava: pan Zenker, paní Heymann, paní Janyska, pan Matthey 
  HaskoningDHV: pan Maláč 
  Tlumočení: pan Hanzl 
 
 
Po úvodu pana Zámečníka a představení všech účastníků se potupně představovali jednotlivé 
plánovací oblasti:  
 
Rozvojové dokumenty Libereckého kraje 

Ing. R. Loučková-Kotasová, členka rady kraje, rezort hospodářského a regionálního rozvoje, 
evropských projektů a územního plánování 
Mgr. M. Otta – vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů 
RNDr. Ivana Pecháčková – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 

 
Rozvojové dokumenty města Liberec 

náměstek primátora Jan Korytář, město Liberec 
Mimrová Stanislava  

 
Koncept rozvoje pro mezinárodní rozvojovou oblast Liberec-Zittau“. 

pan Lukás Malác, HaskoningDHV,    
pan Milan Svoboda, HaskoningDHV   
 

Diskuse:  
pan Zenker a pan Matthey záměr města Žitava, který se týká zakotvení přeshraničního urbánního 
prostoru rozvojového území Liberec-Žitava v nadřazených územně-plánovacích dokumentech obou 
zemí. Pan Maláč představuje metodiku zjišťování a sběru dat ohledně stávajících propojení a vazeb a 
aktuální stav práce. Město Žitava jednalo dne 30.01. na Saském státním ministerstvu vnitra (Sächs. 
Innenministerium), výsledkem tohoto jednání bylo to, že tento přeshraniční přístup je možný pouze 
při společném projednání obou zemí, že města Žitava a Liberec mají tuto záležitost představit na 



 

 

 

 

 

 

Projekt KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 100279578 
 

sasko-české pracovní skupině pro územní rozvoj ve dnech 17./18.5.2018 a že Liberecký kraj by měl, 
pokud možno před tímto datem navázat kontakt s MMR ČR. 
 
Pan Otta, oddělení strategického plánování 
V rozvojové strategii Libereckého kraje (LK), která bude aktualizována v roce 2018, mohou být 
přeshraniční vazby mezi LK a Žitavou popsány formou přeshraniční aglomerace a jako cíl může být 
uveden další rozvoj těchto vazeb a propojení. Pan Otta k tomu navrhuje také prodloužení rozvojové 
osy Tanvald-Jablonec-Liberec-Hrádek do Žitavy. Spolupráce v této pracovní fázi je žádoucí. Na straně 
národní úrovně u strategického plánování neexistují žádná omezení. 
 
Paní Lauermannová, oddělení územního plánování 
- Podporuje rozšíření „rozvojového území národního významu Liberec“ do Žitavy.  
- LK má zvláště zájem o zvýšení významu/hodnoty rozvojové osy Praha-Liberec, s cílem 

usnadnění investic do dopravní infrastruktury mezi Libercem a Prahou. 
- Nezávisle na tom může být rozvojové území ALiZI v územním plánu LK znázorněno jako 

stávající funkční vztah, přesahující plánovací území LK, pokud studie ALiZi tyto stávající vazby 
a propojení popíše a pokud budou ve strategickém plánu odpovídajícím způsobem 
naformulovány. Data a výstupy plynoucí ze studie ALiZi by pro to měly být převzaty do 
územně analytických dokumentů obcí (ležících na rozvojové ose v českém území). 

- Prezentace by měla přednostně využívat mapové podklady. Tomuto „jazyku“ rozumí 
odborníci územního plánování nejlépe. 

 
 
13.3.2018 
Liberec 
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