
Vážení sousedé a příznivci Horního Hanychova, 
 
svolávám tímto schůzku Osadního výboru Horní Hanychov na úterý 2. 6. 2015 v 18:15 
v hasičské zbrojnici Horní Hanychov. 
 
Účast přislíbili hosté: 

 Tomáš Kysela, náměstek pro technickou správu majetku města, člen Rady města a 
Zastupitelstva města Liberce 

 Mgr. Lukáš Houda, ředitel základní školy Ještědská, 

 Jakub Rossmann, provozovatel restaurace Sport 
 
Program schůzky Osadního výboru: 
 

1. Vzájemné seznámení Osadního výboru a pana náměstky Kysely se stavem 
infrastruktury v Horním Hanychově, navázání na akční plán z roku 2010 viz spodní 
část stránky http://www.hornihanychov.cz (konkrétně opravy ulic Houbařská, oblast U 
tří studní a U struhy), výhled pokračování oprav Puškinovy od železničního přejezdu 
do Hanychova (k tomu by byla  nanejvýš vhodná účast Stanislava Beránka, kterého 
tímto srdečně zvu), aktuální situace v Hraběcí (mostek, stav u Červených apod. – na 
to nechť se prosím připraví Eva Bořánková). 

2. Vyjádření podpory záměru výstavby nové tělocvičny a rekonstrukce 
venkovního sportovního areálu ZŠ Ještědská (pan ředitel Houda), k tomu 
podstatné informace: Město blokuje jakýkoliv dotační projekt sportovišť na Spáleništi 
nekončícími průtahy okolo územního plánu (momentálně odložen nejdříve na přelom 
let 2016/1017), proto navrhuji zaměřit veškeré úsilí a podporu na projekt 
sportovišť ZŠ Ještědská. Souvislosti: Osadní výbor HH podal v únoru roku 2010 
žádost o zařazení projektového záměru „Dětské a sportovní hřiště Horní Hanychov - 
Na spáleništi“ do dotačního programu EU, viz 
http://www.hornihanychov.cz/osv/IPRM_Spaleniste_2010/IPRM_Spaleniste_Zadost.p
df . Tento projekt nemohl být schválen, protože hřiště na Spáleništi se nachází ve 
starém 200-metrovém ochranném pásmu „dálnice“ a návrh příslušné změny 
územního plánu podaný Osadním výborem HH již v srpnu 2005 (!) je (přes investice 
do několika studií sběrné komunikace) stále odkládán s odvoláním na přípravu 
nového územního plánu. Projekt ZŠ Ještědská je tedy jedinou šancí i pro Horní 
Hanychov. 

3. Projednání záměru hudební produkce na parkovacím domě SAJ v roce 2016 
(pan Rossmann) – představení záměru akce, předběžný názor Osadního výboru po 
zkušenostech s minulými obdobnými akcemi konanými se souhlasem Osadního 
výboru. Tato část schůzky začne nejdřív po 19:00 a bylo by dobré, aby se schůzky 
zúčastnil někdo z obyvatel domů přilehlých k parkovacímu domu = prosím Jirku 
Halíře, aby toto zajistil. 

4. Nová stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad – potřebuji projednat vhodné 
lokality „do zásoby“, abychom mohli kdykoliv rychle reagovat na nabídky města na 
nové kontejnery. Podmínky lokalit pro kontejnery: nebudou bránit pohybu osob nebo 
vozidel, nebudou narušovat bezpečnost, nebudou bránit výhledu do křižovatek, 
budou v blízkosti obyvatel, dostupné pro velká vozidla svozové společnosti, nebudou 
v místech, kde by občanům vadily (chodníky, parkovací stání, lidem pod okny, …). 
Není jednoduché se na něčem shodnout. 

5. Stanovisko Osadního výboru ke svépomocným úklidům – čas od času město 
pořádá různé akce, při nichž by občané svépomocí formou dobrovolných brigád 
uklízeli veřejná prostranství. Město by pro to zajistilo kontejnery, částečně i pytle, 
rukavice apod. Zatím jsme na to nereagovali, protože po násobném zvýšení daně z 
nemovitostí by mělo především město ukázat snahu do Hanychova investovat (viz 
např. Houbařská, Puškinova, …). Nicméně pokud by se našla skupina lidí ochotná se 



těchto „akcí Z“ pravidelně účastnit, na příští výzvy města budeme moci pozitivně 
reagovat. 

6. Původně jsem chtěl projednat i stav územního plánu, ale jelikož náměstkyně 
Hrbková je bohužel zaneprázdněna jinými akcemi, přesuneme tuto záležitost na další 
schůzku Osadního výboru. 

7. Nabídka stát se členkou/členem některé z odborných pracovních skupin pro 
tvorbu Integrovaného plánu rozvoje území Liberec-Jablonec nad Nisou (IPRÚ) - 
pracovní skupiny: 

 pro udržitelnou mobilitu (doprava) 

 pro sociální soudržnost 

 pro zaměstnanost 

 pro vzdělávání. 
Hlavní činnost skupin na přípravě plánu by měla proběhnout v měsících červnu až 
září, součástí této práce bude i výběr projektů k financování prostřednictvím IPRÚ. 
Bližší informace a pracovní verzi IPRÚ najdeme na webových stránkách města 
Liberce pod odkazy Praktické informace – IPRÚ. Zájemci o členství v pracovních 
skupinách se mohou hlásit e-mailem na adresu ipru@magistrat.liberec.cz, a to do 
konce května 2015. V případě zájmu pošlete váš životopis s krátkým motivačním 
dopisem, ve kterém uvedete, proč se chcete práce ve vámi vybrané pracovní skupině 
účastnit a jaký by měl být Váš přínos. O vašem případném jmenování se dozvíte 
nejpozději 15. června. Bližší informace poskytne případně ipru@magistrat.liberec.cz. 

 
 
Martin Dušek, 
Předseda Osadního výboru Horní Hanychov 
26. 5. 2015, aktualizace 1. 6. 2015 


