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Objednatel: 
EKOPark Liberec, z.s. 

Pořizovael
Magisrá,města Liberec, Obor,hlavního,architekta, Oělení,územního,plánování

Územní, sudie, Liberec, EKOPark, podrobněji, koordinuje, zájmy, a, funkční, vazby, sekávající, se,
v území,podél, Lužické,Nisy, společenské,vzdělávací, a, volnočasové,aktivity EKOParku, fobalové,
zápasy,FC Slovan,Liberec,mezinárodní,cyklotrasa Odra-Nisa s uvažovaným,zázemím,a,plánované
parkovišě,P+R u,Sokolské,ulice.  

Územní,sudie,slouží,jako,podklad,pro,změnu,planého,Územního,plánu,měsa,Liberec,a tvorbu 
nového,územního,plánu,měsa, z tohoto důvodu,nemůže,bý,využia,pro,rozhodování,v,území
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Text čás, oržuje, srukuru, kapiol, sanovenou, zaáním, Proože, požaovaná, srukura, kombinuje, kapioly, návrhu,
s kapiolami,obsahujícími,výhraně,obsah,opovíající,oůvonění,návrh,a,jeho,oůvonění,se,v jenolivých,kapiolách,
prolínají,Pasáže,oůvonění,jsou,psané,kurzívou.  

.:Vymezení:řešeného:území:a:specifické:charakerisiky:řešeného:území:

Řešené:území
Řešené,území,je,vymezeno řekou,Nisou,hranicí,areálu,FC Slovan Liberec (není,součásí,řešeného,území),srázem nad nivou 
Lužické,Nisy,(je,součásí,řešeného,území) a,ulicí,Sokolská,takto: 

Dle,planého,územního,plánu,voří,věšinu,řešeného,území,Plochy,urbanizované,zeleně,- Zeleň,rekreační,ZR,(rovinaá,čás,u,
řeky),a,Plochy,přírody,a,krajiny,- krajinná,zeleň,ve svažié,čási,V dalších,plochách,keré,se,v řešeném,území,aké,nacházejí,
(Plochy,bydlení,čisého,BČ,Plochy,bydlení,měsského,BM, PH),územní,sudie,nenavrhuje,žádné,změny

Charakteristika aktivit a:funkčních vazeb:v:území
V území, se, prolíná, řada, akivi, keré, mají, poenciál, se, při, dobré, koordinaci, vhodně, podpoři, a, doplni, Jedná, se, o,
následující,akiviy,a,jejich,nároky,

 První volnočasový EKOPark Liberec se, věnuje, neziskovým,akiviám, v oblasti podpory, a, propagace, environmenálně,
šerné, urisiky, a, výchovy daného, regionu Organizuje, společenské, rekreační, vzdělávací, a, volnočasové akce pro 
veřejnos,V současné,době,se, jedná,o,kráké, jednorázové,akce,v budoucnu,se,uvažuje, i,o,dlouhodobějších,Savební,
program EKOParku v dlouhodobém,výhledu,je,popsán,podrobněji,v kapitole ETAPIZACE. 

 Fotbalový klub FC Slovan Liberec, jehož,pravidelné,zápasy,navšěvují, liberečí, i,mimoliberečí,fanoušci,procházející,na 
stadion FC Slovan Liberec řešeným, územím, komfor, při, zápasech, by, výrazně, zvýšilo, zlepšení, parkovacích,možnosí,
fungování,klubu,by,pak,uvíalo zlepšení,možnosí,zásobování,svozu,odpadů a,přísupu,elevizní,echniky

 Územím, prochází, mezinárodní cyklotrasa Odra-Nisa podél, Lužické, Nisy, kerá, nemá, zaím, v éo, čási, upravené,
násupní,body,s kvaliním,servisem pro rekreační,sporovce,a,cykloturisty. Při,fobalových,zápasech,je,však,nuné,sezku, 
po,keré, je,mezinárodní, cyklorasa,vedena uzavíra,což, se, sává,především,o,víkendech,kdy,má,rekreační, cyklisika,
nejvěší,poenciál. 

 Sokolskou,ulicí,vede,rasa,páeřní,auobusové,linky,č. 12,na,keré,by,bylo,vhodné,vybudovat záchytné parkoviště P+R 
pro,návšěvníky,cenra,měsa,přijíždějící,ze,západu,v západním,sekoru,měsa,kapacině,dosaečné,parkovišě,ohoo,
ypu,není

B. Vazby řešeného:území:na:širší:okolí:
Funkční,a,dopravní,vazby,na,hranicích,řešeného,území,jsou,popsány již,v předcházející,kapiole,proože,vnější,vazby,jsou,
podsaou, specifických, charakerisik, řešeného, území Důležiou, environmenální, vazbou, je, regionální, biokoridor, BK9,
územního, sysému, ekologické, sabiliy, (ÚSES), kerý, vede, na, hranici, řešeného, území, podél, oku, řeky, Nisy, Navrhované,
využií,EKOParku,respekující přírodě,blízký,charaker,území,může,hrá,roli,neoficiálního,inerakčního,prvku,ÚSES

C:Limiy:využií:území
V řešeném,území,se,nachází,následující,limiy,využií,území

 Záplavové území – do řešeného území, zasahuje záplavové, území
sanovené, na, Lužické, Nise, ;kivní, zóna, záplavového, území, podél,
řeky,Nisy je územní,sudií,respekována,– není,v ní,navržena,žádná,
nová, savba, ani, výsadba, dřevin, Mimo, akivní, zónu záplavového,
území jsou v záplavovém,území,navrženy,objeky,nebyových,funkcí,
s úrovní,podlahy,nad,úrovní,hladiny,Q100

 Radioreleové spoje prochází nad, řešeným,územím,navržená,nízká,
zásavba,do,jejich,ras,nijak,nezasahuje

 Kanalizační stoka – řešeným,územím,prochází,kanalizační,soka,její,
rasa, je,při,návrhu,umísění,nových,objeků, respekována – stavby 
nejsou, zakládány, v jejím, ochranném, pásmu, a, je, zachována,
přísupnos,pro,případné,opravy. 

 Kontaminované plochy – čerpací, sanice, u, ulice, Sokolská, je,
evidována, jako, konaminovaná, plocha v soukromém, vlasnicví. 
Územní, sudie, nenavrhuje, ve, využií, pro, objek, a, pozemky, čerpací,
sanice,žádné,změny

D:Návrh:koncepce:
Záklaním,principem,organizace,území, je,sílení,a,synergie,mezi, jenolivými,využiími,a,akiviami a,oevření,možnosí,
zkvalinění,a,rozvoje,provozu,EKOParku a areálu,FC Slovan Liberec. 

Současný, a, zároveň, navrhovaný, vstup do EKOParku je siuován, ak, že, prosřenicvím, svého, umísění, a, uspořáání,
prosransví,pře,ním,umožňuje,sruži,zázemí,pro,sezku,pro,choce,a,cyklisy,poél,řeku,Nisa,a,EKOPark,Občersvení,na,
sezce,je,úzce provozně svázané,s výejem,jíel,v klubovně,EKOParku,WC,přísupné,veřejnosi,na,sezce,sružuje,insalace,
s WC,pro,návšěvníky,EKOParku,Vsupní,objek,může, aké, zahrnou,půjčovnu,a, servis,vybavení,pro,návšěvníky, sezky,
(jízní,kola,in-line,brusle,koloběžky)

Nová,zásavba,se,přepokláá,jen,v minimální,míře,pro,zajišění,zkvalinění,fungování,EKOParku,v louhoobém,výhleu,
;by,nepůsobila,ominanně, je, limiována,výškou,1,nazemního,polaží, a,malou,polažní,plochou,Pouze,u, vsupu,o,
areálu, což, je,poloha,kerá,může,bý,pohleově,zůrazněna, (o,pomůže,orienaci,návšěvníků),může,bý,umísěn,věší,
vsupní,objek,sružující,hlavní,servisní,provozy,EKOParku,(klubovna,poklana,kancelář,skla),Není,žáoucí,aby,ošlo,
k propojení,zásavby,vsupního,objeku,EKOparku,a,obyné,zásavby,v ulicích,Slunečná,a,Opaovská

Nové,parkovišě,může,během,pracovního,ne,nabínou,míso,pro,ojížějící,do Liberce jako parkovišě, P+R. Odpoledne 
a v povečer,nabíne parkovišě prosor,návšěvníkům,veřejných,akcí,EKOParku,O,víkenu,pak,ěm,ko,se,rozholi,využí,
k rekreaci stezkupoél, Nisy a, občas, návšěvníkům, fobalového, zápasu na stadionu FC Slovan Liberec. Tomu, opovíá,
přímé,pěší,napojení,na,sezku,a,ke,vsupu,o,EKOParku. 
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;čkoli, přepokláané, vzělávací, a, společenské, akce, nejsou, hlučné, bue, i, v, zájmu, oho, aby, se, jenolivé, programy,
negaivně, neovlivňovaly, hlukem, navzájem, a, aby, akéž, neovlivňovaly, negaivně, okolí, ůležié, zachova, věšinu, z,
osavaních,vzroslých,sromů,areálu,EKOparku,a,sromy,vysáze, i,v,prosoru,nově,buovaného,parkovišě,Ze,sejných,
ůvoů,nejsou,navrženy,žáné,savby,EKOparku,ve,kerých,probíhají,společenské,akce,povlíž,a,na,výškové,úrovni,obyné,
zásavby,na,výchoním,okraji,EKOparku

E:Podmínky:plošného:a:prosorového:uspořádání:

Návrh:regulaivů:
Územní, studie bude mimo, jiné, podkladem, pro, změnu, planého, územního, plánu, /, úpravu, návrhu, pořizovaného, nového,
územního,plánu,a proto jsou,regulaivy,popsány,v akové,srukuře,aby,bylo,možno,je,případně,přímo,převzí,do,územního,
plánu,

Porobnos,na,rámec,územního,plánu,zporobňovaná,územní,suií,je,uveena,červeně. Ve,změně,planého,územního,
plánu,může,bý,plocha,zařazena,jako,nová,kaegorie,v rámci,ploch,rekreace s násleujícími,regulaivy

Plocha savby,přípusné podmínka,limia
;reál,
ekoparku 
(RE) 

komplex:rekreačních:zařízení:pro:převážně:
venkovní celoroční:sporovně:rekreační:a 
vzdělávací:akiviy:měsského:i:nadměsského:
významu

max,výška,saveb,jeno,nazemní,polaží,

zařízení,pro,vzělávání,a,mimoškolní,činnos,
(např,přenáškové,sály,klubovny,ap)

max,výška,saveb,jeno,nazemní,polaží; může,
bý,umísěno,pouze,v,území,s,možnosí,umísění,
vsupního,objeku,(viz,výkres),úroveň,polahy,1NP,
bue,na,úrovní,záplavy,Q100

kulurní,zařízení,(např,knihovny,galerie,kluby),
včeně,zázemí,(šany,WC,sklaování,vybavení)

max,výška,saveb,jeno,nazemní,polaží,

jíelny,bufey,a,resaurace,související,s,hlavní,
sporovně,rekreační,a,vzělávací,funkcí

max,výška,saveb,jeno,nazemní,polaží, úroveň,
polahy,1NP,bue,na,úrovní,záplavy,Q100

ubyování související,s hlavní,sporovně,rekreační,
funkcí,specifická,„zelená“,forma,ubyování,
v korunách,sromů,– treehouses* 

max,výška,saveb,jeno,nazemní,polaží,,
v přípaě,ubyování,v korunách,sromů
(treehouses) jeno,vyvýšené,polaží,a,max,výškou,
6m,o,nejvyššího,mísa,půvoního,erénu,
v půorysném,průměu,savby a,celkové,polažní,
ploše,jenoho,reehouse,max,30m2.

plochy,pro,přechoné,ubyování,související,s,
hlavní,sporovně,rekreační,funkcí,(stany)
lení,ábory
sporovní,zařízení,(např,fi,cenra,sauny),
související,s,hlavní,sporovně,rekreační,a 
vzělávací,funkcí

max,výška,saveb,jeno,nazemní,polaží

kanceláře,a,zázemí,areálu,EKOParku (stavby a 
prosory,pro,úržbu,poklany,),související,s,
hlavní,sporovně,rekreační,a,vzělávací,funkcí

max,výška,saveb,jeno,nazemní polaží,může,
bý,umísěno,pouze,v,území,s,možnosí,umísění,
vsupního,objeku,(viz,výkres),úroveň,polahy,1NP,
bue,na,úrovní,záplavy,Q100

sporovní,workouová a,ěská,hřišě
půjčovna/servis,sporovního,vybavení max,výška,saveb,jeno,nazemní,polaží,může,

bý,umísěno,pouze,v,území,s,možnosí,umísění,
vsupního,objeku,(viz,výkres)

zázemí,pro,chov,omácích a,hospoářských, zvířa, v,rozsahu,nezbyném,pro,vzělávací,aktivity
environmenální,výchovy

komunikace,pěší,a,vozilové,sloužící,k pohybu 
uvniř,areálu,oplocení
parkování,osobních,auomobilů,a,auobusů

*, Treehouse, je, ubyování, v korunách, sromů, Objek, reehouse obsahuje, ubyovací, jenouché, aparmá, přípaně, s,
erasou, Vyžauje, napojení, pouze, na, el, energii, proože, sanarní, sociální, zařízení, je, k ispozici, zvláš, (ze, v objektu 
aparmá,Sungaren,nebo,ve,vsupním,objeku,s klubovnou),Může,bý,ukoven,šerným,způsobem,na,osaečně,únosný,
srom, a, nebo, založen, na, samosané, konsrukci, – na, piloech, nebo, pakách, a, subilních, pilířích, jenolivá, aparmá,
(reehouses),mohou,bý,konsrukčně,propojena. 

Koeficien,zasavěných,ploch, je,navrhován,0,08 z maximální,plochy oploceného,areálu,EKOparku (možnos,zasavě,8,%,
plochy, tedy 729 m2 z celkové, plochy, 9111,m2), vyznačené, na, výkrese, regulace. Zpevněné, plochy, nejsou, o, zasavěné,
plochy, započíávány Koeficien, zeleně, je, navrhován, 0,8 z maximální, plochy, oploceného, areálu, EKOparku (povinnost 
ponecha,nezpevněných,80,%,plochy,ey,729,m2,z celkové,plochy,7289,m2),vyznačené,na,výkrese,regulace Pokud by 
byly koeficienty vzaženy k jinak,plošně,vymezené,ploše,je,nezbyné,jeho,honou,přepočía,aby,byla,zachována,možná,
zastavielná,plocha,ve,sejném,rozsahu

Regulaivy,vychází,ze,zásad,koncepce,(kapiola,D)

Vhledem k omu,že logika,vorby,regulaivů,v pořizovaném,novém územním plánu,je,jiná,než,v,planém územním,plánu, 
navrhujeme,zařai,EKOPark do PLOCHY:OBČ.NSKÉHO:VYB.VENÍ–SPORT (S) bez,nunosi,úprav. PLOCHY REKREACE (R) 
jsou,pojay,zejména,jako,rekreace,iniviuální a proto nepřipaají,v,úvahu. 

F:Návrh:řešení:dopravní:a:echnické:infrastruktury  

Dopravní:infrasrukura

Přísup:k EKOParku – návšěvníci
Přísup,návšěvníků,do EKOParku je zachován,po,sávající,stezce pro chodce a cyklisty poél,Lužické,Nisy,ve,směru,o,jihu,
přes sávající, mosek přes, kanalizovaný, pravý, boční, příok, Lužické, Nisy (řešení, kolize, s cyklisy, viz, ále u popisu 
cyklostezky). Ve, směru,o, ulice, Sokolská, navrhuje, územní, suie, v souvislosti s návrhem,nového, parkovišě, P+R, nový,
choník, veený, z ulice Sokolské, poél jihozápaní, hranice, areálu, EKOParku, ke, sávajícímu, mosku, přes, kanalizovaný,
příok,Lužické,Nisy

Sávající,vsup,pro,návšěvníky,EKOParku,je,ze,sezky,pro,chodce,a,cyklisy,podél,Lužické,Nisy,z mísa,souoku,Lužické,Nisy,
s jejím, pravým, příokem,Územní, sudie,míso sávajícího vstupu do EKOParku, pro, návšěvníky, zachovává, navrhuje jej 
pouze, realizova, přes, nově, navrhovaný, vsupní, objek,Míso, vsupu, pro, návšěvníky, EKOParku,má, sraegickou, polohu,
bezprosředně, u, sezky, pro, chodce, a, cyklisy, po, keré, je, vedena, mezinárodní, cyklorasa Odra-Nisa, v blízkosi,
navrhovaného,parkovišě,P+R a, je, pro, chodce,dobře, dosupné, z hlavní, ulice, Sokolské, nově, navrhovaným,chodníkem,po,
jihozápadním,okraji,areálu,EKOParku

Přísup:k EKOParku – zásobování,:údržba
V 0. a 1. eapě (eapizace, je, popsána, ále, v kapitole I.) se, vzhledem k velmi, nízké, inenziě, provozu, zásobování,
přepokláá, zachování, zásobování, areálu, EKOParku, sávajícím, způsobem, ey, společně, se, vsupem, pro, návšěvníky,
Vozila, zaměsnanců, EKOParku mohou pro, zásobování, zajížě, o areálu, EKOParku, Vozila, návšěvníků, (převážně,
louhoobých,akcí,v,buoucnu,návšěvníci,krákých akcí,zříka,využívají,iniviuální,auomobilovou,opravu),mohou,bý,
osavována,na,nově,vybuovaných,sání,(2,sání),na,vsupu,o,areálu,z,ulice,Venušina,a,na,pozemku,5250/3,za,objekem,
Českého, merologického, insiuu, (5 sání), oku, sejou, po, schoech, a, vejou, hlavním, vchoem, Hosé, bylící, v,
treehouses a, zaměsnanci, EKOParku, mohou parkovat v, areálu, ubyování, v aparmá, Sungaren, (Venušina, 897/5, na 
pozemku,č,5254/5 kú,Liberec),ke, je k dispozici 13 sání,pro kapacitu sávajícího,ubyování a,kanceláře, z čehož, je,7
rezerva,pro,nové,využií,EKOParku. Pohybově,posižení,návšěvníci mohou,využí, sání, vyhrazená,sání,na,parkoviši,na,
rozhraní, ulic, Česká, vrz, a, Na, Hrabách, v, obě, fobalových, zápasů, vyhrazené, sání, na, pozemku, 707/1, (za, objekem,
sklenářsví). Poku,návšěvníci,přijeou,vlasním,auobusem,buou,v,1,a,2,eapě,vysupova,a,nasupova,na,parkoviši,
na,rozhraní,ulic,Česká,vrz,a,Na,Hrabách

V rámci,2. etapy je v souvislosti s návrhem,parkovišě, P+R, navržen, servisní, vjez, o, areálu, EKOParku v jeho, jižní, čási,
přímo,z nově,navrhované,příjezové,komunikace,na,parkovišě,P+R,
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Vzhledem k ideovému, zaměření, provozu, EKOParku, se, počíá, pouze, s výjimečným, zajížděním, auomobilů, do, areálu, a, o,
výhradně, kvůli, zásobování, a, údržbě, areálu Současný, provoz, areálu, EKOParku, vykazuje, jen, velmi, malé, nároky, na,
zásobování,a,údržbu,přičemž,údržba,areálu, se,uskuečňuje,osobními,auomobily,a,neklade,nároky,na,obsluhu,nákladní,
dopravou. V 0, a, 1, eapě, je, ak,možné, zachova, dosud, bezproblémově fungující, způsob obsluhy, areálu, EKOParku, pro,
zásobování, a, údržbu, vjezdem, inegrovaným, spolu, se, vsupem, pro, návšěvníky, Příjezd, je, z ulice, Sokolské, po, sezce, pro 
chodce,a,cyklisy,podél,Lužické,Nisy,Parkovací,mísa,jsou,doplněna,volnými,kapaciami,v,přiléhajících,areálech. 

;kuální,pořeba,parkovacích,sání,aparmá,sungarden,bez,započení,součiniele,vlivu,supně,auomobilizace,a,součiniele,
redukce, poču, sání, je, 6, sání, (hoel, ***, 18, lůžek), +, 1, sání, (adminisraiva, s malou, návšěvnosí, do, 35m2), celkem 7 
parkovacích,sání,Po,započení,po,započení,součiniele,vlivu,supně,auomobilizace,ka  (1,25) a součiniele redukce,poču,
sání,kp (0,60)  je pak pořeba 6,sání (ke,sanovení,základního,a,celkového,pošu,parkovacích,sání,pro,provoz,EKOparku
podrobněji,viz,dále,odůvodnění,pořeb,parkovacích,sání,pro,2,eapu,rozvoje,EKOParku)

V souladu, s, §, 4, ods, (2), vyhlášky, č, 398/2009, Sb, o, obecných, echnických, požadavcích, zabezpečujících, bezbariérové,
užívání, saveb,musí, bý, na, všech, vyznačených, vnějších, i, vniřních, odsavných, a, parkovacích, plochách, sání, pro, vozidla,
přepravující,osoby,ěžce,pohybově,posižené,a,o,v poču,vycházejícím,z celkového,poču,sání,každé,dílčí,parkovací,plochy,
Pořeba pro 0. a 1. etapu  je,1,vyhrazené,parkovací,sání,pro,vozidla,přepravující,osoby,ěžce,pohybově,posižené (pro 2 až,
20 parkovacích,sání,vyhláška,č,398/2009,Sb,sanoví,požadavek,na,1 vyhrazené parkovací,sání,pro,vozidlo přepravující,
osoby,ěžce,pohybově,posižené) a pro 2. etapu je nárůs,2 vyhrazené,parkovací,sání,pro,vozidla,přepravující,osoby,ěžce,
pohybově,posižené (pro 41 až,60 parkovacích,sání,vyhláška,č,398/2009,Sb,sanoví,požadavek,na,3 vyhrazené parkovací,
sání,pro,vozidlo přepravující,osoby,ěžce,pohybově,posižené). 

V rámci, 2, eapy, je, navrhován, rozvoj, a, rozšíření, nabídky, služeb, a, akivi, EKOParku, a, v souvislosti s ím, se, předpokládá,
rovněž,zvýšení,nároků,na,zásobování,a,údržbu,areálu,Územní,sudie,proo,navrhuje,zřízení,nového,servisního,vjezdu,do,
areálu,EKOParku,pro, zásobování,a,údržbu,areálu, a to v jižní, čási, areálu, v mísě, současného, servisního, zázemí,areálu,
přísupného, přímo, z nově, navrhované, příjezdové, komunikace, na, navrhované, parkovišě, P+R, Servisní, vjezd, do, areálu,
EKOParku,pro,zásobování,a,údržbu, ak,bude,provozně,zcela,oddělen,od,provozu,návšěvníků,a,nebude, svým,provozem,
zaěžova,ani,sezku,pro,chodce,a,cyklisy,podél,Lužické,Nisy,ani,navrhované,parkovišě,P+R

Stezka pro chodce a cyklisty 
Přepokláá, se, že, sávající, sezka, pro, choce, a, cyklisy po, pravém, břehu, Lužické, Nisy, se může, v budoucnu vyhnout 
fobalovému,stadionu FC Slovan Liberec plánovaným,přeložením,na,ruhý,(levý),břeh,Lužické,Nisy Vzhledem k omu,že,
parkovišě,a,vsupní,objek,EKOParku budou slouži,i,jako,zázemí,mezinároní,cyklorasy,Ora-Nisa, kerá,je,po,přeměné,
stezce vedena, územní, suie, navrhuje rezervu pro umísění, pěší, a, cyklisické, lávky, přes, Lužickou, Nisu, právě, mezi,
parkovišěm,a,vsupním,objekem (pokud k realizaci,lávky,neoje,je,možné,převés,cyklisy,po,nově,rozšířeném,mosě,
kerým,překonává, Lužickou,Nisu ulice, Sokolská), ;by, neocházelo, ke, sřeu, pěších, (a, výjimečně, zásobujících, voziel), a,
cyklisů,je,stezka mezi,ulicí,Sokolská,až,po,míso,navrhované,lávky přes,Lužickou,Nisu,rozšířena,aby,bylo,možno,oěli,
cyklisy,a,pěší

V současné,době,je,v řešeném,území,po,pravém,břehu,Lužické,Nisy,vedena,sezka,pro,chodce,a,cyklisy,po,níž,je,vedena,
značená, mezinárodní, cyklorasa, Odra-Nisa. V mísě, areálu, fobalového, sadionu, FC Slovan, Liberec, prochází, sezka,
vzhledem k poloze, fobalového, sadionu, přímo, na, břehu, řeky, velmi, úzkým, hrdlem, bezprosředně, prosorem, západní,
tribuny stadionu. Z důvodu, eliminace,možných, sřeů,mezi, cyklisy, na, sezce, a, fanoušky, je, při, fobalových, ukáních, na,
fobalovém, sadionu FC Slovan, Liberec, příslušný, úsek, sezky, (v, úseku,mezi, ulicí, Sokolská, a, severním,okrajem,areálu,FC 
Slovan, Liberec), uzavírán, a, je, vyhrazen, pohybu, fanoušků, Z oho, důvodu, územní, sudie, navrhuje, v předměném, úseku,
přeložení, cyklorasy,Odra-Nisa na, levý, břeh, Lužické,Nisy, a, její, vedení, po, nově, navrhované, stezce po, levém,břehu, řeky,
V mísě,souoku,Lužické,Nisy,s jejím,pravým,příokem,navrhuje,územní,sudie,novou,pěší,a,cyklisickou,lávku,přes,Lužickou,
Nisu. 

Přísup:ke:sadionu:FC:Slovan:Liberec:– zásobování,:fanoušci
Územní,suie,navrhuje,v cílovém,savu,obsluhu,jižního,vjezu,o,areálu,fobalového,saionu,FC,Slovan,Liberec,z křížení,
ulice Sokolská,a,Chrasavská,přes,nově,navržené,parkovišě,P+R a,ále,až,ke,sávajícímu,mosku,přes,boční,příok,Lužické,
Nisy samostatným, pruhem, veeným, souběžně, se, sávající, sezkou, pro, choce, a, cyklisy, a, ále, k vjezu, o, areálu, FC,
Slovan,Liberec,po,sávající,sezce,pro,choce,a,cyklisy,(územní,suie,vychází,z přepoklau,že,v budoucnu dojde v úseku,
severně,o,sávajícího mosku,přes příok,Lužické,Nisy,směrem,na,sever,k přeložení,sezky,pro,choce,a,cyklisy,na,levý,
břeh,Nisy,ak,aby,se,sezka,vyhýbala,areálu,FC,Slovan,Liberec,a,aby,sezka,v obě,fobalových,zápasů,zůsala,průchozí,pro,
pěší,a,průjezná,pro,cyklisy) Pro,usnanění,zásobování,by,bylo,vhoné,upravi/rekonsruova,sávající,mosek přes,pravý,

příok, Lužické, Nisy, Fanoušci, se, během, zápasů, buou, pohybova, ve, sejné, rase, jako, zásobování, proože, neochází,
k časovému,souběhu,se,zásobováním,

Pře,branou,o, areálu, FC, Slovan Liberec, ke, se, pře, zápasy, voří, frony, fanoušků, je, navrženo, rozšířením,přísupové
komunikace. 

Zásobování,areálu, fobalového, sadionu,FC,Slovan, Liberec,má,následující, dopravní,nároky, (1) pravidelně,3x, ýdně, svoz,
komunálního,odpadu,(2) při,fobalových,zápasech,- vozidla,Policie,ČR,HZS,ZZS,a,přenosové,vozy,elevizí,(do,délky,nákladní,
soupravy,15,m),Jedná,se,edy,o,občasné,zásobování,keré se v současné,době,odehrává,sjezdem,z ulice,Sokolská,a,dále,po,
sezce, pro, chodce, a, cyklisy, po, pravém, břehu, Lužické, Nisy, přes, mosek, přes, pravý, příok, Lužické, Nisy, s nevyhovující,
nosnosí až, k jižní, bráně, sadionu. Teno, způsob, dopravní, obsluhy, areálu, FC, Slovan, Liberec, je, dlouhodobě, nevyhovující,
z důvodu,nevyhovujících,paramerů,sjezdu,z ulice,Sokolská,na,sezku,podél,Lužické,Nisy,míšením,provozu,dopravní,obsluhy,
areálu,s provozem,cyklisů,chodců,a,in-line,bruslařů,na,sezce,a,z důvodu,omezené,únosnosi,a,španého,echnického,savu,
mosku, přes, pravý, příok, Lužické,Nisy, kerý, není, dimenzovaný, pro, provoz, nákladní, dopravy. Proo, je, rasa, zásobování,
v návrhu,územní,sudie,čásečně,změněna

Doprava v klidu - parkovišě:a:jeho:napojení
Jako,cílové,řešení,navrhuje,územní,suie,v prosoru,mezi,areálem,EKOParku,Lužickou,Nisou,a,Sokolskou,ulicí,v prostoru 
současného,nevyužívaného,areálu,Technických,služeb,měsa,Liberce,parkovišě,keré,v různých,časech,a,nech,v,ýnu
kombinuje (1) funkci parkovišě,P+R pro,osobní,auomobily,a,auobusy návšěvníků,měsa, (2) parkovišě,uživaelů,stezky 
pro chodce a cyklisty poél,Lužické Nisy,(násupní,míso,na,cyklorasu,Ora-Nisa pro cykloturisty, i pro in-line,bruslaře,či,
rodiny s ěmi,pro,kraší,vyjížky), (3) parkování,iváků,fobalového,saionu,FC Slovan Liberec při,akcích,a,fobalových,
zápasech, (4) parkování, správy, a, úržby, EKOParku (přepokla, 4,mísa, vyhrazená, v, rámci, parkovišě) a (5) parkovišě,
návšěvníků, EKOParku. Součásí, parkovišě, jsou, i, výsupní, a, násupní, sání, pro,  autobusy, přivážející, účasníky akcí,
v EKOParku a fotbalových,zápasech,a,možnos,parkování,auobusů,Kapacia,parkovišě,je,76 parkovacích,sání,pro,osobní,
automobily a 7 parkovacích,sání,pro autobusy. Na,jižním,okraji,parkovišě,u,vjezu,na,parkovišě,je,navrženo,jeno,sání,
pro,výsup,cesujících,z autobusu a v opačném,směru,u,výjezu,z parkovišě,jsou,navržena,2,sání,pro,násup,cesujících,
o, ojížějících, auobusů Vzhledem k olišnému, časovému, vyížení, parkovacích, sání, pro, různé, účely, bue, ocháze,
k velmi,malému,souběhu,pořeb,parkování Součásí,ohoo,parkovišě jsou,sání,pro,pohybově,posižené,návšěvníky

Navrhované, parkovišě, je, napojeno, navrhovaným, 4, ramenem, v současné, obě, sykové, křižovaky, ulic, Sokolská, a,,
Chrasavská,Čvrým,ramenem,je,syková,křižovaka,změněna,na,průsečnou,Připojení,parkovišě,4,ramenem,o,sávající,
křižovaky,Sokolská/Chrasavská nastane až,po,převeení,ze,silnice,I,Tříy,na,silnici,nižší,říy a je,navrženo,pro,komforní,
průjez, osobních, auomobilů, (s vniřními, oblouky poloměru, 9 m), v přípaě, pohybu, auobusů, přenosových, vozů či,
náklaních,vozů,pro,svoz,opadu bue,akcepováno,obočení,s přesahem,vlečných,křivek,o,proisměru,(z,oho,ůvou,
dojde v křižovace, Sokolská/Chrasavská, k návrhu, opovíajících, posunů, čar, zasavení, očených, obočovacích, pruhů,
očených,ramen,křižovaky),V přípaě,buoucí,realizace,plánovaného,kruhového,objezu,(Cihlář,2013),na,křížení,ulice,
Sokolská,a,Chrasavská, se,navrhované,4, rameno,křižovaky, sane, jením, z ramen,okružní, křižovaky, výjez,auobusů,
z parkovišě,na,ulici,Sokolskou,směrem,oprava,pak,bue, s ohledem na velmi malý,poloměr,pro,přímé,obočení řešen,
objeím,kruhového,objezu. 

Do,oby,realizace,parkovišě,(0,a,1,eapa),mohou,bý,pořeby,opravy,v kliu,řešeny,na,soukromých,pozemcích (viz,výše,
Přísup,k,EKOParku). 

Parkovišě,bue,slouži,rovněž,pro,průjez,opravy,k zanímu,(jižnímu),vsupu/vjezu,o,areálu,fobalového,saionu,FC,
Slovan Liberec. Vzhledem k rekreačnímu,charakeru,území,je,parkovišě,proloženo,ozeleněnými,pásy,se,sromořaími. 

V současné,době,není,v řešeném,území,sysémově,řešeno,parkování,auomobilů,pro,žádný,okruh,uživaelů,řešeného,území,
(návšěvníci, EKOParku, fobaloví, fanoušci, uživaelé, sezky, podél, Lužické, Nisy), Uživaelé řešeného, území, včeně,
návšěvníků, EKOParku, parkují, své, auomobily, nebo, auobusy, mimo, řešené, území, v okolních, ulicích, nebo, přijíždějí,
měsskou,hromadnou,dopravou,či,přicházejí,pěšky,Teno,nepříznivý,sav, je,přiom,možné,do,doby,realizace,parkovišě,
eliminovat využiím,nevyužiých,kapaci, v okolních,areálech. Sysémovým,řešením, je,však,vybudování,nového,parkovišě,
v prosoru, mezi, areálem, EKOParku, ulicí, Sokolskou, a, Lužickou, Nisou, napojeným, dopravně, plnohodnoně, a, v souladu 
s normovými, požadavky, do, křižovaky, ulic, Sokolská, a, Chrasavská, Parkovišě, by, ak, sloužilo, nejen, návšěvníkům, a,
zaměsnancům,EKOParku,ale,řešilo,by,i,dlouhodobý,problém,s absencí,jakýchkoli,parkovacích,ploch,pro,osobní,auomobily,
a, auobusy, fanoušků, přijíždějících, na, fobalové, zápasy, a, další, akce, konané, na, fobalovém, sadionu, FC Slovan Liberec. 
Vzhledem k poloze, navrhovaného, parkovišě, cca, 1, km, od, hisorického, jádra,měsa, na, jedné, z významných, dopravních,
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radiál,směřujících,od,silnice,I/35,do,cenra,měsa,na,níž,operuje,páeřní,auobusová,linka,měsské,hromadné,dopravy,č,
12,má,měso,Liberec, záměr,na, zřízení, parkovišě,P+R,pro,osobní,auomobily,a,auobusy,návšěvníků,měsa,Vzhledem,
k poloze, navrhovaného, parkovišě, přímo, u, Lužické, Nisy, při, mezinárodní, cyklorase, Odra-Nisa lze v neposlední, řadě,
předpokláda,arakiviu,navrhovaného,parkovišě,aké,pro,uživaele,sezky,podél,Lužické,Nisy,

Sání, pro, osoby, ěžce, pohybově, posižené, jsou, umísěna, jako, součás, nově, navrhovaného, parkovišě, poblíž, vchodu, do,
EKOparku ve vzdálenosi,67m,od,vchodu V eapách,0,a 1,je,parkovací,sání,pro,osoby ěžce,pohybově,posižené,umísěno,
ve, skuečné, docházkové, vzdálenosi, 208,m,od, vsupu, do, EKOparku, (přísupné,po, rovině, a, v, čási, v, dosaečně,mírném,
sklonu),ČSN,736110,sanoví,v bodě,14115,skuečnou,docházkovou,vzdálenos,krákodobého,parkování,(do,2,h,rvání),200,
m,a,dlouhodobého,parkování,(nad,2,h,rvání),300,m,Požadavek,§,21,ods,1,Vyhlášky,č,501/2006,Sb,umísi,odsavná,a,
parkovací,do,maximální,skuečné,docházkové,vzdálenosi,300,m,se,vzahuje,výhradně,na,savby,pro,bydlení,a, rodinnou,
rekreaci, neýká, se, edy, provozu, EKOparku, Vyhláška, č, 398/2009, Sb, požadavek, na,maximální, vzdálenos, parkovacího,
sání,od,vsupu,do,areálu,rekreace,či,sporu,nesanoví Vzhledem,k,omu,že,v,eapách,0,a,1,jsou,uvedeny,savby,a,zázemí,
pro,akiviy,s,rváním,zpravidla,delším,než,2,h,jsou,požadavky,normy,splněny,

V ploše, navrhovaného, parkovišě, je, nezbyné, uspokoji, normové, požadavky, na, poče, parkovacích, sání, pro, pořeby,
provozu,EKOParku,Doložení,kapaci,dopravy,v klidu,je,osaně,podmínkou,pro,možný,další,inenzivní rozvoj,areálu,a,akivi,
EKOParku. Provoz,EKOparku,generuje,a, i,do,budoucna,bude,generova,pouze,parkovací,sání,nároky,na,odsavná,sání,
nevznikají,Nároky,na,základní,poče,parkovací,sání,osobních,auomobilů,pro,navrhovaný,cílový,rozsah,EKOParku,dle,ČSN 
73,6110,Projekování,mísních,komunikací,článku,1416,(abulka,34), jsou následující: 

Zaměsnanci,správy,EKOParku,(kancelář,cca,40,m2 - administrativa s malou,návšěvnosí), 2
Příměsský,ábor,(max,50,osob,pobývající,pouze,děi,bez,nároků,na,parkování), 0
Firemní,sekání/eambuldingy,(cca,30,osob - školící,zařízení,pro,dospělé), 10
Ubyování,v korunách,sromů,(3,aparmá - ekvivalen,k,ubyovně/hoelu), 3
Kulurní,a,společenské,akce,(max,200,osob - ekvivalent k divadlu/koncerní,síni), 50
Celkem záklaní,poče,parkovacích,sání: 65  parkovacích,sání

Nároky, na, celkový, poče, parkovacích, sání, cílovým, rozsahem, EKOparku, se, v souladu s čl, 14111, určí, podle, vzorce,
(odsavná,sání,nejsou,uvažována)

N = P0 x ka x kp

kde  

N  je,celkový,poče,parkovacích,sání,pro,pořeby,cílového,rozsahu,EKOparku,
P0 je,základní,poče,parkovacích,sání,podle,článku,1416,ČSN,73,6110,(abulka,34),viz,předchozí,abulka
ka je,součiniel,vlivu,supně,auomobilizace
kp je,součiniel,redukce,poču,sání

Součiniel,vlivu,supně,auomobilizace,ka se,sanoví,podle,supně,auomobilizace,v řešeném,území,Nejakuálnější,veřejně,
dosupný, údaj, o stupni automobilizace v ORP Liberec je z roku 2013, kdy byl supeň, auomobilizace, 1207, (zdroj, Plán,
dopravní,obslužnosi,Libereckého,kraje,akualizace,2012–2018,Liberecký,kraj,2013),Budeme-li,uvažova,mírně,rosoucí,
rend,bude,supeň,auomobilizace,v současné,době,oscilova,kolem,hodnoy,120,Tomu,odpovídá,součiniel,vlivu,supně,
automobilizace ka  = 1,25. 

Součiniel,redukce,poču,sání kp (viz tabulka 30 ČSN,73,6110),se určí,na,základě,sloupce,charakeru,území,;,B,C,podle
abulky,31,ČSN,73,6110 (vliv,polohy,posuzované,savby/území,v,obci),a,řádkem,supně,úrovně,dosupnosi podle tabulky 
32 ČSN,73,6110. 

Skupina obce dle tabulky 30 ČSN,73,6110: 3 (měsa,nad,50 000 obyvatel) 

Charaker,území,dle,tabulky 31 ČSN,73,6110: B, (obce, (měsa), nad, 50, 000, obyvael, – savby, celoměsského, i
nadměsského významu, uvniř, zasavěného, území, obce, mimo, cenrum, měsa, (mimo, hisorické, jádro, měsskou,
pamákovou,rezervaci,apod),dobrá,kvalia,obsluhy,území,veřejnou,dopravou)

Supeň,úrovně,dosupnosi,dle,Tabulky,32 3,(dobrá,kvalia,úrovně,dosupnosi)

Supeň,úrovně,dosupnosi,se,určí,dle,indexu dostupnosti AD podle,čl,14112,ČSN,73,6110,přičemž,v případě,EKOparku,je,
uvažováno,výhradně,s obsluhou autobusovou dopravou. 

Index dostupnosti AD je,roven,měrné,frekvenci,spojů,;F,kerá,vychází,ze,vzahu,;F = 60/AN, kde AN je,součiniel,násupní,
doby,určený,ze,vzahu,;N = AZ + AC, v němž,AZ je,doba,docházky,na,zasávku,(v,případě,EKOparku,47,min,proože,nejbližší,
auobusová,zasávka auobusu,č,12,,Dožínková je,od,současného,i,navrhovaného,hlavního,vsupu,do,EKOparku,vzdálená,
200,m,skuečné,pěší,vzdálenosi,a,rychlos,chůze,se,dle,č,14112,ČSN,73,6110,uvažuje,14,m/s),a,;C je,průměrná,čekací,
doba,na,příjezd,spoje,určená,ze,vzahu,;C = ½,;S x 60/AF, kde AS je,součiniel,spolehlivosi,(pro,auobusy,=,18),a,kde,;F je 
součiniel, frekvence, spojů, udávaný, v počech, vozidel, za, hodinu, všech, linek, projíždějících, danou, zasávkou, (v, případě,
EKOparku,zasávka,auobusu,č 12,Dožínková,s frekvencí,spojů,ve,všední,den,průměrně,4,spoje,za,hodinu),;C =,½,18,x,
60/4 = 0,9 x 15 = 13,5. 

Index dostupnosti AD se v případě,EKOparku,rovná,60/47,+ 13,5, tedy AD = 26,3,supeň,úrovně,dosupnosi,podle,abulky,
32 je tak 3.

Součiniel,redukce,poču,sání,kp = 0,60. 

Celkový počet parkovacích stání pro navrhovaný cílový rozsah EKOParku dle ČSN 73 6110 (po,započení,součiniele,vlivu,
supně,auomobilizace,ka  (1,25) a součiniele redukce,poču,sání,kp (0,60)) je 49 parkovacích stání (65 x 1,25 x 0,60).

V souladu, s, §, 4, ods, (2), vyhlášky, č, 398/2009, Sb, o, obecných, echnických, požadavcích, zabezpečujících, bezbariérové,
užívání, saveb,musí, bý, na, všech, vyznačených, vnějších, i, vniřních, odsavných, a, parkovacích, plochách, sání, pro, vozidla,
přepravující,osoby,ěžce,pohybově,posižené,a,o,v poču,vycházejícím,z celkového,poču,sání,každé,dílčí,parkovací,plochy,
Z územní, sudie,vyplývají,pro,navrhovaný,cílový, rozsah,EKOParku nároky,na,zřízení,3 vyhrazených,parkovacích sání,pro,
vozidla, přepravující, osoby, ěžce, pohybově, posižené (pro 41 až, 60 parkovacích, sání, vyhláška, č, 398/2009, Sb, sanoví,
požadavek,na,3 vyhrazená parkovací,sání,pro,vozidla,přepravující,osoby,ěžce,pohybově,posižené). 

Nově,navrhované,dopravní,napojení,navrhovaného,parkovišě,do,křižovaky,ulic,Sokolská,a,Chrasavská,může,bý,vhodně,
synergicky,využio,i,pro,plnohodnoné,dopravní,napojení,jižního,vjezdu,do,areálu,fobalového,sadionu,FC,Slovan,Liberec,
Obsluha,areálu, fobalového,sadionu,FC,Slovan,Liberec,se,v současné,době,odehrává,sjezdem,z ulice,Sokolská,a,dále,po 
stezce pro chodce a cyklisy, po, pravém, břehu, Lužické, Nisy, přes, mosek, přes, pravý, kanalizovaný, příok, Lužické, Nisy,
s nevyhovující,nosnosí,

Technická infrastruktura 
Napojení, na, echnickou, infrasrukuru, vyžaují, savby, uvniř, areálu EKOparku, a, parkovišě, P+R, Vzhleem, k omu, že,
rozsah, buoucího, provozu, EKOparku, se, bue, svým, rozsahem, ovíje, o, buoucích, možnosí, je, uvažováno, v přípaě,
někerých,infrasrukur,varianní,řešení,napojení

Návrh,řešení,bude respekova,ochranná,pásma,všech,ruhů,inženýrských,síí,pole,planých,právních,přepisů,Veškeré,
síě,musí,bý,veeny,pole,možnosi,souběžně,v souladu s ČSN,73,6005,V alší,fázi,projekové,přípravy,bue,upřesněno,
uložení,síí,ve,společných rasách,v přiružených,prosorech,pozemních,komunikací,nebo,v jejich,ěsné,blízkosi

Zásobování:vodou
Vlasníkem, i, provozovaelem, vodovodu, jsou, Severočeské, vodárny, a, kanalizace, as, se, sídlem, v Teplicích, Hlavní, zásady,
řešení, byly, projednány, se, společnosí, Severočeské, vodárny, a, kanalizace,Oblasní, závod, Liberec, na, základě, kerého, byl,
společnosí,vyipováno,napojovací,míso

Napojení,areálu,pinou,voou,bue,proveeno,v,ulici,Luční,na,sávající,voovoní,řa,PE,90,cca,5,m,o,hyranu,nebo 
alernaivně,přes,areál,ubyování,v aparmá,Sungaren,(Venušina,897/5,na,pozemku,č,5254/5,kú,Liberec),na,sávající,
řa,PE,110,v ulici,Venušina

Požární,voa,bue,zajišěna,z voního,oku,řeky,Nisy,nebo,z vlasní,požární,nárže,v areálu,EKOparku,(z oho,ůvou,musí,
bý,umožněno,pro,přípa,louhoobého,eficiu,srážek,opoušění,voy,z voovoní,síě)
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Odvádění:a:likvidace:odpadních:vod:(kanalizace)
Vlasníkem, i, provozovaelem,kanalizace, jsou,Severočeské, vodárny,a, kanalizace,as, se, sídlem,v Teplicích,Hlavní, zásady,
řešení, byly, projednány, se, společnosí, Severočeské, vodárny, a, kanalizace,Oblasní, závod, Liberec, na, základě, kerého, byl,
společnosí,vyipováno,napojovací,míso

Opaní, voy, hlavní, správní, buovy, EKOparku, buou, napojeny, na, sávající, graviační, kanalizační, soku, ZBT, 1100, o,
šachy,a,o,min,0,20,m,a,max,045,m,na,jejím,nem,Opaní,voy,objeku,úržby,EKOparku,buou,napojeny,o,éhož,
mísa, anebo, alernaivně, o, kanalizačního, porubí, procházejícího, areálem, EKOparku Kanalizační: přípojkou: budou:
odváděny:pouze:splaškové:odpadní:vody

;lernaivně, je, pro, likviaci opaní, voy, hlavní, správní, buovy, EKOparku, vymezen, prosor, pro, kořenovou, čisírnu 
opaních, vo, Too, řešení, je, z pohleu, planého, územního, plánu, problemaické, vzhleem, k zaměření, EKOparku, na,
akiviy,směřující,k uržielnosi,by,však,bylo,zajímavé,z hleiska,eukace,návšěvníků,Proo,je,severovýchoně,o,správní,
budovy vymezena rezervní,plocha,pro,přípanou,realizaci,kořenové,čisírny,v,buoucnosi,Too,alernaivní, řešení,bylo,
přeběžně,konzulováno,s Oborem,živoního,prosřeí,Magisráu,měsa,Liberec

Pro,sanovení,množsví,splaškových,vod,bude,rozhodující,množsví,splaškových vod z jednolivých,objeků,Zde,plaí,(podle,
PRVK, Libereckého, kraje), že, v převážné, čási, všech, sídelních, celků, je, vyprodukované, množsví, odpadních, vod, od, osob,
shodné,s množsvím,spořebované,piné,vody

Odvádění:dešových:vod
Odvádění:dešových:vod:bude:řešeno:důsledně:odděleně:od:splaškových:vod Pro,minimalizaci,množsví,srážkových,vo,
buou, pěší, komunikace, proveeny, s polopropusným, povrchem Dešové, voy, v areálu, EKOparku, buou, likviovány,
přímo,v areálu,prosřenicvím,zasakovacích,jímek nebo akumulačních,nárží,pro,úržbu,zeleně,a,echnologie,EKOparku,
(provozní,a,požární,voa),Dešové,voy,na,parkoviši,P+R,buou,vsakovány,v zelených,pruzích,mezi,parkovacími,mísy

Zásobování:elekrickou:energií
V rámci, zásobování, elekrickou, energií, na, sávající, rafostanici v ulici, Luční, nebo, alernaivně, přes areál, ubyování,
v aparmá,Sungaren,(Venušina,897/5,na,pozemku,č,5254/5 kú,Liberec) na,sávající,veení,04,kV,v ulici,Venušina

Veřejné:osvělení
Veřejné, osvělení, parkovišě, P+R, a, pěšího, spojení, k ulici Sokolovské, bue, napojeno, ze, sávajícího, veřejného, osvělení,
sezky, pro, choce, a, cyklisy, poél, řeky, Nisy, Nárůs, příkonu, pro, veřejné, osvělení, je, s ohleem, na, celkový, nárůs,
elekrického,příkonu,zanebaelný

Zásobování:eplem
Zásobování,eplem,bue,řešeno iniviuálními,zroji,epla,na,bázi,obnovielných,zrojů,energie,(epelná,čerpala,využií,
biomasy,fooermické,články,apo)

G:Návrh:veřejných:prosransví:
Územní,suie,respekuje,exisující,sí,veřejných,prosransví,v řešeném,území,(ulice,Sokolská,veřejné,prosransví,poél,
sezky,po,pravém,břehu, Lužické,Nisy), a, zachovává, i, všechny, vazby,na, veřejná,prosransví,navazující, na, řešené,území,
Územní, suie, navrhuje, posané, zlepšení, prosupnosi, řešeného, území, pro, pěší, pohyb, návrhem, nového, veřejného
prosransví,veeného,mezi,Sokolskou,ulicí,a,prosransvím,poél,Lužické,Nisy,poél kanalizovaného voního,oku,kerý,
je pravým příokem Lužické, Nisy, iagonálně, přes, řešené, území, mezi, jihozápaním, okrajem, areálu, EKOParku, a,
navrhovaným,parkovišěm,

Veřejná,prosransví, jsou,v řešeném,území,reprezenována,pouze,ulicí,Sokolskou,a,prosransvím,podél,sezky,vedené,po,
pravém,břehu,Lužické,Nisy,;reál,EKOParku,je,v současné,době,veřejně,přísupný,pouze,z veřejného,prosransví,na,pravém,
břehu,Lužické,Nisy,Přísup,z ulice,Sokolské,kerá,je,jedním,z,páeřních,veřejných,prosransví,měsa,Liberce,a,významnou,
radiálou,směřující,do,centra měsa, je,areál,EKOParku,přísupný,pouze,nepřímo,přes,prosransví,podél,Lužické,Nisy,Ve,
směru, od, cenra,měsa, je, přiom, pěší, přísup, do, EKOParku, komplikovaný, obchůzkou, areálu, čerpací, sanice, pohonných,
hmo,kde,navíc,chodníky,nejsou,vybaveny,přechody,pro,chodce,přes,vjezd,a,výjezd,čerpací,sanice,Proo,územní,sudie,

navrhuje,nové,veřejné,prosransví,podél, jihozápadního,okraje,areálu,EKOParku,keré, zajisí,přímé,pěší,napojení,areálu,
EKOParku,na,ulici,Sokolskou,a,usnadní,ak,pro,chodce,přísup,z a,do,cenra,měsa

H:Vymezení:veřejně:prospěšných:saveb:a:veřejně:prospěšných:opaření
Veřejně,prospěšné,savby,a,veřejně,prospěšná,opaření,nejsou,navrženy.  

Nezbyná, dopravní, a, echnická, infrasrukura, jsou, navrženy, na, pozemcích, kerými, disponuje,měso Liberec a EKOPark 
(respekive, Sanislav, Šasný); přísup, do, areálu, FC, Slovan, Liberec, je, v současnosi, garanován, exisujícím, věcným,
břemenem (územní, sudie, v návrhu, narovnává, řešení, přísupu, ak, aby, věcné, břemeno, nebylo, řeba). Proto není nuné,
vyváře,podmínky,pro,jejich,případné,vyvlasnění,či,zřízení,předkupního,práva,

I. Etapizace – savební:program:a:doprava
Etapizace je navržena, na, záklaě, vou, fakorů, Prvním, je, členění, vlasního, savebního, programu, le, logických, vazeb,
v určujících,pořaí,realizace,v louhoobém,výhleu,rozvoje areálu,EKOParku,ruhým,řešení,opravy a z něj,vyplývající,
pomíněnosi. 

Savební:program v eapách
Celkový,savební,program,obsahuje,louhoobou,rozvojovou,vizi,v,maximálním,objemu,Ta,nemusí,bý,v,nejbližších,leech,
naplněna – invesice,buou,reagova,na,popávku,a, finanční,možnosi EKOParku. Návrh územní,suie,v plném rozsahu 
umožňuje,koorinaci v přípaě,opimisického,vývoje

0,eapa,přesavuje,pouze, sávající, rozsah, fungování,EKOParku,a,okončení, již, započaých,úprav,1,eapa,přesavuje,
akové,zkvalinění,a,mírné,oplnění, fungování,EKOParku,keré,negeneruje,významné,navýšení,opravy,včeně dopravy 
v klidu,Čás,1,eapy,eapa,1a,proo,nevyžauje,pomiňující,invesice a,eapa,1b,vyžauje,jako,pomiňující,invesici,pouze,
úpravu,příjezu,ke,saionu,FC,Slovan,Liberec,ak,aby,bylo,možno,u,vsupu,o,areálu,EKOParku,realizova,hlavní,vsupní,
objekt,2,eapa,oplňuje,náročnější,funkce,z hlediska dopravy v kliu,a,je,pomíněná,realizací,parkovišě,,3,eapa,se,ýká,
pouze dopravy a programu EKOParku se neýká

Savební, program, je níže, rozělen, na, náplň, uzavřeného, (uzavíraelného), areálu, EKOParku, a, veřejně, přísupné, okolí,
Objeky,nebo,zasřešené,prosory, jsou uvedeny s přibližnou,výměrou. Savební,program,je,barevně,rozělen,pole,eap,
ve,kerých,je,možné,anou,čás,realizova,ve,vazbě,na,pomiňující,opravní,řešení,éže,eapy,– 0,eapa,šeě, 1. etapa 
černě,2,eapa,červeně. 

Součás:uzavíraelného:areálu:EKOParku:– aktivity v objektech polažní, etapa
plocha 0 1a 1b 2 3

Kancelář,správy,parku,s pracovními,mísy,pro,cca,6,osob,(kuchyňka,jenací,sůl,
WC,úložné,prosory,serverovna,markeingový,skla,skla,pro,výukové,
programy, aparatura)

cca 60 m2 X

Prosory,pro,úržbu,parku,(příprava,prvků,oprava,náěry),- ílna,sklay,
materiálu,WC

cca. 25 m2 X

Zasřešené,zázemí,s vazbou,na,výej,jíla,– klubovna,(např jurta) jako,zázemí,pro,
školní,kolekivy,příměsské,ábory, firemní sekání a,eambuiling,a,robné,
kulurní,akce,bez,vzájemného,souběhu,

cca. 55 m2 X

Pokladna a prostor pro ostrahu u vstupu z cyklostezky cca. 8 m2 X
Sociální,zázemí,se,sprchami,pro,příměsské,ábory,a,sporovní,akiviy,(max,50,
osob)

cca. 30 m2 X

Zasřešené,poium,pro,kulurní,a,společenské,akce,a,šany,pro,účinkující cca. 45 + 10 m2 X
Treehouses – ubyování,v korunách,sromů,ve,3-4 nezávislých,sromových,
aparmá

cca. 3-4 x 20 m2 X

Součás:uzavíraelného:areálu:EKOParku:– venkovní:akiviy polažní etapa
plocha 0 1a 1b 2 3

Příroní, hřišě, pro, ěi a, herní, prvky, vzělávací, sezky, hry, s příroninami,
(hmaový, choník, hmyzí, hoely, příroní, bluišě, se, vsupním, srašielným,

X
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Součás:uzavíraelného:areálu:EKOParku:– venkovní:akiviy polažní etapa
plocha 0 1a 1b 2 3

omečkem,apo)
Venkovní, sporovní, akiviy, pro, příměsské, ábory, a, eambuilingy (lanové,
aktivity, crossfit, workout)

X

Prosor,pro,osaní,sporovní,akiviy,venkovní,kulurní,vzělávací,a,společenské,
akce, (příroní, učebny, venkovní, kanceláře, – možnos, práce, venku, venkovní,
solování,grilování,oheň)

X

Drobná, archiekura, oplňující, venkovní, kulurní, sporovní, a, vzělávací, a,
společenské,akce,(alány,sánky,sožáry,ceule,informační,a,navigační,sojany,
spod.)

X

Malé,poium,s čásečným,zasřešením,a,kryým,zázemím zázemí,do 6m2 X
Skaninávské,příroní,wellness X
Prostor pro občasné,sanování,při,akcích,(bez,možnosi,zaje,auem,ke,sanu) X
Prosor,pro,občasné,jarmarky,rhy,workshopy X
Chov omácích,a,hospoářských,zvířa v malém,ukázkovém,rozsahu,(minizoo) X
Venkovní,,pec,pro,pečení,chleba X
Zpevněné,cesy,sezky,schoišě,opočívala,erasy X
Oplocení X

Mimo:uzavíraelný:areál EKOParku polažní etapa
plocha 0 1a 1b 2 3

Občersvení,s venkovním,posezením,a,výejem,jíla,na,rozhraní,areálu,ke stezce 
poél,Nisy

cca. 15 m2 X

Půjčovna, a, ev, servis, sporovního, vybavení, (koloběžky, in-line,měsská, kola), s 
vazbou,na,sezku,poél,Nisy

cca. 20 m2

Doprava v eapách
Přeměem,řešení,opravy v etapizaci je,zajišění,opravy,v kliu,pro,více,účelů,(viz,ále),a,přísupu,o,areálů,EKOParku, 
fobalového,saionu,FC,Slovan,Liberec,a,k násupnímu,mísu,sezky pro,choce,a,cyklisy,poél,Lužické,Nisy,Navrhované,
parkovišě,kombinuje funkci P+R pro,osobní,auomobily,a,auobusy,parkovišě,násupního,bou,sezky poél,Lužické,Nisy, 
parkování, iváků, fobalového, saionu, při, akcích, a, fobalových, zápasech, parkování správy, a, úržby, EKOParku 
(přepokla, 4,mísa, vyhrazená, v, rámci, parkovišě), a, parkovišě, návšěvníků, EKOParku, součásí, parkovišě, je, i, výsup,
z auobusů,a,násup,o,auobusů,při,akcích,v EKOParku a fotbalových,zápasech,a,parkování,auobusů. 

0. etapa: rozvíjení:sávajících:akivi:a:mírné:doplnění
0, eapa, přesavuje sávající, sav, křižovaky, ulic, Sokolská, a, Chrasavská. Zásobování, EKOParku probíhá, ak, jako,
v současné, obě, sjezem, z ulice, Sokolské, po, sávajícím, asfalovém, pásu, poél, sezky, pro, choce, a, cyklisy, a, ále, po,
sezce,Parkování,je,zajišěno,v okolních,areálech

Nároky,na,poče,parkovací,sání,osobních,auomobilů,pro,provoz,0,eapy,EKOParku,dle,ČSN,73,6110,Projekování,mísních,
komunikací

Zaměsnanci,správy,EKOParku,(3,zaměsnanci - řemeslnické,služby), 1
Příměsský,ábor,(max,50,osob,pobývající,pouze,děi,bez,nároků,na,parkování), 0
Kulurní,a,společenské,akce,(max,42 osob - ekvivalent k divadlu/koncerní,síni), 12
Celkem 0. etapa základní,poče,parkovacích,sání 13 parkovacích,sání
Celkem 0. etapa celkový,poče,parkovacích,sání,(po,uplanění,ka x kp = 0,75):  10  parkovacích stání, z toho 1

pro,pohybově,posižené
V,eapách,0,a,1,je,parkovací,sání,pro,osoby,ěžce,pohybově,posižené,umísěno,ve,skuečné,docházkové,vzdálenosi,208,m,
od vstupu do EKOparku (přísupné,po,rovině,a,v, čási, v,dosaečně,mírném,sklonu),ČSN,736110,sanoví,v bodě,14115,
skuečnou, docházkovou, vzdálenos, krákodobého, parkování, (do, 2, h, rvání), 200,m, a, dlouhodobého, parkování, (nad, 2, h,
rvání), 300,m, Požadavek, §, 21, ods, 1, Vyhlášky, č 501/2006, Sb, umísi, odsavná, a, parkovací, do,maximální, skuečné,
docházkové, vzdálenosi, 300,m, se, vzahuje, výhradně,na, savby,pro,bydlení,a, rodinnou, rekreaci, neýká, se, edy,provozu,
EKOparku,Vyhláška,č,398/2009,Sb,požadavek,na,maximální,vzdálenos,parkovacího,sání,od,vsupu,do,areálu,rekreace,či,

sporu,nesanoví,Vzhledem,k,omu,že,v,eapách,0,a,1,jsou,uvedeny,savby,a,zázemí,pro,akiviy,s,rváním,zpravidla,delším,
než,2,h,jsou,požadavky,normy,splněny,

1:eapa:mírné:doplnění
1, eapa, přesavuje, sávající, sav, křižovaky, ulic, Sokolská, a, Chrasavská, Zásobování, EKOParku, probíhá, ak, jako,
v současné, obě, sjezem, z ulice, Sokolské, po, sávajícím, asfalovém, pásu, poél, sezky, pro, choce, a, cyklisy, a, ále, po,
sezce,Parkování,je,zajišěno,v okolních,areálech,Čás,1,eapy,– eapa,1a,není,pomíněna,opravními,savbami,eapa,1b,
– výsavba,hlavního,vsupního,objeku,y,je,pomíněna,úpravou,příjezu,ke,saionu,FC,Slovan,Liberec

Nároky,na,poče,parkovací,sání,osobních,auomobilů,pro,provoz 1. etapy EKOParku,dle,ČSN,73,6110,Projekování,mísních,
komunikací

Zaměsnanci,správy,EKOParku,(kancelář,cca,40,m2 - administrativa s malou 
návšěvnosí),

2

Příměsský,ábor,(max,50,osob,pobývající,pouze,děi,bez,nároků,na,parkování), 0
Firemní sekání/eambuldingy,bez,souběhu,s kulurními,a,společenskými,akcemi
(cca 30 osob - školící,zařízení,pro,dospělé),

(10)

Ubyování,v korunách,sromů,(3,aparmá - ekvivalen,k,ubyovně/hoelu), 3
Celkem 0. a 1. etapa dohromady základní,poče,parkovacích,sání 18 parkovacích,sání
Celkem 0. a 1. etapa dohromady celkový,poče,parkovacích,sání (po,uplanění,ka x 
kp = 0,75):  

14 parkovacích stání, z toho 1
pro,pohybově,posižené

V souladu, s, §, 4, ods, (2), vyhlášky, č, 398/2009, Sb, o, obecných, echnických, požadavcích, zabezpečujících, bezbariérové,
užívání, saveb,musí, bý, na, všech, vyznačených, vnějších, i, vniřních, odsavných, a, parkovacích, plochách, sání, pro, vozidla,
přepravující,osoby,ěžce,pohybově,posižené,a,o,v poču,vycházejícím,z celkového,poču,sání,každé,dílčí,parkovací,plochy,
Z územní,sudie,vyplývají,pro 0. i 1. etapu EKOParku nároky,na,zřízení,1,vyhrazené parkovací,sání,pro,vozidlo přepravující,
osoby,ěžce,pohybově,posižené (pro 2,až,20 parkovacích,sání,vyhláška,č,398/2009,Sb,sanoví,požadavek,na,1 vyhrazené
parkovací,sání,pro,vozidlo přepravující,osoby,ěžce,pohybově,posižené). 

2:eapa:plné:zprovoznění:fungování:EKOParku:a:parkovišě:P+R
Realizace, parkovišě,P+R, a, jeho,plnohononé,připojení, o, sávající, křižovaky, Sokolská/Chrasavská, čvrým ramenem 
křižovaky,pro,komforní,průjez,osobních,auomobilů, (s vniřními,oblouky poloměru,9 m) pomiňuje,2, eapu, rozvoje,
EKOParku. V přípaě,pohybu,auobusů,a,přenosových, vozů,bue,akcepováno,obočení, s přesahem,vlečných,křivek,o,
proisměru, (z, oho, ůvou, oje, v křižovace, Sokolská/Chrasavská, k návrhu, opovíajících, posunů, čar, zasavení,
očených,obočovacích,pruhů,očených,ramen,křižovaky). 2,eapa,je,pomíněna,převeením,ul,Sokolská,,ze,silnice,I,
říy,na,silnici,nižší,říy,pouze,poku,se,v,eailním,řešení,okumenace,pro,územní,rozhonuí,poaří,slouči,nájezy,na,
parkovišě,P+R,a,benzínovou,pumpu,o,jenoho,ao,pomínka,nebue,planáNároky,provozu,doplňovaného,v 2,eapě,
na, základní, poče, parkovací, sání, osobních, auomobilů, pro, provoz, 2, eapy, EKOParku, dle, ČSN, 73, 6110, Projekování,
mísních, komunikací, (bez, aplikace, součinielů, redukce), vzrůsají, z důvodu, zavedení, možného, souběhu, akcí, a, zvýšení,
kapacity pro kulurní,akce,následovně

Kulurní,a,společenské,akce,s možným,souběhem,s firemními,
sekáními/eambuildingy,(max,200,osob - ekvivalent k divadlu/koncerní,síni),

+38 
+9

nárůs
souběh

Celkem 0. a 1. a 2. etapa dohromady základní,poče,parkovacích,sání 65 parkovacích,sání
Celkem 0. a 1. a 2. etapa dohromady celkový,poče,parkovacích,sání,(po 
uplanění,ka x kp = 0,75):  

49 parkovacích stání, z toho 3 pro 
pohybově,posižené

Sání, pro, osoby, ěžce, pohybově, posižené, jsou, umísěna, jako, součás, nově, navrhovaného, parkovišě, poblíž, vchodu, do,
EKOparku,ve,vzdálenosi,67m,od,vchodu,

3. etapa: náhrada:sykové:křižovaky:okružní:křižovakou (neýká:se fungování:EKOParku) 
Doprava: realizace, okružní, křižovaky (viz, Cihlář, 2013), kerá, umožní, auobusům, výjez, z parkovišě, oprava, s objeím,
kruhového,objezu, Nepomiňuje,rozšiřování,provozu,EKOParku. 
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J:Údaje:o:poču:lisů:územní:sudie:a:poču:výkresů:k:ní:připojené:grafické:čási:
Textová,čás,obsahuje,6 lisů,exu,formáu,;3

Grafická,čás,obsahuje,6,výkresů,formáu,;3: 

 ;,Siuace,širších,vzahů,M,1,,5,000

 B1,Hlavní,výkres,– urbanisická,siuace,M,1,,1 000 

 B.2,Hlavní,výkres,– regulace M 1 : 1 000 

 C.1 Výkres,dopravy a,inženýrských,síí M 1 : 1 000 

 C2,Výkres,dopravy – výhle M 1 : 1 000 

 D,Výkres,etapizace M 1 : 1 000 

K:Odůvodnění
Textová čás, oržuje, srukuru, kapiol, sanovenou, zaáním, Proože, požaovaná, srukura, kombinuje, kapioly, návrhu,
s kapiolami,obsahujícími,výhraně,obsah,opovíající,oůvonění,návrh,a,jeho,oůvonění,se,v jenolivých,kapiolách,
prolínají,Pasáže,oůvonění,jsou proo,uveeny,přímo,v přecházejících,kapiolách,a,jsou,psány,kurzívou.  

Použié:podklady
 Suie, opravního, řešení, lokaliy, „Lonýnská, x, Růžoolská, – Dobrovského, x, U, Věže“, zpracovaele, Ing, Cihláře,

(10/2013) 

 Z;DÁNÍ, PRO, ZPR;COVÁNÍ, ÚZEMNÍ, STUDIE, LOK;LIT;, „Liberec, – Ekopark“, (Magisrá, měsa, Liberce, Obor,
hlavního,archieka,2/2016)

Výsledek:projednání
Bue,oplněno,v rámci,úprav,po,projenání,územní,suie. 














