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Využití plochy pro takovou výrobu, která by narušila kvalitu prostředí a měla vliv na sousední plochy, 

není přípustné. 

Vymezení komunikace 

Komunikace byla posunuta tak, aby nedošlo k zásahu do uvedených pozemků. Technické provedení 

komunikace vč. odvodnění bude předmětem dokumentace pro územní a stavební řízení komunikace. 

Opičák není součástí územního systému ekologické stability, který má mimo  jiné vytvářet podmínky 

pro migraci živočichů. Provoz na komunikaci musí splňovat stanovené limity. Případně budou řešena 

kompenzační opatření. 
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Odůvodnění rozhodnutí: 

V územním  plánu  města  Liberec  z roku  2002  byla  navržena  přestavbová  plocha  smíšená  ostatní 

(služby,  obchod  a  drobná  výroba).  Již  v současné  době  nebyl  tedy  areál monofunkčně  určen  pro 

zájmy ministerstva obrany. 

V lokalitě  proběhl  v minulosti  prodej  rozsáhlé  části  majetku  ve  vlastnictví  ministerstva  obrany. 

Z čehož bylo dovozeno,  že ministerstvo nemá  zájem o dané území. Areál nemá návaznost na další 

pozemky využívané ministerstvem obrany. 

V návrhu nového územního plánu byla vymezena plocha občanského vybavení plánována pro rozvoj 

krajské  nemocnice.  Po  rozhodnutí,  že  nemocnice  bude  rozvíjena  ve  stávajícím  areálu,  došlo 

k přehodnocení  vymezení  zastavitelných  ploch.  Při  projednávání  konceptu  a  návrhu ministerstvo 

obrany neuplatnilo námitku s požadavkem na specifickou plochu armády. 

S ohledem na prostorové uspořádání území  a urbanistické požadavky byla projektantem navržena 

jiná  vhodnější  funkce.  S ohledem  na  stávající  zástavbu  by  činnost  armády  působila  v této  lokalitě 

rušivě. Ve  vazbě na  stávající  zástavbu  rodinného bydlení byla  vymezena plocha pro bydlení. Mezi 

budoucí zástavbou a objektem gymnázia se navrhuje plocha zeleně. 

Pozemky  lze  využívat  ke  stávajícímu  účelu  v souladu  s platným  územním  plánem města.  Územní 

studie ověřila možné budoucí využití. 

S ohledem na podmínky  v území  je  vhodné  vymezit pozemky pro  zájmy ministerstva obrany  v jiné 

lokalitě např. v návaznosti na stávající nemovitosti ministerstva obrany v jiné části města. 
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S ohledem na podmínky  v území  je  vhodné  vymezit pozemky pro  zájmy ministerstva obrany  v jiné 

lokalitě např. v návaznosti na stávající nemovitosti ministerstva obrany v jiné části města. 
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