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domů  jsou  navrženy  hmotově  odpovídající  obytné  objekty  a  to  s obdobnou  maximální 

přípustnou výškou a koeficientem  zastavění. Navržená  intenzita  zástavby klesá od  stávající 

areálu SČVK tak, aby byla respektována stávající zástavba. Obecně každý rodinný dům může 

mít v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. tři samostatné byty a z hlediska využití území má 

obdobný charakter jako malý bytový dům se třemi BJ. Kompaktnější zástavba bytových domů 

navržená podél jižního úseku Sladovnické ulice pak svým charakterem navazuje na charakter 

stávající minimálně šestipodlažní zástavby areálu SčVK. 

2) Zastupitelstvo městského  obvodu  nemá  kompetenci  schvalovat  koncepci  územního  plánu, 

z projednání konceptu územního plánu v roce 2011 vyplynulo ze  strany městského obvodu 

několik  požadavků,  které  byly  zapracovány  do  pokynů  schválených  zastupitelstvem města 

Liberec  v lednu  2012.  V červnu  2015  schválilo  zastupitelstvo  města  Liberec  pokyny  pro 

zpracování nového návrhu územního plánu. Jedním z pokynů pro projektanta bylo zhodnotit 

možnost zahuštění  rozvojových ploch. Snahou  je efektivně využít stávající  rozvojové plochy 

uvnitř města a neřešit potřeby bytů návrhem nových ploch ve volné krajině na okraji města. 

Z tohoto  důvodu  byly  na  území  MO  Vratislavice  z nového  návrhu  ÚP  vyřazeny  rozsáhlé 

rozvojové plochy na okraji a názor vedení MO na podobu ÚP v části dotčené územní studií byl 

upřesněn při jejím zadávání a nadstandardním projednávání.  

Městský charakter této lokality byl stanoven platným ÚPML, potvrzen novým návrhem ÚP a 

stvrzen pokyny pro jeho úpravu i zadáním.   

3) Projektant  vyřešil  koncepčně  celé  území  včetně  dopravní  a  technické  infrastruktury, 

veřejných prostranství a zeleně přičemž přihlédl ke směrné části a významně snížil počet bytů 

navrhovaných  v rámci projektu  „Obytný  soubor U Pivovaru“. Nová  výstavba  je podmíněna 

úpravou ulice Sladovnická, která zajišťuje přístup do  lokality. Bez této  investice není možné 

zahájit  výstavbu  v  lokalitě.  Právě  i  s ohledem  na  nutné  doplnění  zanedbaných 

infrastrukturních investic, které měly být realizovány jako podmiňující již pro stávající novou 

zástavbu  lokality,  je  třeba zajistit přiměřenou  rentabilitu na ně napojené zástavby, přičemž 

vyvolané zátěže ověřené územní studií i matematickým dopravním modelem nového ÚP jsou 

zcela odpovídající poloze lokality v kompozičně významném místě města i MO. 

4) Projektant respektoval fakt, že v plochách bydlení městského byly povoleny rodinné domy, a 

proto jsou v části lokality bezprostředně navazující navrženy izolované objekty, které umožní 

zachování významných průhledů z této části ulice Sladovnická.  

V rozhodnutí  krajského úřadu  je  také uvedeno,  že  zbývající  část plochy bydlení městského 

nemusí být zastavěna pouze rodinnými domy. Projektant navrhuje  intenzivnější zástavbu ve 

vazbě na areál SČVK, která prakticky nemá přímou vazbu na rodinné domy.  
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Projektant  vyřešil  koncepčně  celé  území  včetně  dopravní  a  technické  infrastruktury, 

veřejných prostranství a zeleně.  

V červnu 2015 schválilo zastupitelstvo města Liberec pokyny pro zpracování nového návrhu 

územního  plánu.  Jedním  z pokynů  pro  projektanta  bylo  zhodnotit  možnost  zahuštění 

rozvojových  ploch.  Snahou  je  efektivně  využít  stávající  rozvojové  plochy  uvnitř  města 

a neřešit  potřeby  bytů  návrhem  nových  ploch  ve  volné  krajině  na  okraji města.  Z tohoto 

důvodu  byly  na  území MO  Vratislavice  z nového  návrhu  ÚP  vyřazeny  rozsáhlé  rozvojové 

plochy na okraji a názor vedení MO na podobu ÚP v části dotčené územní studií byl upřesněn 

při jejím zadávání a nadstandardním projednávání.  

Městský  charakter  této  lokality byl  stanoven platným ÚPML, potvrzen novým návrhem ÚP 

a stvrzen pokyny pro jeho úpravu i zadáním.   
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