
PŘÍLOHA KAPITOLY C –  
POKYNY VYPLÝVAJÍCÍ Z POŽADAVKŮ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC – VRATISLAVICE N. N. 
 
 
Usnesení č. 177/12/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje ke 
schválení pokyny pro zpracování návrhu nového územního plánu Statutárního města Liberec na 
území MO Liberec – Vratislavice nad Nisou – vyhodnocení námitek a připomínek tak, jak bylo 
předloženo komisí ÚP MO Liberec – Vratislavice nad Nisou, stanovenou radou MO.  
Z: starosta                                                                                                                        T: 12/2011 
 
Usnesení č. 178/12/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje změnit 
pokyn zpracovateli nového územního plánu Statutárního města Liberec na území MO Liberec – 
Vratislavice nad Nisou v lokalitě Sladovnická Donská na plochy bydlení BC2. 
Z: starosta                                                                                                                        T: 12/2011 
 
Usnesení č. 179/12/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje změnit 
pokyn zpracovateli nového územního plánu Statutárního města Liberec na území MO Liberec – 
Vratislavice nad Nisou zrušit biocentrum 1498 zachovat v této lokalitě plochy zahrádek. 
Z: starosta                                                                                                                        T: 12/2011 
 
Usnesení č. 180/12/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje změnit 
pokyn zpracovateli nového územního plánu Statutárního města Liberec na území MO Liberec – 
Vratislavice nad Nisou v lokalitě 5.18 BC4 na plochy sport a rekreace. 
Z: starosta                                                                                                                        T: 12/2011 
 
Usnesení č. 181/12/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje změnit 
pokyn zpracovateli nového územního plánu Statutárního města Liberec na území MO Liberec – 
Vratislavice nad Nisou v lokalitě u hřbitova vypustit lokality pod označením BS1, dále lokalitu BS2 5.74 
a západní část lokality BC4 5.16 (pozemky ve vlastnictví soukromého vlastníka a z části ve vlastnictví 
Pozemkového fondu ČR) změnit na nezastavitelné plochy. 
Z: starosta                                                                                                                        T: 12/2011 
 
Usnesení č. 182/12/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje změnit 
pokyn zpracovateli nového územního plánu Statutárního města Liberec na území MO Liberec – 
Vratislavice nad Nisou v lokalitě 5.11 BC 2 v horní části nad horizontem zvýšit na regulativ BC3, na 
horizontu vytvořit zelený pruh – biokoridor a od horizontu směrem dolů k hřišti ponechat koeficient 
BC2. 
Z: starosta                                                                                                                        T: 12/2011 
 
Usnesení č. 183/12/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje změnit 
pokyn zpracovateli nového územního plánu Statutárního města Liberec na území MO Liberec – 
Vratislavice nad Nisou v lokalitě 5.13 BC4 změnit výškový regulativ na BC3. 
Z: starosta                                                                                                                        T: 12/2011 
 
Usnesení č. 184/12/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje změnit 
pokyn zpracovateli nového územního plánu Statutárního města Liberec na území MO Liberec – 
Vratislavice nad Nisou v lokalitě 5.16 BC4 změnit výškový regulativ na BC3. 
Z: starosta                                                                                                                        T: 12/2011 
  



 
Usnesení č. 185/11/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání nesouhlasí s 
pokynem zpracovateli nového územního plánu Statutárního města Liberec na území MO Liberec – 
Vratislavice nad Nisou v lokalitě Křivá 4.12 VK a pověřuje projektanta k prověření možnosti trasování 
této komunikace.  
Z: starosta                                                                                                                        T: 12/2011 
 
Usnesení č. 186/12/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje změnit 
pokyn zpracovateli nového územního plánu Statutárního města Liberec na území MO Liberec – 
Vratislavice nad Nisou v lokalitě K Mojžíšovu prameni vypustit plochu bydlení 5.54 BS1 a změnit tuto 
plochu na plochy sportu a rekreace a dále v této lokalitě vypustit navrhovanou komunikaci 5.57 VK a 
vypustit plochu pro bydlení 5.58 BS1. 
Z: starosta                                                                                                                        T: 12/2011 
 
Usnesení č. 187/12/2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje změnit 
pokyn zpracovateli nového územního plánu Statutárního města Liberec na území MO Liberec – 
Vratislavice nad Nisou v lokalitě Kořenovská vypustit navrhovanou komunikaci. 
Z: starosta                                                                                                                        T: 12/2011 
 


