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S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  
 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 58 – podněty Vratislavice nad 
Nisou – schválení podkladů pro nový územní plán 

 

Zpracoval: Ing. Lubor Franců 

odbor, oddělení: odbor strategie a územní koncepce 

telefon: 485243526 

Schválil:  vedoucí oddělení       

vedoucí odboru Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru strategie a 
územní koncepce 

Projednáno: s Ing. Františkem Hrušou, náměstkem primátora 

v radě a zastupitelstvu městského obvodu 

Poznámka: Projednáno v radě města 16. 6. 2009 

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       
s c h v a l u j e 
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podněty pro pořízení hromadné změny územního plánu Liberec č. 58  –  podněty Vratislavice 
nad Nisou – jako podklad  pro pořízení nového územního plánu 
 
a   u k l á d á 
Ing. Františkovi  Hrušovi,  náměstku primátora,  
pokračovat v procesu  přípravy pořízení „nového“ územního plánu. 
 
          Termín: neprodleně  

 

 

 







Podněty číslo 58/1 – 58/39 
pro 58. zm ěnu územního plánu m ěsta Liberec 

Městský obvod Vratislavice nad Nisou 
 

Podnět č. Katastrální území Parcelní číslo Datum Stav dle ÚPML Požadavek na zm ěnu Poznámka 

58/1 Vratislavice n/N 1117/5 16.08.07 plochy přírody a krajiny 
SS -smíšené služby 
nebo drobná výroba  

58/2 Vratislavice n/N 
2587/2, 2587/3, 
2590/2, 2587/1 16.05.07 

BČ + návrh plochy 
dopravy 

zrušení navržené trasy 
komunikace  

58/3 Vratislavice n/N 1852/4 25.10.07 
plochy urbanizované 
zeleně, část návrh SS 

plochy veřejné 
vybavenosti - OS 

zamítnuto ve 
změně 29/55 

58/4 Vratislavice n/N 3246/2 07.08.07 plochy přírody a krajiny bydlení - rodinné domy  

58/5 Vratislavice n/N 2910/2 04.09.07 
ZZ-plochy zahrádek a 
zahrádkových osad BV-bydlení venkovské   

58/6 Vratislavice n/N 3310/1 26.10.07 plochy přírody a krajiny plochy bydlení  

58/7 Vratislavice n/N 692 05.12.07 

návrh - plochy sportu a 
rekreace, areál 
sportovišť bydlení - RD  

58/8 Vratislavice n/N 2885/9 04.12.07 plochy přírody a krajiny 
bydlení - 6 bytových 
domů venkovského typu  

58/9 Vratislavice n/N 3083/1 04.12.07 návrh – lesní porosty 

bydlení - vícepodlažní 
viladům dřevo - 3 
nadzemní podlaží  

58/10 Vratislavice n/N 806/2 04.12.07 plochy přírody a krajiny 

bydlení - bytový dům 
venkovského 
charakteru, 2 podlaží  

58/11 Vratislavice n/N 3128 12.12.07 návrh – lesní porosty BV - RD  
58/12 Vratislavice n/N 2739/3 17.12.07 BČ-bydlení čisté zrušení biokoridoru  

58/13 Vratislavice n/N 3077/1 11.02.08 plochy přírody a krajiny bydlení - výstavba RD 
zamítnuto ve 
změně 53/2 

58/14 Vratislavice n/N 2945 13.02.08 plochy přírody a krajiny BČ-bydlení čisté  

58/15 Vratislavice n/N 3113 - část 26.02.08 
návrh - plochy přírody a 
krajiny - lesní porosty výstavba min. 2 RD  

58/16 Vratislavice n/N 
2840, 2874/5, 
2864/2 03.03.08 plochy přírody a krajiny bydlení - rodinné domy 

zamítnuto ve 
změně 45/10 

58/17 Vratislavice n/N 1193/2 20.03.08 plochy sportu a rekreace 
bydlení městské nebo 
čisté  

58/18 Vratislavice n/N 
2920/18, 3051/1, 
3053/3 20.03.08 návrh - lesní porosty 

bydlení městské nebo 
čisté  

58/19 Vratislavice n/N 
702, 701, 699/2, 
700, 693/1 20.03.08 

část návrh plochy sportu 
a rekreace, část plochy 
urbanizované zeleně, 
část plochy přírody a 
krajiny 

bydlení městské nebo 
čisté  

58/20 Vratislavice n/N 
806/1, 2885/1, 
2885/8 20.03.08 plochy přírody a krajiny 

bydlení městské nebo 
čisté 

p.p.č. 806/1-
zamítnut ve 
změně 45/5 

58/21 Vratislavice n/N 608/1, 609/1 20.03.08 BČ 
bydlení městské nebo 
čisté  

58/22 Vratislavice n/N 
771, 772, 768, 
769/1 20.03.08 

plochy přírody a krajiny, 
768 – BČ 

bydlení městské nebo 
čisté  

58/23 Vratislavice n/N 2933/1, 734 20.03.08 
plochy přírody a krajiny, 
část 2933/1 – BČ 

bydlení městské nebo 
čisté  

58/24 Vratislavice n/N 

1160/3, 1161/2, 
2731/2, 2733, 
2734/2, 2735/2 20.03.08 

plochy přírody a krajiny, 
2731/2 – plochy dopravy 

bydlení městské nebo 
čisté  

58/25 Vratislavice n/N 753 26.03.08 plochy přírody a krajiny bydlení  

58/26 Vratislavice n/N 
2689/2, 2689/3, 
2689/4 25.03.08 

ZZ-plochy zahrádek a 
zahrádkových osad BV – 1 RD  

58/27 Vratislavice n/N 
1939/3, 1939/2, 
1980/1 31.03.08 plochy přírody a krajiny 

objekty pro lehkou 
industriální výstavbu, 
prodejen a skladů  

 



 

58/28 Vratislavice n/N 
1955, 1207/1, 
1957/1, 1999 31.03.08 

plochy přírody a krajiny, 
1999 - urbanizovaná 
zeleň 

výstavba rodinných a 
bytových domů 

Zamítnuto ve 
změně 14/62 

58/29 Vratislavice n/N 2603/19 31.03.08 
ZZ-plochy zahrádek a 
zahrádkových osad bydlení - výstavba 1 RD  

58/30 Vratislavice n/N 

2919/7,  2919/8 
(v KN 2919/2), 
2932 31.03.08 plochy přírody a krajiny bydlení - výstavba 1 RD  

58/31 Vratislavice n/N 2919/6 08.04.08 plochy přírody a krajiny bydlení - RD  

58/32 Vratislavice n/N 3316/1 12.05.08 
návrh - plochy přírody a 
krajiny - lesní porosty bydlení venkovské  

58/33 Vratislavice n/N 747 12.05.08 plochy přírody a krajiny bydlení venkovské  

58/34 Vratislavice n/N 2880/1 25.06.08 plochy přírody a krajiny 
BČ nebo BV - RD do 
100 m2  

58/35 Vratislavice n/N 2885/6, 3299/1 29.07.08 

2885/6 - plochy přírody a 
krajiny, 3299/1 - návrh-
lesní porosty 

bydlení - výstavba 
rodinných domů 

p.p.č. 
2885/6-
zamítnut ve 
změně 45/11 

58/36 Vratislavice n/N 
3501/1, 3501/3, 
3501/4 19.08.08 plochy přírody a krajiny výstavba RD  

58/37 
 
Vratislavice n/N 

3250, 3306/2, 
3310/2 28.08.08 

plochy přírody a krajiny, 
3250-BV bytová výstavba  

58/38 Vratislavice n/N 1112 08.09.08 
plochy přírody a krajiny, 
biocentrum zrušení biocentra  

58/39 Vratislavice n/N 57/2 23.09.08 
ZZ-plochy zahrádek a 
zahrádkových osad výstavba malého RD  
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