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 Předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 29. změna územního plánu 
města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí, 
 

vydává  
 29. změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu 
a ukládá 

Ing.Františku Hrušovi, náměstkovi primátora: 

1) aby  zajistil oznámení o vydání 29. změny územního plánu města Liberec ve smyslu   
§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 

2) aby zajistil  činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

Termín: neprodleně 

D ů v o d o v á    z p r á v a 
 

Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 86/08 ze dne 24.4.2008, bylo schváleno zadání  
29. změny územního plánu města Liberec ( dále jen „ÚPML“). Podstata změny je popsána 
v kapitole B2 – tabulce PODROBNÝ POPIS NÁVRHOVÝCH LOKALIT v textové části  
„ODŮVODNĚNÍ“ dokumentace změny, zpracované projektantem.  
( Dokument „Opatření obecné povahy“ (dále jen „OOP“) se skládá z částí zpracovávaných 
pořizovatelem a z částí zpracovaných autorizovaným projektantem. Jednotlivé části jsou 
v dokumentu řazeny následovně: 1. Výroková část OOP, jejíž přílohu tvoří 2.Textová a vý-
kresová obsahu, 3. Odůvodnění OOP, jehož přílohu tvoří 4.Textová a výkresová část odůvod-
nění. 1. a 3. část zpracovává pořizovatel, 2. a 4. autorizovaný projektant, vše ve vzájemné 
součinnosti )  

Návrh změny byl pořizovatelem zákonným způsobem projednán v jednání s dotčenými orgá-
ny, sousední obcí a krajským úřadem. Následně byl v rámci řízení o vydání změny návrh     
29. změny ÚPML projednáván i veřejně. Ve vzájemné součinnosti pořizovatele ( Odbor Sta-
vební úřad, oddělení územního plánování) a Odboru strategie a územní koncepce, byla doku-
mentace ověřena podle  podmínek zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a je předložena Zastupitelstvu města Liberec, jako příslušnému orgánu 
pro vydání změny. Podrobnosti o navrhovaném řešení jsou dostatečně popsány v části „Odů-
vodnění“, zpracované projektantem.  

S ohledem na složitost procesů pořízení územně plánovacích dokumentací upozorňuje poři-
zovatel  členy zastupitelstva, že jsou zejména v této fázi výslovně vázáni zákonem. V §84 
odst.2 písmenu x) zákona č.128/2000 Sb., o obcích , je zastupitelstvu obce vyhrazeno plnit 
úkoly stanovené zvláštním právním předpisem. Tím je v tomto případě stavební zákon, 
který v ustanovení § 54 odst. 3 stanoví: “V p řípadě, že zastupitelstvo obce nesouhlasí 
s předloženým návrhem územního plánu nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předlo-
žený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej zamít-
ne.“  
Při případném neschválení předloženého návrhu musí zastupitelstvo přijmout jiné usnesení 
podle ustanovení zákona. Tím buď nadefinuje další postup, nebo zamítnutím celou změnu 
zruší.  

Závěr:    Stanovisko pořizovatele :  

Předložený upravený návrh 29. změny ÚPML , je v souladu s právními předpisy, 
s potřebami územního rozvoje města Liberec a s cíli a úkoly územního plánování a proto 
jej předkládá   ke schválení  a vydání Zastupitelstvem města Liberec.   

Příloha usnesení : 

•    opatření obecné povahy 29. změna územního plánu města Liberec. 



Změna č. 29 územního plánu města Liberec   OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

pořizovatel:Magistrát města Liberec,Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování   
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Změna č. 29 územního plánu města Liberec  Výroková část  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 pořizovatel:Magistrát města Liberec,Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování 
                                                                                                                        

  

 

ZMĚNA Č.29 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC 
 

Zastupitelstvo města Liberec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu ( dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 
stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 
171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 
stavebního zákona, 
 

v y d á v á 
 

tuto změnu č. 29 územního plánu m ěsta Liberec, schváleného usnesením Zastupitelstva města 
Liberec č. 94/02 dne  25.6.2002, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou 
Města Liberec č. 2 /2002, a změněného  3. změnou územního plánu města Liberec, schválenou 
usnesením Zastupitelstva města Liberec č.27/04 dne 24.2.2004, jejíž závazná část byla vydána 
obecně závaznou vyhláškou Města Liberec č.1/2004 a dále změněného 4. změnou územního 
plánu města Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva města Liberec č.28/04 dne 24.2.2004, 
jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Liberec č.2/2004 a dále 
změněného 5., 6., 7a. a 10. změnou územního plánu města Liberec, schválených usneseními 
Zastupitelstva města Liberec č. 91/05 a 92/05 dne 26.5.2005, jejichž závazná část byla vydána 
obecně závaznou vyhláškou Města Liberec č.1/2005 a dále změněného 2. a 15. změnou 
územního plánu města Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva města Liberec č. 124/05 a 
125/05 dne 30.6.2005 a dále změněného 7c. a 17. změnou územního plánu města Liberec, 
schválenými usneseními Zastupitelstva města Liberec č. 180/05 a 183/05 dne 29.9.2005, jejichž 
závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Liberec č.4/2005 a dále změněného 
7b. a 13. změnou územního plánu města Liberec, schválených usneseními Zastupitelstvem města 
Liberec č. 217/05 a 218/05 dne 24.11.2005, jejichž závazná část byla vydána obecně závaznou 
vyhláškou Města Liberec č.5/2005 a dále změněného 14a. změnou územního plánu města 
Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva města Liberec č.240/05 dne 15.12.2005, jejíž 
závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Liberec č.10/2005 a dále 
změněného 23. změnou územního plánu města Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č.54/06 dne 30.3.2006, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou 
Města Liberec č.1/2006 a dále změněného 16. změnou územního plánu města Liberec, 
schválenou usnesením Zastupitelstva města Liberec č.75/06 dne 27.4.2006, jejíž závazná část 
byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Liberec č.2/2006 a dále změněného 11. změnou 
územního plánu města Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva města Liberec č.92/06 dne 
25.5.2006, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Liberec č.3/2006 
 a dále změněného 19. změnou územního plánu města Liberec, schválenou usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č.134/06 dne 29.6.2006, jejíž závazná část byla vydána obecně 
závaznou vyhláškou Města Liberec č.4/2006 a dále změněného 26. změnou územního plánu 
města Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva města Liberec č.215/06 dne 30.11.2006, jejíž 
závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Liberec č.5/2006 a dále změněného 
18a. a 18b. změnou územního plánu města Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva města 
Liberec č.237/06 a 238/06 dne 21.12.2006, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou 
vyhláškou Města Liberec č.6/2006 a dále upraveného 27. změnou územního plánu města Liberec, 
vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č.12/07 
ze dne 25.1.2007 a dále upraveného 34. změnou územního plánu města Liberec, vydanou 
opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č.190/07 ze dne 
29.11.2007 a dále upraveného 40. změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením 
obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č.61/08 ze dne 27.3.2008 a 
dále upraveného 32. změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy 
Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č.130/08 ze dne 26.6.2008 a dále upraveného 
42. změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem 
města Liberec na základě usnesení č.131/08 ze dne 26.6.2008 dále upraveného 50. změnou 


