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 Předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 41. změna územního plánu 
města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí, 
 

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

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora: 

1) aby  zajistil oznámení o vydání 41. 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.46/07 ze dne 29.3.2007, bylo schváleno zadání  41. 
změny územního plánu města Liberec ( dále jen „ÚPML“). Podstata změny je popsána 
v kapitole C2 – 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     
41. 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 případě, 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 41. 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 41. změna územního plánu města Liberec. 
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ZM�NA �.41 ÚZEMNÍHO PLÁNU M�STA LIBEREC 

Zastupitelstvo m�sta Liberec, p�íslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona �. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním �ádu ( dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a 
p�ílohy �.7 vyhlášky �.500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací dokumentaci a 
zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, § 171 a následujících zákona �.500/2004 Sb., správní �ád, ve 
spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona, 

v y d á v á 

tuto zm�nu �. 41 územního plánu m�sta Liberec, schváleného usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �. 
94/02 dne  25.6.2002, jehož závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �. 2 /2002, 
a zm�n�ného  3. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec 
�.27/04 dne 24.2.2004, jejíž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.1/2004 a 
dále zm�n�ného 4. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta 
Liberec �.28/04 dne 24.2.2004, jejíž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec 
�.2/2004 a dále zm�n�ného 5., 6., 7a. a 10. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválených usneseními 
Zastupitelstva m�sta Liberec �. 91/05 a 92/05 dne 26.5.2005, jejichž závazná �ást byla vydána obecn�
závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.1/2005 a dále zm�n�ného 2. a 15. zm�nou územního plánu m�sta 
Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva m�sta Liberec �. 124/05 a 125/05 dne 30.6.2005 a dále 
zm�n�ného 7c. a 17. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválenými usneseními Zastupitelstva m�sta 
Liberec �. 180/05 a 183/05 dne 29.9.2005, jejichž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou 
M�sta Liberec �.4/2005 a dále zm�n�ného 7b. a 13. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválených 
usneseními Zastupitelstvem m�sta Liberec �. 217/05 a 218/05 dne 24.11.2005, jejichž závazná �ást byla 
vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.5/2005 a dále zm�n�ného 14a. zm�nou územního plánu 
m�sta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �.240/05 dne 15.12.2005, jejíž závazná 
�ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.10/2005 a dále zm�n�ného 23. zm�nou 
územního plánu m�sta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �.54/06 dne 30.3.2006, 
jejíž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.1/2006 a dále zm�n�ného 16. 
zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �.75/06 dne 
27.4.2006, jejíž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.2/2006 a dále 
zm�n�ného 11. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec 
�.92/06 dne 25.5.2006, jejíž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.3/2006 
 a dále zm�n�ného 19. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta 
Liberec �.134/06 dne 29.6.2006, jejíž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec 
�.4/2006 a dále zm�n�ného 26. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva 
m�sta Liberec �.215/06 dne 30.11.2006, jejíž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta 
Liberec �.5/2006 a dále zm�n�ného 18a. a 18b. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválených 
usneseními Zastupitelstva m�sta Liberec �.237/06 a 238/06 dne 21.12.2006, jejíž závazná �ást byla vydána 
obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.6/2006 a dále upraveného 27. zm�nou územního plánu m�sta 
Liberec, vydanou opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení �.12/07 ze 
dne 25.1.2007 a dále upraveného 34. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, vydanou opat�ením obecné 
povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení �.190/07 ze dne 29.11.2007 a dále upraveného 
40. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, vydanou opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem m�sta 
Liberec na základ� usnesení �.61/08 ze dne 27.3.2008 a dále upraveného 32. zm�nou územního plánu m�sta 
Liberec, vydanou opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení �.130/08 ze 
dne 26.6.2008 a dále upraveného 42. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, vydanou opat�ením obecné 
povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení �.131/08 ze dne 26.6.2008 dále upraveného 50. 
zm�nou územního plánu m�sta Liberec, vydanou opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec 
na základ� usnesení �.8/09 ze dne 29.1.2009, dále upraveného 29. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, 
vydanou opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení �. 138/09 ze dne 
25.6.2009 a dále upraveného 21. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, vydanou opat�ením obecné povahy 
Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení ze dne 24.9.2009. 



A VYMEZENÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ 
 - NEUPLAT�UJE SE 

B KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ M�STA 
 - NEUPLAT�UJE SE 

C URBANISTICKÁ KONCEPCE 

C3 VYMEZENÍ PLOCH P�ESTAVBY 

P�estavbové plochy vymezené v grafické �ásti územního plánu m�sta Liberec se 41.Zm�nou 
rozši�ují o navrženou lokalitu �.41 Plochy bydlení m�stského (BM). 

Rozší�ení p�estavbových ploch je provedeno na úkor zastav�ných Ploch drobné výroby, sklad�, 
živnostenských provozoven, stavebnictví (VD). 

Ozna�ení dle 41.Zm�ny Nové využití navrhované v 41.Zm�n� Katastrální území 

41 Plochy bydlení m�stského (BM) – p�estavbové Kate�inky u Liberce 

Závazná �ást územního plánu m�sta Liberec – regulativy funk�ního a prostorového uspo�ádání 
území – se v d�sledku díl�ích zm�n provedených ve 41.Zm�n� dopl�uje v kapitole 4.3.2 SV –
 SEKTOR SEVEROVÝCHOD, odstavci 2. Vymezení hlavních návrhových a p�estavbových lokalit, 
pododstavci a) plochy pro bydlení: 

„lokalita Kate�inská x Polední (BM – p�estavbová)“ 

D  KONCEPCE VE�EJNÉ INFRASTRUKTURY 
 - NEUPLAT�UJE SE 

E KONCEPCE USPO�ÁDÁNÍ KRAJINY 
 - NEUPLAT�UJE SE 

F STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽÍTÍ PLOCH 
 - NEUPLAT�UJE SE 

G VYMEZENÍ VPS A VPO, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K 
POZEMK�M A STAVBÁM VYVLASTNIT 
 - NEUPLAT�UJE SE 

H  VYMEZENÍ VPS A VPO, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT 
P�EDKUPNÍ PRÁVO 
 - NEUPLAT�UJE SE 

I VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR� ÚZEMNÍCH REZERV 
 - NEUPLAT�UJE SE 



J VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR� K PROV��ENÍ RP, ÚZEMNÍ 
STUDIÍ 
 - NEUPLAT�UJE SE 

K ÚDAJE O PO�TU LIST� A VÝKRES� 41.ZM�NY 
Textová �ást 41.Zm�ny územního plánu m�sta Liberec obsahuje 3 strany textu. Grafická �ást 

41.Zm�ny územního plánu m�sta Liberec obsahuje 1 výkres formátu A4. 

Textová �ást Od�vodn�ní 41.Zm�ny územního plánu Liberec obsahuje 9 stran textu. Grafická �ást 
Od�vodn�ní 41.Zm�ny územního plánu Liberec obsahuje 2 výkresy formátu A4. 



O d � v o d n � n í 

A POSTUP P�I PO�ÍZENÍ ZM�NY 
O po�ízení 41.Zm�ny závazné �ásti územního plánu m�sta Liberec rozhodlo Zastupitelstvo m�sta 

Liberec Usnesením �.46/07 ze dne 29.3.2007. Podkladem pro zpracování návrhu 41.Zm�ny je Zadání 
41.Zm�ny schválené usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �.132/08 ze dne 23.6.2008. 

Dne 2.9.2009 se konalo spole�né jednání o návrhu zm�ny �.41 územního plánu m�sta Liberec. Na spole�ném 
byly dot�ené orgány vyzvány k uplatn�ní svých stanovisek a to nejdéle do 30-ti dn� od spole�ného jednání. 
Na základ� obdržených stanovisek po�izovatel zpracoval opat�ení obecné povahy, kterým se bude vydávat 
zm�na �. 41. 

Dne 5.5.2009 byla p�edložena upravená dokumentace návrhu zm�ny �. 41 ÚPML v�etn� návrhu 
opat�ení obecné povahy Krajskému ú�adu Libereckého kraje, k posouzení podle § 51 stavebního zákona.  

B VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMN� PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU 
KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z 
HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH�. 

B1 VYHODNOCENÍ ŠIRŠÍCH VZTAH�

41.Zm�na v navržené lokalit� �.41 ne�eší aktivity p�esahující hranici �ešeného území platného 
ÚPML. 

B2 VYHODNOCENÍ SOULADU S VYŠŠÍMI KONCEPCEMI 

B2.1 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

PÚR byla schválena usnesením vlády �R �.561 ze dne 17.5.2006. Územní plán m�sta Liberec i jeho 
41.Zm�na je v souladu s požadavky a prioritami Politiky územního rozvoje �R. Liberec je za�len�n do 
rozvojové oblasti OB7 Liberec. Zvláštní požadavky na 41.Zm�nu z pohledu PÚR �R nevyplývají. 

B2.2 VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM 

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Libereckého kraje zpracované v roce 2007 spole�ností SAUL s.r.o. 
dosud nebyly schváleny. Žádné požadavky ze ZÚR pro �ešené území 41.Zm�ny nevyplývají. 41.Zm�na je 
v souladu s koncepcemi této dokumentace v aktuálním stavu, lokalita �.41 nezasahuje do ploch 
nadregionálních a regionálních prvk� ÚSES ani do koridor� nad�azené infrastruktury navržených v této 
dokumentaci. Soulad s touto dokumentací bude nadále sledován. 

C VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 
41.Zm�na vytvá�í p�edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spo�ívá ve 

vyváženém vztahu podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro hospodá�ský rozvoj a pro soudržnost 
spole�enství obyvatel území a který uspokojuje pot�eby sou�asné generace, aniž by ohrožoval podmínky 
života generací budoucích. 

41.Zm�na zajiš�uje p�edpoklady pro udržitelný rozvoj území zm�nou ú�elného využití a 
prostorového uspo�ádání území s cílem dosažení obecn� prosp�šného souladu ve�ejných a soukromých 
zájm� na rozvoji území. 

41.Zm�na koordinuje ve�ejné i soukromé zám�ry zm�n v území, výstavbu a jiné �innosti ovliv�ující 
rozvoj území a konkretizuje ochranu ve�ejných zájm� vyplývajících ze zvláštních právních p�edpis�. 

41.Zm�na ve ve�ejném zájmu chrání a rozvíjí p�írodní a civiliza�ní hodnoty území. P�itom chrání 
krajinu jako podstatnou složku prost�edí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to 



respektuje podmínky pro hospodárné využívání zastav�ného území a zajiš�uje ochranu nezastav�ného území 
a nezastavitelných pozemk�. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a 
míru využití zastav�ného území. 

D    VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁD�CÍCH PRÁVNÍCH P�EDPIS�. 

S požadavky stavebního zákona �. 183/2006 Sb., v pl. zn. a jeho provád�cích právních p�edpis�m 
zejména s vyhl. �. 500/2006 Sb. o územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn�
plánovací �innosti a s vyhl. �. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, je 
dokumentace zm�ny �. 41 v  souladu. 

E VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH P�EDPIS�
41.Zm�na je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních p�edpis�. 

E2.1 VYHODNOCENÍ SOULADU SE STRATEGICKÝMI DOKUMENTY
V 41.Zm�n� jsou respektovány územní dopady ze schválených rozvojových program�

zabývajících se rozvojem m�sta (Strategie rozvoje SML 2007-2020 schválená 13.12.2007). 

F ÚDAJE O SPLN�NÍ ZADÁNÍ 
Zadání 41.Zm�ny je spln�no návrhem zm�ny funk�ního využití zastav�ných ploch zastav�ného 

území platného ÚPML v lokalit� �.41 – za�azení do ploch p�estavby. 

Promítnutí d�sledk� 41.Zm�ny do sm�rné �ásti platného ÚPML nebylo podle pokynu po�izovatele 
v rámci 41.Zm�ny �ešeno. V sou�asnosti probíhá zpracování ÚAP, v jejichž rámci bude nov� prov��eno i 
�ešené území. 41.Zm�na není v rozporu s hlavní strategií rozvoje m�sta a proto Statutární m�sto Liberec 
zm�nu sm�rné �ásti nepožaduje. 

Byly provedeny terénní pr�zkumy pro zastavovací studii, která je podkladem pro zpracování 
41.Zm�ny. Na základ� této studie jsou zm�nou funk�ního využití p�edm�tné plochy vytvo�eny územní 
podmínky pro revitalizaci chátrajícího výrobního areálu na soubor nájemního bydlení. Ve studii byla 
posouzena možnost ochrany hodnotných solitér vzrostlé zelen�. 

Stanoviska k Zadání 41.Zm�ny jsou v návrhu 41.Zm�ny zohledn�na. 

PODROBNÝ POPIS NÁVRHOVÝCH LOKALIT 
�íslo lokality dle 41.Zm�ny 41 
Katastrální území Kate�inky u Liberce 
Velikost plochy (m2) 6268 
P�vodní využití navržené v ÚP Plochy drobné výroby, sklady, živnostenské provozovny, stavebnictví (VD) – stav 
Nové využití navržené v 41.Zm�n� Plochy bydlení m�stského (BM) – p�estavbové 
Doporu�ená kapacita 70 bj. 
Dopravní p�ístupnost návaznost na stávající komunikace Kate�inská a Polední – bez vlivu na koncepci ÚPML 
Napojení na inženýrské sít� shodné s p�vodními plochami VD – bez vlivu na koncepci ÚPML 
Poznámka zm�na funkce zastav�ných ploch v zastav�ném území – p�estavba brownfields, nerozši�uje 

rozsah zastavitelného území ÚPML 
Limity využití území - 

G Komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení 
Kompletn� zpracované územn� analytické podklady pro m�sto Liberec dosud k dispozici nejsou. 

Z pr�zkum� a rozbor� platného ÚPML a zpracovaných podklad� však vyplývá pot�eba iniciace již navržené 
revitalizace brownfields v Kate�inském údolí modelovým p�íkladem, kterým se p�edm�tný zám�r m�že stát. 



G1 VYHODNOCENÍ Ú�ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ A 
POT�EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

P�edm�tem �ešení 41.Zm�ny je zm�nit funk�ního využití stávajících ploch drobné výroby, sklad�, 
živnostenských provozoven, stavebnictví (VD) na plochy bydlení m�stského (BD) a uspokojit tak poptávku 
po bydlení v nájemních bytech v nestandardním prost�edí údolí �erné Nisy a p�isp�t tak rovn�ž 
k celodennímu oživení této �ásti m�sta Liberce. 

V návrhu je nad rámec zpracované podkladové dokumentace (SAUL s.r.o., Ing.arch. J.Plašil, 2007) 
vymezený rozsah areálu ve vlastnictví žadatel� o zm�nu rozší�en o navazující plochy a stavby západním 
sm�rem podél Kate�inské ulice tvo�ící p�vodn� i dnes jeden funk�ní celek. 

41.Zm�nou navrhované plochy p�estavby (lokalita �.41) se zm�nou funk�ního využití jsou 
situovány na zastav�né plochy v zastav�ném území, �ímž nerozši�ují zastavitelné území platného ÚPML. 

G2 OD�VODN�NÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A POŽADAVK� NA 
OCHRANU HODNOT V ÚZEMÍ 

G2.1 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

VYMEZENÍ A VNIT�NÍ �LEN�NÍ ÚZEMÍ 

Rozsah �ešeného území platného ÚPML definovaný v kapitole 1.1.Vymezení �ešeného území podle 
katastrálních území textové �ásti platného ÚPML se v d�sledku díl�ích zm�n provedených ve 41.Zm�n�
nem�ní. 

Rozsah �ešeného území 41.Zm�ny je dán požadavky Zadání na posouzení a zapracování. V rámci 
41.Zm�ny je vymezena 1 lokalita v k.ú. Kate�inky u Liberce. 

ROZVOJOVÉ P�EDPOKLADY OBCE 

Rozvojové p�edpoklady m�sta Liberec popsané v kapitole 5.Základní p�edpoklady a podmínky 
vývoje obce textové �ásti platného ÚPML se v d�sledku díl�ích zm�n provedených ve 41.Zm�n� nem�ní. 

Navržená lokalita zm�nou funk�ního využití tzv. brownfields tyto p�edpoklady respektuje. 

SPOLE�ENSKÝ POTENCIÁL OBCE 

Demografická problematika uvedená v kapitole 4.Demografický a sociální vývoj území textové �ásti 
platného ÚPML se v d�sledku díl�ích zm�n provedených ve 41.Zm�n� nem�ní. 

Demografický význam p�ír�stku obyvatel nových cca 70 bj. je z celkového hlediska m�sta 
zanedbatelný, významné je však oživení této jeho umrtvené �ásti. 

HOSPODÁ�SKÝ POTENCIÁL OBCE 

Hospodá�ský potenciál obce uvedený v kapitole 6.6.Výroba textové �ásti platného ÚPML se 
v d�sledku díl�ích zm�n provedených ve 41.Zm�n� nem�ní. 

Navržená lokalita zm�nou funk�ního využití neoslabuje hospodá�skou základnu m�sta, protože 
p�vodní výrobní areál je již dlouhodob� nevyužívaný.



POTENCIÁL ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ OBCE 

Potenciál životního prost�edí obce uvedený v kapitole 3.P�írodní podmínky textové �ásti platného 
ÚPML se v d�sledku díl�ích zm�n provedených ve 41.Zm�n� nem�ní. 

41.Zm�na respektuje platná zn�ní zákon� ve vztahu k ochran� p�írody, vodních zdroj�, ZPF, PUPFL 
a platné hygienické p�edpisy. 

Koncepce �ešení 41.Zm�ny je navržena v maximáln� dosažitelném souladu p�írodních a 
civiliza�ních funkcí v limitech požadavk� dodržení podmínek zdravého životního prost�edí, v lokalit� budou 
v následujících stupních projektové p�ípravy chrán�ny hodnotné solitéry vzrostlé zelen�. 

G2.2 OD�VODN�NÍ OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OBCE 

P�ÍRODNÍ A KULTURNÍ HODNOTY 

Realizací zám�ru 41.Zm�ny nedojde k dot�ení p�írodních a kulturních hodnot v �ešeném území. 
Plocha 41.Zm�ny nezasahuje do prvk� ÚSES. Lokalita nezasahuje do lesních pozemk�, nachází se však v 
t�sném sousedství lesních okraj�. Obecn� bude postupováno v souladu s §4 odst.1 zákona �.289/1995 Sb. o 
lesích, v platném zn�ní. 

Následující stupn� projektové p�ípravy budou �ešeny tak, aby zásah do m�stské krajiny byl pln� v 
souladu s historicky se rozvíjejícím zp�sobem zástavby charakteristickým pro tuto lokalitu.

CIVILIZA�NÍ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY 

Dot�ení civiliza�ních a architektonických hodnot v �ešeném území se v d�sledku zm�ny funk�ního 
využití lokality nem�ní. 	ešené území se nachází mimo m�stskou památkovou zónu, nenachází se zde, ani 
není dot�ena žádná nemovitá kulturní památka. 

Následující stupn� projektové p�ípravy zachovají v souladu s podkladovou dokumentací historický 
osmiboký tovární komín i další architektonické prvky typické pro tradi�ní pr�myslovou architekturu v údolí 
�erné Nisy. 

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Limity využití území m�sta Liberec stanovené v kapitole 5.2.Limity využití území textové �ásti 
územního plánu m�sta Liberec – regulativy funk�ního a prostorového uspo�ádání území se v d�sledku 
41.Zm�ny nem�ní. Omezení a limitující prvky vyplývající ze všech dot�ených obecn� závazných právních 
p�edpis�, norem a správních rozhodnutí pro 41.Zm�nu byly p�evzaty z jednotlivých výkres� a kapitol 
platného ÚPML. 

P�i �ešení jsou dodržena ustanovení všech dot�ených obecn� závazných právních p�edpis� a norem s 
p�ihlédnutím k omezením, která tyto právní p�edpisy ukládají. 

41.Zm�na nenavrhuje žádné nové limity vycházející z konkrétních podmínek v souvislosti s novou 
funkcí �ešené lokality. 

G3 OD�VODN�NÍ P�IJATÉHO �EŠENÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 
V rámci prací na návrhu 41.Zm�ny byl vyhodnocen požadavek Zadání na �ešení zm�ny funk�ního 

využití p�edm�tných zastav�ných ploch. Z urbanistického hlediska a s p�ihlédnutím k výhledové revitalizaci 
�ešeného území se tento požadavek jeví jako optimáln� dostupné �ešení. V rámci zpracování návrhu nebyly 
m�n�ny hranice ploch s rozdílným zp�sobem využití. Variantní �ešení nebylo prov��ováno. 

Oproti podkladové dokumentaci byla hranice lokality �.41 uvedena do souladu s hranicí funk�ní 
plochy vymezenou v ÚPML tak, aby bez ohledu na majetkové pom�ry došlo ke zm�n� funk�ního využití 
pouze a práv� na plochách, kde je to nezbytn� nutné. 

G4 OD�VODN�NÍ KONCEPCE VE�EJNÉ INFRASTRUKTURY 

OD�VODN�NÍ NÁVRHU ZM�NY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Dosavadní koncepce dopravy m�sta Liberec stanovená v kapitole 6.Doprava textové �ásti územního 
plánu m�sta Liberec – regulativy funk�ního a prostorového uspo�ádání území založená na využití stávající 
sít� základních komunikací se v d�sledku 41.Zm�ny nem�ní. 

Hlavní p�ipojení ploch bydlení m�stského je �ešeno z jihu z ulice Kate�inské, podružné p�ipojení 



z východu z ulice Polední. Je zachováno umíst�ní autobusové zastávky MHD. 

OD�VODN�NÍ NÁVRHU ZM�NY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Dosavadní koncepce technické infrastruktury m�sta Liberec stanovená v kapitole 7.Technická 
infrastruktura textové �ásti územního plánu m�sta Liberec – regulativy funk�ního a prostorového uspo�ádání 
území se v d�sledku 41.Zm�ny nem�ní. 

41.zm�na jako celek nevyžaduje zm�nu koncepce zp�sobu zásobování energiemi ani zm�ny v 
koncepci �ešení vodovod� a kanalizace v platném ÚPML. Koncep�ní �ešení energetiky vychází ze schválené 
koncepce energetiky a spoj� platného ÚPML, zp�sob zásobování energiemi je stanoven regulativy v 
oblastech zásobování energiemi. 

P�i �ešení odkanalizování se bude vycházet ze schváleného Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací 
Libereckého kraje. Jako do�asné �ešení se zde po projednání s OŽP MML p�ipouští p�ebudování stávajícího 
t�íkomorového septiku na sousedním pozemku na domovní �OV pro celý areál. Napojení na ve�ejný 
vodovod si vyžádá rekonstrukci vdv. �adu v úseku od mostu k areálu z kovového provedení na plastové. 
Textová �ást platného ÚPML se však z hlediska této problematiky v d�sledku díl�ích zm�n provedených 
v 41.Zm�n� nem�ní. 

Dot�ené území 41.Zm�ny není zasaženo trasami kapacitních inženýrských sítí, na druhé stran� je 
území napojeno na energie a další média z rozvod� ur�ených pro p�vodní Plochy drobné výroby (VD). 

OD�VODN�NÍ NÁVRHU ZM�NY OB�ANSKÉHO VYBAVENÍ 

Koncepce ob�anského vybavení ve�ejné infrastruktury stanovená platným ÚPML se v d�sledku 
41.Zm�ny nem�ní. 

P�ípadné pot�eby ob�anského vybavení lokálního významu jsou �ešitelné v rámci p�ípustných a 
podmín�n� p�ípustných �inností dle platných regulativ� pro Plochy bydlení m�stského. 

OD�VODN�NÍ NÁVRHU VE�EJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Platný ÚPML nepracuje s pojmem „ve�ejné prostranství“ ve smyslu zákona �.183/2006 Sb., 
vyhlášek �.500 a �.501/2006 Sb. a jejich p�íloh. 

41.Zm�na nenavrhuje žádné plochy ve�ejných prostranství ve smyslu t�chto p�edpis�, protože jejich 
izolovaný návrh bez návaznosti na celkovou koncepci se jeví i s ohledem na velikost p�edm�tné plochy jako 
bezú�elný. Je však nutno zachovat prostor zastávky MHD jižn� od p�edm�tné plochy. 

OD�VODN�NÍ NÁVRHU �EŠENÍ POŽADAVK� CIVILNÍ OCHRANY 

Podmínky pro �innosti na území m�sta Liberec z hlediska civilní ochrany se v d�sledku 41.Zm�ny 
nem�ní. Pro 41.Zm�nu platí �ešení požadavk� civilní ochrany schválené ÚPML. 

41.Zm�na nevyvolává speciální požadavky vyplývající ze zvláštních p�edpis�. 

Plocha 41.Zm�ny je v kontaktu se stanoveným záplavovým územím 100-leté vody, které však do ní 
nezasahuje. 

G5 OD�VODN�NÍ KONCEPCE USPO�ÁDÁNÍ KRAJINY 

Koncepce uspo�ádání krajiny platného ÚPML se v d�sledku 41.Zm�ny nem�ní. Návrhy 41.Zm�ny se 
nedotýkají lesních pozemk� (PUPFL), jsou situovány p�evážn� na ostatních plochách. Realizací zám�ru 
nedojde k narušení sou�asného charakteru krajinného rázu ani k narušení celom�stské kostry zelen�. 

G6 OD�VODN�NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZP�SOBEM VYUŽITÍ 

V Zadání 41.Zm�ny nebyly požadovány a ani z �ešení 41.Zm�ny nevyplynuly zm�ny ve stanovení 
podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití platného ÚPML. 

G7 OD�VODN�NÍ VYMEZENÍ VPS A VPO 

V Zadání 41.Zm�ny nebyly požadovány a ani z �ešení 41.Zm�ny nevyplynuly zm�ny ve vymezení 
ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn� prosp�šných opat�ení a asanací platného ÚPML. 



G8 OD�VODN�NÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR� K PROV��ENÍ RP A 
ÚZEMNÍ STUDIÍ 

V Zadání 41.Zm�ny nebyly uplatn�ny a ani z �ešení 41.Zm�ny nevyplynuly požadavky na prov��ení 
ploch a koridor� regula�ním plánem. 

Podkladem pro zpracování 41.Zm�ny byla podkladová dokumentace územní a objemové studie 
(SAUL s.r.o., Ing.arch. J.Plašil, 2007), která stanovila architektonické �ešení, zohlednila krajinný ráz, 
urbanistické souvislosti, �ešení technické infrastruktury i opat�ení k eliminaci zásah� do prvk� p�írody. 

H INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIV� NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK 
BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIV�
NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ. 

Podle dostupných podklad� bylo p�i schvalování Zadání 41.Zm�ny konstatováno, že 41.Zm�na 
nebude mít vliv na vyhlášené Pta�í oblasti ani evropsky významné lokality (NATURA 2000). Celá lokalita 
se nachází v zastav�ném území. Vzhledem k tomu, že p�edkládané �ešení p�edstavuje pozitivní zm�ny v��i 
životnímu prost�edí, není požadováno ani provedení vyhodnocení vlivu na životní prost�edí. 

I VYHODNOCENÍ P�EDPOKLÁDANÝCH D�SLEDK�
NAVRHOVANÉHO �EŠENÍ NA ZPF A PUPFL. 

Vyhodnocení zábor� ZPF na území m�sta Liberec provedené podle zákona �.334/92 Sb. a provád�cí 
vyhlášky �.13/94 Sb. v kapitole B.18.Zem�d�lský p�dní fond textové �ásti platného ÚPML se v d�sledku 
díl�ích zm�n provedených v 41.Zm�n� dopl�uje následujícím zp�sobem: 

Údaje platného ÚP se dopl�ují o: 

- Plochy bydlení 
- 41 – Plochy bydlení m�stského (BM) – p�estavbové 

Následné vyhodnocení d�sledk� navržených zm�n funk�ního využití lokality �.41 na zem�d�lský 
p�dní fond (dále ZPF) je zpracováno v intencích vyhlášky MŽP �.13/1994 Sb. ze dne 29.12.1993 (ve zn�ní 
následných p�edpis�), kterou se upravují n�které podrobnosti ochrany ZPF, dle §6 (postupy k zajišt�ní 
ochrany ZPF p�i zpracování dokumentace staveb pot�ebné k vydání územního rozhodnutí, s náležitostmi dle 
5.p�ílohy vyhlášky). 

Výpo�ty plošných požadavk� lokality jsou provedeny z digitalizovaného mapového podkladu. 
Uvád�né údaje o plochách jsou oproti ÚPML uvedeny v m2, zaokrouhlen� na celou tuto jednotku. 



CELKOVÉ SESTAVENÍ PLOŠNÝCH POŽADAVK� DLE ZÁKL.DRUH� POZEMK�
(kapitola Bilance odn�tí dle struktury ZPF a HPJ textové �ásti platného ÚPML) 

Dle poskytnutých podklad� nejsou v �ešeném území evidovaná provedená meliora�ní opat�ení. 
Údaje o ochran� ZPF jsou uvedeny následn�. 

SESTAVENÍ „ZASTAVITELNÝCH PLOCH“ 
z toho celková 

vým�ra 
záboru  

zábor ZPF 
celkem orná p�da TTP zahrady 

nezem�d�lské 
pozemky celkem 

z toho PUPFL SZÚ 

lokalita �.41 
6268 0 0 0 0 6268 0 6268 

Celkem „p�estavbové plochy“ 
6268 0 0 0 0 6268 0 6268 

Kvalita a kategorizace zm�nou dot�ených pozemk� ZPF 

Vzhledem k tomu, že se lokalita �.41 nachází v (sou�asn�) zastav�ném území, jsou pro ní údaje o 
bonitovaných p�dn� ekologických jednotkách (BPEJ) irelevantní, stejn� jako vyhodnocení zábor� ZPF dle 
t�íd ochrany. Jsou však uvedeny pro orientaci. Jsou uvedeny pouze lokality a jejich �ásti na ZPF. 

J ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH OD�VODN�NÍ 
  
         - nebyly uplatn�ny 

K   VYHODNOCENÍ P�IPOMÍNEK 

 - nebyly uplatn�ny 

Pou�ení:

Proti zm�n� �. 41 územního plánu m�sta Liberec, vydané formou opat�ení obecné povahy nelze podat  
opravný prost�edek ( § 173 odst. 2 správního �ádu ) 

 Ing.Ji�í Kittner        Ing.František Hruša 

       primátor m�sta Liberec                                                                                 nám�stek primátora  
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