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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
 
• navržené zadání 55. změny územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto 

usnesení, která je jeho nedílnou součástí, 

a  u k l á d á 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, aby zajistil následné kroky v procesu pořizo-

vání 55. změny územního plánu města Liberec. 

Termín: neprodleně 
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Dů v o d o v á  z p r á v a  
 

Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování (dále jen „pořizovatel“), je určen orga-
nizačním řádem Magistrátu města Liberec, jako organizační složka pro věcný výkon činností 
pořizovatele změn územního plánu města Liberec (dále jen „ÚPML“). Tvorba návrhu zadání 
je v kompetenci Odboru strategie a územní koncepce. 

Po zpracování návrhu zadání byl tento návrh pořizovatelem zákonným způsobem projed-
nán v připomínkovém řízení. Na základě uplatněných požadavků dotčených orgánů zpracova-
tel provedl úpravu a doplnění zadání pro schválení Zastupitelstvem města Liberec.  

Podle  ustanovení §47 odst. 4, stavebního zákona a v souladu s ustanoveními §94 odst. 1 a 
§102 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pořizovatel předkládá projednaný a upravený 
návrh zadání 55. změny ÚPML ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

 

Závěr:  

Stanovisko pořizovatele:  

Předložený návrh zadání 55. změny ÚPML, je v souladu s právními předpisy, 
s potřebami územního rozvoje města Liberec a s cíli a úkoly územního plánování a proto 
jej doporučuje   ke schválení  Zastupitelstvu města Liberec.   

 

Příloha : 

Materiál Zadání 55. změny územního plánu města Liberec pro zasedání Zastupitelstva 
města Liberec. 
 
 



STATUTÁRNÍ M STO LIBEREC 

ZADÁNÍ 55. ZM NY

ZÁVAZNÉ ÁSTI

ÚZEMNÍHO PLÁNU M STA LIBEREC 

hromadná zm na

PO IZOVATEL: 

MAGISTRÁT M STA LIBEREC 
Stavební ú ad. odd lení územního plánování 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 

ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: 
STATUTÁRNÍ M STO LIBEREC 
Odbor strategie a územní koncepce 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1

                 Ing. Lubor Franc      Ing. Zuzana Hepnerová 

zá í 2009 
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a)   požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn  plánovací dokumentace         
vydané krajem, pop ípad  z dalších širších územních vztah ,

b) požadavky na ešení vyplývající z územn  analytických podklad ,

c) požadavky na rozvoj území obce, 
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a rozvoj sídelní infrastruktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose, 

k) požadavky na vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo prov ení zm n
jejich využití územní studií, 

l) požadavky na vymezení ploch a koridor , pro které budou podmínky pro rozhodování 
o zm nách jejich využití stanoveny regula ním plánem, 

m) požadavky na vyhodnocení vliv  územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud 
dot ený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování 
vyhodnocení z hlediska vliv  na životní prost edí nebo pokud nevylou il významný vliv 
na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast, 

n) p ípadný požadavek na zpracování konceptu, v etn  požadavk  na zpracování variant, 

o) požadavky na uspo ádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspo ádání 
obsahu jejich od vodn ní s ohledem na charakter území a problémy k ešení v etn
m ítek výkres  a po tu vyhotovení. 
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Používané zkratky 

55. zm na  -   55. zm na závazné ásti územního plánu m sta Liberec 

UPML  - územní plán m sta Liberec 

UPD   - územn  plánovací dokumentace 

OV    -  istírna odpadních vod 

VPS   -  ve ejn  prosp šná stavba 

ÚP   - územní plán 

ZPF   - zem d lský p dní fond 

VKP   - významný krajinný prvek 



A)  POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMN
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POP ÍPAD  Z DALŠÍCH 
ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAH

Z politiky územního rozvoje (PÚR) nevyplývají žádné specifické požadavky pro ešení
55. hromadné zm ny územní plánu. Jednotlivé požadované zm ny respektují postavení 
m sta Liberce a jeho rozvoj koresponduje s rozvojovými dokumenty schválenými vládou 

eské republiky. 

Z ÚPD vydané Libereckým krajem nevyplývají žádné specifické požadavky, ale vzhledem 
k probíhajícím zm nám této dokumentace je t eba neustále sledovat soulad s aktuáln
platnou ÚPD Libereckého kraje.  

Navržené ešení musí být v souladu se strategickými dokumenty Libereckého kraje               
a strategickými dokumenty a rozvojovými plány m sta Liberec. 

B) POŽADAVKY NA EŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMN  ANALYTICKÝCH PODKLAD

Nelze p edpokládat, že by 55. zm na m la zásadní negativní vliv na udržitelný rozvoj území. 

Z provedených územn  analytických podklad  a provedených pr zkum  a rozbor  vyplývá 
pot eba respektovat zejména tyto limity využití území: 

- zátopová území, 

- OP lesa. 

C) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE 

ešení 55. zm ny nesmí být v rozporu s požadavky na rozvoj vycházejí ze schválené 
Strategie rozvoje Statutárního m sta Liberec 2007 – 2020 a nesmí výrazn  zhoršovat 
podmínky pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost 
spole enství obyvatel území. 

Podn t . 55/1 navrhuje využití v sou asné dob  nevyužívaných zem d lských ploch
v oblasti severovýchodní ásti lokality Nová Ruda pro rozvoj bydlení. Podn t navazuje na 
rozvojové plochy bydlení (lokalita Nová Ruda) a navrhuje jejich dopln ní severovýchodním 
sm rem podél nov  navržené dopravní spojky. Toto ešení zohled uje nesouhlas obyvatel 
v oblasti s p vodním dopravním propojením ulicí Východní. Dále bude prov eno umíst ní 
dopravního koridoru a VPS v oblasti.  

D) POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ UPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ 
(URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPO ÁDÁNÍ KRAJINY) 

Usnesením . 64/08 ze dne 27. 3. 2008 rozhodlo Zastupitelstvo m sta Liberec o po ízení 
55. zm ny závazné ásti územního plánu m sta Liberec. 

Zm na . 55 obsahuje celkem 2 podn ty ke zm n .

V 55. zm n  budou prov eny níže uvedené zám ry na pozemcích uvedených v následující 
tabulce:

íslo
podn tu

Katastrální 
území

íslo
parcelní

Zám r

55/1 Vratislavice
nad Nisou 

2581, 2582, 2601/3, 
2600, 2008/2 

zvýšení prostupnosti a dopravní propojení 
ul. Tanvaldská a Kunratická, zm na
funk ního využití na bydlení m stské 

55/2 Liberec
2851/3, 2852, ást
2851/1

zm na funk ního využití na bydlení 
m stské



Požadavkem zadání 55. hromadné zm ny je konkretizovat rozsah a vliv navržených zm n
zastavitelného území na celkovou koncepci územního plánu. P i zpracování  zm ny  je nutno 
ešení koordinovat s aktuálním stavem územního plánu, tj. v etn  schválených 

i rozjednaných zm n.

Návrh 55. hromadné zm ny nesmí ve svých d sledcích znemožnit pr chodnost krajiny          
a omezit vedení p ších a cyklistických tras. 

Navržené rozvojové zám ry  v 55. zm n  musí respektovat požadavky a zásady koncepce 
nakládání s odpady stanovené v územním plánu m sta.

Ve všech p ípadech je nutné  respektovat sou asnou výškovou a hmotovou proporcionalitu 
objekt  v navazujícím území. 

E) POŽADAVKY NA EŠENÍ VE EJNÉ INFRASTRUKTURY 

POŽADAVKY NA EŠENÍ KONCEPCE DOPRAVY

Dopravní napojení území u v tšiny navržených podn t  (jednotlivé bytové objekty i rodinné 
domy) nevyžaduje zásadní zm ny v koncepci dopravy územního plánu. V zájmu 
realizovatelnosti zám ru nutno dopravn  technicky posoudit a prov it plánované kapacity 
funk ních ploch a jejich vliv na dopravní provoz z hlediska dostate nosti a bezpe nosti
komunika ní sít .

Je t eba respektovat „Normovou kategorizaci krajských silnic II. a III. t ídy“, kterou schválilo 
zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením . 46/04/ZK ze dne 16.3.2004.  

Požadavkem zadání na podn t . 55/1 je zlepšení dopravní obslužnosti a dopravního 
propojení ulic Tanvaldská a Kunratická. Nov  budované komunikace je nutné napojit na 
komunikace existující. Zm na nesmí znemožnit dopravní propojení ulic Tanvaldská a 
Kunratická.

POŽADAVKY NA EŠENÍ KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

Požadavky na ešení energetiky vyplývají ze schválené koncepce energetiky a spoj
platného ÚP a zp sob zásobování energiemi je stanoven regulativy v oblastech zásobování 
energiemi. Pro novou výstavbu v lokalitách 55. zm ny budou platit obdobn .

U ešení odkanalizování a zásobování vodou vycházet ze schváleného Plánu rozvoje 
vodovod  a kanalizací Libereckého kraje, tzn. zejména odkanalizování v okrajových ástech 
m sta ešit oddílnou kanalizací. 

Ostatní požadavky a doporu ení jsou uvedeny v tabulce: 

Podn t íslo Požadavky na ešení

55/1
prov it možnost zásobování vodou a odkanalizování této oblasti územní 
studií
bude respektována trasa vodovodu a jeho ochranné pásmo 

F) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

P i ešení bude zajišt na rovnováha mezi požadavky na urbanizaci a obsluhu území a 
zám ry na zachování hodnot území. 

Návrh zm ny musí respektovat ochranu kulturního, architektonického a archeologického 
d dictví. (Nemovité kulturní památky a pop . jejich ochranná pásma vyzna it v grafické 
p íloze).

U podn tu . 55/2 je nutné respektovat m stskou památkovou zónu, která s lokalitou sousedí 
a nenarušovat charakter zástavby okolního území.  



Ostatní požadavky a doporu ení jsou uvedeny v tabulce: 

Podn t íslo Požadavky na ešení

55/2 respektovat VKP - potok 

G) POŽADAVKY NA VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY, VE EJN  PROSP ŠNÁ
OPAT ENÍ A ASANACE 

V lokalit  podn tu . 55/1 bude posouzena zm na trasy VPS dopravní D – 16 Východní. 

H)  DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P EDPIS
(NAP ÍKLAD POŽADAVKY NA OCHRANU VE EJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ 
OCHRANY, OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ, OCHRANY P ED
POVODN MI A JINÝMI RIZIKOVÝMI P ÍRODNÍMI JEVY)        

Podn t íslo Právní p edpis Požadavky na ešení

zákon . 289/1995 Sb. 
v platném zn ní

pro investi ní zám r využít p edevším plochy 
ve vzdálenosti v tší než 50 m od lesa  p i
nutnosti dodržení minimální p ípustné 
odstupové vzdálenosti od lesa 

55/1

zákon . 334/1992 Sb. 
v platném zn ní

respektovat p dy II. t ídy ochrany ZPF a jejich 
p ípadný zábor dostate n  zd vodnit

55/2
zákon . 254/2001 Sb. 
v platném zn ní

oblast leží áste n  v záplavovém území 100-leté 
vody – nutno zohlednit

Pozemky 2851/3, 2852 a ást pozemku 2851/1 v kú Liberec leží ve stanoveném záplavovém 
území vodního toku – Jizerského potoka. Nutná spolupráce se správcem povodí a správcem 
vodního toku. 

I) POŽADAVKY A POKYNY PRO EŠENÍ HLAVNÍCH ST ET  ZÁJM                        
A PROBLÉM  V ÚZEMÍ 

Popsané problémy a požadavky vycházejí z posouzení podn tu z hlediska kapacity              
a možných vliv  schválené zm ny na bezprost ední okolí. 

Podn t íslo Požadavky na ešení

55/1 posoudit vliv zm ny na povodí Pivovarských rybník  a na plochy lesa 



J) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY 
S OHLEDEM NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ INFRASTRUKTURY A POLOHU 
OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI NEBO ROZVOJOVÉ OSE 

V 55. zm n  bude u jednotlivých lokalit prov ena zm na využití dle následující tabulky: 

Podn t íslo
Funkce dle platného 
územního plánu 

Požadavek na zm nu funk ního využití 

55/1

2581 – plochy urbanizované 
zelen , 2582 – plochy 
zahrádek a chatových osad, 
2601/3 a ást 2600 – 
návrhové plochy sportu a 
rekreace, ást 2600 - 
 návrhové plochy bydlení 
istého a 2008/2 – plochy 

dopravy a dopravní 
vybavenosti 

BM
bydlení m stské

55/2 plochy sportu a rekreace – 
areál sportoviš

BM
bydlení m stské

K) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR , VE KTERÝCH BUDE 
ULOŽENO PROV ENÍ ZM N JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

Lokalita podn tu . 55/1 bude ešena studií s d razem na dopravní ešení.

L) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR , PRO KTERÉ BUDOU 
PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZM NÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY 
REGULA NÍM PLÁNEM 

Vypracovat pro lokalitu 55/1 regula ní plán za ú elem stanovení podmínek pro umíst ní a 
prostorové uspo ádání staveb v návaznosti na komplexní ešení požadavk  na dopravní 
infrastrukturu a urbanizovanou zele  pro celou lokalitu. 

M) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIV  ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD DOT ENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU K NÁVRHU 
ZADÁNÍ UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA 
VLIV  NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ NEBO POKUD NEVYLOU IL VÝZNAMNÝ VLIV 
NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU I PTA Í OBLAST 

Podle dostupných podklad  lze p edpokládat, že 55. zm na nebude mít vliv na vyhlášené 
pta í oblasti  ani na evropsky významné lokality (Natura 2000). Z provedených  pr zkum
a známých souvislostí v ešeném území dále nevyplývá podstatný vliv zm ny na životní 
prost edí a není p edpokládána nutnost provedení vyhodnocení vlivu zám ru na životní 
prost edí podle zvláštního zákona.  V rámci zm ny nebudou  proto tyto požadavky 
uplatn ny.

N) P ÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, V ETN  POŽADAVK
NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT 

V rámci zm ny nejsou tyto požadavky uplatn ny. 



O) POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ OBSAHU KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO 
PLÁNU A NA USPO ÁDÁNÍ OBSAHU JEJICH OD VODN NÍ S OHLEDEM NA 
CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K EŠENÍ V ETN  M ÍTEK VÝKRES
A PO TU VYHOTOVENÍ 

Zpracování návrhu dokumentace 55. zm ny, v etn  od vodn ní,  bude provedeno v rozsahu 
m n ných skute ností a se všemi náležitostmi stanovenými zákonem . 183/2006 Sb. 
v platném zm ní a jeho provád cími právními p edpisy, vyhláškou . 500/2006 Sb., a 
vyhláškou . 501/2006 Sb. Návrh 55. zm ny bude proveden v obsahovém len ní ve smyslu 
p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb. 

LÁNEK I.: Obsah 55. zm ny územního plánu 
podle  odstavce 1  - textová ást  návrhu zm ny musí obsahovat : 
p íslušnou  obsahovou ást,  tj. skute n  navrženou zm nu stávajícího územního plánu, 
vyplývajícího z p ijatého ešení, v tématickém ešení podle vyhlášky. Ze zadání vyplývají 
jednozna n  body  c/ urbanistická koncepce  a  i/  údaje  o po tu list  dokumentace zm ny.

podle odstavce 3 -   grafická ást návrhu zm ny musí obsahovat:  
Grafická ást 55. zm ny bude zpracována jako samostatný vý ez k níže uvedeným 
výkres m ÚP v rozsahu dot eného území, vyhotovených digitáln

- vý ez  výkresu z ÚPML . 1 Hlavní výkres v m ítku 1: 5 000 (bez zákresu limit) 
- vý ez výkres z ÚPML . 10 Ve ejn  prosp šné stavby a asana ní úpravy v m ítku 

1:5 000 

LÁNEK II.: Obsah od vodn ní  55. zm ny územního plánu  

- podle  odstavce 1. textová ást od vodn ní bude obsahovat: 

 Vyhodnocení souladu s ÚPD vydanou Libereckým krajem 

Vyhodnocení vlivu p ijatého ešení na bezprost ední okolí lokalit a koordinace 
využívání území z hlediska lokálních vztah

Údaje o spln ní zadání

Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení 

 Od vodn ní p ijatého ešení 

- podle odst. 2 – grafická ást od vodn ní bude obsahovat  vý ezy z následujících výkres
ÚP:

. 1  Hlavní výkres    1:5 000 (jako koordina ní výkres) 

. 12  Vyhodnocení záboru ZPF   1:5 000 

Návrh dokumentace 55. zm ny bude p edán 1 x v digitální podob  na digitálních nosi ích
takto: obsah ve formátech .dgn, .pdf, .doc; od vodn ní ve formátech .dgn, .pdf, .doc  a 1 x ve 
standardním papírovém provedení.  

Po et vyhotovení kone né dokumentace a její formáty budou dodate n  upraveny ve 
smlouv  o dílo.



Grafická ást: 
schéma lokalizace v území 

lokalita 55/1 

 lokalita 55/2 
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