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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo m sta po projednání       

s c h v a l u j e     

 

navržené zadání 41.2 zm"ny územního plánu m"sta Liberec ve zn ní p!ílohy tohoto usne-

sení, která je jeho nedílnou sou"ástí 

a  u k l á d á

Ing. Františkovi Hrušovi, nám stkovi primátora, aby zajistil následné kroky v procesu po!izo-

vání 41.2 zm ny územního plánu m sta Liberec. 

Termín: neprodlen  

 
 
 
 



 
 

STATUTÁRNÍ M STO LIBEREC 
 
 
 
 

 
ZADÁNÍ 41.2 ZM NY  

 

ZÁVAZNÉ !ÁSTI 

ÚZEMNÍHO PLÁNU M STA LIBEREC 
 

 
 

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 
 

duben 2010 



OBSAH 
 
Textová  ást: 
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, 

d) požadavky na plošné a prostorové upo!ádání území (urbanistickou koncepci                
a koncepci uspo!ádání krajiny), 

e) požadavky na !ešení ve!ejné infrastruktury, 

f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území, 

g) požadavky na ve!ejn  prosp šné stavby, ve!ejn  prosp šná opat!ení a asanace, 

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),    

i) požadavky a pokyny pro !ešení hlavních st!et" zájm" a problém" v území, 

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, 

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. 

 

Grafická  ást: 

  schéma lokalizace. 

 

POUŽÍVANÉ ZKRATKY 
41.2 zm na  -   41.2 zm na územního plánu m sta Liberec 

ÚPML  - územní plán m sta Liberec 

ÚPD   - územn  plánovací dokumentace 

PÚR   - politika územního rozvoje  

ÚSES  - územní systém ekologické stability 

CHKO  - chrán ná krajinná oblast 

VPS   - ve!ejn  prosp šná stavba 

$OV   - #istírna odpadních vod 

OP   -  ochranné pásmo 

 2



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

Z politiky územního rozvoje (PÚR $R 2008) nevyplývají žádné specifické požadavky 
pro !ešení 41.2 zm ny územní plánu.  
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# 
Lze p!edpokládat, že zm na #. 41.2 nebude mít negativní vliv na životní prost!edí, 
hospodá!ský rozvoj ani na soudržnost spole#enství obyvatel.  
Z provedených územn  analytických podklad" a provedených pr"zkum" a rozbor" vyplývá 
pot!eba respektovat zejména tyto limity využití území: 

- OP plynovodu, 
- OP vrchního vedení VVN, 
- vedení tramvajové trati. 

V ÚAP - výkresu zám r" je #ást p!edm tné plochy vymezena jako plocha m stské zelen . 
Na základ  provedeného biologického zhodnocení, které vedl Ing. Voni#ka, byly zjišt ny 
nové skute#nosti, na jejichž základ  se tento zám r p!ehodnocuje. 

C) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE 
Ve zm n  #. 41.2 je navržena výstavba nových bytových a administrativních dom" v lokalit  
Zelené údolí, tato výstavba vhodn  doplní stávající zástavbu.  

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

Usnesením #. 46/07 ze dne 29.3.2007 rozhodlo Zastupitelstvo m sta Liberec o po!ízení 
41. zm ny závazné #ásti územního plánu m sta Liberec. Tato zm na obsahovala dva 
podn ty, které byly dále po!izovány každý samostatn . 
V následující tabulce jsou uvedeny pozemky, které jsou danou zm nou dot#eny: 
$íslo  
zm%ny 

Katastrální 
území 

$íslo  
parcelní 

Zám%r 

41.2 Rochlice u 
Liberce 

2217/2, 2217/5, 
2218/2, 2218/3 – 
vše #ást 

výstavba bytových a administrativních 
objekt" s doprovodnými plochami pro 
parkování 

V !ešeném území je nutno respektovat sou#asnou výškovou a hmotovou proporcionalitu 
objekt" v !ešeném území. 

E) POŽADAVKY NA "EŠENÍ VE"EJNÉ INFRASTRUKTURY 

POŽADAVKY NA "EŠENÍ KONCEPCE DOPRAVY 
V rámci !ešení zm ny navrhnout vhodný zp"sob dopravní obsluhy této lokality. 
Dopravní napojení území u tohoto podn tu 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 . 
Dále je nutné respektovat ve!ejn  prosp šnou stavbu D27 – Nad Zeleným údolím a 
koordinovat a respektovat výstavbu m nírny pro napájení novostavby tramvajové trat  
„Fügnerova – U Lomu – Krej#ího – Dobiášova“ (sídlišt  Rochlice II) a výhledové vedení 
tramvajové trat  do Vesce. 

 3



POŽADAVKY NA "EŠENÍ KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 
Návrh !ešení bude respektovat stávající koncepce a regulativy platného územního plánu. 
Požadavky na !ešení energetiky vyplývají ze schválené koncepce energetiky a spoj" 
platného ÚP a zp"sob zásobování energiemi je stanoven regulativy. Odkanalizování území 
oddílnou kanalizací, !ešit koordinovan  s pot!ebami stávající zástavby. Zohlednit ochranné 
pásmo plynovodu, které #áste#n  prochází danou lokalitou. 

F) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 
V rámci zm ny nejsou tyto požadavky uplatn ny. 

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

Zm na #. 41.2 nevyvolává požadavky na asana#ní zásahy. 

Je nutné respektovat ve!ejn  prosp šnou stavbu D27 – Nad Zeleným údolím a koordinovat a 
respektovat výstavbu m nírny pro napájení novostavby tramvajové trat  „Fügnerova – 
U Lomu – Krej#ího – Dobiášova“ (sídlišt  Rochlice II). 

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) 

 

$íslo zm%ny Právní p&edpis Požadavek na &ešení 

zákon #. 114/1992 Sb., 
o ochran  p!írody a krajiny 
v platném zn ní 

respektovat zele% v okolí a pro navrhovaný 
zám r využívat v omezené mí!e 

41.2 
zákon #. 258/2000 Sb., 
o ochran  ve!ejného zdraví 
v platném zn ní 

p!i umis&ování staveb v této lokalit  bude 
v rámci územních !ízení nutné m !ením hluku 
prokázat dodržování hygienických limit" hluku 

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

V rámci zm ny nejsou tyto požadavky uplatn ny. 

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 

 
$íslo  
zm%ny 

Funkce dle platného 
územního plánu 

Požadavek na zm%nu funk ního využití 

41.2 

návrh – plochy dopravy a 
dopravní vybavenosti;  
#ást p.p.#. 2217/2 – návrh 
– plochy rekrea#ní zelen   

SS 
plochy smíšené ostatní 

Zm na #. 41.2 nevyžaduje ve své v tšin  vymezení nových zastavitelných ploch. Pouze #ást 
p.p.#. 2217/2 v k. ú. Rochlice u Liberce vyžaduje p!esun z nezastavitelných ploch do ploch 
zastavitelných. 
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K) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR#, VE KTERÝCH BUDE 
ULOŽENO PROV!"ENÍ ZM!N JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

V rámci zm ny nejsou tyto požadavky uplatn ny. 

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

V rámci zm ny nejsou tyto požadavky uplatn ny. 

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 41.2 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 41.2 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 41.2 zm ny bude proveden v obsahovém #len ní 
ve smyslu p!ílohy #. 7 vyhlášky #. 500/2006 Sb. 

 

$LÁNEK I.:  Obsah 41.2 zm%ny územního plánu 
  podle  odstavce 1 - textová  ást  návrhu zm ny musí obsahovat : 

o p!íslušnou  obsahovou #ást, tj. skute#n  navrženou zm nu stávajícího 
územního plánu, vyplývajícího z p!ijatého !ešení, v tématickém !ešení podle 
vyhlášky #. 500/2006 Sb.  

  podle odstavce 3 - grafická  ást návrhu zm ny musí obsahovat: 
o grafická #ást 41.2 zm ny bude zpracována jako samostatný vý!ez k níže 

uvedeným výkres"m ÚP v rozsahu dot#eného území, vyhotovených digitáln , 
o vý!ez  výkresu z ÚPML #. 1 Hlavní výkres v m !ítku 1 : 5 000 (bez zákresu 

limit). 

$LÁNEK II.:  Obsah od'vodn%ní  41.2 zm%ny územního plánu  
  podle  odstavce 1 - textová  ást od'vodn%ní bude obsahovat: 

o Vyhodnocení souladu s ÚPD vydanou Libereckým krajem 
o Vyhodnocení vlivu p!ijatého !ešení na bezprost!ední okolí lokalit a koordinace 

využívání území z hlediska lokálních vztah" 
o Údaje o spln ní zadání  
o Komplexní zd"vodn ní p!ijatého !ešení 
o Od"vodn ní p!ijatého !ešení 
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  podle odstavce 2 - grafická  ást od'vodn%ní bude obsahovat  vý!ezy z následujících 

výkres" ÚP: 

o #. 1  Hlavní výkres v m !ítku 1:5 000 (jako koordina#ní výkres) 

o #. 12  Vyhodnocení záboru ZPF v m !ítku 1 : 5 000 

Návrh dokumentace 41.2 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 

Lokalizace 41.2 zm ny: 
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