
U S N E S E N Í  
Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉHO DNE 12. 12. 2013 

USNESENÍ Č. 264/2013 

Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční 
období 2014-2018 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Bekrovou Lenku 
Červu Jaromíra 
Čiháčka Eduarda 
Fabiánovou Miluši 
Firbasovou  Renatu 
Folprechtovou Ludmilu 
Frydrychovou Zitu 
Halamu Libora Bc.   
Hamanovou Věru 
Harcinikovou Alenu   
Janečka Jiřího 
Jílkovou Janu 
Jirsu Josefa 
Kaštánkovou Evu 
Košňarovou Evu 
Kotkovou Margit Mgr. 
Lajtarovou Marcelu     
Langra Jaroslava Ing.     
Macalíkovou Evu 
Malachovou Věru 
Mansfelda Aleše 
Matouškovou Marii 
Mázlovou Ladislavu 
Moulisovou Martu 
Němcovou Markétu 
Raisovou Evu 
Roma Michaela    
Sitovou Romanu 
Škorpilovou Hanu 
Štěrbovou Milenu 
Tarabovou Miluši 
Vištejnovou Janu 
Vocáseka Luboše Mgr. 
Žďánskou Ivonu Ing. 
do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční období 2014-2018. 
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USNESENÍ Č. 265/2013 

Majetkoprávní operace – MO Liberec - Vratislavice nad Nisou 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

II. Prodej a výkup pozemku 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1.  schvaluje prodej p.p.č. 2113/7 při ul. Tanvaldská a Východní v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Miroslavu a Marcele Kubášovým, za kupní cenu 22.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec, 
2.  schvaluje výkup  p.p.č. 2117/4 (oddělené z p.p.č. 2117 dle GP č. 3398-165/2013 ze dne 
23.7.2013) při ul. Východní v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví manželů Miroslava a 
Marcely Kubášových, do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 00262978 za kupní cenu 
16.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 

III. Výkup podílu na pozemku 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup ideálního podílu ¼ na p.p.č. 2247/2, při ul. 
Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví MUDr. Jiřího Vytisky, do vlastnictví 
Statutárního města Liberec, IČ 00262978, za cenu 26.667,- Kč a úhradou ostatních nákladů dražby 
a výkupu (daně z převodu nemovitosti, správní poplatky).  

 

IV. Prodej budovy 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje prodej budovy č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX s příslušenstvím a pozemkem 
p.č. 248/1 (odděleným z p.p.č. 248 dle GP 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, společnosti PEMILA, spol. s r.o., Revoluční 125/15, 460 01 Liberec IV, za kupní cenu 
2,893.601,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 
2.  schvaluje zřízení smluvního předkupního práva ke třem řadovým garážím na p.p.č. p.p.č. 
248/5, 248/6 a 248/7 (oddělených z p.p.č. 248 dle GP č. 3342-13010/2013 ze dne 7.2.2013) a 
příjezdové cestě na p.p.č. 248/4 (oddělné z p.p.č. 248 dle GP č. 3268-12076/2012 ze dne 
13.8.2012) v k.ú. Vratislavice nad Nisou pro společnost PEMILA, spol. s r.o., Revoluční 125/15, 
460 01 Liberec IV. 

 

V. Podmíněné odstoupení od smlouvy 
Zastupitelstvo města neschvaluje žádost pana Borise Schmitze ze dne 15. 10. 2013 o prodloužení 
termínu splatnosti kupní ceny pozemků dle kupní smlouvy č. 6100/2010/8545 a v případě, že pan 
Schmitz neuhradí nedoplatek kupní ceny ani do 15.12.2013, odstupuje od kupní smlouvy 
č.j.  6100/2010/8545 ze dne 15.11.2010, v souladu s čl. 5.1 této smlouvy z důvodu prodlení pana 
Schmitze s úhradou splátek kupní ceny 
 
 
Zastupitelstvo města nepřijalo předložený návrh usnesení ve věci: 
I. Prodej pozemků 
prodej p.p.č 2369, 2370/1, 2374 a 2375, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu 
Rudolfu Klusáčkovi, za kupní cenu 2,530.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec; 
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USNESENÍ Č. 266/2013 

Smlouva o bezúplatném převodu vyvolané investice stavby „výstavba 3 PZS v km 
5,833 – 6,222 Liberec – Tanvald“ – MO Lbc Vratislavice n/N 

Zastupitelstvo města po projednání:  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vyvolané investice stavby „Výstavba 3 PZS v km 5,833 
– 6,222 Liberec – Tanvald“, 2 samostatné sjezdy z pozemních komunikací a to: SO 03.3 – 
samostatný sjezd z komunikace v km 4, 829 – 4, 928 + úpravy komunikací ke sjezdu a SO 04 – 
samostatný sjezd z komunikace v km 5,833 – 5.938 + úpravy komunikací ke sjezdu 
mezi předávajícím, Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234 a přejímajícím Statutárním městem Liberec.  

USNESENÍ Č. 267/2013 

Prodej podílu na pozemku stavebním 

Zastupitelstvo města po projednání:  

s c h v a l u j e  

prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 651/3737 na pozemku p. č. 324/1,  k.ú. Liberec 
náležejícího k jednotce č.261/1 v budově Dlouhá 261, Liberec 25, postavené na pozemku p.č. 
324/1, k.ú. Vesec u Liberce do podílového vlastnictví Martina Hýbnera a Moniky Hýbnerovéza 
cenu 17.000,- Kč.  Termín podpisu KS do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit provedení všech úkonů 
spojených s podpisem kupní smlouvy. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 268/2013 

Prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Skokanská SVS, a.s.       

Zastupitelstvo města po projednání:  

s c h v a l u j e            

prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Skokanská vybudované na p.p.č. 756, 217/106 a 
217/1 vše v  k.ú. Horní Hanychov, společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 
1689, 415 50 Teplice, IČ : 49 09 94 69 za kupní cenu stanovenou SVS a.s. ve výši 833.625,- Kč  

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po schválení majetkoprávní operace  
zastupitelstvem města,  uzavřít  příslušnou  kupní smlouvu.  

Termín: 12/2013 

USNESENÍ Č. 269/2013 

Žádost o uzavření dohody o splátkách s manželi Puchýřovými 

Zastupitelstvo města po projednání  
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s c h v a l u j e            

uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 39 měsíců s paní Kateřinou Puchýřovou a 
Tomášem Puchýřem  

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, uzavření dohod o splátkách 
s lhůtou splatnosti 39 měsíců s paní Kateřinou Puchýřovou a Tomášem Puchýřem. 

T: prosinec 2013 

USNESENÍ Č. 270/2013 

Revokace části usnesení a alokace části peněz z prodeje pizzerie "Maškovka" 
na nutné opravy kina Varšava  

Zastupitelstvo města po projednání  

z r u š u j e   

část usnesení č. 173/2013, bod b) alokaci částky 1,8 mil. Kč z kupní ceny, jako prostředky na 
předfinancování nebo spolufinancování revitalizace nebytové jednotky č. 285/1 – kina Varšava 
jako dotačního projektu v rámci IPRM - atraktivní a kvalitní život v Liberci, pro kino Varšava  

s c h v a l u j e   

alokaci částky 1,8 mil. Kč z kupní ceny na úhradu nákladů nejnutnějších oprav objektu kina  
Varšava prostřednictvím příslušného odboru statutárního města Liberec 

a  u k l á d á   

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zapracovat částku 1,8 mil. Kč do návrhu 1. 
rozpočtového opatření v roce 2014 do nově vytvořené položky Kino Varšava – opravy.  

T: březen 2014 

USNESENÍ Č. 271/2013 

Uzavření dodatku č. 2 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 ze 
dne 31. 10. 2011, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým 
krajem (převod budov a pozemků za účelem zřízení a provozování HOSPICE)  

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 ze dne 31. 10. 2011, 
uzavřené mezi Statutárním městem Liberec jako dárcem a Libereckým krajem jako obdarovaným 
(převod budov a pozemků za účelem zřízení a provozování HOSPICE), kterým se prodlužuje lhůta 
pro uvedení hospice do provozu do 31. 12. 2015 (v čl. II. odst. 4 se termín „31. 12. 2014“ 
nahrazuje novým termínem „31. 12. 2015“)  

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 2 k Darovací smlouvě. 

USNESENÍ Č. 272/2013 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezplatném užívání pozemků č. 10/12/2009 
mezi Statutárním městem Liberec, Tělovýchovnou jednotou BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC a S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě – „Smlouva o bezplatném užívání pozemků č. 10/12/2009 
ze dne 14. 12. 2013 mezi subjekty Statutární město Liberec, Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC, S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o. se sídlem Jeronýmova 570/22, 
460 07 Liberec 7, IČ: 44568118 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezplatném 
užívání pozemků mezi Statutárním městem Liberec, Tělovýchovnou jednotou BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC, S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 273/2013 

Komunitní plán sociálních služeb a služeb sociálního charakteru v regionu 
Liberec na období let 2014-2016 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

Komunitní plán sociálních a navazujících služeb v regionu Liberec na období let 2014 – 2016. 

USNESENÍ Č. 274/2013 

Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, 
a.s. 

Zastupitelstvo města po projednání  

p o v ě ř u j e  

Ing. Mgr. Petra Černého zastupováním obce na jednání řádné valné hromady společnosti Teplárna 
Liberec, a.s. (IČ 622 41 672, se Liberec, Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV – Perštýn, PSČ 
460 01), která se bude konat dne 15. ledna 2014 od 10.00 hodin v sídle společnosti v Liberci, Dr. 
Milady Horákové 641/34a 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
zajistit příslušné pověření a informovat společnost Teplárna Liberec, a.s. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 275/2013 

Majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní 
a sociální péče Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

vydání upravené majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní 
a sociální péče Liberec dle přílohy důvodové zprávy 
 

a  u k l á d á  
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Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis nové majetkové přílohy ke 
zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec primátorkou 
města Mgr. Martinou Rosenbergovou a předat podepsaný dokument ředitelce příspěvkové 
organizace. 

T: 12/2013 

USNESENÍ Č. 276/2013 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

aktualizaci majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací 
dle důvodové zprávy: 
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, Základní škola, Liberec, Kaplického 384, Mateřská 
škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 
166/27, Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, Mateřská škola „Hvězdička“, Liberec, 
Gagarinova 788/9 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis aktualizovaných majetkových 
příloh primátorkou města Mgr. Martinou Rosenbergovou a jejich předání ředitelům školských 
příspěvkových organizací. 

T: prosinec 2013 

USNESENÍ Č. 277/2013 

Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy Liberec, 
příspěvkové organizace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

aktualizaci majetkové přílohy ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové 
organizace, ke dni 1. listopadu 2013 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, 
zajistit podpis majetkové přílohy ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy Liberec primátorkou 
města Mgr. Martinou Rosenbergovou. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 278/2013 

Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence 
SML v rámci II. výzvy roku 2013 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  
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návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci II. 
výzvy roku 2013 v celkové výši 17.600,- Kč  

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, 
 
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 
 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence SML včetně proplacení 

schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli 

T: 12/2013 

USNESENÍ Č. 279/2013 

Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh změny Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
zajistit převod finančních prostředků ze základního běžného účtu města na samostatný účet Fondu 
pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem 
Liberec. 

T: od 1. čtvrtletí 2014 

USNESENÍ Č. 280/2013 

Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh změny Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
zajistit převod finančních prostředků ze základního běžného účtu města na samostatný účet Fondu 
pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem 
Liberec.     

T: od 1. čtvrtletí 2014 
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USNESENÍ Č. 281/2013 

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2014 

a  u k l á d á  

Ing. Marii Vozobulové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu, zajistit v součinnosti 
s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky zjištění předložit zastupitelstvu 
města. 

Termín: 31.12.2014 

USNESENÍ Č. 282/2013 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2013, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném 
pořádku 

Zastupitelstvo města po projednání 

v y d á v á  

Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec č. 4/2013, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku. 

USNESENÍ Č. 283/2013 

Zařazení projektu „Posílení výzkumných kapacit VaV centra CxI TUL“ do 
IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“                                                        

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

zařazení projektu „Posílení výzkumných kapacit VaV centra CxI TUL“ nositele Technická 
univerzita v Liberci na indikativní seznam projektů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení aktualizace indikativního 
seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ poskytovateli dotace.  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 284/2013 

Navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ v IPRM  
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci      

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“, předkladatele Liberecký kraj, 
na 144,372.011,73 Kč 
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a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení aktualizace indikativního 
seznamu tématického IPRM poskytovateli dotace.  

USNESENÍ Č. 285/2013 

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují obvody spádových 
základních škol v Liberci 

Zastupitelstvo města po projednání 

v y d á v á  

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se vymezují obvody spádových základních škol v Liberci.  

USNESENÍ Č. 286/2013 

Dotace na provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem 
není Statutární město Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí dotace na rok 2014 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz 
mateřské školy mezi Statutárním městem Liberec a Mateřskou školou DOMINO, s. r. o., IČ 
28709381 ve výši 6.500,- Kč za rok na 1 kapacitní místo obsazené dítětem -  celkem 84.500,- Kč, 
mezi Statutárním městem Liberec a II. mateřskou školou Preciosa, o. p. s., IČ 25027611 ve výši 
6.500,- Kč za rok na 1 kapacitní místo obsazené dítětem - celkem 260.000,- Kč a mezi Statutárním 
městem Liberec a Křesťanskou základní školou a mateřskou školou J. A. Komenského, IČ 
44223897 ve výši 6.500,- Kč za rok na 1 kapacitní místo obsazené dítětem - celkem 325.000,- Kč 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
po schválení finanční částky 669.500,- Kč ve výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury pro 
rok 2014 zastupitelstvem města Liberec, zajistit podepsání dodatků ke smlouvám o poskytnutí 
dotace na provoz mateřské školy s Mateřskou školou DOMINO s.r.o., IČ 28709381, s II. 
mateřskou školou Preciosa, o. p. s., IČ 25027611 a s Křesťanskou základní školou a mateřskou 
školou J. A. Komenského, IČ 44223897. 

T: prosinec 2013 

 
Poskytnutí dotací na rok 2014 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí 
dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 287/2013 

Vydání 68.A změny územního plánu města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  
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předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 68.A změna územního plánu města 
Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí, 

v y d á v á   

68.A změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
1. aby zajistil oznámení o vydání 68.A 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 plánování a 

stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 288/2013 

Návrh rozpočtového opatření č. 8 statutárního města Liberec na rok 2013 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 8 statutárního města Liberec na rok 2013 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města 
Liberec za rok 2013. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 289/2013 

Návrh rozpočtového opatření č. 9 statutárního města Liberec na rok 2013 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 9 statutárního města Liberec na rok 2013 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města 
Liberec za rok 2013. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 290/2013 

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a 
návrh plánu hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočet statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a plán hospodářské činnosti 
statutárního města Liberec na rok 2014 
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a  u k l á d á  

 
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zpracovat rozpočet statutárního města Liberec na rok 
2014. 

Termín: neprodleně 
 

 

 
 
 
Přílohy: k usn. č. 277/2013 
             k usn. č. 282/2013 
             k usn. č. 285/2013 

       k usn. č. 287/2013 
       k usn. č. 290/2013 

 

 

 

V Liberci dne 19. prosince 2013 

 
 

 

 
 

 
 

Mgr. Jiř í  Šolc,  v.  r .  Mgr.  Martina Rosenbergová,  v .  r .   
náměstek primátorky primátorka města 



Příloha k usnesení č. 277/2013



Příloha k usnesení č. 277/2013



Příloha k usnesení č. 277/2013



Příloha k usnesení č. 277/2013
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č.  4/2013 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2009 

O veřejném pořádku 
 
 

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 12.12.2013 usneslo vydat na 
základě § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 10 písm. a) a písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 

 
 

Čl. 1 
(1) Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném 

pořádku, ve znění nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/11, se mění takto: 
 

a) V Čl. III odstavec 2, včetně poznámky pod čarou zní: 
 „2. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny1.“ 

___________________________________________________________________ 
1§ 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

b) V Čl. III se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3 a 4, který zní: 
 
„3. Stanovují se tyto výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu stanovena dobou 
kratší: 
 

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku je doba nočního klidu 
vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin; 
 

b) v době konání akce „Benátská noc“ ve Sportovním areálu Vesec, 
která se koná vždy v červenci či v srpnu, je doba nočního klidu 
vymezena dobou: 
 

v noci z pátku na sobotu od 02:00 hodin do 06:00 hodin 
v noci ze soboty na neděli od 02:00 hodin do 06:00 hodin 
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c) v době konání akce „Univerzita dokořán“ v prostorách Technické 
univerzity v Liberci a přilehlých ulicích Čížkova a Studentská, která 
se koná vždy v září, je doba nočního klidu vymezena dobou: 
 

v noci z neděle na pondělí od 23:30 hodin do 06:00 hodin; 

d) v době konání akce „Vratislavické slavnosti“, na  území Městského 
obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, která se koná vždy 
v srpnu, je doba nočního klidu vymezena dobou: 
 

    v noci ze soboty na neděli od 23:00 do 06:00 hodin.“ 

      

„4. Rada města Liberce, Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou 
na území městského obvodu, může rozhodnutím2 stanovit výjimečné případy, 
zejména slavnosti nebo obdobné společenské, nebo rodinné akce, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo žádná.“ 

 
2 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 
  

c) Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5. 
 

d) V Čl. III se dosavadní odstavec 4 a odstavec 5 zrušují. 
 

(2) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 zůstávají beze změn. 
 

 
 

 
Čl. 2 

Účinnost 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Mgr. Jiří Šolc v.r.  Mgr. Martina Rosenbergová  v.r.  
náměstek primátora města Liberec     primátorka města Liberec 
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 č. /2013  

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 
kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci 

 

 

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo dne 12. prosince 2013 vydat na základě § 178 
odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s § 10, písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1 

Školské obvody spádových základních škol v Liberci tvoří následující části města a ulice: 
 

Školský obvod 1 

Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15,  
příspěvková organizace 

Liberec V- Kristiánov- část 

 
8. března, Gutenbergova, Humpolecká, Hvězdná, Jablonecká (č. p.  
495, 283, 294, 88, 91,  8, 11, 42, 46, 47, 1270, 1343), Kominická, Lipová, Mlýnská, Na Bídě,  
náměstí Českých bratří,  Oblačná,  Rumunská,  Sadová,  Skalní,  U Tiskárny,  V Brusičské dolině,  
Zengrova 
 
 

Školský obvod 2 

Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49,  
příspěvková organizace 

Liberec I - Staré Město – část, Liberec V – Kristiánov- část, Liberec III-Jeřáb-část, 

Liberec IV-Perštýn-část 

 
Baarova (č. p. 386, 509, 429, 518, 1158, 1138, 386, 526, 429), Bažantí, Bernardova, Boženy 
Němcové, Budovcova, Budyšínská, Durychova, Emy Destinové, Felberova, Frýdlantská, 
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Herrmannova, Holého, Husova (č. p. 348, 347, 427, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 357, 444, 447, 480, 19), 
Jablonecká (č. p. 19, 9,  7, 648, 647,  17,  1344), Jaselská, Jestřábí, Jezdecká,  Kavčí, 
Klostermannova (č. p. 766, 638, 511, 1352, 466, 558, 458, 450, 434, 883), Komenského, Kozinova, 
Krajinská, Kristiánova, Kryštofova, 5. května, Květinová, Lázeňská, Liliová, Lužická, Mariánská, 
Masarykova (č. p. 439, 457, 458, 450, 451, 522, 1192), Moskevská,  Na Kopečku, 
náměstí Dr. E. Beneše, náměstí Malé, náměstí Nerudovo, náměstí Sokolovské, náměstí Šaldovo, 
náměstí Tržní, náměstí Štefánikovo, náměstí Zámecké,  Ostřížová, Palachova, Pálkova, Pastýřská, 
Pavlovická, Raisova, Rokycanova, Rumjancevova, Ruská, Růžová, Řeznická, Sokolská, Svojsíkova, 
Šamánkova, Terronská, Tkalcovská, Tovaryšský vrch, Tyršova,  U Křížového kostela, U Náspu, 
U Novostavby, U Obchodní komory, Vavřincův vrch, Větrná, Voroněžská, V Úvoze, Vzdušná, 
Zadní, Zámečnická, Zhořelecká – část od ul. Pavlovické k můstku přes  Ruprechtický potok, Železná 
 

Školský obvod 3 

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12,  
příspěvková organizace 

Liberec I -  Staré Město - část 

Liberec XIV– Ruprechtice - část 
 
Bachmačská, Baltská, Botanická, Božích bojovníků, Dělostřelecká, Divoká, Dvořákova, Elišky 
Krásnohorské, Fibichova (č. p. 929, 1155, 549, 1283, 1284, 1190), Generála Píky, Gorkého, Horova, 
Horská (č. p. 874, 1306, 789, 562, 333, 563, 334, 564, 335, 565, 201, 566, 598, 567, 605, 599, 606, 
568, 571, 572, 573, 680, 676, 677, 166, 293, 286, 278, 332, 285), Hostivítova (Mezi Horskou a 
Krakonošovou), Chebská, Janáčkova, Javorová, Jihlavská, Jiskrova, Kovařovicova, Kotkova, 
Krakonošova, Lesní, Letců, Lidové sady, Masarykova (č. p. 542, 459, 454, 625, 741, 801, 697, 448, 
455, 449, 508, 615, 519, 614, 621, 628), Mozartova, Na Floře, Na Návrší, Na Okruhu, Na Palouku, 
Na Vyhlídce, Nezamyslova (č. p. 278, 322, 1298), Přírodní, náměstí Sukovo, náměstí Žižkovo, 
Přemyslova, Purkyňova, Riegrova, Slovanské údolí, Sovova, Srnčí, Stroupežnického, Škroupova, 
Tichá, Trpasličí, Údolní, U Hájovny, U Koupaliště, U Slunečních lázní, U Trianglu, U Zoologické 
zahrady, Vnislavova, Vodňanská, Zborovská 
 
 
 

Školský obvod 4 
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 

příspěvková organizace 
 

Liberec 1 – Staré Město – část 
Liberec 5 – Kristiánov – část 

 
Alšova (č. p. 1272, 1273, 1274, 1296, 1297, 1298, 1206, 1207, 913 vše v LBC I), Arbesova, 
Baarova (č. p. 512, 763, 529, 1318, 729, 770, 677), Bendlova, Blahoslavova, Boční, Březová alej, 
Čížkova, Fibichova (č. p. 1339, 1189, 1164, 1150, 1173), Fučíkova, Hálkova, Heydukova, Husova 
(č. p. 186, 356, 991, 976, 725, 678, 690, 641, 753, 762, 1354, 742, 939, 1126, 1198, 1199, 1200, 
1201, 1202, 1119, 1120, 252, 253, 254, 255, 256, 200, 205, 165, 291, 309, 1291, 1290, 1287, 315, 
185, 209, 184, 203, 245, 244, 1117, 1097, 1121, 463, 211, 263, 264, 458, 459, 913, 986, 1076, 
1174), Chelčického, Josefínino údolí, Klášterní, Klostermannova (č. p. 711, 694, 714, 663), 
Nastoupilova, Ondříčkova, Pod Klášterem, Studentská, Svobody (č. p. 166, 167, 279, 181, 282, 
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250), Třebízského, U Přehrady, Veleslavínova, Vítězná (č. p. 734, 768, 800, 715, 810, 743), 
Vrbova, Zvolenská  
 

Školský obvod 5 

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8,  
příspěvková organizace 

Liberec II - Nové Město, Liberec I – Staré město- část, Liberec XI-Růžodol-část 

 
Brněnská, Cyrila a Metoděje, Dobrovského, Dožínková, Heliova, Hokešova, Chrastavská, 
Jagellonská, Jánošíkova, Jasmínová, Jungmannova, Londýnská (od řeky Nisy po Letnou), Luční, 
Mírová, náměstí Malé, Na Ladech, Norská, Opatovská, Pelhřimovská, Perlová, Plužní, Příkrá, 
Puchmajerova, Rolnická, Rybářská, Růžodolská, Sládkova, Slunečná, Sokolská (č. p. 517, 518), 
Spojka, Studničná, Šafaříkova, Šípková, Štursova, Truhlářská, Uhlířská, U Jeslí, U Mlékárny, 
U Soudu, U Věže, Valdštejnská, Venušina, Včelařská, V Zátočině, Wintrova, Zahradní, Zeyerova, 
Zhořelecká – část od Sokolské k Pavlovické, Zelná, Železniční, Žitavská (od Jungmannovy po 
Ostašovskou)  
 
 
 

Školský obvod 6 

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, 
příspěvková organizace 

                                              Liberec III - Jeřáb – část, Liberec XI – Růžodol I. část,  

                         Liberec IV-Perštýn-část, Liberec VI-Rochlice-část, Liberec-Horní Růžodol-část 

 
Anenská, Barvířská, Bednářská, Blažkova, Čechova, Děvínská, Dr. Milady Horákové (čp. 144, 339, 
340, 49, 47, 160, 447, 179, 127, 44, 128, 144, 148, 119, 34, 146, 215, 37, 253, 103, 38, 117, 534, 10, 
69, 112, 115, 135, 198, 412, 415, 227, 388, 580, 333, 417, 413, 153, 338, 510, 379, 423, 361, 513, 
242, 260, 381, 277, 367, 226, 382, 305, 514, 520, 425, 160, 391), Drážní stezka, Fialková, 
Fügnerova, Františkovská, Hraniční, Hrazená, Hrnčířská, Chrudimská, Jánská, Ke Střelnici, 
Kladenská, Klicperova, Kostelní, Košická, Krátká, Krátký vršek, Křepelčí, Lazebnický vrch, 
Lucemburská, 1. máje, Malá nákladní, Matoušova, Metelkova, Měsíčná, Mistrovský vrch, 
Mrštíkova, Myslivecká, Na Bělidle, Na Humnech, Na Perštýně, Na Pláni, Na Poříčí, Na Příkopě, Na 
Rejdišti, Na Rybníčku, Na Schůdkách, Na Svahu, Na Zápraží, Nitranská, Okružní, Oldřichova, 
Olšová cesta, Orlí, Papírová, Písková, Pod Perštýnem, Poutnická, Pražská, Proboštská, Rajská, 
Rámový vršek, Revoluční, Resslova, Slavíčkova, Skřivánčí kámen, náměstí Soukenné, Stinná, 
Široká, Šlikova, Švédská, Tatranská, U Besedy, U Jezu, U Lomu, U Nisy, U Opatrovny, U 
Sirotčince, U Stoky, U Valchy, U Vody, U Zbrojnice, Vaňurova, V Háji, Vrabčí, Žitavská (od 
Nákladní po Jungmannovu), Žulová 
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Školský obvod 7 

Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, 
 příspěvková organizace 

Liberec VI - Rochlice - část 

Boleslavova, Burianova, Červeného (mezi ulicemi Na Žižkově a Pionýrů), Dobiášova 
(objekty v k. ú. Rochlice), Gymnastů, Halasova, Haškova, Hlohová, Ježkova, Krejčího, 
Melantrichova, Na Žižkově (od Dr. Milady Horákové k Na Jezírku), Nádvorní, 
Pazderkova, Pionýrů, Seifertova, Seniorů (objekty v k. ú. Rochlice), Stará Rochlická, 
Vratislavická (objekty v KÚ Rochlice), Zelené údolí (objekty v k. ú. Rochlice), Žitná 

 

 

Školský obvod 8 

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6,  
příspěvková organizace 

Liberec VII - Horní Růžodol – část, Liberec III-Jeřáb 

 
Cechovní, Dalimilova, Doubská (č. p. 339, 356, 114, 169, 252, 255, 264, 4, 3), Družstevní, 
Gagarinova, Hanychovská (č. p. 622, 743, 509, 454, 328, 463, 539, 557, 401, 552, 400, 413, 781, 
610, 402, 758,  447, 565, 419, 483, 596, 602, 482, 481, 416, 550, 548, 394, 549, 540, 575, 541, 553, 
564, 832, 559) Herbenova, Holečkova, Jeronýmova, Ještědská (č. p. 191, 253, 480 - 483, 58, 374, 
44, 360, 316, 45, 57, 387, 55, 52, 123, 124, 120, 422, 126, 125, 156, 51, 50, 515 -517, 535, 536, 46, 
428), Jetelová, Jilmová, Kaprova, Karolíny Světlé, Klatovská, Klempířská, Kobrova, Kralická, 
Krymská, Křižíkova, Langrova, Lounská, Máchova, Mostecká, Nákladní (č. p. 432, 431, 423, 422, 
800, 799, 798, 834, 833, 835), Na Louce, Opočenská, Osadní, Ostružní, Pačesova, Palackého, 
Palmová, Příční, Rovná, Řepná, Řezbářská, 28. října, Slepá, Šeříková, Šumavská, Topolová, U 
Křížku, U Stadionu, U Školy, Úzká, U Pekáren, U Plovárny, U Zlatého potoka, Vajsova, 
Votočkova, Volgogradská (od Ještědské ke Kubelíkově), V Údolí 
 
 
 

Školský obvod 9 

Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43,  
příspěvková organizace 

Liberec XII - Staré Pavlovice,  XXXI-Krásná Studánka, 

Liberec XXXII -Radčice – část,  Liberec XI – RůžodoI – část  
 

Akátová, Albrechtická, Balbínova, Bosenská, Česká tvrz, Dětřichovská, Dubová, Dykova, 
Generála Svobody (č. p. 140, 144, 137, 172, 182, 93, 165, 150, 79, 75, 24, 25, 161, 21),Habartická, 
Harantova, Hejnická, Hrdinů, Chatová, Jabloňová, Jahodová, Jarní, Jílovská, Jindřichovická, 
Jiříkova, Kateřinská, K Bauhausu, Koroptví, Letná, Libušina, Lidická, Malátova, Meruňková, 
Mlýnský vršek, Nákupní, Na Mlýnku, Na Růžku, Novoveská, Obchodní, Oblouková, Ostašovská (č. 
p. 132, 199, 522, 380, 379, 536, 471, 465, 423, 73, 461, 352, 314, 303, 521), Partyzánská, 
Poděbradská, Podzimní, Polní, Přímá, Půlpánova, Raspenavská, Rybízová, Řasnická, Selská, 
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Senovážná, Sousedská, Srbská, Stavební, Stračí, Suldovského, Šimáčkova, Švestková, Úvozní, U 
Hřbitova, U Kapličky, U Kovárny, U Trati, Vlaštovčí, Ztracená  
 

 

 

Školský obvod 10 

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328,  
příspěvková organizace 

 
Liberec I - Staré Město - část,  Liberec XII, Liberec XVII - Kateřinky,  Liberec XXI – Rudolfov, 

Nové Pavlovice - část,  Liberec XIV- Ruprechtice - část Liberec XXXII - Radčice - část,   

 
 

Blanická, Buková, Břehová, Divišova, Dračí, Havraní, Holubí, Horymírova, Hronovská, Horská-
zbytek (1. část u obvodu 3), Hostivítova (mezi Horskou a U Pramenů), Hrabalova, Hroznová, 
Ječmínkova, Jedlová, Jelení, Jeseniova, Jižní, Kateřinská - část, K Černé Nise, K Fojtce, Ke 
Koupališti, Ke Sluji, Kolmá, Konopná, Kopeckého, Kosmova, Krameriova, Kropáčkova, Kruhová, 
Kryštofova, Křesomyslova, Křížkovského, Květnové revoluce, Ladova, Michelský vrch, náměstí 
Míru, Modřínová, Mojmírova, Mošnova, Na Hradbách, Na Kopci, Na Valech, Na Výsluní, Nad 
Koupalištěm, Nad Pianovkou, Nad Slují, Neklanova, Ostravská, Pod Dračím kamenem, Polední, 
Pomezní, Primátorská, Příkrý vrch, Pšeničná, Radčická, Roháčova, Rudolfovská, Ruprechtická, 
Rychtářská, Senná, Skutečská, Smrková, Sokolovská, Staškova, Strážní, Strmá, Suchá, Světlá, 
Generála Svobody (č. p. 56, 129, 108, 54, 90, 53, 89, 312, 88, 241, 144, 141, 87, 49, 185, 219, 86, 
44, 252, 93, 84, 45, 209, 257, 217, 250, 218, 85, 172, 139, 239, 206, 167, 166, 83, 112, 222, 246), 
Školní vršek, Tomanova, Tovačovského, Třešňová, Turistická, U Hřiště, U Lesního divadla, U 
Obrázku, U Pramenů, Věkova, Vrchlického (č. p. 326, 328, 346, 785, 367, 366, 338, 185, 135, 315, 
314, 316, 318, 317, 50, 236, 169, 249, 238, 297, 72, 190, 191, 266, 256), V Rokli, V Tůni, Výletní, 
Zákopnická, Zlatá 

 
 
 

Školský obvod 11 

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17,  
příspěvková organizace 

 

Liberec XII - St. Pavlovice - část,  Liberec XIII - Nové Pavlovice – část, Liberec XXXII-Radčice-část, Liberec 
XIV-Ruprechtice-část 

 

Andělská cesta, Berounská, Bezová, Borový vrch, Brdská, Břetislavova, Bukovského, Cordova, 
Cvičná, Čapka-Choda, Hlávkova, Jiráskova, Josefovská, Kádnerova, Kaštanová, Ke Kapličce, 
Kmochova, Legií, Lipanská, Na Cvičišti, Na Pískovně, Plzeňská, Průhon, Pštrosí, Severní, 
Schillerova, Slunná, Smetanova, Sobotecká, Generála Svobody (č. p. 80, 86, 453, 202, 253, 235, 
 453), Věkova (po Markovu), Vrchlického (č. p. 728, 727, 726, 816, 723, 724, 362, 514, 701, 399, 
390, 534, 540, 490, 122, 467, 247, 675, 274, 682, 388, 517, 895, 891, 560, 537), Zádušní 
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Školský obvod 12 

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7,  
příspěvková organizace 

Liberec VI - Rochlice - část 

 
Andělčina, Azurová, Blankytná, Broumovská, Červeného (mezi Dělnickou a Na Žižkově), 
Dělnická, Duhová, Energetiků, Gollova, Hašlerova, Havlíčkova, Hedvábná, Horní Kopečná, 
Hradební, Hřbitovní, Jablonecká (č. p. 586, 587, 498, 484, 499, 506, 511, 510, 191, 508, 504, 124), 
Kašmírová, Kollárova, Majakovského, Mikulášská, Modrá, Na Jezírku, Nachová, Na Kačírku, 
náměstí Pod Branou, náměstí Příbramské, Na Zátoči, Na Žižkově-zbytek (1. část v obvodu č. 7), 
Nad Teplárnou, Pastelová, Plátenická, Pod Sadem míru, Purpurová, Ptačí, Rubínová, Rybničná, 
Sametová, Soukenická, Svatoplukova, U Černého dolu, U Domoviny, U Jánského kamene, U 
Krematoria, U Monstrance, U Potůčku, Tyrkysová, Vlnařská, Ševčíkova, Tylova, U Močálu, část 
Zelené údolí 
 
 
 

Školský obvod 13 

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 
příspěvková organizace 

Liberec X - Františkov,  Liberec III - Jeřáb – část, Liberec IX – Janův Důl, Liberec XVIII – Karlinky část 

 

Americká, Anglická, Arne Nováka, Beskydská, Čerchovská, Domažlická, Dolenka, Hanychovská 
(č. p. 45, 92, 90, 169, 123), Hraničářská, Husitská, Chodská, Jáchymovská, Jugoslávská, 
Klášterského, Krkonošská, Krušnohorská, Letní, Mánesova, Mydlářská, Na Bojišti, Na Františku, 
Na Nábřeží, Nová, Preslova, Řídkého, Sázavská, Slovenská, Stromovka, Sušická, Švermova (od 
Jungmannovy po Uralskou), Těšínská, Tovární, Uralská, Vilová, Vltavská,  Vojanova, 
V Zahradách, Vysoká, Zlínská 
 

 

Školský obvod 14 

Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118,  
příspěvková organizace 

 
Liberec XV- Starý Harcov-část,  Liberec XVI - Nový Harcov 

 
 Alšova (č. p. 294, 480, 750, 550, 265, 289, 454, 272, 780 vše v LBC XV), Bedřichovská, 
Brožíkova, Březinova (od Čapkovy k Cidlinské), Březový vrch, Cidlinská, Dětřichova, Dubový 
vrch, Do Vrchu, Habrová, Hájenská, Hubertova, Jizerská, Kadlická, Klihová stezka, Křemenný 
vrch, 17. listopadu, Lukášovská, Lyžařská, Malý cíp, Na Bohdalci, Na Čekané, Na Hrázi, Nad 
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Kadlickou, Nad Kolejemi, Na Skřivanech, Na Výběžku, Na Zhořelci, Na Zvonku, Otakarova, 
Osiková, Pekárkova, Pod Jizerkou, Revírní, Rýnovická, Slezská, Sluneční stráň, Smolný vrch, 
Sněžná, Sosnová, Stodolní, Svobody, Švabinského, U Vleku, V Horách, Ve Slatinách, Vrázova, 
Vřesová, Wolkerova. 
 

Školský obvod 15 

Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642,  
příspěvková organizace 

Liberec XV- Starý Harcov- část,  Liberec XXIX – Kunratice 

Liberec V – Kristiánov - část 

 
Aloisina výšina, Azalková, Březinova, Čapkova, Dvorská, Franklinova, Frimlova, Hrabětická, 
Hrubínova, Jablonecká (č. p. 124, 169), Janovská, Jasná, Ječná, Kosmonautů, Králův Háj, 
Kubánská, Kunratická, Lomená, Lučanská, Mezi Lesy, Milošova, Mšenská, Na Nivách, Na 
Výšinách, Nezvalova, Novorudská, Olbrachtova, Slovenského národního povstání, Sněhurčina, 
Stavbařů, Šafránová, Školní, Temná, V Břízkách, Vlčí vrch, Vojtěšská, Zimní 
 

 

Školský obvod 16 

Základní škola, Liberec, Česká 354,  
příspěvková organizace 

Liberec XXV- Vesec 

 
Blatouchová, Brunclíkova, Cihlářova, Cihlářská, Česká, Dětská, Dlouhá, Dobrodružná, Doubská (č. 
p. 235), Fričova, Hančova, Hodkovická (č. p. 20, 21, 131, 163, 204, 301, 305, 323, 333, 589, 590, 
639) Holubova, Hvozdíková, Chabarovská, Chatařská, Jeřmanická, Kamenická, Karafiátova, 
Kašparova, Kopretinová, K Sportovnímu areálu, Kociánova, nám. Kyjevské, Lomová, Malá, Mladá, 
nám. Na Lukách, Na Ostrově, Na Srázu, Na Úbočí, Na Veseckém kopci, Nad Dálnicí, Nad Nisou, 
Nad Rybníkem, Nad Sokolovnou, Nad Strání, Nad Údolím, Nad Tratí, Nedbalova, Ovocná, Pacltova, 
Pod Kopcem, Radostná, Sasanková, Slovanská, Šumná, U Družiny, U Libeny, U Kolory, U Sídliště, 
U Statku, U Střediska, V Lučinách, Vesecká, Veselá, Vrbatova, Vyhlídková, Za Mlýnem 
 

 

Školský obvod 17 

Základní škola, Liberec, Kaplického 384,  
příspěvková organizace 

 
Liberec XXIII - Doubí,  Liberec XXIV- Pilínkov,  Liberec XXVIII - Hluboká 

 
Ampérová, Beránkova, Cesta ZD, Černého, České mládeže, Doubská (č. p. 820, 168, 250, 387, 314, 
410, 302, 296, 306, 307, 168, 100, 250, 339, 356, 278, 62), Dukelská, Edisonova, Flédlova, 
Hellerova, Heyrovského, Hodkovická (č. p. 7, 23, 61, 60, 109, 96, 59, 101, 56, 55, 52, 51, 236, 203, 
215, 49, 48, 135, 47, 40, 39, 118, 114, 102, 29-32, 103, 27, 403 - 412, 26, 110, 12-19, 107, 173, 656, 
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657, 658, 164, 292, 183, 474, 157, 206, 443, 981, 449, 304, 185, 186), Hůlkova, K Preciose, 
Kaplanova, Kaplického, Ke Hluboké, Maršíkova, Mařanova, Maškova, Minkovická (č. p. 59, 58, 
56, 54), náves Miroslavy Tauchmanové, Nádražní, Newtonova, Nezdarova, Nová cesta, Otavská, 
Pilínkovská (č. p. 414, 415, 416, 212, 139, 173, 105, 97, 94, 66), náměstí Poštovní, Proletářská, 
Průmyslová, Puškinova (od Malodoubské směrem k Pilínkovu), Rampasova, Obilná, Sklářská, 
Sportovní, Techniků, Turnovská, U Dráhy, Vackova, V Cihelně, Václavská, Volná, V Samotě, 
Wichterleho, Za Humny, území obce Šimonovice 
 

 

Školský obvod 18 

Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88,  
příspěvková organizace 

Liberec  VIII - Dolní Hanychov,  Liberec XIX - Horní Hanychov 

Liberec XVIII – Karlinky část 

Bajkalská, Bánskobystrická, Bedlová, Beranova cesta, Bezručova, Brigádnická, Březnická, 
Budějovická, České mládeže (č. p. 981, 324, 138, 369, 357, 374, 411, 358, 93, 387, 147, 158, 99, 
17, 18, 121, 16, 33, 30, 29, 28, 225, 23, 226, 117, 118, 227, 213, 125, 99, 228, 161, 162, 135, 16, 
121, 387, 158, 147, 93), Daliborova, Dubice, Erbenova, Finská, Hanácká, Holubinková, Hraběcí, 
Hřibová, Houbařská, Hybešova, Hynaisova, Charbinská, Chrpová, Irkutská, Ještědská, Jičínská, 
K Bucharce, Kavkazská, Klidná, Kozáková, Krakovská, Krásná vyhlídka, Krokova, Krumlovská, 
Kubelíkova, Malodoubská (č. p. 312, 355, 90, 460), Markytánská, Mladé generace, Na Rozhraní, 
Národní, Ovesná, Pacovská, Písecká, Pod Ještědem, Pod Lesem, Požárníků, Puškinova (od 
Malodoubské směrem k Ještědské), Prachatická, Putimská, Rižská, Sáňkařská, Sdruženářská, 
Skokanská, Sibiřská, Smotlachova, Spartakiádní, Stará Ještědská, Strakonická, Strojírenská, 
Svahová, Sverdlovská, Světelská, Táborská, Tálínská, Textilní, Trnková, U Internátu, U Pily, 
U Struhy, U Tří studní, U Školky, V Lukách, V Horkách, V Závětří, Valašská, Varšavská, 
Vizovická, Volgogradská (od Kubelíkovy k U Lesíčka), Volyňská, Za Domovem, Zemědělská, 
Železničářů  
 

 

 

Školský obvod 19 

Základní škola, Liberec, Křižanská 80, 
 příspěvková organizace 

Liberec XX – Ostašov, Liberec XVIII – Karlinky část Liberec XXXIII-Machnín, Liberec XXXV-Karlov 
p./J., Liberec XXXIV– Bedřichovka, Liberec XXII-Horní Suchá 

 

 
Českolipská, Domky, Donínská, Družby, Heřmánkova, Hrádecká, Chotyňská, Jitřní, Karlinská, 
Karlovská, Karpatská, K Bedřichovce, Křižanská, K Viaduktu, Lukášova, Malinová, Mimoňská, 
Mokrá, Moravská, Na Pasece, Novinská, Novoborská, Ostašovská v Ostašově, Rynoltická, Rytířská, 
Řetízková, Spojovací, Stará, Svárovská, Šrámkova, Švermova-zbytek (1. část v obvodu 13), 
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Tolstého, U Kulturního domu, U Lesíčka, U Mlýna, U Podjezdu, U Potoka, U Přádelny, U Tvrze, 
Vítkovská, Žákovská 
 
 
 
 
 
 

Školský obvod 20 

Základní škola, Liberec – Vratislavice nad Nisou,  
příspěvková organizace 

Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou 

 
Území Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou 
 
 
 

Čl. 2 

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec, 
kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci č. 6/2012. 

 

 

 

Čl. 3 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Jiří Šolc v. r. Mgr. Martina Rosenbergová v. r. 

náměstek primátorky města Liberce primátorka města Liberce  
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68.A ZMĚNA 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 68.A změnu územního plánu města 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 
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obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č.131/08 ze dne 26. 6. 2008 a 

dále upraveného 50. změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy 

Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č. 8/09 ze dne 29. 1. 2009 a dále upraveného 29. 

změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města 

Liberec na základě usnesení č. 138/09 ze dne 25. 6. 2009. Dále upraveného 21. změnou územního 

plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec na základě 

usnesení č. 192/09 ze dne 24. 9. 2009. Dále upraveného 41. změnou územního plánu města Liberec, 

vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č. 193/09 ze 

dne 24. 9. 2009. Dále upraveného 47. změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením 

obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č. 194/09 ze dne 24. 9. 2009. 

Dále upraveného 29. B změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy 

Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č. 17/10 ze dne 28. 1. 2010. Dále upraveného 

37. změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem 

města Liberec na základě usnesení č. 18/10 ze dne 28. 1. 2010. Dále upraveného 56C. změnou 

územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec 

na základě usnesení č. 175/2010 ze dne 24. 6. 2010. Dále upraveného 39. změnou územního plánu 

města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec na základě 

usnesení č. 206/10 ze dne 16. 9. 2010. Dále upraveného 43. změnou územního plánu města Liberec, 

vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č. 207/10 ze 

dne 16. 9. 2010. Dále upraveného 45. změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením 

obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č. 208/10 ze dne 16. 9. 2010. 

Dále upraveného 46. změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy 

Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č. 209/10 ze dne 16. 9. 2010. Dále upraveného 

48B. změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem 

města Liberec na základě usnesení č. 210/10 ze dne 16. 9. 2010. Dále upraveného 53. změnou 

územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec 

na základě usnesení č. 211/10 ze dne 16. 9. 2010. Dále upraveného 63. změnou územního plánu 

města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec na základě 
usnesení č. 91/11 ze dne 28. 4. 2011. Dále upraveného 65. změnou územního plánu města Liberec, 

vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č. 92/11 ze 

dne 28. 4. 2011. Dále upraveného 38. změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením 

obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č. 152/2001 ze dne 15. 12. 2011. 

Dále upraveného 44. změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy 

Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č. 274/2011 ze dne 15. 12. 2011. Dále 

upraveného 41.2 změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy 

Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č. 124/2012 ze dne 31. 5. 2012. Dále 

upraveného 52. A změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy 

Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č. 125/2012 ze dne 31. 5. 2012. Dále 

upraveného 49. B změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy 

Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č. 269/2012 ze dne 29. 11. 2012. Dále 

upraveného 67. změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy 

Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č. 259/2013 ze dne 28. 11. 2013. 

 

A. Vymezení zastavěného území 

- neuplatňuje se 

 

B. Koncepce rozvoje území města 

- neuplatňuje se 

 

C. Urbanistická koncepce 

- neuplatňuje se 
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D. Koncepce veřejné infrastruktury 

- neuplatňuje se 

 

E. Koncepce uspořádání krajiny 

- neuplatňuje se 

 

F. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Závazná část územního plánu města Liberec - regulativy funkčního a prostorového uspořádání se 

68.A změnou upravuje následujícím způsobem: 

Doplňuje se bod: 

3. ZÁKLADNÍ REGULAČNÍ PODMÍNKY 

3.2. VYUŽITÍ ÚZEMÍ A UMISŤOVÁNÍ ČINNOSTÍ  

3.2.3. UPŘESŇUJÍCÍ POJMY VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A PŘÍPUSTNOSTI ČINNOSTÍ  

25. Přístřeškem se rozumí stavba o výšce max. 5 m a půdorysné ploše max. 30 m² využitelné pouze 

v souladu s charakterem příslušné plochy, nikoliv pro trvalé bydlení nebo rodinnou rekreaci. 

26. Oplocení je principiálně nepřípustné na celém nezastavěném území, za oplocení se nepovažují 

dočasně zřizované oplocenky na PUPFL a ZPF se speciálními kulturami, obdobné prostředky 

ochrany proti zvěři pro účely zakládání územního systému ekologické stability a ohradníky ploch 

pro chov hospodářských zvířat nebo koní. 

Upravují se body: 

3.4. PŘÍPUSTNOST ČINNOSTÍ V NEZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍCH 

3.4.1. ZÁKLADNÍ VYBAVENOST ÚZEMÍ 

2. Nedílnou součástí všech nezastavitelných území mohou být vždy stavby pro zajištění správy a 

provozu, tedy stavby, které prokazatelně slouží k zajištění správy, ochrany a provozu ploch, jakou 

jsou účelové komunikace včetně odstavných stání pro automobily a techniku, stavby pro zajištění 

technické infrastruktury, hygieny a bezpečnosti, přístřešky a stavby obdobné, za podmínky že: 

- nebudou určeny pro trvalé bydlení nebo rodinnou rekreaci, 

- charakterem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře dané plochy, 

- jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště, 

- nelze je odůvodněně umístit v příslušných zastavitelných plochách, 

- budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost dané plochy, 

- nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a odtokové poměry, 

- na území CHKO JH a PP Ještěd nebude narušena ekologická funkce krajiny, 

- budou splněny požadavky zvláštních právních předpisů. 
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3.4.2. PLOCHY PŘÍRODY A KRAJINY 

1. Plochy přírody a krajiny zahrnují plochy přírodních i umělých kultur a úprav s funkcemi 

hospodářskou, rekreační a ekologicko-stabilizační. 

2. Za podmínky, že budou splněny všechny požadavky ochrany přírody a krajiny, ekologická 

funkce a nebude narušen krajinný ráz, jsou v plochách přírody a krajiny přípustné stavby 

jednotlivě uvedené v tabulce 3.4/2. 

TABULKA Č. 3.4/2 – SPECIFIKACE PŘÍPUSTNOSTI STAVEB PRO PLOCHY PŘÍRODY A KRAJINY  

Plocha  Stavby přípustné Podmínka, limita 

Lesní porosty 
 

lesní porosty s hospodářským, 
rekreačním a ekologicko-
stabilizačním určením. 

 

stezky zdraví (běžecké stezky se 
sportovními prvky)  

rozhledny a vyhlídkové věže  

Travní porosty 
a ostatní plochy v krajině 

Krajinná zeleň 

extenzivně pěstované louky a 
pastviny s převážně krajinně 
ekologickou funkcí 

 

přirozené nebo přírodě blízké 
porosty (remízky, břehové porosty, 
liniové krajinné prvky) 
s ekostabilizační funkcí 

 

kostely, kaple nenaruší krajinný ráz 
nosiče telekomunikačních a 
radiokomunikačních zařízení 
samostatné (stožáry, tubusy) 

nenaruší krajinný ráz 

součásti staveb dopravní 
infrastruktury, které umožní napojení 
navazujících ploch a komunikací 

bezprostředně souvisí se stavbami 
dopravní infrastruktury, na něž ostatní 
plochy v krajině navazují 

Orná půda 

orná půda, travní porosty a trvalé a 
speciální kultury s hospodářským 
využitím 

 

samostatné skleníky  

hnojiště a silážní jámy  

rozhledny a vyhlídkové věže  
nenaruší krajinný ráz nosiče telekomunikačních a 

radiokomunikačních zařízení 
samostatné (stožáry, tubusy) 

3. Stavby a úpravy neuvedené v tabulce 3.4/2 a v čl. 3.4.1 jsou v plochách přírody a krajiny 

nepřípustné. 
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3.4.3. PLOCHY URBANIZOVANÉ ZELENĚ (Z) 

1. Plochy urbanizované zeleně zahrnují území umělých úprav s převažujícími funkcemi 

rekreační a ekologickou. 

2. Za podmínky, že budou splněny požadavky na ochranu ploch a porostů a jejich funkčnost a 

nebude porušen architektonický a krajinný ráz, jsou v plochách urbanizované zeleně 

přípustné stavby jednotlivě uvedené v tabulce 3.4/3. 
TABULKA Č. 3.4/3 – SPECIFIKACE PŘÍPUSTNOSTI STAVEB PRO PLOCHY URBANIZOVANÉ ZELENĚ (Z) 

Plocha  Stavby přípustné Podmínka, limita 

Parky a parkově upravené plochy 
(ZP) 

parkové úpravy  
dětská hřiště  
víceúčelová nekrytá hřiště bez 
zvláštního vybavení  

nekryté plochy pro rekreaci (pobytové 
louky ap.) s výjimkou golfových hřišť  

veřejná WC  
rozhledny a vyhlídkové věže  

Zeleň rekreační 
(ZR) 

parkové úpravy krajinářského 
charakteru se zvýšeným 
zastoupením staveb pro rekreační 
a sportovní činností 

 

kostely, kaple  
dětská hřiště  
jezdecké plochy a stezky  
víceúčelová nekrytá hřiště bez 
zvláštního vybavení  

nekryté plochy pro rekreaci (pobytové 
louky ap.) s výjimkou golfových hřišť  

drobné rekreační stavby (přístřešky, 
odpočívadla)  

veřejná WC  
rozhledny a vyhlídkové věže  
odstavná a parkovací místa pro 
automobily s další podmínkou 
omezení pouze pro návštěvníky 
lokality 

 

Hřbitovy 
(ZH) 

parkové úpravy v kombinaci 
s pohřebišti různých druhů  

stavby pro obřady  
krematoria  
integrované prodejny  
integrované kanceláře  
veřejná WC  
odstavná a parkovací místa pro 
automobily  

Ostatní městská zeleň 

sadovnické úpravy převážně 
izolačního a ochranného určení 

 

liniová zeleň  
součásti staveb dopravní 
infrastruktury, které umožní napojení 
navazujících ploch a komunikací 

bezprostředně souvisí se stavbami 
dopravní infrastruktury, na něž plochy 
ostatní městské zeleně navazují 

3. Stavby a úpravy neuvedené v tabulce 3.4/3 a v čl. 3.4.1 jsou v plochách urbanizované 

zeleně nepřípustné. 

 

G. Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

- neuplatňuje se 
 
H. Vymezení VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo 

- neuplatňuje se 
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I. Stanovení kompenzačních opatření 

- neuplatňuje se 

 

J.  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv, včetně podmínek pro jeho prověření 

- neuplatňuje se 
 
K. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 

parcelaci 

- neuplatňuje se 

L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie 

- neuplatňuje se 

 

M. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

vydáním regulačního plánu 

- neuplatňuje se 

 

N. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

- neuplatňuje se 

 

O. Vymezení architektonicky, urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

 - neuplatňuje se 

 

P. Údaje o počtu listů a výkresů územního plánu 

Textová část 68.A změny územního plánu města Liberec obsahuje 5 stran textu.  

68.A změna územního plánu města Liberec neobsahuje grafickou část. 
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O d ů v o d n ě n í 

Odůvodnění opatření obecné povahy, kterým se vydává 68.A změna územního plánu města 

Liberec, obsahuje pouze textovou část.  

A. Textová část 

Textová část odůvodnění 68.A změny územního plánu Liberec obsahuje 10 stran textu. 

1. Postup při pořízení změny  

Pořízení 68. změny územního plánu územního plánu města Liberec (dále jen ÚPML), bylo 

schváleno usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 64/2012 dne 29. 3. 2012. Ve smyslu tohoto 

usnesení byl v souladu se stavebním zákonem zahájen proces pořízení změny územního plánu. 

Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 163/2012 ze dne 28.6.2012 byla 68. změna územního 

plánu města Liberec rozdělena na 68.A a 68.B změnu ÚPML. 

Ve spolupráci s  odborem hlavního architekta byl zpracován a následně zákonným způsobem 

projednán návrh zadání 68.A změny ÚPML. Na základě výsledku projednání návrhu zadání 

s dotčenými orgány byl upraven návrh zadání 68.A změny. Dne 29. 11. 2012 na 10. zasedání 

zastupitelstva města Liberec bylo zadání 68.A změny ÚPML schváleno usnesením č. 270/2012. Na 

základě schváleného zadání byl autorizovaným projektantem zpracován návrh 68.A změny ÚPML. 

Dne 23. 7. 2013 se konalo společné jednání o návrhu 68.A změny ÚPML. Dotčené orgány ve svých 

stanoviscích odsouhlasily navržené řešení. Dne 6. 9. 2013 byla předložena dokumentace návrhu 

68.A změny ÚPML Krajskému úřadu Libereckého kraje k posouzení podle § 50 odst. 7 stavebního 

zákona. Dne 25. 9. 2013 byl Krajským úřadem Libereckého kraje vydán souhlas s předloženým 

návrhem 68.A změny a tím mohlo být zahájeno řízení o 68.A změně územního plánu Liberec. 

Veřejné projednání změny se uskutečnilo dne 20. 11. 2013. K návrhu pro veřejné projednání nebyly 

uplatněny žádné námitky ani připomínky, dotčené orgány k návrhu neuplatnily žádné požadavky. 

 

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů. 

2.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 

Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR) byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 

ze dne 20.7.2009. Území obce Liberec je v PÚR ČR zahrnuto do rozvojové oblasti OB7 Liberec. 

Jedná se o území s koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností se silnou rozvojovou 

dynamikou krajského města. Úkolem pro územní plánování je zde řešení napojení rozvojové oblasti 

na modernizované železniční trati ve směru na Prahu a Hradec Králové, což se netýká lokalit řešení 

68.A změny. 

68.A změna ve svém důsledku umožní zkapacitnění mimoúrovňové křižovatky na 

navrženém dopravním koridoru S11 pro silnici D8 - Děčín - Česká Lípa - Bílý Kostel nad Nisou - 

Liberec - R35. 

68.A změna v souladu s odstavcem 14 PÚR ČR umožňuje přirozeně doplňovat 

urbanistickou strukturu řešeného území. 

68.A změna v souladu s odstavcem 19 PÚR ČR umístěním zastavitelných ploch sice 

zasahuje do otevřené krajiny, podrobnými regulativy těchto ploch však zajišťuje, že nedochází k 

nehospodárnému rozšiřování zastavěného území a fragmentarizaci nezastavěného území. 

68.A změna v souladu s odstavcem 20 PÚR ČR omezuje možnosti umísťování 

rozvojových záměrů, které by mohly ovlivnit charakter krajiny. 
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68.A změna v souladu s odstavcem 21 PÚR ČR podporuje vymezení souvislých pásů 

nezastavěného území v bezprostředním okolí města, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé 

rekreace, pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

68.A změna v souladu s odstavcem 22 PÚR ČR zachovává a rozvíjí hodnoty území – 

dobré dopravní napojení, kvalitní příměstská krajina. 

68.A změna v souladu s odstavcem 28 PÚR ČR zohledňuje nároky dalšího vývoje území 

jeho řešením ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, zvláštní pozornost věnuje dopravní 

obsluze a ochraně veřejného rekreačního využití krajiny. 

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Libereckého kraje zpracované společností SAUL s.r.o. 

byly vydány v lednu 2012. Žádné požadavky ze ZÚR pro řešení 68.A změny nevyplývají. 68.A 

změna je v souladu s koncepcemi této dokumentace v aktuálním stavu, návrh 68.A změny neovlivní 

vymezení ani funkčnost ploch nadregionálních a regionálních prvků ÚSES ani koridorů nadřazené 

infrastruktury navržených v této dokumentaci. 

 

2.2. Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

68.A změna v navržených změnách regulativů neřeší aktivity přesahující hranici řešeného území 

platného ÚPML. 

 

2.3. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR LK 

68.A změna v navržených změnách regulativů neřeší záležitosti nadmístního významu, které nejsou 

řešeny v ZÚR LK. 

 

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

68.A změna je zpracována v souladu se stavem rozpracovaného návrhu nového územního 

plánu města Liberec po úpravách k veřejnému projednání. 

68.A změna je zpracována v souladu zejména se základním cílem územního plánování, 

kterým je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 

ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů. 

68.A změna je zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění – stavebním 

zákonem a jeho prováděcími právními předpisy přiměřeně formě platného ÚPML. Požadavky na 

komplexní aktualizaci platného ÚPML nebyly v zadání vzneseny. 

 

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů 

68.A změna je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

68.A změna je zpracována v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů. 

 

6. Výsledek přezkoumání změny územního plánu 

68.A změně je zpracována v souladu s požadavky vyplývajícími z politiky územního rozvoje, 

územně plánovací dokumentací kraje a se schválenými rozvojovými programy zabývajících se 

rozvojem města (Strategie rozvoje SML 2007-2020 schválená 13. 12. 2007), případně z nich 

nevyplývají žádné zvláštní požadavky pro předmětnou 68.A změnu. 68.A změna je zpracována 
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v souladu s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

právních předpisů a s požadavky zvláštních právních předpisů. Soulad je shledán také se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

 

7. Údaje o splnění zadání 

a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané 

krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů – nevyplývají – splněno, 

b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů – změna umožní napojení 

ploch na komunikace a zamezí zneužívání výkladu regulativů – splněno, 

c) požadavky na rozvoj území obce – upřesnění definice zařízení pro zajištění správy a 

provozu ploch je provedeno zejména ve vztahu k nezastavěným a nezastavitelným plochám 

a rozšířeno na podmínky oplocování ploch, prověření podmínek využití ploch tak, aby 

„plochy urbanizované zeleně – ostatní městská zeleň“ umožnovaly vedení veřejné dopravní 

infrastruktury, je rozšířeno i na „plochy přírody a krajiny – travní porosty a ostatní plochy 

v krajině“, jejichž vymezení a regulativy vyvolávají stejný problém – splněno, 

d) požadavky na plošné a prostorové upořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 

uspořádání krajiny) – změna vychází ze stávajícího charakteru a uspořádání urbanistické 

koncepce města Liberce, zlepšuje průchodnost krajiny a neomezí vedení pěších a 

cyklistických tras – splněno, 

e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury – nebyly uplatněny – splněno, 

f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území – nebyly uplatněny – splněno, 

g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace – nebyly 

uplatněny – splněno, 

h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na 

ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek 

nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými 

přírodními jevy) – nebyly uplatněny – splněno, 

i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území – nebyly 

uplatněny – splněno, 

j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a 

rozvoj sídelní infrastruktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose – nebyly 

uplatněny – splněno, 

k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 

využití územní studií – nebyly uplatněny – splněno, 

l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování 

o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem – nebyly uplatněny – splněno, 

m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud 

dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování 

vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na 

evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast – nebyly uplatněny – splněno, 

n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant – 

nebyly uplatněny – splněno, 

o) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 

jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů 

a počtu vyhotovení – splněno. 

Zadání 68.A změny je splněno návrhem úpravy příslušných regulativů a doplněním definic 

v souladu s rozpracovaným návrhem nového územního plánu Liberec bez potřeby zpracovat 

grafickou část dokumentace. 

Promítnutí důsledků 68.A změny do směrné části platného ÚPML nebylo podle pokynu 

pořizovatele v rámci 68.A změny řešeno. V době zpracování 68.A změny byly dokončeny ÚAP 

ORP 2012, 68.A změna není v rozporu s územními dopady schválených rozvojových programů 
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zabývajících se rozvojem města (Strategie rozvoje SML 2007-2020 schválená 13.12.2007). 

Statutární město Liberec nepožaduje změnu směrné části. 

 

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

Zadání 68.A změny územního plánu požaduje upřesnit definici zařízení pro zajištění správy a 

provozu ploch. Toto je provedeno zejména ve vztahu k nezastavěným a nezastavitelným plochám, 

protože zde jejich obecná přípustnost bez upřesnění pojmu přístřešku a specifických podmínek vede 

k umisťování zařízení, která mají nadměrnou velikost, není nutné je do těchto ploch umisťovat, 

případně skrytě slouží rekreačnímu bydlení – viz „kompostárna“ v Krásné Studánce nebo chatová 

osada na Bělidle. 

Vzhledem k tomu, že neoprávněná změna využívání ploch, které nejsou určeny k zastavění, začíná 

často jejich oplocováním, jsou doplněny i podmínky oplocování nezastavěného území. 

Zadání 68.A změny územního plánu požaduje rovněž prověřit podmínky využití ploch tak, aby 

„plochy urbanizované zeleně – ostatní městská zeleň“ umožnovaly vedení veřejné dopravní 

infrastruktury. To je vyvoláno striktním výkladem regulativů platného ÚP stavebním úřadem, kdy 

pásy zeleně, které souvisle doprovázejí komunikace, znemožňují napojení ploch s rozdílným 

způsobem vymezení na ně navazujících – viz napojení komerčních ploch podél Sousedské ulice. 

Toto je po prověření rozšířeno i na „plochy přírody a krajiny – travní porosty a ostatní plochy 

v krajině“, jejichž vymezení a regulativy vyvolávají stejný problém – viz napojení transformovny 

Ostašov na Žákovskou ulici. 

7.1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch 

68.A změna nenavrhuje nové zastavitelné plochy, proto lze v tomto případě považovat vyhodnocení 

účelného využití zastavěného území za irelevantní. 

7.2. Odůvodnění koncepce rozvoje území obce a požadavků na ochranu hodnot v území 

7.2.1 Koncepce rozvoje území obce 

68.A změna vychází ze stávajícího charakteru a uspořádání urbanistické koncepce města Liberce a 

vzhledem k specifickému charakteru, návaznostem navržených ploch a okrajové poloze ji výrazně 

neovlivňuje. 

 

Vymezení a vnitřní členění území 

Rozsah řešeného území platného ÚPML definovaný v kapitole „1.1. Vymezení řešeného území 

podle katastrálních území“ textové části platného ÚPML se v důsledku dílčích změn provedených v 

68.A změně nemění. 

Území dotčené 68.A změnou představuje celé řešené území platného ÚPML. 
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Rozvojové předpoklady obce 

Rozvojové předpoklady města Liberec popsané v kapitole „5. Základní předpoklady a podmínky 

vývoje obce“ textové části platného ÚPML se v důsledku dílčích změn provedených v 68.A změně 

nemění. 

Ačkoliv v platných ÚAP ORP 2012 nejsou určeny žádné střety nebo problémy k řešení pro změnu 

textové části územního plánu města Liberec, řešení změny odstraňuje možnosti nevhodné zástavby 

nezastavěného území a na druhé straně umožňuje napojení stávajících i navržených ploch na 

komunikace doprovázené pásy zeleně. 

Společenský potenciál obce 

Demografická problematika uvedená v kapitole „4. Demografický a sociální vývoj území“ textové 

části platného ÚPML se v důsledku dílčích změn provedených v 68.A změně nemění. 

Hospodářský potenciál obce 

Hospodářský potenciál obce uvedený v kapitole „6.6. Výroba“ textové části platného ÚPML se 

v důsledku dílčích změn provedených v 68.A změně nemění. 

Řešení změny odstraňuje možnosti nevhodné zástavby nezastavěného území, čímž na jedné straně 

mírně omezuje rozvojové možnosti hospodářského pilíře při zachování jejich udržitelnosti 

z hlediska dlouhodobého vývoje, na druhé straně umožňuje kvalitní dopravní napojení stávajících i 

rozvojových ploch na základní komunikační kostru města, jež je obvykle od těchto ploch oddělena 

pásy doprovodné zeleně. 

Potenciál životního prostředí obce 

Potenciál životního prostředí obce uvedený v kapitole „3. Přírodní podmínky“ textové části 

platného ÚPML se v důsledku dílčích změn provedených v 68.A změně nemění. 

68.A změna respektuje platná znění zákonů ve vztahu k ochraně přírody, vodních zdrojů, ZPF, 

PUPFL a platné hygienické předpisy. 

Koncepce řešení 68.A změny je navržena v maximálně dosažitelném souladu přírodních a 

civilizačních funkcí v limitech požadavků dodržení podmínek zdravého životního prostředí. 

68.A změna přispívá k ochraně příměstské krajiny před nežádoucí zástavbou nejasně definovanými 

stavbami zařízení pro zajištění správy a provozu ploch, na druhé straně vkládáním přípojných větví 

komunikací do pásů doprovodné zeleně neznehodnotí komplexní působení systému sídelní zeleně. 

7.2.2 Odůvodnění ochrany a rozvoje hodnot území obce 

Přírodní a kulturní hodnoty 

Realizací záměru 68.A změny nedojde k dotčení kulturních hodnot v řešeném území. Případné 

dotčení přírodních hodnot se omezuje na pásy doprovodné zeleně (ostatní městská zeleň) a travních 

porostů (ostatní plochy v krajině) podél komunikací, s jejichž využitím pro napojení navazujících 

ploch se v platném ÚP fakticky počítá, avšak není formálně ošetřeno. 

Civilizační a architektonické hodnoty 

Dotčení civilizačních a architektonických hodnot v řešeném území se v důsledku změny funkčního 

využití ploch 68.A změny nemění. 

Limity využití území 

Limity využití území města Liberec stanovené v kapitole „5.2. Limity využití území“ textové části 

Územního plánu města Liberec – regulativy funkčního uspořádání území se v důsledku 68.A změny 

nemění. 

Při řešení jsou dodržena ustanovení všech dotčených obecně závazných právních předpisů, norem a 

správních rozhodnutí s přihlédnutím k omezením, která ukládají. 
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68.A změna nenavrhuje žádné nové limity, které by vycházely z konkrétních podmínek 

v souvislosti s novou koncepcí funkčního a prostorového uspořádání řešeného území 68.A změny. 

 

7.3 Odůvodnění přijatého řešení urbanistické koncepce 

Liberec je centrem osídlení regionálního významu, jehož specifickou charakteristikou je jeho 

bohaté krajinné zázemí tvořené nezastavěným územím rozloženým prstencově mezi koncentrickou 

zástavbou a Ještědským a Jizerskohorským hřbetem. 

68.A změna upřesňuje regulativy funkčního uspořádání tak, aby do tohoto přírodního zázemí 

nemohly vstupovat investiční záměry, které nepodléhají jednoznačným pravidlům. 

Liberec jako stotisícové město buduje základní komunikační kostru významných sběrných i 

obslužných komunikací, které jsou doprovázeny souvislými pásy doprovodné zeleně. 

68.A změna upřesňuje regulativy funkčního uspořádání tak, aby z těchto i dalších komunikací 

mohly být napojeny přilehlé plochy s rozdílným způsobem využití, což je hlavním úkolem dopravní 

infrastruktury. 

 

7.4 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 

Odůvodnění návrhu změny dopravní infrastruktury 

Koncepce dopravy města Liberec stanovená v kapitole „6. Doprava“ textové části Územního plánu 

města Liberec – regulativy funkčního uspořádání území založená na využití stávající sítě základních 

komunikací se v důsledku 68.A změny nemění. 

Dopravní napojení stabilizovaných i rozvojových ploch na komunikace vymezené v platném ÚP i 

případné úpravy křižovatkových napojení jsou při rigidním výkladu regulativů znemožněny 

umístěním těchto komunikací do souvislých pásů doprovodné zeleně. 68.A změna tuto disproporci 

odstraňuje. 

68. A změna ve svých důsledcích neznemožní průchodnost krajiny a neomezí vedení pěších a 

cyklistických tras. 

Odůvodnění návrhu změny technické infrastruktury 

Koncepce technické infrastruktury města Liberec stanovená v kapitole „7. Technická 

infrastruktura“ textové části územního plánu města Liberec – regulativy funkčního uspořádání 

území se v důsledku 68.A změny nemění. 

Odůvodnění návrhu změny občanského vybavení 

Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury stanovená platným ÚPML se v důsledku 

68.A změny nemění. 

Odůvodnění návrhu veřejných prostranství 

Platný ÚPML nepracuje s pojmem „veřejné prostranství“ ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., 

vyhlášek č.500 a č.501/2006 Sb. a jejich příloh. 

68.A změna nenavrhuje žádné plochy veřejných prostranství ve smyslu těchto předpisů, protože 

jejich izolovaný návrh bez návaznosti na celkovou koncepci se jeví i s ohledem na velikost 

jednotlivých řešených ploch jako bezúčelný. 

Odůvodnění návrhu řešení požadavků civilní ochrany 

Podmínky pro činnosti na území města Liberec z hlediska civilní ochrany se v důsledku 68.A 

změny nemění. Pro 68.A změnu platí řešení požadavků civilní ochrany schválené ÚPML. 

68.A změna nevyvolává speciální požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů. 
 
7.5 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny 
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Krajina 

Koncepce uspořádání krajiny města Liberec stanovená v kapitole „8. Podmínky ochrany přírody a 

krajiny na území města Liberce“ závazné části územního plánu města Liberec – regulativy 

funkčního uspořádání území se v důsledku 68.A změny nemění. 

Realizací záměru 68.A změny nedojde ke změně celkové koncepce uspořádání krajiny v řešeném 

území. Případné dotčení ploch sídelní resp. krajinné zeleně se omezuje na pásy doprovodné zeleně 

(ostatní městská zeleň) a travních porostů (ostatní plochy v krajině) podél komunikací, s jejichž 

využitím pro napojení navazujících ploch se fakticky v platném ÚP počítá, avšak není formálně 

ošetřeno. Na druhé straně 68.A změna zajistí ochranu krajiny před investičními záměry 

vymykajícími se z platných regulativů. 

ÚSES 

Koncepce Územního systému ekologické stability města Liberec stanovená v kapitole 

„8. Podmínky ochrany přírody a krajiny na území města Liberce“, „8.2. Prvky územního systému 

ekologické stability a podmínky jejich využití“ závazné části územního plánu města Liberec – 

regulativy funkčního uspořádání území se v důsledku 68.A změny nemění. 

 

7.6 Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Podmínky funkčního a prostorového uspořádání města Liberec stanovené v kapitole „3. Základní 

regulační podmínky“, „3.2. Využití území a umisťování činností“, „3.2.3. Upřesňující pojmy 

využívání území a přípustnosti činností“ závazné části územního plánu města Liberec – regulativy 

funkčního uspořádání území se v důsledku 68.A změny doplňují o definici přístřešku a 

přípustnosti oplocení. 

Důvodem je, že pojem přístřešku, aniž by byl funkčně či prostorově specifikován, je v platném ÚP 

užíván pro popis zařízení pro zajištění správy a provozu, která mohou být nedílnou součástí všech 

zastavitelných resp. nezastavitelných území. 

To pak může vést ke zneužívání tohoto pojmu zejména pro umisťování „přístřešků“ neomezené 

velikosti se spekulativně umisťovanou funkcí trvalého nebo rekreačního bydlení do postupně 

rozprodávaných ploch přírody a krajiny a ploch urbanizované zeleně měnících skrytě funkci 

v rozporu s platným ÚP. 

Důvodem stanovení (ne)přípustnosti oplocení jsou rovněž skryté změny funkce zejména ploch 

přírody a krajiny a ploch urbanizované zeleně v rozporu s platným ÚP na plochy pro individuální 

rekreaci, jejichž základem je primární oplocování dílčích částí nezastavěného území. 

Podmínky funkčního a prostorového uspořádání města Liberec stanovené v kapitole „3. Základní 

regulační podmínky“, „3.4. Přípustnost činností v nezastavitelných územích“, „3.4.1. Základní 

vybavenost území“ závazné části územního plánu města Liberec – regulativy funkčního uspořádání 

území se v důsledku 68.A změny doplňují o upřesňující podmínky. 

Důvodem je, že podmínka pro zařízení pro zajištění správy a provozu, která mohou být nedílnou 

součástí všech nezastavitelných území, prokazatelně sloužit k zajištění správy, ochrany a provozu 

ploch je příliš obecná, a může být zneužita pro umisťování zařízení, která charakterem a kapacitou 

neodpovídají charakteru a výměře dané plochy, nejsou technologicky přímo vázané na dané 

stanoviště, lze je umístit v příslušných zastavitelných plochách, porušují celistvost a funkčnost dané 

plochy, narušují krajinný ráz, protierozní ochranu a odtokové poměry a celkově ekologickou funkci 

krajiny. 

Podmínky funkčního a prostorového uspořádání města Liberec stanovené v kapitole „3. Základní 

regulační podmínky“, „3.4. Přípustnost činností v nezastavitelných územích“, „3.4.2. Plochy 

přírody a krajiny“ a „3.4.3. Plochy urbanizované zeleně“ závazné části územního plánu města 

Liberec – regulativy funkčního uspořádání území se v důsledku 68.A změny doplňují o přípustnou 

funkci s podmínkou. 
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Důvodem je, silniční komunikace základní dopravní kostry jsou v grafické části dokumentace 

zakresleny s nadměrnou mírou určitosti včetně souvislých pásů doprovodné zeleně a tvary 

křižovatek, na druhé straně méně významné komunikace jsou zahrnuty do ploch přírody a krajiny. 

To ve svém důsledku vede při rigidním uplatňování regulativů platného ÚP k znemožnění 

tvarových úprav křižovatek v rámci již vymezeného prostoru a dopravního napojování ploch 

navazujících na komunikace, což je jejich hlavní funkcí.  

Přitom křižovatky a sjezdy k navazujícím plochám nelze považovat za „účelové komunikace 

nezbytné pro obsluhu pozemků“ (myšleno pozemků v rámci příslušných ploch) zahrnutých do 

„zařízení pro zajištění správy a provozu ploch“ v rámci „Základní vybavenosti území“. 

Podmínka „bezprostředně souvisí se silničními komunikacemi, na něž tyto plochy navazují“ pak má 

zajistit, že tato úprava regulativu nebude zneužitelná pro libovolná nová dopravní propojení v rámci 

nezastavitelného území. 

 

7.7 Odůvodnění vymezení VPS a VPO 

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření na území města Liberec 

stanovené v kapitole „5. Zvláštní režim využívání území (zvláštní regulační podmínky)“, 

„5.3.1. Veřejně prospěšné stavby“ závazné části územního plánu města Liberec – regulativy 

funkčního uspořádání území se v důsledku 68.A změny nemění. 

Změny ve výčtu veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací platného 

ÚPML nebyly požadovány v zadání a ani z řešení 68.A změny nevyplynuly. Navržené změny se 

týkají pouze regulativů funkčního uspořádání území. 

 

7.8 Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření 

Platný ÚPML nepracuje s pojmem „kompenzační opatření“ ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., 

vyhlášek č.500 a č.501/2006 Sb. a jejich příloh. 

Navržené změny regulativů funkčního uspořádání území se nedotýkají vyhlášených Ptačích oblastí 

ani evropsky významných lokalit (NATURA 2000) v řešeném území a ze zadání 68.A změny 

nevzešel požadavek na vyhodnocení vlivů 68.A změny na životní prostředí. 
 
7.9 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

Plochy a koridory rezerv na území města Liberec stanovené v jednotlivých kapitolách závazné části 

územního plánu města Liberec – regulativy funkčního uspořádání území se v důsledku 68.A změny 

nemění. 

 

7.10 Odůvodnění ploch, ve kterých je podmínkou pro rozhodování dohoda o parcelaci 

Platný ÚPML nepracuje s pojmem „dohoda o parcelaci“ ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., 

vyhlášek č.500 a č.501/2006 Sb. a jejich příloh. 

Tento nástroj nesouvisí s úpravami regulativů funkčního uspořádání území navrženými 

v 68.A změně. 
 
7.11 Odůvodnění ploch, ve kterých je podmínkou pro rozhodování zpracování územní studie 

Ve schváleném Zadání 68.A změny nebyly uplatněny a ani z řešení 68.A změny nevyplynuly 

požadavky na prověření ploch a koridorů územní studií. 

Tento nástroj nesouvisí s úpravami regulativů funkčního uspořádání území navrženými 

v 68.A změně. 
 
7.12 Odůvodnění ploch, ve kterých je podmínkou pro rozhodování vydání regulačního plánu 
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Ve schváleném Zadání 68.A změny nebyly uplatněny a ani z řešení 68.A změny nevyplynuly 

požadavky na prověření ploch a koridorů regulačním plánem. 

Tento nástroj nesouvisí s úpravami regulativů funkčního uspořádání území navrženými 

v 68.A změně. 

 

7.13 Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Platný ÚPML faktickou etapizaci jednotlivých návrhů neřeší. Nutnost stanovení etapizace 

nevyplývá ani z řešení 68.A změny, tento nástroj nesouvisí s úpravami regulativů funkčního 

uspořádání území navrženými v 68.A změně. 
 
7.14 Odůvodnění vymezení významných staveb, pro které může vypracovávat 

architektonickou část PD jen autorizovaný architekt 

Platný ÚPML nevymezuje významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část 

PD jen autorizovaný architekt. V případě úprav regulativů funkčního uspořádání území navržených 

v 68.A změně tato potřeba nevyvstává. 
 
8. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Podle dostupných podkladů bylo při schvalování zadání 68.A změny konstatováno, že 68.A změna 

nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území obecně, zvláště pak na vyhlášené Ptačí oblasti 

ani evropsky významné lokality (NATURA 2000). 

 

9. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5, vč. sdělení, jak bylo zohledněno 

Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno. 

10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL. 

Vyhodnocení záborů ZPF na území města Liberec provedené v kapitole „B.18. Zemědělský půdní 

fond“ textové části platného ÚPML se v důsledku dílčích změn provedených v 68.A změně nemění. 

Úpravy regulativů funkčního uspořádání území navržené v 68.A změně nevyvolají změny 

v předpokládaných záborech ZPF a PUPFL. 

11. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

Námitky nebyly v procesu pořízení 68.A změny uplatněny. 

12. Vyhodnocení připomínek  

Připomínky nebyly v procesu pořízení 68.A změny uplatněny. 

B. Grafická část 

68. A změna neobsahuje grafickou část. 

 

Poučení: 

Proti 68.A změně územního plánu města Liberec, vydané formou opatření obecné povahy nelze 

podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu) 

 

           

        

             

    Mgr. Martina Rosenbergová     Mgr. Jiří Šolc 

    primátorka města Liberec       náměstek primátorky 
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Pozměňovací úpravy návrhu rozpočtu na rok 2014 - na 11. ZM 12. 12. 2013
PŘÍJMY

ORG ODBOR NÁZEV NÁVRH ROZPOČTU 2014  ÚPRAVY z FV,odborů,…
2107 OE Příjem z TSML 0 10 000 000
2307 OE Daň z přidané hodnoty 485 000 000 -5 000 000
2207 OE Poplatek ze sběr, přeprava, třídění,kom.odpa 60 000 000 -10 000 000

CELKEM -5 000 000
VÝDAJE

ORG ODBOR NÁZEV NÁVRH ROZPOČTU 2014  ÚPRAVY z FV,odborů,…
4209 SM Masarykova - obnova stromořadí 1 000 000 0
4209 SM Havarijní opravy schodišť, mostů a opěrných zdí 19 200 000 0
4209 SM Havarijní opravy komunikací 20 000 000 -5 000 000
4209 SM Dopravní hřiště 3 500 000 0
4197 SM Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD 190 000 000 0
4807 SM Zimní údržba vč. zimního a letního čištění 58 000 000 -3 000 000
4807 SM Údržba komunikací vč.příslušenství a zeleně 46 583 995 -5 583 995 -13 583 995
4209 SM Úpravy kom.sdružené inv.bezbariérovost a bezpečnost 0 1 100 000 -12 483 995 přesun od OS

7057 MP Dopravní prostředky 688 870 0 0

3507 MS Opravy vyplývající z aktuálního techn.stavu ZŠ 5 000 000 -1 000 000
3507 MS Opravy vyplývající z aktuálního techn.stavu MŠ 7 574 315 -2 000 000 -3 000 000
3507 MS Opravy vyplývající z aktuálního techn.stavu MŠ 352 158 -2 647 842 přesun z PO

7003 SR Strategický plán, akční plán 1 500 000 -1 300 000
7030 SR Výkupy pozemků pro TT 2 000 000 -2 000 000 -3 300 000

7370 OS Plavecký bazén-příprava podkladů koncesní smlouvy 1 500 000 -1 500 000 -1 500 000
7370 OS Oprava kanalizace mezi areály DM a FC Slovan 1 100 000 -1 100 000 -2 600 000 přesun na SM

1300 OI Provoz, havárie a rozvoj IS MML 3 692 000 -2 000 000 -2 000 000

3941 PO Finanční výpomoc (ZŠ Kaplického) 352 158 -352 158 -352 158 přesun na MS
mezisoučet -23 383 995

2107 OE Rezerva pro SM (13 583 995) 0 11 000 000
0 0

2107 OE Rezerva pro MS (3 000 000) 0 2 603 995
2107 OE Rezerva pro SR (3 300 000) 0 2 000 000
2107 OE Rezerva pro OS (1 500 000) 0 880 000
2107 OE Rezerva pro OI (2 000 000) 0 1 900 000

mezisoučet 18 383 995

CELKEM -5 000 000
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