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45. ZM�NA ÚZEMNÍHO PLÁNU M�STA LIBEREC 

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

 v y d á v á 

tuto 45. zm�nu územního plánu m�sta Liberec, schváleného usnesením Zastupitelstva m�sta 
Liberec �. 94/02 dne  25.6.2002, jehož závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta 
Liberec �. 2 /2002, a zm�n�ného  3. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválenou usnesením 
Zastupitelstva m�sta Liberec �.27/04 dne 24.2.2004, jejíž závazná �ást byla vydána obecn�
závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.1/2004 a dále zm�n�ného 4. zm�nou územního plánu m�sta 
Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �.28/04 dne 24.2.2004, jejíž závazná 
�ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.2/2004 a dále zm�n�ného 5., 6., 7a. a 
10. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva m�sta Liberec �. 
91/05 a 92/05 dne 26.5.2005, jejichž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta 
Liberec �.1/2005 a dále zm�n�ného 2. a 15. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválených 
usneseními Zastupitelstva m�sta Liberec �. 124/05 a 125/05 dne 30.6.2005 a dále zm�n�ného 7c. a 
17. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválenými usneseními Zastupitelstva m�sta Liberec 
�. 180/05 a 183/05 dne 29.9.2005, jejichž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou 
M�sta Liberec �.4/2005 a dále zm�n�ného 7b. a 13. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, 
schválených usneseními Zastupitelstvem m�sta Liberec �. 217/05 a 218/05 dne 24.11.2005, jejichž 
závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.5/2005 a dále zm�n�ného 
14a. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec 
�.240/05 dne 15.12.2005, jejíž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec 
�.10/2005 a dále zm�n�ného 23. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválenou usnesením 
Zastupitelstva m�sta Liberec �.54/06 dne 30.3.2006, jejíž závazná �ást byla vydána obecn�
závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.1/2006 a dále zm�n�ného 16. zm�nou územního plánu m�sta 
Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �.75/06 dne 27.4.2006, jejíž závazná 
�ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.2/2006 a dále zm�n�ného 11. 
zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec 
�.92/06 dne 25.5.2006, jejíž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec 
�.3/2006 a dále zm�n�ného 19. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválenou usnesením 
Zastupitelstva m�sta Liberec �.134/06 dne 29.6.2006, jejíž závazná �ást byla vydána obecn�
závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.4/2006 a dále zm�n�ného 26. zm�nou územního plánu m�sta 
Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �.215/06 dne 30.11.2006, jejíž závazná 
�ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.5/2006 a dále zm�n�ného 18a. a 18b. 
zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva m�sta Liberec 
�.237/06 a 238/06 dne 21.12.2006, jejíž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou 
M�sta Liberec �.6/2006 a dále upraveného 27. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, vydanou 
opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení �.12/07 ze dne 
25.1.2007 a dále upraveného 34. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, vydanou opat�ením 
obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení �.190/07 ze dne 29.11.2007 a 
dále upraveného 40. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, vydanou opat�ením obecné povahy 
Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení �.61/08 ze dne 27.3.2008 a dále upraveného 32. 
zm�nou územního plánu m�sta Liberec, vydanou opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem m�sta 
Liberec na základ� usnesení �.130/08 ze dne 26.6.2008 a dále upraveného 42. zm�nou územního 
plánu m�sta Liberec, vydanou opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ�



45. zm�na územního plánu m�sta Liberec Výroková �ást OPAT�ENÍ OBECNÉ POVAHY 

Po�izovatel: Magistrát m�sta Liberec, Odbor Stavební ú�ad, odd�lení územního plánování 

usnesení �.131/08 ze dne 26.6.2008 a dále upraveného 50. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, 
vydanou opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení �. 8/09 ze 
dne 29.1.2009 a dále upraveného 29. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, vydanou opat�ením 
obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení �. 138/09 ze dne 25.6.2009. 
Dále upraveného 21. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, vydanou opat�ením obecné povahy 
Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení �. 192/09 ze dne 24.9.2009. Dále upraveného 
41. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, vydanou opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem 
m�sta Liberec na základ� usnesení �. 193/09 ze dne 24.9.2009. Dále upraveného 47. zm�nou 
územního plánu m�sta Liberec, vydanou opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec 
na základ� usnesení �. 194/09 ze dne 24.9.2009. Dále upraveného 29.B zm�nou územního plánu 
m�sta Liberec, vydanou opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ�
usnesení �. 17/10 ze dne 28.1.2010. Dále upraveného 37. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, 
vydanou opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení �. 18/10 ze 
dne 28.1.2010. Dále upraveného 39. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, vydanou opat�ením 
obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení �…. ze dne … Dále upraveného 
56C. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, vydanou opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem 
m�sta Liberec na základ� usnesení �…. ze dne … Dále upraveného 48B. zm�nou územního plánu 
m�sta Liberec, vydanou opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ�
usnesení �…. ze dne … Dále upraveného 46. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, vydanou 
opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení �…. ze dne …

A. Vymezení zastav�ného území 

- neuplat�uje se 

B. Koncepce rozvoje území m�sta 

- neuplat�uje se 

C. Urbanistická koncepce 

C2. Vymezení zastavitelných ploch  

Zastavitelné plochy vymezené v grafické �ásti platného územního plánu m�sta Liberec se 45. 
zm�nou rozši�ují :

Ozna�ení lokality podle 45. zm�ny Funk�ní využití podle 45. zm�ny Katastrální území

45/1 Bydlení venkovské BV Vratislavice nad Nisou

45/7 Bydlení m�stské BM Vratislavice nad Nisou

45/8 Bydlení venkovské BV Vratislavice nad Nisou

C3. Vymezení ploch p�estavby 

P�estavbové plochy vymezené v grafické �ásti platného územního plánu m�sta Liberec se 45. 
zm�nou upravují:

Ozna�ení lokality 
podle 45. zm�ny

Funk�ní využití podle 
45. zm�ny

Stávající funkce 
podle ÚPML

Katastrální území

45/4 Plochy smíšené m�stské 
SM

Plochy ve�ejné 
vybavenosti – 
kultura, v�da

Vratislavice nad 
Nisou
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D. Koncepce ve�ejné infrastruktury 

- neuplat�uje se 

E. Koncepce uspo�ádání krajiny 

- neuplat�uje se 

F. Stanovení podmínek pro využití ploch 

- neuplat�uje se 

G. Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemk�m a stavbám vyvlastnit 

- neuplat�uje se 

H. Vymezení VPS a VPO, pro které lze uplatnit p�edkupní právo 

- neuplat�uje se 

I. Vymezení ploch územních rezerv, v�etn� podmínek jeho prov��ení 

- neuplat�uje se 

J. Vymezení ploch a koridor� k prov��ení RP, územní studií 

- neuplat�uje se 

K. Údaje o po�tu list� a výkres� územního plánu 

Textová �ást 45. zm�ny územního plánu m�sta Liberec obsahuje 3 strany textu.  
Sou�ástí 45. zm�ny  ÚPML Liberec jsou výkresy grafické �ásti – „Hlavní výkres, 1 : 5 000, 2 x 
A4“. 
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O d � v o d n � n í 
Od�vodn�ní opat�ení obecné povahy, kterým se vydává 45. zm�na územního plánu m�sta Liberec, 
obsahuje textovou a grafickou �ást.  

A. Textová �ást 

Textová �ást od�vodn�ní 45. zm�ny územního plánu Liberec obsahuje 5 stran textu.

1. Postup p�i po�ízení zm�ny  

Po�ízení 45. zm�ny územního plánu územního plánu m�sta Liberec (dále jen ÚPML), bylo 
schváleno usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �. 120/07 dne 28.6.2007. Ve smyslu tohoto 
usnesení byl v souladu se stavebním zákonem zahájen proces po�ízení zm�ny územního plánu. Pro 
spolupráci v procesu po�izování ÚPML a jeho zm�n je ur�en zastupitel - Ing. Ivo Palouš.  
Ve spolupráci s  odborem strategie a územní koncepce byl zpracován a následn� zákonným 
zp�sobem projednán návrh zadání 45. zm�ny ÚPML. Na základ� výsledku projednání návrhu 
zadání s dot�enými orgány byl upraven návrh zadání 45. zm�ny. Dne 2.9.2009 na 7. zasedání 
zastupitelstva m�sta Liberec bylo schváleno usnesením �. 160/09 zadání 45. zm�ny ÚPML. Na 
základ� schváleného zadání byl autorizovaným projektantem zpracován návrh 45. zm�ny ÚPML. 
Dne 20.1.2010 se konalo spole�né jednání o návrhu 45. zm�ny ÚPML. Na základ� jednání a 
následn� doru�ených stanovisek dot�ených orgán� byl upraven návrh zm�ny. Dne 20.4.2010 byla 
p�edložena upravená dokumentace návrhu 45. zm�ny ÚPML, v�etn� návrhu opat�ení obecné 
povahy, Krajskému ú�adu Libereckého kraje k posouzení podle § 51 stavebního zákona. Dne 
30.4.2010 byl Krajským ú�adem Libereckého kraje vydán souhlas s p�edloženým návrhem 45. 
zm�ny a tím mohlo být zahájeno �ízení o vydání 45. zm�ny. Ve�ejné projednání zm�ny bylo 
vypsáno na 30.6.2010.  

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn� plánovací dokumentací 
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah�. 

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje. 

PÚR byla schválena usnesením vlády �R �. 929, dne 20.7.2009. 45. zm�na je v souladu s 
požadavky PÚR �R.

Vyhodnocení souladu s ÚPD vydanou Libereckým krajem

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Libereckého kraje byly zpracované v r. 2007. Dosud neschválené. 
Pro �ešení 45. zm�ny žádné požadavky z konceptu této dokumentace nevyplývají. Vzhledem k 
probíhajícím zm�nám této dokumentace je nutno neustále sledovat soulad s aktuáln� platnou ÚPD 
Libereckého kraje. 

Vyhodnocení širších vztah�

Lokality 45. zm�ny ÚPML nep�esahují hranici správního území m�sta a nemají vliv na širší vztahy 
území. 

Vyhodnocení souladu se strategickými dokumenty 
45. zm�na je v souladu se schválenými rozvojovými programy rozvoje m�sta – Strategie rozvoje 
SML 2007 – 2020, schváleno 13.12.2007.

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

45. zm�na vytvá�í p�edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spo�ívá ve 
vyváženém vztahu podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro hospodá�ský rozvoj a pro 
soudržnost spole�enství obyvatel území a který uspokojuje pot�eby sou�asné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
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45. zm�na zajiš�uje p�edpoklady pro udržitelný rozvoj území zm�nou ú�elného využití a 
prostorového uspo�ádání území s cílem dosažení obecn� prosp�šného souladu ve�ejných a 
soukromých zájm� na rozvoji území. 
45. zm�na koordinuje ve�ejné i soukromé zám�ry zm�n v území, výstavbu a jiné �innosti 
ovliv�ující rozvoj území a konkretizuje ochranu ve�ejných zájm� vyplývajících ze zvláštních 
právních p�edpis�. 
45. zm�na ve ve�ejném zájmu chrání a rozvíjí p�írodní a civiliza�ní hodnoty území. P�itom chrání 
krajinu jako podstatnou složku prost�edí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to 
respektuje podmínky pro hospodárné využívání zastav�ného území a zajiš�uje ochranu 
nezastav�ného území a nezastavitelných pozemk�. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem 
na potenciál rozvoje území a míru využití zastav�ného území. 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád�cích právních 
p�edpis�. 

45. zm�na je zpracovaná v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb. a jeho provád�cími a právními 
p�edpisy.

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p�edpis�

45. zm�na je v souladu s požadavky zvláštních právních p�edpis� a je v souladu se stanovisky 
dot�ených orgán� podle zvláštních právních p�edpis�. 

6. Údaje o spln�ní zadání 

Návrh 45. zm�ny je zpracován na základ� zadání 45. zm�ny závazné �ásti územního plánu m�sta 
Liberec, které zpracoval Magistrát m�sta Liberec - Odbor strategie a územní koncepce a schválilo 
zastupitelstvo m�sta Liberec usnesením �. 160/09. Zadání 45. zm�ny obsahuje 4 podn�ty ke zm�n�
na lokalitách v katastrálním území Vratislavice nad Nisou. Na základ� pr�zkumu jednotlivých 
podm�t� byly n�které lokality up�esn�ny. 

Lokalita 45/1 
p.p.�. 3114/5 
plocha pozemku:     1081m2

funk�ní využití podle platného ÚP:   plochy p�írody a krajiny – travní porosty 
požadovaná zm�na funk�ního využití: bydlení venkovské BV 
doporu�ená kapacita:     1 rodinný d�m 
limity:      lokalita se nachází v ochranném pásmu II. stupn�

zdroj� p�írodních minerálních vod z�ídelní oblasti 
Vratislavice

Lokalita 45/4 
p.p.�. 1416, 1417, 1418 
plocha pozemku:     3254 m2

funk�ní využití podle platného ÚP:   plochy ve�ejné vybavenosti – kultura, v�da OK 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  plochy smíšené m�stské SM 

Lokalita 45/7 
p.p.� 1207/2 - �ást 
celková plocha parcely:    31 739 m2

z toho požadovaná �ást pozemku :   10 570 m2

funk�ní využití podle platného ÚP:   plochy p�írody a krajiny – travní porost 
druh pozemky podle katastru nemovitosti:  orná p�da 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  bydlení m�stské BM 
limity využití území:     vrchní vedení VVN a jeho ochranné pásmo 

lokalita je ovlivn�na navrhovaným lokálním 
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biocentrem – musí být 20m vzdálenost od jeho 
hranice 

územní studie:     na celou plochu parcely v�etn� té �ásti, kde je v 
platném ÚP návrh BM – bydlení m�stské, je již 
zpracovaná územní studie 

Lokalita 45/8 
p.p.�. 3131/1 �ást , 3131/3 �ást, 3131/4 �ást 
celková plocha pozemku:    2123 m2

funk�ní využití podle platného ÚP:   plochy p�írody a krajiny – travní porost 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  bydlení venkovské BV 
doporu�ená kapacita:     1 – 2 rodinné domy 
limity:       lokalita se nachází v ochranném pásmu II. stupn�

zdroj� p�írodních minerálních vod z�ídelní oblasti 
Vratislavice 

Uspo�ádání podle funk�ního využití 

Bydlení venkovské BV   lokality 45/1, 45/8 
Bydlení m�stské BM    lokalita 45/7 
Plochy smíšené m�stské SM   lokalita 45/4

7. Komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení 

Z hodnocení stupn� využití ploch ur�ených územním plánem k bydlení provedeného v r.2006
odborem Strategie a územní koncepce vyplynula nutnost p�ípravy dalších rozvojových lokalit pro 
bydlení. 

Vyhodnocení vymezení zastavitelných ploch 

P�edm�tem 45. zm�ny je z v�tší �ásti využití nezastavitelných ploch p�írody a krajiny navazujících 
na zastav�né území pro plochy bydlení a tím uspokojení poptávky stavebník� pro bydlení v 
rodinných domech.  

Od�vodn�ní urbanistická koncepce a koncepce rozvoje území m�sta 

Návrh 45. zm�ny vychází ze stávajícího charakteru urbanistické koncepce a vzhledem k rozptýlení 
jednotlivých lokalit vymezených na katastrálním území Vratislavice nad Nisou jej výrazn�
neovliv�uje. 
Rozvojová p�edpokládaná koncepce v platném ÚPML v d�sledk� díl�ích zm�n se nem�ní.  

Od�vodn�ní ochrany hodnot území – p�írodní a kulturní hodnoty 

Návrhové lokality 45. zm�ny nezasahují do lesních pozemk� ani do prvk� ÚSES. Lokalita 45/7 BM 
je vymezena 20m zelen� od navrhovaného lokálního biocentra s mok�ady. Následné stupn�
projektové dokumentace budou �ešeny tak, aby zásah do m�stské krajiny byl v souladu s historicky 
se rozvíjejícím zp�sobem zástavby charakteristickým pro dané lokality.
Architektonické a civiliza�ní hodnoty se 45. zm�nou nem�ní. Není dot�ena žádná nemovitá kulturní 
památka. Lokality se vyskytují mimo m�stskou památkovou zónu. 

Od�vodn�ní koncepce ve�ejné infrastruktury - dopravní 

Dosavadní koncepce dopravy ÚPML se v d�sledku 45. zm�ny nem�ní. 

Od�vodn�ní koncepce ve�ejné infrastruktury – technické vybavení 

Vzhledem k rozptýleným zm�nám lokalit se koncepce ÚPML nem�ní. 
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Od�vodn�ní návrhu zm�ny ve�ejné vybavenosti 

Koncepce ve�ejné vybavenosti platného ÚPML se v d�sledku 45.zm�ny nem�ní. Lokalita 45/4, 
která je p�estavbovou plochou ve�ejné vybavenosti na plochu smíšenou m�stskou je pouze díl�í 
zm�nou. 

Od�vodn�ní návrhu �ešení požadavk� civilní ochrany 

45. zm�na nevyvolává speciální požadavky vyplývající se zvláštních p�edpis�. Pro tuto zm�nu platí 
�ešené požadavky civilní ochrany schválené ÚPML. 

Od�vodn�ní koncepce uspo�ádání krajiny 

Koncepce uspo�ádání krajiny platného územního plánu ÚPML se nem�ní. Realizací zám�ru 
nedojde k narušení sou�asného charakteru krajinného rázu ani k narušení celom�stské kostry 
zelen�. Lokalita 45/8 je v ochranném pásmo zdroj� p�írodních minerálních vod z�ídelní oblastí 
Vratislavice, podmínky OP budou respektovány.
Realizace lokalit 45. zm�ny nebude omezovat pr�chodnost krajiny, vedení p�ších a turistických 
cest. 

Od�vodn�ní stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití 

Z �ešení 45. zm�ny nevyplývají zm�ny ve stanovení podmínek s rozdílným zp�sobem využití 
platného ÚPML. 

Od�vodn�ní vymezení VPS a VPO 

Z �ešení 45. zm�ny nevyplývají zm�ny ve vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn�
prosp�šných opat�ení a asanací platného ÚPML 

Od�vodn�ní vymezení ploch a koridor� k prov��ení regula�ním plánem a územní studií. 

Z �ešení 43. zm�ny nevyplývá nutnost prov��ení lokalit regula�ním plánem ani územní studií. Na 
lokalitu 45/7 slou�enou s navazujícím již zastavitelným územím v jeden celek je zpracovaný 
koncept urbanistické studie.

8. vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo 
respektováno stanovisko k vyhodnocení vliv� na životní prost�edí. 

Zm�na územního plánu nemá vliv na vyhlášené Pta�í oblasti ani na evropsky významné lokality – 
NATURA 2000. 
Zm�na jednotlivých lokalit nemá vliv na zm�nu životního prost�edí a nevyplývá tedy nutnost 
provedení vyhodnocení vlivu na životní prost�edí podle zvláštního zákona.

Vliv p�ijatého �ešení na bezprost�ední okolí. 

Lokality 45. hromadné zm�ny zasahuji v�tšinou do nezastavitelných ploch p�írody a krajiny a 
navazují na zastav�né území nebo na zastavitelné plochy platného územního plánu. P�ijaté �ešení 
nemá negativní vliv na životní prost�edí okolní zástavby ani nenarušuje stávající p�írodní 
podmínky.
Plochy bydlení 45. zm�ny - bydlení venkovské BV lokality 45/1 a 45/8 jsou na plochách, které 
bezprost�edn� navazují na stávající zástavbu. 
Lokalita 45/7 je rozší�ením zastavitelné plochy platného územního plánu a bude s ní vytvá�et jeden 
celek, na který je již zpracovaná urbanistická studie. Vzhledem k tomu, že tato lokalita navazuje na 
volnou krajinu a s blízkou rekrea�ní �ásti – koupališt�m, doporu�uje se pouze �ty�podlažní 
zástavba. 
Objekty na ostatních jednotlivých lokalitách budou výškov� a hmotov� odpovídat objekt�m 
bezprost�edního okolí. 
Lokalita je omezena 20m pruhem zelen� od stávajících mok�ad, které jsou sou�ástí navrhovaného 
lokálního biocentra. 
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Lokalita 45/4 je p�estavbovou plochou, kde plocha ve�ejné vybavenosti - kultura a v�da se m�ní na 
plochu smíšenou m�stskou.SM. 

Vyhodnocení vlivu na dopravu 

Komunika�ní systém platného územního plánu se 45. zm�nou nem�ní. Lokality 45/1 a 45/4 jsou 
napojeny na stávající komunikace. 
Na lokalitu 45/8 musí být realizovaná p�íjezdová komunikace z ulice Nad Kyselkou, která je sice v 
platném územním plánu a ve výpisu parcel, ale fyzicky chybí. Její realizace je podmínkou bytové 
zástavby. 
Územní studie na lokalitu 45/7 �eší zárove� úpravu komunikace Náhorní. 

Vyhodnocení vlivu na stávající inženýrské sít�

Vzhledem k tomu, že se u jednotlivých lokalit jedná pouze o malý po�et rodinných dom�, bude 
kapacita inženýrských sítí dosta�ující. U lokalit, které jsou mimo dosah a možnost napojení na 
jednotlivé sít� musí být �ešeno zásobování vodou a odkanalizování individuáln� nebo skupinov� s 
okolní stávající zástavbou ( vrtané studn�, skupinové �istírny, žumpy ). 
Kapacitní pot�eba jednotlivých druh� inženýrských sítí pro lokalitu 45/7 je sou�ástí urbanistické 
studie.

9. Vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� navrhovaného �ešení na ZPF a PUPFL. 

Tabulka �.1 P�edpokládaný zábor zem�d�lských ploch podle jednotlivých lokalit
Druh pozemku v m2

�íslo lokality Název lokality ZPF 
v m2

orná TTP

ZPF 
mimo ZÚ

45/1 Bydlení venkovské 1081  1081 1081
45/7 Bydlení m�stské 10570 10570 10570
45/8 Bydlení venkovské 2123 2123 2123

 Celkem 13774 10570 3204 13774

T�ída ochrany ZPF �íslo lokality Název lokality ZPF 
v m2

BPEJ 
V 

45/1 Bydlení venkovské 1081 8 40 78 1081
45/7 Bydlení m�stské 10570 8 35 44 10570
45/8 Bydlení venkovské 2123 8 34 54 2123
 Celkem 13774 13774

V návrhu 45. zm�ny je 100% záboru zem�d�lské p�dy v V. t�íd� ochrany ZPF. Nové rozvojové 
plochy jsou v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v §4 zákona �.334/1992 Sb., ochran�
ZPF ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od�vodn�ní 

11. Vyhodnocení p�ipomínek  

B. Grafická �ást 

Grafickou �ást tvo�í výkres „ Koordina�ní výkres, 1 : 5 000, 2 x A4“ a výkres „ Vyhodnocení 
záboru ZPF, 1 : 5 000, 2 x A4“,  které jsou nedílnou sou�ástí od�vodn�ní zm�ny ÚPML. 
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Pou�ení:

Proti 45. zm�n� územního plánu m�sta Liberec, vydané formou opat�ení obecné povahy nelze podat  
opravný prost�edek ( § 173 odst. 2 správního �ádu ). 

          

             

        

      

        

        Ing.Ji�í Kittner                    Ing.František Hruša 

    primátor m�sta Liberec                                                                   nám�stek primátora 


