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celý Liberec

k.ú.

námitka

požadavek a odůvodnění

komentář k lokalitě

vyhodnocení, jak bylo
zohledněno v pokynech

Pavlů Aleš

není kontinuita regulativů funkčních ploch, jednoznačné oddělení
hromadného a individuálního bydlení, podmínkami pro využití
ploch omezit narušení stávajícího charakteru území - podlažnost,
výška staveb, definice viladomu

s ohledem na intenzivní formy individuální zástavby, lze složitě
oddělit, důležité je definovat podmínky prostorového uspořádání

Korytář Jan

nesouhlas se zrušením kategorie zahrádek, nesouhlas s
rozsahem ploch pro bydlení, požadavek na doplnění výkresu
zeleně, zlepšit prostupnost krajiny, vhodně vymezit lokální centra,
přehodnotit dopravní řešení

Stanislavová
Anna

nesouhlas s komunikací Sovova - Javorová a Horská Ruprechtická (nová Baltská)

požadujeme aby ÚPML odrážel přijetí
politiky zklidňování AD a zvyšování
významnosti veřejné, pěší a C dopravy

Vízková Dagmar

nesouhlas s budováním dopravní infrastruktury - sběrná
komunikace jižní část

požadavek na vypuštění komunikace,
komunikace je součástí platného územního plánu, má zajistit další
zachování průchodu kolem areálu Densa napojení průmyslové zóny jih a dále obytných souborů pod
směrem do Pilínkova
Ještědem
částečně zohledněno

Vízková Dagmar

nesouhlas s novými komunikacemi a souvisejícím budování
protihlukových stěn, nesouhlas se současným stavem světelného
znečištění

částečně zohledněno

prověřit podmínky pro využití ploch

zahrádky jsou řešeny ve spolupráci s ČZS, rozsah ploch bude
částečně redukován na základě požadavků dotčených orgánů,
územní studie zeleně bude doplněna, prostupnost krajiny je třeba
řešit konkrétními návrhy - řeší konkrétními návrhy další zástupci
veřejnosti, dopravní řešení se upravuje

částečně zohledněno

přehodnotit vymezení ploch zahrádek, doplnit
požavek na zpracování územní studie zeleně,
prověřit a doplnit průchodnost krajinou, upravit
dopravní kostru

nové komunikace nahradí nekapacitní obslužné komunikace, na
nové kapacitní komunikace lze zavést i MHD, vytvořit pruhy pro
cyklisty apod., Nová Baltská součástí platného ÚPML

částečně zohledněno

zachovat řešení komunikace "nová Baltská",
přehodnotit komunikaci "Sovova - Javorová"

protihluková opatření jsou předmětem územního a stavebního
řízení, řešení osvětlení není předmětem územního plánu

nesouhlas s vedením tramvajové trati k Makru středem čtvrti

požadavek na vypuštění návrhu
tramvajové trati, nepřijatelné je trasování
přes pozemek 124/1, který slouží jako
dětské hřiště

vypustit lokality 7.07.SA3, 7.74.VK, 6.90.VK, 6.89.SA3

požadavek na zachování nezastavitelných
ploch
komunikace zajišťují průchodnost územím

Vízková Dagmar
Hejda Josef,
Staňková Lud.,
Kořítková Jana

Vízková Dagmar

pokyn pro projektanta

nezohledněno

návrh tramvajové trati podporuje rozvoj veřejné hromadné dopravy nezohledněno

prověřit a navrhnout změnu trasy sběrné obvodové
komunikace od křižovatky se silnicí I/35 přes Doubí
s maximální snahou omezit negativní vliv na čtvrť
Doubí

nelze řešit územním plánem
zachovat tramvajovou trať, plocha pro hřiště a zeleň
bude navržena v prostoru konečné tramvaje,
prověřit variantu vymezení plochy bydlení na části
plochy 6.129.VO4

částečně zohledněno

7.07.SA3, 6.89.SA3, 6.92.SA3 prověřit ve vazbě na
nové řešení komunikace, řešit pěší a cyklo
prostupnost územím

zachovat hřiště a zeleň

požadavek na získání pozemků a
následně vybudování volnočasových
aktivit - p.p.č. 370, 597/1, 574/18 - 19,
124/1, 187

zohledněno částečně

prověřit možnosti vymezení ploch RS na křižovatce
ul. Proletářská x Kaplického, vytvořit větší rekreační
plochu na pozemcích vedle Makra

9.57.DS - nesouhlas s dopravním řešením v blízkosti bytového
domu v ul. Jáchymovská

nevést komunikaci v blízkosti panelového
domu a přes garáže a zeleň
projektant prověřil možnost změnit trasu

zohledněno

nalézt alternativní trasu a zachovat průchodnost
územím

9.57.DS - propojení ulice Švermova s novou sběrnou obvodovou
Řoutilová Dagmar komunikací - nesouhlas s dopravním řešením,

požadavek zachovat zahrádky

zohledněno

nalézt alternativní trasu a zachovat průchodnost
územím

Trávníček
Jaroslav

nesouhlas se zrušením kategorie zahrádek

požadavek na převedení zahrádkářských
osad do zastavitelných ploch rekreace,
které umožní pouze výstavbu rekreačních
objektů do 25m2

zohledněno částečně

zahrádkářské kolonie dle podkladů pořizovatele
převést do ploch rekreace, respektovat limity využití
území (zejména záplavové území

Langrová Lenka

9.57.DS - propojení ulice Švermova s novou sběrnou obvodovou
komunikací - nesouhlas s dopravním řešením

projektant prověřil možnost změnit trasu

zohledněno

nalézt alternativní trasu a zachovat průchodnost
územím

Langrová Lenka

stavba samostatného tramvajového tělesa Františkov - Růžodol

územní plán neřeší jak budou ve vymezeném koridoru uspořádány
jednotlivé druhy dopravy vč. pěších a cyklistů
nezohledněno

Vízková Dagmar

projektant prověřil možnost změnit trasu

nelze řešit územním plánem
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Langrová Lenka

9.27.DS - řešení křižovatky Švermova - Hanychovská

souvisí s celkovým řešením křižovatky, nemá alternativní řešení,
prověřeno detailně projektantem

nezohledněno

nezbytné vyřešení křižovatky

Halíř Jiří

nesouhlas s dopravním řešením, požadavek na zachování hřiště v
oblasti spáleniště

zohledněno

plocha RS je nově vymezena, severovýchodně od
stávající plochy, prověřit možnost alternativního
řešení trasy + prověřit nezbytnost tohoto řešení

Pešek Jindřich

souhlas s dokončením sportovního areálu ještěd

zohledněno

Halíř Jiří

nesouhlas s dopravním řešením, požadavek na zachování hřiště v
oblasti spáleniště

Pičman Karel

343/3 - 8.94.BC2 - nesouhlas s rozvojem bydlení

plocha doplňuje zástavbu podél druhé strany ulice, v platném
ÚPML

zohledněno

plocha RS je nově vymezena, severovýchodně od
stávající plochy, prověřit možnost alternativního
řešení trasy

nezohledněno

součástí platného ÚPML

zohledněno

zachovat v plochách zeleně

Čermák Petr

2.04.VK - nesouhlas s veřejným prostorem před hřbitovem

veřejný prostor nemá v tomto místě
opodstatnění, zachovat stav dle platného veřejný prostor má v tomto místě logiku, plocha by neměla být
ÚP
oplocena a měla by být veřejně přístupná

Čermák Petr

2.67.VK - nesouhlas s navrhovaným průchodem nad hřištěm

průchod je realizován pěšinou,
cyklostezka je zbytečná

průchodnost krajinou je podporována dalšími zástupci veřejnosti

nezohledněno

zachovat průchod

Čermák Petr

2.08.BS - nesouhlas s rozvojem bydlení

pozemek je v CHKO a OP lesa, není
dopravně dostupný v zimě, oplocení
pozemku znemožní průchod krajinou

nesouhlas CHKO, nedostatečná dopravní infrastruktura

zohledněno

zachovat nezastavitelné

Čermák Petr

2.01.BS1 - nesouhlas s rozvojem bydlení

přístup na parcelu je přes bažinu, problém
se zimní údržbou komunikace
nedostatečná dopravní infrastruktura

zohledněno

zachovat nezastavitelné

Čermák Petr

2.05.BS1 - nesouhlas s rozvojem bydlení

zahrada související s objektem na
sousední parcele

část je ploch je v platném ÚPML v plochách bydlení venkovského

částečně zohledněno

prověřit stávající stav a zachovat minimálně stav
dle platného ÚPML

David Ladislav

zlepšit prostupnost krajiny

nutné posoudit jednotlivě dle podkladů

zohledněno

prověřit možné průchody krajinou dle přiloženého
zákresu

Dvořák Stanislav

nesouhlas s propojením ulic Winterova a U Věže

zlepšení průchodnosti územím (celá lokalita bude znovu konkrétně
prověřena s ohledem na vnitřní městský okruh)
nezohledněno

celá lokalita bude znovu konkrétně prověřena s
ohledem na vnitřní městský okruh

Ekert Vladimír

p.p.č. 2940/1 - zachování zeleně v ulici Fibichova

pozemek je logickou součástí ploch pro bydlení a občanskou
vybavenost podél hlavní komunikace

nezohledněno

bude součástí ploch smíšených centrálních

zohledněno částečně

plocha pro parkovací objekt bude vypuštěna, objekt
TUL má již platné stavební povolení

nezohledněno

plocha bude součástí ploch bydlení

zohledněno

plochy budou znovu prověřeny a přeřešeny v
souladu s požadavky dotčených orgánů
prověřit omezení plochy pro bydlení, posoudit v
souvislosti návaznosti na lokální centrum, na větší
části pozemku vymezit plochy rekreace

2.35.OV6 a 2.36.OV6 - nesouhlas s rozvojem ploch občanské
Vohlídal Stanislav vybavenosti

Pilnáček Josef

p.p.č. 2335/1, 2336/1, 2337/1, 2337/2 - BC4 - nesouhlas s
vymezením plochy bydlení městského v ulici Svojsíkova

Porš Milan

10.04.VO3, 10.05.VO3 - nesouhlas s plochami pro výrobu a
obchod

požadavek na zachování nezastavitelné
plochy

2.35.OV6 plocha měla umožnit výstavbu parkovacích míst pro
požadavek na zachování nezastavitelných TUL, plocha 2.36.OV6 je v platném ÚPML (změna č. 47) také
ploch
rozvoj TUL
požadavek na zachování plochy
sportoviště

v ulici Svojsíkova je veřejnosti přístupný sportovní areál
provozovaný armádou ČR a dále park v ulici Prokopa Holého a
Bachmačská, pozemek je prolukou

Porš Milan

10.13.BS2 - nesouhlas rozvojem bydlení

zohledněno částečně

Porš Milan

10.R1.DS - souhlasná námitka

zohledněno
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Porš Milan

10.26.DS - souhlasná námitka

zohledněno

Šlambor Josef

10.04.VO3 a 10.05.VO3 - nesouhlas s plochami pro výrobu a
obchod v Machníně u obalovny

zohledněno částečně

Telekes Peter

10.17.BS1 umožnit výstavbu pouze RD, žádné jiné využití

podmínky pro využití ploch stanovují minimální velikost pozemku
2000 m2

zohledněno částečně,
požadavek na velikost
pozemků je splněn,
podmíněně přípustné
využití zůstane zachováno

Beková Blanka

8.28.VO4, 8.57.VO4 - nesouhlas s plochami pro výrobu

8.28.VO4 zachovat v návaznosti na stávající výrobu

zohledněno částečně

Beková Blanka

nesouhlas se sběrnou obvodovou komunikací - v úseku vedoucím
přes k.ú. Ostašov

nová komunikace je nezbytná pro obsluhu ploch pro bydlení,
současný stav komunikací je nevyhovující

nezohledněno

Urbánek Aleš

nesouhlas s návrhem mimoúrovňového křížení trati v Pilínkově

toto řešení je navrženo z důvodu bezpečnosti

zohledněno

Preibisch Karel

Pravda Jiří

nesouhlas se sběrnou obvodovou komunikací

zachovat zahrádky ZO Sad míru

8.57.VO4 - prověřit možnost vymezení jiné funkce
ve vazbě na přetrasování komunikace

prověřit alternativní trasy mimoúrovňového křížení

nezohledněno, vyplývá z
nadřazených dokumentací
(PÚR a ZÚR)

nesouhlas s dopravním řešením železniční trati

Beránek Stanislav nesouhlas se sběrnou obvodovou komunikací

Švancar Martin

umožnit pouze rozptýlenou venkovskou
zástavbu

plochy budou znovu prověřeny a přeřešeny v
souladu s požadavky dotčených orgánů

požadavujeme rekonstruovat stávající
komunikace

částečně v platném ÚPML, komunikace zajistí kapacitní dopravní
obsluhu území, vytvoření chybějící dopravní kostry v západní části
města
nezohledněno

prověřit úpravu trasy v dílčích úsesích

částečně v platném ÚPML, komunikace zajistí kapacitní dopravní
obsluhu území, vytvoření chybějící dopravní kostry v západní části
města
nezohledněno

prověřit úpravu trasy v dílčích úsesích

ucelená zahrádkářská kolonie

zohledněno

zahrádkářské kolonie dle podkladů pořizovatele
převést do ploch rekreace, respektovat limity využití
území (zejména záplavové území
zahrádkářské kolonie dle podkladů pořizovatele
převést do ploch rekreace, respektovat limity využití
území (zejména záplavové území

Hejkalová Věra

zachovat zahrádky ZO Kopečná

ucelená zahrádkářská kolonie

zohledněno

Brynda Miroslav

nesouhlas s propojením ulic Krejčího a Horní Kopečná

zabezpečení průchodnosti, nutné pro dopravní obsluhu,
integrovaný záchranný systém, pěší a cyklisty

nezohledněno

zachovat plochy veřejné zeleně na sídlišti Broumovská

v platném ÚPML zastavitelné plochy bydlení městského, plochy
doprovodné zeleně se samostatně nevymezují, bude řešeno
územní studií zeleně

nezohledněno

doplnit požavek na zpracování územní studie
zeleně

zohledněno

zahrádkářské kolonie dle podkladů pořizovatele
převést do ploch rekreace, respektovat limity využití
území (zejména záplavové území

zohledněno

zahrádkářské kolonie dle podkladů pořizovatele
převést do ploch rekreace, respektovat limity využití
území (zejména záplavové území

Horáčka Daniela

Prokeš Karel

Dušák Karel

zachovat kategorii zahrádek

ucelená zahrádkářská kolonie v ulici Hlávkova

11.131.VZ a BS2 - zachovat kategorii zahrádek

ucelená zahrádkářská kolonie mezi ulicemi Kolmá a Horská, na
části je navržena plocha veřejné zeleně
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Černý Petr

zachovat plochy veřejné zeleně v ulici Na Pískovně a Hlávkova,
kolem panelového domu "hokejka"

zachovat stávající stav, opravit
komunikace

v platném ÚPML částečně zastavitelné plochy bydlení městského,
plochy doprovodné zeleně se samostatně nevymezují, bude
řešeno územní studií zeleně
zohledněno částečně

prověřit vymezení zeleně zejména na pozemcích
par. č. 1441/19 a 20 a 1441/6 , k.ú. Ruprechtice,
doplnit požavek na zpracování územní studie
zeleně

návrh komunikace má odstranit dopravní závadu, kterou je
nevyhovující stav ulici Sovova a Javorová, která má nevhodné
šířkové a sklonové uspořádání, nelze zde např. doplnit chodníky

zohledněno

přehodnotit komunikaci Sovova - Javorová

Novotný Zdeněk

nesouhlas s komunikací Sovova - Javorová

Hnitka Petr

2.26.RS2, 2.57.BC2, 2.25.BC2, 2.23.BC2 - nesouhlas s plochami
pro bydlení a sport

část ploch je určena pro bydlení v rodinných domech v platném
ÚPML, prověřit prostupnost krajinou

zohledněno částečně

zachovat rozsah ploch minimálně dle platného
ÚPML

Macháček
Radoslav

souhlasná námitka s plochou 2.11.VZ - zachovat plochu veřejné
zeleně mezi ulicemi Krakonošova, Na Vyhlídce, U Slunečních
lázní

souhlas

zohledněno

řešit v souladu s konceptem ÚP

Novotný Pavel

2.27.BC4 - nesouhlas se 4 podlažní zástavbou

zohledněno

prověřit vhodnost zástavby, doplnit požadavek na
územní studii

Fialová Hana

nesouhlas s plochami pro bydlení U Slunečních lázní

částečně zohledněno

zachovat rozsah ploch minimálně dle platného
ÚPML

Hanuš Libor

nesouhlas se 4 podlažní zástavbou

zohledněno

prověřit podmínky pro využití ploch

Březina Jan

2.27.BC4 - nesouhlas s plochami pro bydlení v oblasti ul. Horská u
areálu řadových garáží
požadavek na zachování zeleně

intenzifikace zástavby v současně zastavěném území města

zohledněno

prověřit vhodnost zástavby, doplnit požadavek na
územní studii

Březina Jan

p.p.č. 2031/1 - 3, požadavek na zachování zeleně v ul.
Kropáčkova

plocha zeleně, která je součástí ploch pro bydlení, dle vyhlášky č.
501/2006 Sb. se zpravidla v územním plánu vymezují plochy větší
než 2000 m2
nezohledněno

doplnit požavek na zpracování územní studie
zeleně

Melichar Jaromír

zachovat veřejnou zeleň v lokalitě Vrchlického, Kmochova,
Ostravská

v platném ÚPML zastavitelné plochy bydlení městského

nezohledněno

doplnit požavek na zpracování územní studie
zeleně

Hrdý Pavel

zachovat kategorii zahrádek

ucelená zahrádkářská kolonie mezi ulicemi Blanická, Hrabalova a
Kopeckého

zohledněno

zahrádkářské kolonie dle podkladů pořizovatele
převést do ploch rekreace, respektovat limity využití
území (zejména záplavové území

Pavlů Aleš

2.28.BC2 - zachovat zeleň v oblasti ulic Chebská, Vnislavova a E.
Krásnohorské - park "U Karkulky"

jedná se o stabilizovanou plochu parku v platném ÚPML zeleň
rekreační

zohledněno

zachovat nezastavitelné

Pavlů Aleš

zrušit plochy občanské vybavenosti u jezírka

doplnění ploch občanské vybavenosti v oblasti ZOO, jedná se o
logický celek, navazuje na plochy restaurace U Jezírka

nezohledněno

řešit v souladu s konceptem ÚP

zrušit plochy občanské vybavenosti vedle Lidových sadů

jedná se o platnou změnu ÚPML, vytvoření předpokladů pro
přesun vstupu do ZOO, proběhla částečná odregistrace VKP a
bylo zahájeno územní řízení

nezohledněno

řešit v souladu s konceptem ÚP

zohledněno částečně

prověřit možnost vymezení plochy pro bydlení v SV
části pozemku parc č. 865/1 ve vazbě na stávající
komunikaci, část plochy směrem k předprostoru
kapličky nechat nezastavitelný

Pavlů Aleš

Eliáš Pavel

864/1 a 865/1 - 2.10.BS2 - nesouhlas s návrhem ploch bydlení u
kapličky U Obrázku

nesouhlas s výškou zástavby a umístěním
mimo návaznost na ulici Horská
intenzifikace zástavby v současně zastavěném území města

plochy jsou určeny pro bydlení v platném ÚPML

plocha bude prověřena územní studií, která může po podrobném
omezit výšku na max 2 NP a zároveň 9 m prověření lokality přesně stanovit výšku zástavby

požadavek na zachování zeleně

převést z ploch BS2 na plochy zahrádek

požadavek na ochranu pozemků před
výstavbů

část plochy v severovýchodní části doplňuje stávající zástavbu,
předprostor kaple zachovat nezastavitelný
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Eliáš Pavel

Eliáš Pavel

2.21.BC4 - nesouhlas s rozvojem bydlení na plochách zahradnictví
Ekoflora
nepovolit výstavbu trvalého bydlení

nesouhlas s výškou zástavby

plocha bude před výstavbou prověřena územní studií

snížit výšku zástavby - pro RD pouze 9 m,
16 m snížit na 11 m, maximální
zastavěnost 25%
bude znovu prověřeno podle místních podmínek

doplnit požavek na zpracování územní studie
zeleně

zohledněno částečně

prověřit podmínky pro využití ploch stanovených pro
lokality

nezohledněno

řešit v souladu s konceptem ÚP

nezohledněno

prověřit možnost vymezení jiných vhodných ploch
pro cvičnou louku, prověřit možnost zachovat
zelený pás v severní části plochy ve vazbě na
biocentrum

Eliáš Pavel

p.p.č. 2195/1, 2195/2 - zachovat plochy zahrádek

Šén Pavel

zástupce veřejnosti poukazuje na
narušení místního ekosystému a
p.p.č. 780/1 - 11.96.BS2, nesouhlas s rozvojem bydlení v blízkosti nerespektování stávajícího kynologického
kynologického cvičiště
klubu, který zde provozuje činnost 40 let

vhodná lokalita z hlediska připravenosti insfrastruktury a
dostupnosti MHD, na pozemku se nenachází ÚSES, pouze
sousedí, na pozemek zasahuje OP lesa, majitelem podána
námitka - je možné podél biocentra vytvořit pás zeleně - výměna
za plochu SN podél ulice Na Mlýnku

Jirman Jiří

11.90.BS2 a 11.90.BS2 - nesouhlas s rozvojem bydlení u ul.
Oblouková, pod řadovými domy

na pozemcích je požadováno zpracování územní studie, je potřeba
vyřešit dopravní infrastrukturu
nezohledněno

doplnit přístupovou komunikaci do VPS

Dostálová
Květoslava

zachovat kategorii zahrádek

jedná se o ucelenou zahrádkářskou kolonii

zohledněno

zahrádkářské kolonie dle podkladů pořizovatele
převést do ploch rekreace

Pokorný Jiří

nesouhlas s plochou smíšenou centrální vedle squash centra na
ul. Kunratická

plocha navazuje na obytný celek

částečně zohledněno

znovu prověřit ve vazbě na plochy vybavenosti,
prověřit rozšíření plochy zeleně, zachovat vazbu na
stávající komunikace a průchodnost

Hes Tomáš

3.01.BS1 - nesouhlas s rozvojem bydlení nahoře směrem na
Rudolfov pod ul. Jizerská

plocha bude prověřena územní studií

částečně zohledněno

lokalitu přehodnotit s ohledem na vazbu na okolní
zástavbu

Pudil Martin

nesouhlas s rozvojem v lokalitě Na Skřivanech, nebudovat novou
Jizerskou, nerozvíjet TUL, nerozvíjet bydlení, nebudovat lokální
centrum

většina rozvojových záměrů v souladu s platným ÚPML, již vydána
některá územní rozhodnutí (sítě, komunikace)
nezohledněno

Macháňová
Magda

zachovat kategorii zahrádek a nebudovat komunikaci 6.38.DS podpora dopravního řešení navržená zástupcem veřejnosti pí.
Suchá (57/10)

přehodnotit zahrádky, změnit trasu
komunikace

jedná se o ucelenou zahrádkářskou kolonii

Suchá Martina

6.105.BC4 - nesouhlas s možností výstavby bytových domů - SV
od Nedbalovy ulice

požadavek max BC2

v platném ÚPML zastavitelné plochy bydlení městského a bydlení
čistého, navazuje na další plochy pro výstavbu 4NP
zohledněno

prověřit úpravu podmínek pro využití ploch

Suchá Martina

6.40.SC4, 6.42.BC4 - nesouhlas s možností výstavby - ul. Šumná
směrem k Lučnímu potoku
zachovat nezastavitelné

v platném ÚPML podstatná část zastavitelná - plochy BM

omezit přibližně v rozsahu platného ÚPML, prověřit
posunutí hranice zastavitelného území

Suchá Martina

6.41.BC4 - nesouhlas s možností výstavby bytových domů - ul.
Šumná směrem na jihozápad

požadavek max BS1

v platném ÚPML zastavitelné plochy bydlení městského a bydlení
čistého, navazuje na další plochy pro výstavbu 4NP
zohledněno částečně

prověřit úpravu podmínek pro využití ploch

Suchá Martina

6.54.BS2 a 6.55.BS2 - nesouhlas s možností výstavby

zachovat nezastavitelné a asanovat
garáže a černé skládky

v platném ÚPML částečně zastavitelné - plochy BČ, lokalita je
zasažena OP lesa

zohledněno částečně

6.54.BS2 změnit na veřejnou zeleň, plochu garáží
změnit na plochy sportu a rekreace

1137/1, 1137/2 - 6.58.BS2 + zeleň

vhodné pro výstavbu nízkopodlažních
rodinných domů, vhodné pro výstavbu
pouze za předpokladu vybudování
technické infrastruktury

zohledněno

prověřit možnost vymezení plochy pro bydlení v
celé lokalitě, doplnit požadavek prověřit územní
studií

Suchá Martina

nepovolit výstavbu trvalého bydlení

změna ÚPML, pozemek je součástí zastavitelného území,
pozemek je prolukou ve stávající zástavbě, pozemek je celý v OP
lesa

nezohledněno

vybudouvání infrastruktury je vždy předpokladem pro výstavbu

zohledněno

nezohledněno

zahrádkářské kolonie dle podkladů pořizovatele
převést do ploch rekreace, prověřit možnost změny
trasy komunikace
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Suchá Martina

6.60.BS2, 6.124.BS2 - ovocný sad

6.60.BS2 - vhodné na rozptýlenou
zástavbu RD - pokud bude vytvořen
příjezd z Vyhlídkové ulice, 6.124.BS2 změnit na RS vzhledem k blízkosti
Lučního potoka

Suchá Martina

6.64.SC3, 6.67.SC3, 6.63.VK

vhodné pro výstavbu rozptýlených
nízkopodlažních rodinných domů - BS1

v platném ÚPML částečně zastavitelné, nutnost vyřešit lokální
centrum

nezohledněno

Suchá Martina

p.p.č. 13 a 14 - SC4 - naproti škole

vymezit hřiště nebo zeleň

v platném ÚPML součástí zastavitelných ploch

nezohledněno

doplnit požavek na zpracování územní studie
zeleně

Suchá Martina

zahrádkářské kolonie - ve ul. Vyhlídkové, Radostné a Nad Nisou

pro případnou výstavbu RD je vhodná
pouze část kolonie v ul. Nad Nisou,
ostatní změnit na RS

zohledněno

zahrádkářské kolonie dle podkladů pořizovatele
převést do ploch rekreace, respektovat limity využití
území (zejména záplavové území

Suchá Martina

propojení Rochlice - Vesec realizovat přes
dopravní stavby - nesouhlas s tramvajovou tratí, nedopustit, aby
areál GEA, rozšířit a zkapacit Vyhlídkovou
přes obytná území vedly kapacitní tranzitní komunikace - 6.38.DS, ul., nebudovat kruhový objezd na
6.62.DS a 6.125.DS
křižovatce ul. Dlouhá - Česká
návrh tramvajové trati podporuje rozvoj veřejné dopravy

zohledněno částečně

navrhnout propojení přes GEA a prověřit vymezení
koridoru pro tramvaj po ul. Horákové, vypustit
kruhový objezd na ul. Dlouhá x Česká

zohledněno

vypustit komunikaci Kořenovská - V Pekle

v platném ÚPML částečně zastavitelné

zohledněno částečně

jedná se o ucelené zahrádkářské kolonie

Zít Luboš,
Shejbalová Jitka,
Hájek Miroslav
nebudovat komunikaci v úseku Lovecká - Kořenovská - Pekelská

6.124.BS2 ve spodní části posoudit ve vazbě na
chatovou osadu, ostatní plochy řešit v souladu s
platným úPML

Šrolová Ilona

5.47.BS2, 5.49.BS2, 5.50.BS1, 5.53.RS2, 5.54.BS1, 5.55.RS2,
5.58.BS1, 5.48.BS2 - nesouhlas s rozvojem bydlení a sportu v jižní
části Vratislavic

rozvojové plochy budou výrazně redukovány s ohledem na
požadavky DO

zohledněno

přehodnotit vymezení rozvojových ploch v lokalitě
Mojžíšova pramene

Mullerová Eva

5.11.BC2, 5.13.BC4, 5.74.BS2, 5.16.BC4, 5.18.BC4 - nesouhlas s
rozvojem bydlení v okolí vratislavického hřbitova

rozvojové plochy z větší části v platném ÚPML, zájem městského
obvodu

zohledněno částečně

vypustit lokalitu 5.74.BS2, na ostatních přehodnotit
podmínky pro využití ploch

Zít Luboš

nesouhlas se stavbou komunikace propojující Proseč směrem k
vratislavickému hřbitovu

zohledněno

vypustit komunikaci Kořenovská - V Pekle

zohledněno

zahrádkářské kolonie dle podkladů pořizovatele
převést do ploch rekreace, respektovat limity využití
území (zejména záplavové území

zohledněno

vypustit z návrhu plochy 5.05.BS1, 5.06.BS1,
5.07.BS1, 5.08.BS1

Chalupa František zachovat kategorii zahrádek

Mullerová Eva

ucelené zahrádkářské kolonie budou přehodnoceny

5.05.BS1, 5.06.BS1, 5.07.BS1, 5.08.BS1 - nesouhlas s rozvojem
bydlení v okolí vratislavického hřbitova

Kubánek Jan

11.88.VK, 11.158.VK nesouhlas s novými komunikacemi - nová
zástavba kvůli, které se komunikace navrhuje, naruší typickou
rozptýlenou podhorskou zástavbu

pouze upravit stávající komunikace

nové obslužné komunikace řeší nevyhovující dopravní napojení již
stávajících ploch pro bydlení, zástavba bude řešena územní studií zohledněno částečně

Přeřešit rozvojové plochy v Radčicích u hřbitova - v
souladu se stanoviskem DO zejména vypustit
plochy pro rozvoj bydlení nad hřbitovem, zachovat
rozvojovou lokalitu „U Lípy“ s ohledem na platný
ÚPML, ve vazbě na změny vymezení ploch přeřešit
dopravní napojení

Meier Zdeněk

11.82.SC3 a 11.100.SC3 nesouhlas s lokálním centrem

změnit plochy smíšení centrální na BS2

vymezení lokálních center je žádoucí pro možnost rozvoje
občanské vybavenosti místního významu

Přehodnotit vymezení lokálního centra na
křižovatce ulic Výletní x Polední

zohledněno částečně

