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A. VYMEZENÍ EŠENÉHO ÚZEMÍ A SPECIFICKÉ
CHARAKTERISTIKY EŠENÉHO ÚZEMÍ

ešené území studie je vymezeno v souladu se zadáním a jeho grafickou pílohou a místn
upesnno dle aktuálního mapového podkladu, zamení skuteného stavu a konkrétního
ešení studie (trasování komunikace na ploše 51/3 je z dále uvedených dvod mírn odlišné
od trasování pedbžn vymezeného územním plánem, v dsledku ehož se nepatrn
odlišuje též hranice ešeného území – viz ást F. Návrh ešení dopravní a technické
infrastruktury – doprava). V rámci plochy 51/2 je navržena místní obslužná komunikace,
z dvodu jejího napojení na ulici Ještdskou byla rozšíena hranice ešeného území. Hranice
ešeného území je vyznaena ve všech grafických pílohách studie. ešené území
nezahrnuje žádné jiné pozemky, než pozemky dotené 51. zmnou územního plánu msta
Liberec.
Územní studie zahrnuje s výhledem budoucího uspoádání a ucelené koncepce území také
ešení návazné plochy OS (plochy veejné vybavenosti – služby), kde se nachází chátrající
objekt nkdejší restaurace Berlín. Studie zde poítá s asanací stávajícího objektu a výstavbou
dvou rekreaních pronajímatelných bytových (apartmánových) dom venkovského
charakteru. Zahrnutí plochy OS a její ešení v rámci studie umožní komplexnjší pojetí návrhu
lokality.
Území se nachází v prostoru mezi ulicemi K Bucharce, Krásná Vyhlídka a Ještdská, je
souástí katastrálního území Horní Hanychov, dle platného i nového územního plánu sektoru
07-JIHOZÁPAD. Lokalita zahrnuje plochy vymezené 51. zmnou územního plánu msta
Liberec: Plocha 51/1, 51/2 a 51/3 a dále stávající plochu OS. Územní studie respektuje funkní
využití dotených ploch urené územním plánem - pro plochu 51/1 je ureno využití Plochy
bydlení venkovského (BV) – návrh, pro plochu 51/2 je ureno využití Plochy sportu a rekreaceareály zimních sport – (RZ) – návrh a pro plochu 51/3 Komunikace ostatní (C3, D1,2,3).
Funkní využití stávající plochy OS zstává beze zmny, koncepce platného územního plánu
je zcela zachována.
Vymezení ešeného území:

Plocha OS zahrnuta ve studii:

Plocha OS

Parc. ísla pozemk v k.ú. Horní Hanychov
118, 119/3, 119/4, 120/1, 120/2, ásti 117/2,
119/1, 119/2, a 762/2

Využití dle ÚP
plochy veejné vybavenosti –
služby

ÚZEMNÍSTUDIE–„HORNÍHANYCHOV–NADBERLÍNEM“
ešené území „Horní Hanychov- Nad Berlínem“ se nachází na okraji zástavby mstské ásti
Liberce – pipojeného historického sídla Horní Hanychov, na pomezí rozptýlené historické
zástavby podél ulice Ještdská a nedávno realizované rozvojové lokality kolem ulice
K Bucharce, v tsném sousedství pírodního parku a sportovn rekreaního areálu Ještd.
ešení lokality Nad Berlínem, která je prolukou zástavby, mže uspoádat vztah mezi
historickou a novou zástavbou a doplnit chybjící propojení veejné dopravní infrastruktury ulic
Ještdská a K Bucharce. ešení lokality nabídne možnost výstavby bydlení venkovského
typu, uspokojí poteby vybudování rekreaního ubytování pro celomstské
sportovn-rekreaní aktivity v Horním Hanychov, doplní veejné prostranství vetn
rekreaní zelen a zlepší dopravní napojení již díve realizovaných rozvojových ploch na
sbrnou komunikaci Ještdská.

B. VAZBY EŠENÉHO ÚZEMÍ NA ŠIRŠÍ OKOLÍ
Hlavní vazby na širší okolí definují Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK)
zpracované spoleností SAUL s.r.o., které byly vydány v lednu 2012. Ze ZÚR LK pro ešené
území nevyplývají žádné specifické požadavky. ešení územní studie je v souladu
s koncepcemi nadazené dokumentace. Zajištní nových rozvojových ploch pro bydlení, sport
a rekreaci vetn nového dopravního propojení navržené ve studii, je obecn v souladu s
koncepcí rozvojové oblasti stanovené v této dokumentaci. ešené plochy nezasahují do ploch
nadregionálních a regionálních prvk ÚSES ani do koridor nadazené infrastruktury.Sektor
Jihozápad msta Liberce jako celek, jehož souástí je lokalita Nad Berlínem, zahrnuje z
hlediska bydlení stabilizované i návrhové plochy RD a bytové zástavby všech typ. Zahrnuje
také sporotvní a rekreaní zázemí, pedevším v návaznosti na sportovn rekreaní areál
Ještd. Funkní nápl ešeného území je tak zcela v souladu s náplní, využitím a rozvojovými
aktivitami širšího okolí lokality.

C. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Limity využití ešeného území tvoí existence inženýrských sítí, které byly oveny u
píslušných správc, a další zákonné limity vyplývající z ÚAP, které jsou návrhem studie
respektovány:
- v prostoru ešeného území budou respektována ochranná pásma stávajících nadzemních
elektrických NN vedení, která nebudou zástavbou dotena
- ochranná pásma stávajících podzemních inženýrských sítí jsou s ohledem na vedení
pevážn komunikacemi na obvodu lokality (mimo ešené území) respektována bez
požadavk na pemístní vedení – splašková kanalizace, STL plynovod, pivádcí a rozvádcí
vodovodní ad, telekomunikaní kabely (nezakresleno)
- ochranná pásma navržených podzemních inženýrských sítí umístných pevážn do
místních komunikací jsou malého rozsahu (nezakresleno)
- nad prostorem ešeného území probíhají radioreleové trasy ve výšce, která nemá vliv na
využití lokality (zakresleno).
- v prostoru ešeného území probíhá ochranné pásmo lesa, pro zámry do 50 m od lesa nutno
získat souhlas SSL (týká se plochy 51/1)
- do prostoru ešeného území (v míst napojení obslužné komunikace na komunikaci v ul.
Ještdská – plocha 51/3) zasahuje pásmo záplavového území Slunného potoka (zakresleno).
Záplavové území nezasahuje do prostoru navržené zástavby, potok bude kvli prchodu pod
komunikací zatrubnn, takže jeho záplavové pásmo nebude mít žádný vliv na využití lokality.
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D. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
Platný ÚPML v ešené lokalit Nad Berlínem navrhuje doplnní stabilizovaných zastavných
ploch. ešené území je zastavitelné, nachází se mimo hranice zastavného území msta
Liberce, pímo však na zastavné území navazuje. Území sousedí s plochami bydlení istého
a venkovského, plochou lesní, plochou sídelní zelen a plochou smíšenou ostatní.
V souasnosti je území nevyužité a zarstá sukcesní zelení. V ásti území (plocha OS) se
nachází chátrající objekt bývalé restaurace Berlín, studie poítá s jeho asanací.
V projednávaném novém ÚP Liberec je lokalita ešena v zásad shodn s platným ÚPML,
v intencích 51. zmny ÚP. Lokalitu tvoí zastavitelné plochy bydlení venkovského (BV), plochy
sportu a rekreace – areály zimních sport (RZ) a komunikace ostatní (C3, D1,2,3).
V rámci plochy 51/3 je navržena obslužná komunikace, propojující ulice Ještdská a
K Bucharce. Tato komunikace umožní napojení samotné lokality i lokalit sousedních na
sbrnou komunikaci v ul. Ještdská a tím zlepší dopravní obslužnost širšího území.
Komunikace (plocha 51/3) je oproti pedpokladu v ÚP vedena v plynulé kivce (bez ostejších
zatáek), díky tomu organicky zapadne do terénu, umožní lepší pehlednost a orientaci pro
idie a tím i zvýší bezpenost provozu. Takto vedená komunikace zárove vhodnji vymezí
tvar a velikost jednotlivých navazujících funkních ploch (51/1 a 51/2). Vedení komunikací
v plynulých kivkách (bez zlom) je v širším kontextu lokality obvyklé. V návaznosti na
komunikaci jsou podél ní umístny sbrné nádoby na tídný odpad.
Krom komunikace umístné v ploše 51/3 je v rámci plochy 51/2 navržena ješt podružná
místní obslužná komunikace, která poslouží napojení pilehlých pozemk a také umožní pší
prostupnost územím. Na tuto komunikaci navazují podélná parkovací místa v celkovém potu
7, která budou sloužit pro odstavení vozidel návštvník rekreaního areálu.
Lokalita je pedostn urena pro využití rekreaními objekty (plocha 51/2) s vlastními pozemky
s výhledem na horu Ještd a dobrou dostupností sportovních zaízení v okolí. Navrženo je
celkem 7 rekreaních dom.
Akoli stávající rodinné bydlení v sousedství lokality po pokraujícím zahušování stavební
struktury a ztrát vazeb na zemdlskou krajinu nabývá spíše mstského než venkovského
charakteru, je lokalita v souladu s koncepcí ÚP urena také pro využití k bydlení venkovského
typu - jsou zde umístny 2 rodinné domy venkovského charakteru (plocha 51/1) s vlastními
pozemky. V ploše OS - místo stávajícího objektu restaurace Berlín, který bude asanován
(vyznaeno na výkresu etapizace E) - se poítá s výstavbou 2 menších rekreaních
pronajímatelných apartmánových dom venkovského charakteru pro provoz penzionu,
pedpokládaný poet 18 apartmánových jednotek a 45-50 lžek.
Zástavba rekreaních dom v ploše 51/2 je podél komunikací ásten vymezena závaznými
regulaními árami, které urují žádoucí odstupy od komunikací a vtiskují lokalit pevnjší ád
a organizaci. Jinde je zástavba regulována voln ale s dostatenými odstupy, reaguje tak na
tradiní rozptýlenou nepravidelnou podhorskou zástavbu (stávající historická zástavba
v okolí). Navržený zpsob zástavby tak umožní propojit historickou zástavbu podél ulice
Ještdská s novjší zástavbou v lokalit ul. k Bucharce / Krásná vyhlídka. Pestože není
ureno konkrétní umístní a orientace objekt, mla by nová zástavba respektovat prbh
terénu a vrstevnic.

zastávky. Pípadná obslužná zaízení lze v rámci regulativ (pípustného využití) umisovat v
objektech pro bydlení nebo sport a rekreaci. Rekreaní apartmánové domy v ploše OS budou
vybaveny recepcí, budou fungovat jako penzion a nabídnou celkovou kapacitu 45-50 lžek.
Výšková hladina RD (plocha 51/1) je stanovena na 9,0 m, pro rekreaní objekty je potom
možná hladina 12,0 m s ohledem na terénní výškové vyrovnání. Odstupy od uliních ar na
stranách vjezd na pozemky jsou 6,0 m odstupy mezi objekty minimáln 15,0 m. Draz je
kladen na zachování pocitu volného prostoru a prorstání zástavby a pírody (zelen, lesa).
V míst napojení na ulici Ještdská (ped restaurací Berlín) je obslužná komunikace doplnna
na severovýchodní stran stromoadím a shluky strom, jejichž úelem je vizuální a ásten
i hlukové odstínní komunikace. Stromoadím je také doplnn prostor podél obou navržených
komunikací, kde je úelem upozadní dopravy i dopravy v klidu a posílení pírodního
charakteru lokality.

E. PODMÍNKY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOÁDÁNÍ
FUNKNÍ REGULATIVY
Studie navrhuje lenní funkních ploch v souladu s platným ÚPML, konkrétn 51. zmnou
ÚP,jedná se o následující zastavitelné rozvojové plochy:
plochy bydlení venkovského (BV) - pro rodinné domy (plocha 51/1)
plochy sportu a rekreace – areály zimních sport (RZ) - pro rekreaní objekty (plocha 51/2)
Pro plochu 51/2 se stanovuje nepípustné využití – komplex sportovišpro zimní sporty
nadmstského významu.
komunikace ostatní (C3, D1,2,3) - pro obslužnou komunikaci širšího území (plocha 51/3)
PROSTOROVÉ REGULATIVY
Studie stanovuje pro ešené území v souladu s ÚP a 51. zmnou ÚP Liberec následující
prostorové regulativy:
- plocha 51/1:
výšková hladina 9 m,
koeficient zastavní nadzemními stavbami 15%,
koeficient zelen 70%
- plocha 51/2: výšková hladina 12 m,
koeficient zastavní nadzemními stavbami 15%,
koeficient zelen 70%
Z hodnoty výškové hladiny je 6 m ureno pouze pro zahrnutí rozdílu mezi nejnižším a
nejvyšším místem napojení na svažitý terén resp. pípustnosti využitelného „podkroví“.
Výšková hladina zástavby se definuje jako nejvtší rozdíl mezi nadmoskou výškou nejvyššího
bodu hlavní hmoty stavby a nejnižšího bodu stavby v kontaktu s terénem – nezohledují se
vstupy a vjezdy do podzemních podlaží a anglické dvorky.

Pro lokalitu se vzhledem k její malé rozloze nenavrhují vlastní samostatné objekty obanského
vybavení, to je umístno v dobré dostupnosti v lokálním centru okolo konené tramvajové
5
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Regulativy stanovené spolen pro plochy 51/1 a 51/2:
- minimální plocha parcel 1 000 m2, maximální zastavná plocha 200 m2
- vzdálenost objekt od hranice veejného prostoru (pozemku) bude minimáln 6 m
- minimální vzdálenost sousedních objekt bude 15 m
- stavby na sousedních pozemcích na sebe nebudou stavebn navazovat (adové domy)
- Umístní doprovodných staveb (napíklad garáže) bude ešeno s ohledem na konfiguraci
terénu a pírodních podmínek.
- výška objekt bude 1nadzemní podlaží + využitelné podkroví. Stavby mohou být
podsklepeny.
- objekty budou zastešeny sedlovou stechou s využitelným podkrovím, minimální sklon
stechy 40°
- výška a hmota objekt bude respektovat okolní zástavbu, nepijatelné jsou výškové a
hmotové dominanty narušující architektonický charakter území a významné prhledy.
- Maximální výška oplocení 1,4 m. Oplocení musí být prhledné. Podezdívka do výšky
maximáln 0,60 m.
- Stanovišt popelnic bude na vlastním pozemku, pístupné z veejné komunikace.
- Parkovací stání osobních automobil budou na vlastním pozemku.
- Vyloueny jsou srubové stavby všech typ. Dále jsou vyloueny rodinné domy tzv.
„bungalovy“ a mobilní domy, tzv. „mobilhaus“, nebo stavby jim podobné.
- Pi ešení je nutno zohlednit terénní konfiguraci
- musí být chránna veškerá existující hodnotná zele, výstavbou nesmí dojít k narušení
hydrologických a odtokových pomr území

F. NÁVRH EŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
DOPRAVA
Z hlediska širších dopravních vztah je ešené území komunikan napojené pedevším na
ulici Ještdskou a druhotn na ulici K Bucharce. Význam má pedevším nosná komunikace
navržená v ploše . 51/3 (návrhová kategorie MO2 10/6,5/40), která bude do budoucna tvoit
základní dopravní kostru širšího území. Realizace této komunikace se jeví jako nezbytná
vzhledem k narstajícím intenzitám místní dopravy. Tato komunikace je navržena v tíd C –
jako obslužná komunikace.
Dopravní obslužnost ásti lokality je dále zajištna druhotnou místní komunikací na ploše 51/2
(návrhová kategorie MO1 8/3,5/20), která je navržena v zúženém profilu se zálivy pro vyhýbání
vozidel, s vjezdem pouze pro dopravní obsluhu. Na obou koncích, v místech napojení, je
komunikace rozšíena na 6,0 m. Podél komunikace je celkem 7 parkovacích míst pro
návštvníky. Tato komunikace je navržena ve form obytné zóny, zdraznné zvýšenými
pejezdnými prahy (zpomalovacími retardéry).Komunikace je navržena se zaazením do tídy
D1 – komunikace se smíšeným provozem.
Pátení komunikace je urena pro obousmrný provoz: minimální prostor místní komunikace
10,0 m, hlavní dopravní prostor 6,5 m, návrhová rychlost 40 km/h. Souástí uliního profilu je
chodník pro chodce o šíce 2,0 m a zelený pás (v rámci nho umístno veejné osvtlení) o
šíce 1,5 m. Podružná komnikace je navržena v parametrech: prostor místní komunikace 8,25
m, hlavní dopravní prostor 3,5 m, vyhýbací záliv umístný v podélném zeleném pásu 2,25 m,
podélná parkovací místa a pipojovací zálivy 2,5 m, návrhová rychlost 20 km/h. Zelené pásy
jsou uvažovány pro uložení inženýrských sítí, osazení devin, ke. Napojení této komunikace
na ulici Ještdskou je navrženo s rozšíením jízdního pásu na 6,0m – dvodem je možnost
vyhnutí vozidel vjíždjícím a vyjíždjícím z obytné zóny.

Detailní uspoádání tchto komunikací není ve studii specifikováno s ohledem na pouze
doporuené umístní stavebních objekt a tím i vstup na pozemky. Souástí dokumentace
jsou typické ezy komunikacemi v m. 1:100 (výkres C3.).
Rozvojové plochy jsou dopravn napojeny na stávající nebo nov doplnnou komunikaní sí.
Navržené kižovatky jsou ešeny jako stykové.
V ešeném území je navrženo 9 nových objekt, z toho 2 rodinné domy a 7 rekreaních dom.
Mimo ešené území v ploše OS je poítáno s výstavbou 2 pronajímatelných rekreaních
apartmánových dom (18 jednotek). Navrhovaná zástavba bude generovat dopravu, která
bude pitžovat stávající i navrhovanou komunikaní sí. Intenzita generované dopravy byla
spotena podle certifikované metodiky Ministerstva dopravy (Metody prognózy intenzit
generované dopravy, 10/2012) a na základ odborných znalostí. Pedpokladem je, že každý
rodinný dm a každý rekreaní objekt, vzhledem ke své poloze vi centru msta bude
obsluhován 2ma osobními vozidly. Každý apartmán jedním vozidlem. Na všechny objekty
spolen budou celkem pipadat denn 2 vozidla pro návštvy. Výsledky výpotu stanovují, že
objem generované dopravy bude init cca 170 osobních a maximáln 10 nákladních vozidel
za den. Pojem nákladní vozidla zahrnuje vozidla pro svoz odpadu a dále vozidla dodávek a
lehích nákladních vozidel provádjících zásobování a obsluhu sporotvn-rekreaního areálu.
Osobní vozidla tvoí objemov 36 jízd do objekt rodinných/rekreaních dom a 36 jízd do
apartmánových dom, zbývající jízdy vozidel zahrnují obsluhu stávajících objekt v okolí
ešeného území osobními vozy. Celkový poet jízd není nijak vysoký a pln odpovídá
charakteru navrhovaných komunikací a daného území. Sama ulice Ještdská je zatížena
celkem 3 240 voz. / 24h.. Tento údaj je získán z celostátního sítání dopravy 2015. Pitížení
této komunikace z navrhované oblasti je nepatrné a z hlediska intenzit možné. Pedpokládané
tžišt cíl jízd dopravy z navrhovaného území je centrum msta Liberec. Vtšina (85%)
vozidel smuje k centru msta nov navrženou hlavní obslužnou komunikací s napojením na
ulici Ještdská, 10% vozidel (rezidenti) vedlejší obslužnou komunikací s napojením na ulici
Ještdská a 5% vozidel stávající ulicí k Bucharce (s vyústním na ul. Houbaská nebo
Erbenova a posléze Ještdská).
Pi napojení oblasti na ulici Ještdská (III/2764) je nutné splnit rozhledové pomry dle SN 73
6102. Dopravní napojení bude ešeno svislým dopravním znaením Stj, dej pednost v jízd.
Pro napojení je uvažováno s rychlostí jízdy na hlavní 50 Km/h. Napojení je navrženo ve
vrcholu smrového oblouku. Z místa napojení je zajištn rozhled alespo 80 m vpravo a 65 m
vlevo (výkres C1.). Orientaním výpotem byla provena kapacita pípojných kižovatek,
které vykazují min. 85% rezervu kapacity i pi zohlednní tendence rostoucích intenzit dopravy
ve výhledovém období horizontu 10 let. Kapacita kižovatek i sbrných komunikací je ve
výhledovém období dostatená. Také ostatní komunikace a kižovatky v bezprostedním okolí
lokality mají velkou rezervu kapacity.
Problematické je spíše šíkové uspoádání stávající komunikace K Bucharce a její technický
stav – stav živiného povrchu, absence chodník apod. I z tohoto dvodu je hlavní dopravní
napojení uvažováno a realizováno do ulice Ještdská.
Návrh dopravy je zpracován tak, aby odpovídajícím zpsobem nezhoršil situaci i pro pší (a
cyklisty) v zajištní prostupnosti širšího území zejména ve smru od Ještdské ulice k
zástavb.
Pi stavebním uspoádání jako zóna „tempo 30“ nebo obytné ulice je umožnn bezpený
prchod a prjezd nemotorové dopravy ešeným územím ve všech smrech. ešeným
7
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územím nejsou trasovány významnjší cyklistické tahy. Nejbližší významnjší místní trasa
podle generelu bezmotorové dopravy vede v ulici V Lukách a Za Domovem.
Z hlediska MHD je území v souasné dob ne zcela vyhovujícím zpsobem obslouženo z
konené tramvajové zastávky DPMLJ Horní Hanychov a konené autobusové zastávky Horní
Hanychov, u lanovky. Docházková vzdálenost ze zmínných zastávek do centra ešené
lokality iní cca 470 m, resp. 360 m, což je sice více než doporuených 300m, nicmén jedná
se o vzdálenosti akceptovatelné. Nové zastávky MHD v blízkosti navrhované zástavby proto
nejsou uvažovány z dvodu nízkého potu stálých obyvatel a pípadného snížení efektivity
systému MHD (autobusové zastávky by potom byly v píliš malé vzdálenosti od sebe).
Trvalá odstavná stání a garáže resident budou souástí objekt RD nebo pozemk k nim
píslušejících. Odstavná stání uživatel rekreaních objekt budou také umístna na
píslušejících pozemcích. Odstavná stání apartmánových dom jsou ešena jako souást
plochy OS (zásti i 51/2) v celkovém potu 36 stání. Stání jsou ásten kryta písteškem,
který dorovnává terénní rozdíl a je kryt zelenou stechou. Pro návštvníky lokality a krátkodobé
odstavování rezident bude ve stedním úseku podružné komunikace umožnno podélné
parkování vozidel v celkové kapacit 7 míst.

Prostorové hledisko:
Trasování komunikace v plynulé kivce (návrh ve studii), oproti pímým segmentm
s prudkými zatákami (dle ÚP), má organitjší charakter a lépe zapadne do volného a
svažitého terénu. Takto trasovaná komunikace zárove vhodnji vymezí tvar a velikost
jednotlivých navazujících funkních ploch (51/1 a 51/2, ásten i OS). Vedení komunikací
v plynulých kivkách (bez zlom) je v širším kontextu lokality obvyklé. Z majetkoprávního
hlediska nemusí vedení a pdorysné tvarování komunikace zohledovat stávající parcelaci
(což byl zejm také jeden z dvod pvodního trasování v ÚP), protože všechny dotené
pozemky v lokalit mají jednoho vlastníka. Z prostorového hlediska je navržené trasování
komunikace vhodnjší a více odpovídá krajinnému kontextu lokality, než pvodní ešení dle
ÚP.

Odvodnní trasování komunikace v ploše 51/3
Trasování komunikace v ploše 51/3 je vi platnému územnímu plánu msta Liberec ve studii
mírn upraveno a aktualizováno. Trasování pvodn navržené územním plánem vykazovalo
z dopravního a prostorového hlediska urité nedostatky, proto bylo v prbhu zpracování
studie pezkoumáno, tak aby došlo optimalizací vedení komunikace k eliminaci tchto
nedostatk.

poetRD
poetobyvatelv1RD
poetobyvatelvRDcelkem
specifickádennípotebavodynaobyvateleRD

Poetrekreaníchchat/dom
poetobyvatelv1chat
poetobyvatelcelkem(po0,7obdobíroku)
specifickáronípotebavodynaobyvatelechaty

2
5
10
99

7
7
49
35

os
os
m3/rokx0,7

poetpronajímatelnýchapartmánpenzionu
poetobyvatelv1apartmánu
poetobyvatelapartmáncelkem
specifickáronípotebavodynaobyvateleapartmánu

prmrnádennípotebavodyQd

18
2,5
45
35

os.

m3/rok

Dopravní hledisko:
Z dopravního hlediska je vhodné napojovat komunikace vzájemn pokud možno v kolmém
smru, nebo takové ešení pozitivn ovlivuje pehlednost kižovatky a rozhledové pomry.
Z tohoto dvodu došlo k úprav obou konc plochy 51/3 v napojení na ulice Ještdskou a
k Bucharce, tak aby tato napojení byla kolmá. Vyhovující rozhledové pomry jsou
dokumentovány výkresem C1. Z dvodu pehlednosti kižovatky a zlepšení rozhledových
pomr je též vhodné napojovat komunikaci ideáln ve vrcholu oblouku zatáky. Proto došlo
k posunutí napojení komunikace na ul. Ještdskou o cca 10 m jižnji do vrcholu oblouku.
Výrazné zlepšení rozhledových pomr je dokumentováno ve výkresu C1, kde rozhledové
pole tém koresponduje s plochou ul. Ještdské, oproti situaci navržené pvodn v územním
plánu (výkres C2), kde rozhledové pole leží z vtšiny mimo komunikaci a zajištní potebných
rozhled je tak výrazn komplikováno (vegetace, náletové deviny).
Z dvodu pehlednosti komunikace, lepší orientace pro idie a zajištní plynulosti provozu, se
doporuuje pi návrhu trasování komunikací využívat pokud možno co nejvtších polomr
oblouk a co nejmén ostrých zatáek. Pvodní návrh trasování komunikace v ploše 51/3 dle
ÚP poítal celkem se tymi ostejšími zatákami, spojujícími jinak pímé segmenty
komunikace. Oproti pedpokladu ÚP je ve studii komunikace vedena v plynulé kivce (bez
ostejších zatáek), což zlepší její pehlednost, orientaci pro idie a tím také zvýší bezpenost
provozu. Smrové a sklonové pomry navržené komunikace jsou zcela vyhovující a jsou
dokumentovány ve výkresu C3. vlevo dole. Sklonové pomry pvodního návrhu dle ÚP by byly
tém srovnatelné – resp. mírn lepší, nicmén smrové pomry pvodního ešení byly
výrazn horší.
Z dopravního hlediska odbourává optimalizovaná trasa komunikace v ploše 51/3 navržená ve
studii nedostatky pvodního ešení dle ÚP a pedstavuje celkov vhodnjší, více vyhovující a
lépe fungující ešení.

VODOVOD
BILANCE
Pitná voda - spoteba vody dle vyhl. 120/2011 Sb

koeficientdennínerovnomrnostikd
max.dennípotebavodyQm

koeficientdennínerovnomrnostikh
max.hodinovápotebavodyQh

m3/den

m3/den

l/s




=36m3/rok




=24,5m3/rok




=0,124l/s



NÁVRH VODOVODU
Vlastníkem vodovodu v ešeném území je Severoeská vodárenská spolenost a.s Teplice.
Provozovatelem vodovodního systému je spolenost Severoeské vodovody a kanalizace a.s.
Teplice. Urujícími vodojemy pro dané území jsou VDJ Horní Hanychov (100 m3) a VDJ
Bucharka (100 m3), který je v tsné blízkosti lokality.
V okolí lokality prochází stávající vodovody v ulicích:
- K Bucharce–ad LT DN 125 a výtlak PVC 160
- Ještdská– LT 100
- Krásná Vyhlídka – PVC 110
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V ulici K Bucharce je veden ad LT s tlakem cca 0,2-0,25MPa a výtlak vodovodu PVC 160.
Na vodovod LT 125 v ulici K Bucharce je možno provést napojení lokality, a to napojením
vodovodního adu PE90 do ešeného území. Vzhledem k malému rozsahu navržené zástavby
je kapacita stávající vodovodní sít dostatená.
V pípad, že v ulici Ještdská je vodovod stejného tlakového pásma, je možné vodovodní
ady mezi ulicemi K Bucharce a Ještdská skrze ešené území propojit (zokruhovat) a zajistit
tak vyšší spolehlivost dodávky.
Napojení plochy OS (penzion - apartmánové domy) bude realizováno pípojkou z adu v ul.
Ještdská.

V souladu se všeobecným požadavkem vlastníka a provozovatele kanalizaní sít je teba i v
místech, kde je stávající jednotná kanalizace, navrhovat u nové výstavby pokud možno
oddílný kanalizaní systém. Tento požadavek je dán zejména tím, aby nebyla petžována
kanalizaní sí novými pítoky dešových vod a aby nebyla hydraulicky petžována OV.
V lokalit je tedy navržena oddílná kanalizace.

Uliní ady budou realizovány z trub plastových hladkých HDPE 90, jednotlivé vodovodní
pípojky k RD a objektm rekreace budou provedeny v profilu PE 32. Vlastní napojení
budovaných pípojek na nový veejný vodovod bude ešeno v míst pímého úseku navrtávací
armaturní sestavou se zemním uzávrem. Ukonení pípojky na pozemku bude ešeno
vodomrovou sestavou osazenou v šacht za hranicí pozemku.
Na novém systému veejného vodovodu budou dle požadavku provozovatele zízeny v
potebném potu provozní hydranty. Pro poteby HZS je dle informace SVKLiberec pokrýván
sítí požárních hydrant.
KANALIZACE

Dešové vody budou v souladu s platnou legislativou na každé parcele likvidovány pednostn
vsakováním, pokud to hydrogeologické podmínky dovolí. V opaném pípad bude možné
vody využívat pomocí akumulace v nádrži umístné na pozemku RD / rekreaního objektu a
druhotným využíváním (zálivka a pípadn jako užitkovou vodu v objektu). Lze akceptovat
napojení bezpenostních pepad z tchto systém do uliních dešových stok.
Dešová kanalizace (PVC DN 300) je navržena pro odvedení dešových vod z nových
komunikací, zpevnných ploch a pípadn i z pepad z pozemk rodinných dom. Dešové
stoky budou odvádt veškeré povrchové vody z komunikací do místní vodotee (Slunný
potok).

BILANCE
Splaškové odpadní vody
prmrnédennímnožstvíQd
prmrnýcelodenníodtok 
max.dennímnožstvíQm
ronímožstvísplaškQr
Zneištnísplašk 
PoetEO(ekvivalentníchobyvatel) 
BSK(5)
CelkovédennímnožstvíBSK5 
koncentraceBSK5vOV 
koncentraceCHSKCrvOV 
nerozpustnélátky(NL)
CelkovédennímnožstvíNL 
koncentraceNLvOV

Splaškové odpadní vody z ešeného území budou likvidovány pomocí navržené gravitaní
splaškové kanalizaní stoky uložené do místních komunikací (PVC DN 300), která bude
napojena na stávající stoku KA DN 300 v ulici Ještdská. Odvod odpadních splaškových vod z
jednotlivých nemovitostí bude zajištn samostatnými kanalizaními pípojkami, které budou
napojeny na nové veejné stoky. Nové kanalizaní pípojky budou provedeny z trub DN150
(gravitaní).

8,59
0,1
0,125
3135,4

89
60
5,34
400
800
55
4,90
570,43

Splaškové i dešové kanalizaní stoky jsou navrženy v nových komunikacích, jejich systém je
gravitaní.
Nová kanalizace pro ešené území bude provedena z trub PVC DN300. Vedení bude uloženo
v nov navržených komunikacích v soubhu s ostatními vedeními technické vybavenosti. V
pípad soubhu nebo kížení s trasami jiných podzemních vedení inženýrských sítí budou
dodržena ustanovení píslušných pedpis.

m3/den
l/s
l/s
m3/rok

EO
g.BSK5/EO
kg.BSK5/den
mg.BSK5/l
mg.CHSKCr/l
g.NL/EO
kg.NL/den
mg.NL/l

Bilance odpadních splaškových vod odpovídá bilanci pitné vody.
NÁVRH KANALIZACE
Vlastníkem splaškové jednotné kanalizace v sousedství ešeného území (ul. Ještdská) je
msto Liberec, probíhají jednání o pevedení tohoto majetku na Severoeskou vodárenskou
spolenost a.s Teplice. Provozovatelem kanalizaního systému ve vlastnictví SVS je
spolenost Severoeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. V okolí ešeného území se
nachází stávající kanalizace odvádjící odpadní vody na mstskou OV v ulici Ještdská (KA
DN 300). Z hlediska výškových pomr je vhodné tuto kanalizaci využít ke gravitanímu
napojení lokality.

OCHRANNÁ PÁSMA
Ochranná pásma kanalizaních stok a vodovodních ad jsou dána §23 Zákona .274/2001
Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znní pozdjších pedpis.
(1) K bezprostední ochran vodovodních ad a kanalizaních stok ped poškozením se
vymezují ochranná pásma vodovodních ad a kanalizaních stok (dále jen „ochranná
pásma“).
(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostední blízkosti vodovodních ad a
kanalizaních stok urený k zajištní jejich provozuschopnosti.
(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnjšího líce stny potrubí
nebo kanalizaní stoky na každou stranu
a) u vodovodních ad a kanalizaních stok do prmru 500 mm vetn 1,5 m,
b) u vodovodních ad a kanalizaních stok nad prmr 500 mm 2,5 m.
Vzhledem k tmto parametrm nejsou ve výkresové ásti územní studie ochranná pásma
uliních ad zakreslena.
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ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ - SILNOPROUD
STÁVAJÍCÍ ZAÍZENÍ SPOLE NOSTI EZ-DISTRIBUCE, A.S.
Východn ešeného území prochází pátení nadzemní vedení VN 35 kV s odbonými vtvemi
napojujícími distribuní trafostanice v ulicích K Bucharce a U Domova. Toto vedení je bez
omezujícího vlivu na využití lokality. V komunikacích vymezujících obvod lokality jsou uloženy
podzemní i nadzemní distribuní rozvody NN.
ÚPRAVA DISTRIBU NÍCH ROZVOD
Za pedpokladu realizace navrženého rozšíení plynofikace území bude nutno zajistit pro nové
stavby 2 RD a 7 rekreaích objekt a 2 rekreaních apartmánových dom navýšení
soudobého píkonu elektrické energie o cca 65 kW (v pípad zahrnutí rezervy pro možný
budoucí rozvoj lokality mimo ešené území celkov až o 95 kW). Tento požadavek bude
realizován rozšíením kapacity distribuních rozvod NN a podle poteby i posílením kapacity
transformátor VN/NN, které zajistí spolenost EZ distribuce, a.s. na základ žádostí o
pipojení nových odbrných míst nebo na základ žádosti o pipojení lokality. Nové distribuní
rozvody NN budou realizovány pipojením na stávající podzemní kabelový rozvod v ulici
K Bucharce.
Nové distribuní rozvody NN ke stavebním pozemkm budou ešeny podzemními kabely
uloženými v komunikacích a pilíi s pojistkovými skínmi, které budou umístny na hranici
stavebních pozemk.
Rozšíení distribuních rozvod zajistí v souladu s Energetickým zákonem spolenost EZ
distribuce, a.s. na základ žádostí stavitel o pipojení nových odbrných míst. Vedle pilí s
pojistkovými skínmi budou instalovány pilíe s elektromry, na které budou navazovat pilíe s
plynomry.
OCHRANNÁ PÁSMA
Zaízení pro distribuci elektrické energie vybudovaná v dob platnosti Energetického zákona
. 458/2000 Sb. jsou chránna ochrannými pásmy dle tohoto zákona. Pro zaízení
vybudovaná ped úinností Zákona . 458/2000 Sb. platí ochranná pásma dle Vládního
naízení .80/1957 a Vyhlášky MPE .153/1961.
VYTÁPNÍ – PLYN
STÁVAJÍCÍ PLYNOVODY
Po obvodu ešeného území se vyskytují stávající STL plynovody uložené v ulicích K Bucharce
a Ještdská, z nichž lze lokalitu pipojit.
ÚPRAVY PLYNOVOD
Navrženou výstavbou 2 RD, 7 rekreaních domk a 2 rekreaních apartmánových dom dojde
k navýšení soudobého odbru plynu o cca 160 kW (v pípad zahrnutí rezervy pro možný
budoucí rozvoj lokality mimo ešené území celkov až o 230 kW). Pro zajištní zásobování
území plynem budou rozšíeny STL plynovody v nových komunikacích lokality, ímž bude
zajištno propojení výše uvedených stávajících ad s efektem zvýšení spolehlivosti dodávky.
Pilíe obsahující plynomry budou umístny vedle pilí s pojistkovými skínmi a elektromry.
OCHRANNÁ A BEZPE NOSTNÍ PÁSMA
Plynovody jsou chránny ochrannými pásmy dle Energetického zákona . 458/2000 Sb. v
platném znní.

SPOJE
ešením územní studie nejsou dotena pozemní spojová vedení vyššího ádu, radioreleové
trasy probíhají nad lokalitou ve výšce, která nemá vliv na využití lokality.
Kabely nových spojových vedení pro napojení jednotlivých objekt budou umístny dle
podrobné obchodní a technické koncepce jednotlivých dodavatel služeb (pedpoklad
soubhu s NN elektrickým vedením v komunikacích). Ve Výkresu koordinace inženýrských sítí
(D) jsou zobrazeny jako souást sdruženého koridoru kabel NN a spoj (ásten i VO).
OCHRANNÁ PÁSMA
Telekomunikaní zaízení jsou chránná ochrannými pásmy dle Zákona . 151/2000 Sb.
VEEJNÉ OSVTLENÍ
Podél komunikací bude zízeno veejné osvtlení v souladu se souborem norem SN EN
13211. Pro stavbu osvtlovacích stožár je teba rezervovat místo vn ochranných pásem
podzemních inženýrských sítí. Kabely veejného osvtlení se budou pokládat ásten v
soubhu s rozvody NN (vedlejší obslužná komunikace) - pi respektování minimálních
vzdáleností dle SN 73 6005, ásten samostatn (komunikace 51/3). Vedení trasy a
umístní stožár VO je vyznaeno ve Výkresu koordinace inženýrských sítí (D). Urené jsou 2
napojovací body VO – pi napojení nové hlavní obslužné komunikace na ulici K Bucharce a pi
napojení vedlejší obslužné komunikace na ulici Ještdská. V ulici k Bucharce bude provedena
peložka jednoho stávajícího stožáru VO (a NN) do vhodnjší polohy (dovnit otáecího kruhu
zakonujícího komunikaci ul. K Bucharce).
Na rozvody veejného osvtlení se nevztahují ochranná pásma.

G. NÁVRH EŠENÍ OBANSKÉHO VYBAVENÍ, VEEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ A VEEJNÉ ZELEN
Pro lokalitu se vzhledem k její malé rozloze nenavrhují vlastní samostatné objekty obanského
vybavení, to je umístno v dobré dostupnosti v lokálním centru okolo konené tramvajové
zastávky. Pípadná obslužná zaízení lze v rámci regulativ (pípustného využití) umisovat v
objektech pro bydlení nebo sport a rekreaci. Rekreaní apartmánové domy v ploše OS budou
vybaveny recepcí, budou fungovat jako penzion a nabídnou celkovou kapacitu 45 lžek.
V Rámci lokality bude ešeno veejné osvtlení, jak je zmínno v pedchozí kapitole. Plocha
pro umístní nádob na separovaný odpad je z dvodu dobré dostupnosti navržena zhruba ve
stedu lokality - piléhá k hlavní obslužné komunikaci (51/3).
Zele je ešena jako pirozený doplnk urbanismu celého území, souástí lokality (v ploše OS)
jsou veejné prostory relaxaní zelen. Zele by mla v kontextu blízkého lesa a pírodního
parku Ještd pirozen prolnout zástavbu. V rámci lokality je též ešena komponovaná zele
formou stromoadí a shluky strom - v míst napojení na ulici Ještdská (ped restaurací
Berlín) je obslužná komunikace doplnna na severovýchodní stran stromoadím a shluky
strom, jejichž úelem je vizuální a ásten i hlukové odstínní komunikace. Stromoadím je
také doplnn pás podél SZ hrany obslužné komunikace, kde je úelem upozadní dopravy a
posílení pírodního charakteru lokality. Zelené pásy doplnné stromy ze stejného dvodu
lemují také vedlejší obslužnou komunikaci. Stávající hodnotná vzrostlá zele - v lokalit
minimum (netýká se náletových devin a kovisek) - nesmí být výstavbou poškozena.
Soukromé zahrady budou doplnny o další solitéry a skupiny devin v návaznosti na pvodní
porosty.
13
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H. VYMEZENÍ VEEJN PROSPŠNÝCH STAVEB A VEEJN
PROSPŠNÝCH OPATENÍ
V souladu se zadáním i platným ÚPML je v rámci studie ešena veejn prospšná stavba
dopravní infrastruktury na ploše 51/3 (obslužná komunikace území). Dle ÚP má tato stavba
oznaení 7.83.P. Tato stavba je navržena v souladu se specifikací podle 51. zmny ÚP msta
Liberec (tedy v profilu 10/6,5/40).
Lokalita není v kontaktu s žádnou další veejn prospšnou stavbou vymezenou v platném
ÚPML, jiné veejn prospšné stavby a veejn prospšná opatení nejsou navrženy.

I.

ETAPIZACE

Poízení územní studie je vyvoláno potebou umístní nové zástavby RD a rekreaních
objekt v lokalit Nad Berlínem pi sladní jednotlivých zámr s celkovou koncepcí lokality.
Územní studie stanovuje územn plánovací podmínky pro rozvoj lokality jako celku i jejích
ástí. Velkou výhodou jsou v pípad ešené lokality jasné majetkoprávní vztahy, kdy celé
ešené území má jednoho vlastníka. Rozvoj lokality bude realizován na základ zájmu
vlastníka. Vzhledem k tomu, že zástavba navrhovaná územní studií je v souladu s platným
ÚPML (na základ jeho 51. zmny), je možné tuto zástavbu po získání píslušných povolení a
vložení územní studie do evidence územn plánovací innosti realizovat.
Je velmi pravdpodobné, že zástavba lokality bude pedstavovat jednu asov a prostorov
koordinovanou akci, kdy nejprve dojde k rozvoji ploch napojených na stávající dopravní
infrastrukturu, dále k realizaci podmiujících investic a následn k plánovanému rozvoji celé
lokality v jednotlivých realizaních etapách (viz. Výkres veejn prospšných staveb a
etapizace E.).

uložení inženýrských sítí, po níž mže následovat etapa 5. – výstavba tí rekreaních domk
na pilehlých pozemcích. Výstavba vedlejší obslužné komunikace mže probíhat souasn
s výstavbou hlavní obslužné komunikace, tudíž mže dojít k asovému pekryvu etap 2 a 4
(podmiující infrastrukturní investice) a následn etap 3 a 5 (zástavba vtšiny rozvojové
plochy 51/2).
Poslední 6. etapa zahrnuje výstavbu dvou rekreaních apartmánových dom venkovského
charakteru (provoz penzionu) na ploše OS. Souástí této etapy je pochopiteln nejprve
asanace stávajícího objektu Berlín a následné terénní úpravy. Z dvodu potebného
pizpsobení terénu je do etapy 6 zahrnut i pozemek rekreaního domku 51/2-7. Etapa 6 je
podmínna výstavbou infrastruktury (etapa 2), nicmén je možné i tuto etapu realizovat
souasn s etapami 3 a 5, nebo naopak kdykoli - zcela bez asové vazby na ostatní etapy.
Majitel pozemk a investor má tedy možnost zvolit bu rychlejší tempo zástavby lokality
(rychlý sled etap 1-6 a jejich ástená souasnost), nebo rozvojové aktivity rozložit do delšího
asového období (postupná realizace jednotlivých etap).
Rozvrh etapizace je barevn vyznaen ve výkresu veejn prospšných staveb a etapizace
(E).
Podmínky výstavby:
-

Vzhledem ke skutenosti, že v souasnosti je ásten vyešeno napojení lokality na dopravní
kostru Liberce ulicí K Bucharce, lze tohoto napojení využít k okamžitému rozvoji plochy 51/1.
Stávající dopravní napojení umožuje stanovit zástavbu plochy 51/1 se dvma pozemky pro
rodinné domy jako první etapu výstavby, která není podmínna realizací žádné jiné etapy.
Každý pozemek musí být pi realizaci RD napojen na stávající resp. nov vybudovanou
technickou infrastrukturu. Napojení na vodovodní ad a elektrickou rozvodnou sí mže být
realizováno též z ulice k Bucharce, odpadní vody by byly likvidovány lokální OV, pípadn
doasn ešeny septikem, a to do doby než dojde k napojení na nov vybudovanou kompletní
infrasrukturu uloženou pod komunikací v ploše 51/3 (druhá realizaní etapa). Vzhledem
k sousedním stabilizovaným plochám, bude vliv provádní stavby na okolní pozemky omezen
po celou dobu výstavby RD oplocením píslušného pozemku smrem k veejnému
prostranství a pímo navazujícím pozemkm s již realizovanými RD do výšky min. 1,8 m s
neprhledným a neprodyšným povrchem.

-

-

v lokalit se nepedpokládají asanace, demolice staveb ani kácení devin, které vyžaduje
souhlas píslušného DOSS,
za úelem ochrany životního prostedí pi výstavb stavbu provede dodavatel vybraný
stavebníkem v nabídkovém ízení, dodavatel bude mít oprávnní provádt tento druh
staveb, bude dodržovat všeobecné podmínky z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví, pi
stavb budou dodržovány podmínky pro ochranu životního prostedí, odpady vzniklé pi
stavb budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech, budou tídny nebo
ponechány ve smsi podle cílového zaízení, kterým bude bu ízená skládka, nebo
zaízení na recyklaci stavebního odpadu, o této likvidaci bude vedena podrobná
evidence, která bude pedložena ke kolaudanímu ízení,
dopravn inženýrská opatení budou spoívat v omezení pístupnosti, prjezdu, apod. na
komunikacích, pi realizaci komunikací a inženýrských sítí budou mít na staveništ pístup
jen vozidla stavby a napojených stávajících RD, (lokalita bude vymezena píslušnými
dopravními znakami zákazovými a varovnými - zákaz vjezdu, prchod zakázán, práce
apod.), pi realizaci jednotlivých RD a rekreaních objekt nebudou žádná tato opatení
nutná - stavby se budou provádt na pozemcích stavebníka (jednotlivých stavebník),
dvody pro stanovení speciálních podmínek pro provedení stavby nejsou známé.

Druhá etapa zahrnuje výstavbu pístupové komunikace a podél ní uložených inženýrských sítí.
Jedná se o hlavní obslužnou komunikaci spojující ulice Ještdská a K Bucharce (plocha 51/3),
jejíž realizace podmiuje veškeré další etapy.
Do tetí etapy výstavby spadá rozvoj ásti plochy 51/2 (pozemky 51/2-4, 51/2-5 a 51/2-6) kdy
rekreaní objekty piléhající k hlavní obslužné komunikaci (plocha 51/3) mohou být
realizovány bezprostedn po jejím dokonení.
tvrtou etapou výstavby je realizace vedlejší obslužné komunikace v ploše 51/2, vetn
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Studie spluje požadavky zadání na
- využití území
- architekturu a urbanismus
- ešení dopravy
- ešení technické infrastruktury
- obanské vybavení, veejné prostranství a zele
- návrh etapizace

J. ÚDAJE O POTU LIST ÚZEMNÍ STUDIE A POTU
VÝKRES K NÍ PIPOJENÉ GRAFICKÉ ÁSTI
Textová ást:
textová ást územní studie obsahuje vetn titulní strany celkem 10 list formátu A3
(17 íslovaných stran A4).
Grafická ást:
grafická ást územní studie obsahuje celkem 10 výkres formátu A3 –
A. Situace širších vztah - M 1 : 5 000
B1. Celková situace - návrh – M 1:1000
B2. Schematický ez územím – M 1:500, Referenní píklady
B3. Hlavní výkres vetn regulací - M 1 : 1 000
C. Výkres dopravy - M 1 : 1 000
C1. Výkres dopravy – rozhledy - M 1 : 1 000
C2. Výkres dopravy – rozhledy pvodní - M 1 : 1 000
C3. Výkres dopravy – profilové ezy – M 1:100
D. Výkres inženýrských sítí - M 1 : 1 000
E.Výkres veejn prospšných staveb, opatení, asanací a etapizace - M 1 : 1 000
Digitální data:
pílohou pedávané dokumentace je CD obsahující digitální data návrhu územní studie ve
formátu pdf, dwg a doc

Studie rozšíením zastavitelných ploch dynamicky se rozvíjející obce vytváí pedpoklady pro
udržitelný rozvoj území, který spoívá ve vyváženém vztahu podmínek pro píznivé životní
prostedí, pro hospodáský rozvoj a pro soudržnost spoleenství obyvatel území, a který
uspokojuje poteby souasné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací
budoucích.
Studie stanovením podrobné parcelace v návaznosti na vymezení veejných prostranství
zajišuje pedpoklady pro udržitelný rozvoj území s cílem dosažení obecn prospšného
souladu veejných a soukromých zájm na rozvoji území. Koordinuje veejné i soukromé
zámry zmn v území, výstavbu a jiné innosti ovlivující rozvoj území a konkretizuje ochranu
veejných zájm vyplývajících ze zvláštních právních pedpis.
Studie ve veejném zájmu chrání a rozvíjí pírodní a civilizaní hodnoty území. Pitom chrání
krajinu jako podstatnou složku prostedí života obyvatel a základ jejich totožnosti. Zastavitelné
plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavného
území.
Studie je zpracována v souladu se zákonem .183/2006 Sb. – stavební zákon a jeho
provádcími právními pedpisy v platném znní a v souladu s požadavky zvláštních právních
pedpis.

K. ODVODNNÍ
Cílem ešení územní studie „Horní Hanychov – Nad Berlínem“ je provit podrobnjší funkní
a prostorové uspoádání dané lokality.
Studie navrhuje dlení funkních ploch na stavební pozemky, vymezuje jejich ásti pro
umístní stavebních objekt (zastavovací a regulaní áry), stanovuje podmínky prostorového
uspoádání. V souladu se zadáním a 51. zmnou ÚP studie umísuje a navrhuje konkrétní
ešení obslužné komunikace, plochy bydlení venkovského a plochy sportu a rekreace.
Navrhuje podobu (profil) obslužné komunikace vetn rámcového napojení vjezd na
jednotlivé pozemky a eší také napojení inženýrských sítí.
Návrh územní studie spluje z hlediska umístní funkních ploch podmínky platného
územního plánu msta Liberec (resp. jeho 51. zmny), nové funkní využití ploch není
navrženo. ešené území bylo v rámci studie drobn rozšíeno kvli návaznostem dopravní
infrastruktury. Tvar funkních ploch byl lehce poupraven z dvodu vhodnjšího (plynulého)
vedení komunikace (plocha 51/3).
Studie navrhuje a popisuje jednotlivé etapy výstavby. Všechny navržené etapy jsou v souladu
s územním plánem msta Liberec.

Návrh územní studie bude píslušným zpsobem zaevidován (pedpokládá se vložení studie
do evidence územn plánovací innosti). Na jeho základ mohou být zpracovány
dokumentace k územnímu ízení pro jednotlivé stavební celky a bude využit i pro úpravu
rozpracovaného návrhu ÚP Liberec.

V Liberci 03/2018
Ing. arch. Dott. Ing. Petr Janoš
Ing. arch. Rastislav Hronský

Studie celkov vymezuje:
- 2286 m2 ploch pro bydlení venkovské
- 3756 m2 ploch komunikací
- 9192 m2 ploch pro umístní rekreaních objekt
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