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NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY VČETNĚ VYHODNOCENÍ 

  



Vyjádření k 1. změně územní studie Růžodol I, Partyzánská – Ostašovská 

Vyjádření podal: Magistrát města Liberec, odbor dopravy 

Text vyjádření: 
 Věc : Územní studie Růžodol I, Partyzánská - Ostašovská (změna č. 1) - vyjádření  

Magistrát města Liberec, odbor dopravy – oddělení silniční a dopravní, jako silniční správní úřad, 

příslušný podle § 40, odst. 4, písm. a) a odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 1. 11. 2018 oznámení projednání změny 

územní studie lokality Růžodol I: Partyzánská – Ostašovská.  

Odbor dopravy vydal dne 14. 7. 2015 pod č. j. MML 112689/15-OD/Bb a CJ MML 132517/15 

stanovisko k výše uvedené studii, ve kterém uvedl připomínky pro úpravu studie. Nyní předložená 

změna neakceptuje všechny připomínky.  

 Min. šíře chodníků není 1,75 m. Požadavek na šíři byl uplatněn s ohledem na bezpečný pohyb 

osob se sníženou schopností pohybu a orientace a provádění údržby.  

 Šíře jízdních pruhů na komunikacích s autobusovou dopravou 3,5 m.  

 Šíře chodníků min. 2,7 m v místě zastávek MHD.  

 

Podmínky pod bodem 2 a 3 řešil zpracovatel změny studie, tím že vyloučil dopravu MHD s odkazem 

na blízkost stávající zastávky MHD ve vzdálenosti 700 m. Odbor dopravy nepovažuje toto odůvodnění 

jako dostatečné a vhodné pro neřešení podmínek pro obsluhu oblasti hromadnou dopravou. 

Zpracovatel dostatečně nezhodnotil následující:  

Studie zástavby území navrhuje objekty bydlení i průmyslové výroby. Průmyslová výroba 

předpokládá příjezd nákladní dopravy. Pro nákladní dopravu je třeba zajistit dostatečně kapacitní 

příjezdovou komunikaci. Už tím je dostatečně odůvodněn požadavek na jízdní pruhy o šíři 3,5 m na 

přístupové komunikaci. Současně je třeba zvážit místo připojovacího bodu takové komunikace na 

ostatní síť. S ohledem na velké zatížení Sousedské ulice i fungování současných průmyslových 

objektů je nutné počítat s alternativním připojením.  

Studie předpokládá rozšíření ploch pro bydlení ve viladomech. Oproti současnému stavu zásadně 

vzroste počet obyvatel, kteří mají zhoršenou dostupnost MHD. Odbor dopravy nepovažuje vzdálenost 

700 m od zastávky MHD za vhodnou. Měla by se pohybovat u nových ploch pro větší zástavbu do 

400 m. Kromě toho je třeba počítat i se zaměstnanci průmyslové výroby. Studie musí vytvořit 

podmínky pro možnost přiblížení hromadné dopravy a možnosti omezení zbytné individuální dopravy.  

Na základě výše uvedených důvodů nesouhlasí odbor dopravy se změnou územní studie a požaduje 

její úpravu. 

 

Rozhodnutí: Vyjádření se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí: 

Změna územní studie se projednává pouze v rozsahu měněných částí. Navrhovaná změna do 

původního dopravního řešení lokality nezasahuje. 

  



Vyjádření k 1. změně územní studie Růžodol I, Partyzánská – Ostašovská  

Vyjádření podal: Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí 

Text vyjádření: 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí obdržel dne 1.11.2018 Oznámení projednání 

změny územní studie lokality Růžodol I: Partyzánská - Ostašovská, pod č.j. HA/7110/227309/18/Vo - 

HAUP CJ MML 236102/18.  

Jako dotčený orgán (dle níže uvedených složek ochrany životního prostředí) na základě předložených 

podkladů sdělujeme: 
 1) Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY (Ing. Parmová) :  
Bez připomínek.  

2) Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (Ing. Pánková) :  
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nemáme námitek.  

3) Z HLEDISKA ZÁJMŮ CHRÁNĚNÝCH VODNÍM ZÁKONEM (Ing. Mejsnar) :  
Bez připomínek.  

4) Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUŠÍ (Ing. Russig) :  

Dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vydává stanovisko k 

územnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování krajský úřad. 

5) Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (Bc. Jízdná Maťátková) :  
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění souhlasíme bez 

připomínek.  

6) Z HLEDISKA OCHRANY LESNÍCH POZEMKŮ (Ing. Kopecký) :  
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasíme s 

předloženou změnou územní studie lokality Růžodol I: Partyzánská – Ostašovská bez připomínek. 

 

Rozhodnutí: Vyjádření se bere na vědomí. 

 

 

  



Námitka k 1. změně územní studie Růžodol I, Partyzánská – Ostašovská –  

Vyjádření podal: Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 

Text námitky: 

ve věci Návrhu změny územní studie Růžodol I, Partyzánská – Ostašovská byla vydána dne 

17. července 2015 pod č.j. 216-22/2015-6440 námitka vlastníka z důvodu nerespektování 

perspektivního vojenského areálu v území řešeném studií.  

Tato námitka vlastníka dotčených pozemků - České republiky, organizační složka příslušná 

hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, je stále v platnosti. 

 

Rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí: 

Změna územní studie se projednává pouze v rozsahu měněných částí. Navrhovaná změna se pozemků 

v majetku Ministerstva obrany netýká. 

 

  



Námitka k 1. změně územní studie Růžodol I, Partyzánská – Ostašovská 

Námitku podali:  

 



   



Text námitky: 

 

 

 

 



 



 

Rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí: 

Změna územní studie se projednává pouze v rozsahu měněných částí. Navrhovaná změna do 

dopravního řešení lokality nezasahuje. Výstavba obytných domů není předmětem projednávané 

změny. Navrhovány jsou dvě průmyslové haly o zastavěné ploše 500m2, namísto jedné haly o rozloze 

1000 m2, určené schválenou územní studií. Nedochází tak k navýšení průmyslových ploch a aktivit 

v lokalitě. Území dotčené změnou se ploch zeleně nedotýká, taktéž je ve větší vzdálenosti od pietního 

místa. Plochy, kterých se změna týká, jsou umístěny v sousedství ploch pracovních aktivit - 

drobná výroba, sklady, stavebnictví; ploch smíšených‚ ostatních (služby, obchod a drobná výroba) a 

plochy letiště. Nedochází ke změně funkční plochy. Kvalita bydlení, bezpečnost studentů ani pokles 

cen nemovitostí v lokalitě by tímto neměl být ovlivněn, s ohledem na již schválenou koncepci 

územního plánu a předchozí územní studii. Bezpečnost dopravy lze řešit v rámci dokumentace 

k územnímu rozhodnutí, která svým zpracováním může navrhnout detailnější řešení. Dá se říci, že 

územní studie má zpřesňovat regulace územního plánu. Neměly by tedy být v rozporu. Uplatněné 

připomínky směřují do navazující řízení, kterým bude pravděpodobně územní řízení. 

  



Vyjádření k 1. změně územní studie Růžodol I, Partyzánská – Ostašovská 

Vyjádření podal: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 

Text vyjádření: 
 Návrh územní studie „Růžodol I: Partyzánská – Ostašovská, změna č. 1“ – vyjádření 

Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci  
Na základě výzvy Magistrátu města Liberec, odboru hlavního architekta, oddělení územního 

plánování, jako orgánu územního plánování pro obec s rozšířenou působností Liberec, doručené 

dne 03.12.2018, pod č.j.: KHSLB 25066/2018, posoudila Krajská hygienická stanice Libereckého 

kraje se sídlem v Liberci (dále jen Krajská hygienická stanice) jako dotčený správní úřad dle § 82 

odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh 

územní studie „Růžodol I: Partyzánská – Ostašovská, změna č. 1“.  

Předložená územní studie „Růžodol I: Partyzánská – Ostašovská, změna č. 1“ řeší na ploše 2.3-E 

připravovanou stavbu 2 objektů o celkové ploše 1000 m2, které budou využity pro „lehkou 

výrobu, provozovny drobné/řemeslné výroby a služeb, sklady a skladové plochy“. V původním 

návrhu předložené územní studie bylo uvažováno s jedním objektem skladové haly o ploše 1000 

m2. Podmínkou uvedenou v předložené územní studii je, že provozem této připravované stavby se 

nezvýší nákladní doprava v ulici Partyzánská.  

Krajská hygienická stanice konstatuje po zhodnocení expozice obyvatelstva, že nemá ke změně 

využití plochy připomínky i vzhledem ke stanovené podmínce a tudíž souhlasí se změnou č. 1 

návrhu územní studie.  

 

Rozhodnutí: Vyjádření se bere na vědomí. 


