Námitka CJ MML 106696/16, Martin a MarkétaTížkovi
pozemek parc. č.: 1017/101
Rozhodnutí: Námitce se částečně vyhovuje
Text námitky včetně odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
1) Namitatelé jsou vlastníky pozemku parc. č. 1017/101 v katastrálním území Vesec u
Liberce a žádají, aby územní studie byla přepracována tak, aby nebyla zasažena stávající
zeleň. Do územní studie byla zaměřena a doplněna stávající zeleň (jasan, lípa, řada smrků a
olše na hrázi nádrže). Stávající vzrostlou olše nelze zachovat, neboť její kořenový bal
zasahuje do profilu komunikace a nelze upravit trasování komunikace. Za pokácenou olši
je v územní studii navrhována náhradní výsadba olší v navazujícím prostoru.
2) Ulice Vyhlídková ve směru sever – jih je v řešeném území navržena jako typ MO2
8/5,5/50 (ČSN 73 6110 šířka prostoru místní komunikace 8,0m, 5,5m - šířka hlavního
dopravního prostoru - vozovka + 2 x 0,5m bezpečnostní odstup, chodník se do šířky 6,5m

nepočítá, 50 km/h - návrhová rychlost). Tento požadavek vycházel ze zadání územní studie
na vymezení komunikací v rámci veřejných prostranství, jejichž šíře bude pro
obousměrnou komunikaci minimálně 8 m. Požadavek na šíři veřejného prostranství, jehož
součástí je komunikace vychází z § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 o obecných
požadavcích na využívání území v platném znění. Parkovací stání byly z návrhu územní
studie vypuštěny. Posouzení kapacity odstavných a parkovacích stání je provedeno dle
ustanovení ČSN 73 6110. V rámci jednotlivých parcel pro zástavbu rodinnými domy je
řešeno odstavování vozidel obyvatel na pozemku nebo v garážích (samostatné, součást
objektu RD). Šířkové uspořádání komunikací neumožňuje odstavování vozidel v jízdním
profilu.
3) Pro dopravní zpřístupnění řešené lokality bude sloužit nová obslužná komunikace
s napojením na ulici Vyhlídkovou, která je v městské části Vesec dopravně významnou
páteřní komunikací. Další obslužné komunikace, s možnosti dopravní přístupnosti pro
danou lokalitu, jsou dále ulice Dlouhá, Radostná a Lomová. Dopravně nejvýznamnější je
ulice Česká s ohledem k jejímu uspokojivému šířkovému uspořádání, které umožňuje
dvoupruhové uspořádání jízdního profilu s šířkou vozovky 5,50 m pro bezpečný
obousměrný provoz.
Ulice Vyhlídková směrem východně od lokality má v kritických místech šířku vozovky 3,5
m a jedná se tak o jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami. Šířkové
uspořádání je nedostatečné s mnoha nepřehlednými místy (strom).
Proto se navrhuje eliminovat tuto situaci vymezením územní rezervy pro možné rozšíření
vozovky na 5,5m pro obousměrný provoz pro návrhovou kategorii ulice Vyhlídkové MO1
6,5/5,5/50. Ve východní části od hranice řešeného území zůstává jako jednopruhová
obousměrná komunikace s výhybnami a šířkou vozovky 3,5m v kategorii MO1 8/4,5/20.
Dle stanoviska OD MML CJ MML 106404/16 umožňuje kapacita stávající komunikace
navýšení stavbu již jen 5 domů. Další výstavba byla tedy při úpravě ÚS přesunuta do třetí
etapy, která požaduje nejdříve rozšířit ulici Vyhlídkovou a až pak je možná výstavba RD.
Požadavek na dopravní řešení v širších vztazích, tj. včetně napojení řešeného území na
ulici Českou byl uveden v zadání územní studie. Dále ve stanovisku dotčeného orgánu je
požadavek na šíře koridorů pro pozemní komunikace, které musí odpovídat platným
předpisům. Podmínkou pro 3. etapu je zkapacitnění ulice Vyhlídkové, proto musí být tento
problém řešen i v území vymezeném pro územní studii.
__________________________________________________________________________________

Námitka CJ MML 104816/16, Ing. Jan Černý
pozemek parc. č.: 1007/5, 1004/1
Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje
Text námitky včetně odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Namitatel požaduje přesunout výstavbu RD 01 do první etapy společně s výstavbou
inženýrských sítí a nové komunikace, tak aby výstavba RD a infrastruktury mohla probíhat
současně, protože již byl povolen sjezd na pozemek, napojení pozemku na MK, udělen
souhlas s přípojkou NN a stavba vrtané studny.
Pro dům 01 již byl povolen vlastní zdroj vody a realizovaná přípojka NN, proto byl na
základě připomínky přesunut do první etapy, která vyžaduje pouze výstavbu tělesa nové
komunikační sítě – trasa Z3 včetně dešťové kanalizace. Etapa bude považována za hotovou
po realizaci hrubé stavby komunikace s uloženou kanalizací a napojením na komunikační
systém města. Po zahájení realizace obslužné komunikace a napojení na komunikační systém
města lze zahájit proces povolování stavby pro bydlení 01.
_________________________________________________________________________

Vyjádření SZ 081529/16, MML, odbor životního prostředí
Text vyjádření:

Vypořádání stanoviska:
Do územní studie byly doplněny požadované řezy a zaměření stávajících dřevin.
Stávající vzrostlou olše nelze zachovat, neboť její kořenový bal zasahuje do profilu
komunikace a nelze upravit trasování komunikace. Za pokácenou olši je v územní studii
navržena náhradní výsadba olší v navazujícím prostoru.

Vyjádření MML 081544/16-OD/Bb CJ MML 101954/16, MML, odbor
dopravy
Text stanoviska:

Vypořádání stanoviska:
Územní studie v první a druhé etapě navrhuje výstavbu 5 RD. Další výstavba je zařazena do
3. etapy, pro niž je podmínkou zkapacitnění komunikace Vyhlídková a zrušení VTL
plynovodu. Parkovací stání byly z návrhu územní studie vypuštěny. Posouzení kapacity
odstavných a parkovacích stání je provedeno dle ustanovení ČSN 73 6110. V rámci
jednotlivých parcel pro zástavbu rodinnými domy je řešeno odstavování vozidel obyvatel na
pozemku nebo v garážích (samostatné, součást objektu RD). Šířkové uspořádání komunikací
neumožňuje odstavování vozidel v jízdním profilu. Komunikace navržené v územní studii
odpovídají vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a ČSN.

