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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Ing. Martin Havlín 
 

Text námitky: 

 

 

Rozhodnutí:  Námitce se částečně vyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí: 

ad 1) 

Na základě uplatněné námitky byla pořizovatelem posouzena možnost napojení pozemku parc. 
č. 1216, k.ú. Starý Harcov. Pozemek je dle platného územního plánu součástí stabilizované plochy 
bydlení čistého. Pozemek leží mimo řešené území, přesto není jeho dopravní napojení územní studii 
vyloučeno. Dopravní napojení pozemku je vhodné řešit až v souladu s konkrétním projektem 
rodinného domu, který se bude na pozemek umisťovat. 

Námitce se v této části nevyhovuje. Konkrétní dopravní napojení se do územní studie nezakresluje. 

ad 2) 

Na základě uplatněné námitky bylo pořizovatelem prověřeno vymezení zastavitelných ploch pro 
bydlení na pozemku parc. č. 1218/1, k.ú. Starý Harcov. Severní část pozemku tvoří proluku mezi 
stávající plochou bydlení a nově navrženou rozvojovou plochou pro bydlení na pozemku parc. 
č. 1218/4. V jižní části pozemku je navržena komunikace zajišťující odpovídající kapacitní dopravní 
obsluhu lokality. 

Námitce se v této části částečně vyhovuje. Na severní části pozemku byla vymezena zastavitelná 
plocha pro bydlení. 

ad 3) 

Na základě uplatněné námitky byl pořizovatelem posouzen předložený návrh řešení křižovatky. 
V územní studii je komunikace navržena na hranici pozemků parc. č. 1218/4 a 1218/1. Posunutím 
křižovatky jižním směrem by došlo k jednostrannému znevýhodnění vlastníka pozemku parc. 
č. 1218/4. Umístění křižovatky odpovídá navrženému a projednanému řešení z připraveného nového 
územního plánu. Komunikace byla takto navržena a veřejně projednána při veřejném projednání 
konceptu dne 11. 5. 2011 a při veřejném projednání návrhu dne 13. 6. 2014. Komunikace „Nová 
Jizerská“ byla na pozemek parc. č. 1218/1 umístěna i platným územním plánem města Liberec z roku 
2002.  

Námitce se v této části nevyhovuje. Umístění komunikace je v území dlouhodobě známým záměrem, 
znovu projednaným v rámci přípravy nového územního plánu. 

Z výše uvedených důvodů se námitce částečně vyhovuje. 



4 
 

Námitka k územní studii Na Skřivanech – Ing. Ota Fruehauf 
 

Text námitky: 
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Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje 

Odůvodnění: 

V územním plánu města Liberec z roku 2002 je v severní části pozemku 1206/9, k.ú. Starý Harcov 

navržena plocha bydlení městského. Tato plocha umožňuje výstavu bytových domů v podstatě bez 

výškového omezení. 

Stavby v ploše bydlení městského jsou v textové části definované jako městská nízkopodlažní 

zástavba. Objekty budou mít maximálně dvě nadzemní podlaží. Výška staveb je omezena na 10 m. 

Případné stavby tedy budou výškově odpovídat okolní zástavbě a nebudou vznikat výškové 

dominanty v krajině a nebudou negativně ovlivněny významné pohledy. 

Z výše uvedených důvodů se námitce vyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Karel a Lenka Drapákovi 
 

Text námitky:   

 

 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje částečně 
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Odůvodnění:   

K bodu 1) V územním plánu města Liberec z roku 2002 je v severní části pozemku 1206/9, k.ú. Starý 

Harcov navržena plocha bydlení městského. Tato plocha umožňuje výstavu bytových domů v 

podstatě bez výškového omezení. 

Stavby v ploše bydlení městského jsou v textové části definované jako městská nízkopodlažní 

zástavba. Objekty budou mít maximálně dvě nadzemní podlaží. Výška staveb je omezena na 10 m. 

Případné stavby tedy budou výškově odpovídat okolní zástavbě a nebudou vznikat výškové 

dominanty v krajině a nebudou negativně ovlivněny významné pohledy. 

 

K bodu 2) Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou 

výstavbu. Takto rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající 

dopravní a technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 

Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 

bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 

Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 

 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 
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nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce částečně vyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Zdeněk Bartoň 
 

Text námitky:  

 

Rozhodnutí:  Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění námitky: 

Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou výstavbu. Takto 

rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající dopravní a 

technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 

Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 

bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 

Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 
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 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 

nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Ing. Hana Pelechová 
 

Text námitky:   

 

 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje částečně 
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Odůvodnění:   

K bodu 1) V územním plánu města Liberec z roku 2002 je v severní části pozemku 1206/9, k.ú. Starý 

Harcov navržena plocha bydlení městského. Tato plocha umožňuje výstavu bytových domů v 

podstatě bez výškového omezení. 

Stavby v ploše bydlení městského jsou v textové části definované jako městská nízkopodlažní 

zástavba. Objekty budou mít maximálně dvě nadzemní podlaží. Výška staveb je omezena na 10 m. 

Případné stavby tedy budou výškově odpovídat okolní zástavbě a nebudou vznikat výškové 

dominanty v krajině a nebudou negativně ovlivněny významné pohledy. 

 

K bodu 2) Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou 

výstavbu. Takto rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající 

dopravní a technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 

Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 

bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 

Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 

 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 
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nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce částečně vyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Ing. Petr Pelech 
 

Text námitky:   

 

 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje částečně 
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Odůvodnění:   

K bodu 1) V územním plánu města Liberec z roku 2002 je v severní části pozemku 1206/9, k.ú. Starý 

Harcov navržena plocha bydlení městského. Tato plocha umožňuje výstavu bytových domů v 

podstatě bez výškového omezení. 

Stavby v ploše bydlení městského jsou v textové části definované jako městská nízkopodlažní 

zástavba. Objekty budou mít maximálně dvě nadzemní podlaží. Výška staveb je omezena na 10 m. 

Případné stavby tedy budou výškově odpovídat okolní zástavbě a nebudou vznikat výškové 

dominanty v krajině a nebudou negativně ovlivněny významné pohledy. 

 

K bodu 2) Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou 

výstavbu. Takto rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající 

dopravní a technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 

Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 

bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 

Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 

 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 
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nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce částečně vyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Petr Bartoš 
 

Text námitky:   
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Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje částečně 

Odůvodnění:   

K bodu 1) V územním plánu města Liberec z roku 2002 je v severní části pozemku 1206/9, k.ú. Starý 

Harcov navržena plocha bydlení městského. Tato plocha umožňuje výstavu bytových domů v 

podstatě bez výškového omezení. 

Stavby v ploše bydlení městského jsou v textové části definované jako městská nízkopodlažní 

zástavba. Objekty budou mít maximálně dvě nadzemní podlaží. Výška staveb je omezena na 10 m. 

Případné stavby tedy budou výškově odpovídat okolní zástavbě a nebudou vznikat výškové 

dominanty v krajině a nebudou negativně ovlivněny významné pohledy. 

 

K bodu 2) Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou 

výstavbu. Takto rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající 

dopravní a technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 
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Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 

bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 

Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 

 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 

nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce částečně vyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Jan Rýdl 
 

Text námitky:   

 

 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje částečně 
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Odůvodnění:   

K bodu 1) V územním plánu města Liberec z roku 2002 je v severní části pozemku 1206/9, k.ú. Starý 

Harcov navržena plocha bydlení městského. Tato plocha umožňuje výstavu bytových domů v 

podstatě bez výškového omezení. 

Stavby v ploše bydlení městského jsou v textové části definované jako městská nízkopodlažní 

zástavba. Objekty budou mít maximálně dvě nadzemní podlaží. Výška staveb je omezena na 10 m. 

Případné stavby tedy budou výškově odpovídat okolní zástavbě a nebudou vznikat výškové 

dominanty v krajině a nebudou negativně ovlivněny významné pohledy. 

 

K bodu 2) Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou 

výstavbu. Takto rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající 

dopravní a technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 

Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 

bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 

Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 

 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 
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nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce částečně vyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Ing. Ota Fruehauf 
 

Text námitky:   

 

 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje částečně 
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Odůvodnění:   

K bodu 1) V územním plánu města Liberec z roku 2002 je v severní části pozemku 1206/9, k.ú. Starý 

Harcov navržena plocha bydlení městského. Tato plocha umožňuje výstavu bytových domů v 

podstatě bez výškového omezení. 

Stavby v ploše bydlení městského jsou v textové části definované jako městská nízkopodlažní 

zástavba. Objekty budou mít maximálně dvě nadzemní podlaží. Výška staveb je omezena na 10 m. 

Případné stavby tedy budou výškově odpovídat okolní zástavbě a nebudou vznikat výškové 

dominanty v krajině a nebudou negativně ovlivněny významné pohledy. 

 

K bodu 2) Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou 

výstavbu. Takto rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající 

dopravní a technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 

Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 

bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 

Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 

 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 
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nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce částečně vyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Jozef Bajzík 
 

Text námitky:   

 

Rozhodnutí:  Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění:   

Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou výstavbu. Takto 

rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající dopravní a 

technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 

Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 

bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 
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Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 

 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 

nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Jiří Procházka 
 

Text námitky:   

 

Rozhodnutí:  Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění:   

Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou výstavbu. Takto 

rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající dopravní a 

technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 

Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 
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bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 

Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 

 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 

nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Mgr. Linda Jagerová 
 

Text námitky:   

 

Rozhodnutí:  Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění:   

Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou výstavbu. Takto 

rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající dopravní a 

technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 

Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 

bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 
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Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 

 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 

nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Technická univerzita 

v Liberci 
Text námitky:   

 

 

Rozhodnutí:  Námitce se částečně vyhovuje. 
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Odůvodnění:   

ad 1) 

Na základě uplatněné námitky bylo pořizovatelem znovu posouzeno vymezení nezastavitelné plochy 

zeleně v severní části pozemku na lesním okraji. Tato část pozemku je od plochy pro rozvoj TUL 

oddělena návrhem komunikace „Nová Jizerská“ a je z  části zasažena ochranným pásmem lesa. 

S ohledem na les a výstavbu komunikace by tato část pozemku byla pro výstavbu využitelná pouze 

omezeně. Naopak tato část plochy představuje významnou plochu pro zvěř. 

Námitce se v této části nevyhovuje. Dle dohody se zástupcem TUL bylo na části pozemku za 

komunikací „Nová Jizerská“ zachováno vymezení nezastavitelné plochy zeleně, což je zároveň 

v souladu s novým pořizovaným územním plánem Liberec a stanovisky dotčených orgánů. 

ad 2) 

Na základě uplatněné námitky prověřil pořizovatel možnost napojení rozvojových ploch TUL a 

vzhledem k tomu, že není znám konkrétní záměr na výstavbu, bude v textové části územní studie 

doplněno, že napojení jednotlivých ploch bude vymezeno v souvislosti s přípravou a následnou 

realizací konkrétního záměru v lokalitě. 

Námitce se v této části vyhovuje částečně. Nebudou stanoveny konkrétní místa napojení jednotlivých 

rozvojových ploch, ale toto napojení není vyloučeno a upravuje se ustanovením doplněným do 

textové části územní studie: Dopravní napojení rozvojových ploch TUL na Novou Jizerskou není 

součástí řešení územní studie. Dopravní napojení jednotlivých ploch bude řešeno v rámci projektové 

přípravy areálu. Konkrétní dopravní napojení jednotlivých pozemků na Novou Jizerskou bude možné s 

podrobnější znalostí konkrétní lokality, vedení inženýrských sítí a po prověření rozhledových poměrů a 

vlečných křivek. 

ad 3) 

Na základě uplatněné námitky posoudil pořizovatel nutnost vymezení obslužných komunikací uvnitř 

plochy občanského vybavení a dospěl k závěru, že tyto komunikace není v takovémto rozsahu nutné 

vymezovat, neboť nejsou nezbytné pro celkový rozvoj lokality a neovlivňují koncepci řešeného území. 

Dopravní obsluha plochy TUL, resp. řešení komunikací uvnitř areálu bude součástí budoucího 

projektu řešícího komplexně rozvojovou plochu TUL. 

Námitce se v této části vyhovuje. Návrh komunikací na pozemcích TUL bude upraven. 

ad 4) 

Na základě uplatněné námitky byly pořizovatelem znovu prověřeny formulace v textové části, 

konkrétně v kapitolách B.3 a B.5.3. Vzhledem k tomu, že areál TUL bude realizován v časovém 

horizontu min. 20 let nelze s touto plochou v tuto chvíli počítat pro rozvoj vybavenosti sloužící 

obyvatelům. Regulativy definují hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití. Domy 

s pečovatelskou službou jako jedna z forem bydlení nenaruší hlavní využití plochy a představují pouze 

možnost využití pozemku v případě, že k rozvoji TUL dojde v menším rozsahu. 
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Námitce se v této části částečně vyhovuje. Text v kapitole B.3 na str. 7 bude přeformulován tak, aby 

doplňkové funkce představovaly pouze jednu z možností využití plochy dle konkrétních budoucích 

potřeb TUL. V regulativech zůstane přípustné využití jako možná doplňková funkce zachováno. 

ad. 5) 

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřeny požadavky na zajištění civilní ochrany osob. 

Námitce se v této části vyhovuje. Požadavky na zajištění CO budou řešeny dle aktuálně platných 

norem při budoucí realizaci areálu. 

Z výše uvedených důvodů se námitce částečně vyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Bc. Martin Cibulka 
 

Text námitky:   

 

 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje částečně 
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Odůvodnění:   

K bodu 1) V územním plánu města Liberec z roku 2002 je v severní části pozemku 1206/9, k.ú. Starý 

Harcov navržena plocha bydlení městského. Tato plocha umožňuje výstavu bytových domů v 

podstatě bez výškového omezení. 

Stavby v ploše bydlení městského jsou v textové části definované jako městská nízkopodlažní 

zástavba. Objekty budou mít maximálně dvě nadzemní podlaží. Výška staveb je omezena na 10 m. 

Případné stavby tedy budou výškově odpovídat okolní zástavbě a nebudou vznikat výškové 

dominanty v krajině a nebudou negativně ovlivněny významné pohledy. 

 

K bodu 2) Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou 

výstavbu. Takto rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající 

dopravní a technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 

Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 

bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 

Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 

 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 
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nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce částečně vyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Ing. Ida Svobodová 
 

Text námitky:   

 

 

Rozhodnutí:  Námitce se částečně vyhovuje. 

Odůvodnění:   

Technická infrastruktura byla do jednotlivých etap zařazena na základě vydaného územního 

rozhodnutí na vybudování dopravní a technické infrastruktury. V I. etapě je ta infrastruktura, která je 

podmíněna pouze vydáním stavebního povolení. Pro další části technické infrastruktury nebylo 

vydáno územní rozhodnutí, proto byly zařazeny do dalších etap, aby proces získání povolení 

nezdržoval výstavbu. Na základě uplatněné námitky bylo do textové části doplněno: části dopravní a 

technické infrastruktury z navazujících etap mohou být v případě vydání příslušných povolení 

realizovány současně s I. etapou. 

Z výše uvedených důvodů se námitce vyhovuje částečně. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Lukáš Seifert 
 

Text námitky:   

 

Rozhodnutí:  Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění:   

Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou výstavbu. Takto 

rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající dopravní a 

technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 

Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 

bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 
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Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 

 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 

nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Ing. Petra Holešáková 
 

Text námitky:   

 

 

Rozhodnutí:  Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění:   

Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou výstavbu. Takto 

rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající dopravní a 

technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 

Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 

bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 
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Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 

 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 

nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Hana Tuháčková 
 

Text námitky:   

 

Rozhodnutí:  Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění:   

Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou výstavbu. Takto 

rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající dopravní a 

technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 

Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 

bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 
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Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 

 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 

nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Jaromír Švihovský 
 

Text námitky:   

 

 

 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje částečně 
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Odůvodnění:   

K bodu 1) V územním plánu města Liberec z roku 2002 je v severní části pozemku 1206/9, k.ú. Starý 

Harcov navržena plocha bydlení městského. Tato plocha umožňuje výstavu bytových domů v 

podstatě bez výškového omezení. 

Stavby v ploše bydlení městského jsou v textové části definované jako městská nízkopodlažní 

zástavba. Objekty budou mít maximálně dvě nadzemní podlaží. Výška staveb je omezena na 10 m. 

Případné stavby tedy budou výškově odpovídat okolní zástavbě a nebudou vznikat výškové 

dominanty v krajině a nebudou negativně ovlivněny významné pohledy. 

 

K bodu 2) Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou 

výstavbu. Takto rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající 

dopravní a technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 

Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 

bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 

Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 

 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 



47 
 

nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce částečně vyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Hynek Drozda 
 

Text námitky:   

 

 

Rozhodnutí:  Námitce se nevyhovuje 

Odůvodnění:   

Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou výstavbu. Takto 

rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající dopravní a 

technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 

Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 
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bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 

Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 

 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 

nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce nevyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Helena Marešová 
 

Text námitky:   

 

 

 

Rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje částečně 
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Odůvodnění:   

K bodu 1) V územním plánu města Liberec z roku 2002 je v severní části pozemku 1206/9, k.ú. Starý 

Harcov navržena plocha bydlení městského. Tato plocha umožňuje výstavu bytových domů v 

podstatě bez výškového omezení. 

Stavby v ploše bydlení městského jsou v textové části definované jako městská nízkopodlažní 

zástavba. Objekty budou mít maximálně dvě nadzemní podlaží. Výška staveb je omezena na 10 m. 

Případné stavby tedy budou výškově odpovídat okolní zástavbě a nebudou vznikat výškové 

dominanty v krajině a nebudou negativně ovlivněny významné pohledy. 

 

K bodu 2) Územní studie komplexním řešením daného území vytváří předpoklady pro bytovou 

výstavbu. Takto rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení je zcela nezbytné napojit na odpovídající 

dopravní a technickou infrastrukturou.  

Na základě uplatněné námitky byly znovu prověřovány alternativní možnosti řešení dopravního 

napojení obytného souboru Na Skřivanech. 

Na komunikace, které jsou součástí první etapy výstavy, bylo již vydáno územní rozhodnutí, které je 

platné. S řešením dle vydaného územního rozhodnutí souhlasí i odbor dopravy MML. Dočasné řešení 

je nežádoucí, rekonstrukce komunikace Na Skřivanech musí být provedena, protože zajišťuje 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů, ale napojení na ulici Jizerská nelze s ohledem na terénní 

poměry zlepšit. Už výstavba domů bude klást značné nároky na dopravu v dané lokalitě, pohyb 

staveništní dopravy lze pouze obtížně realizovat po stávajících komunikacích, vzhledem k jejich 

nedostatečnému šířkovému uspořádání. Dále je nezbytné zajistit odpovídající příjezd pro složky 

integrovaného záchranného systému. Napojení většího obytného souboru pouze do jednoho bodu 

představuje nežádoucí bezpečnostní riziko.  

Pořizovatel nepovažuje za vhodné rozdělovat výstavbu do menších celků, protože infrastruktura by 

měla být vyřešena komplexně. Po realizaci navrhovaného dočasného řešení a provedení výstavby RD 

bude odpovídající dopravní napojení nerealizovatelné, neboť vlastníci pozemků v dané lokalitě na 

něm již nebudou mít zájem. 

Pozemky v lokalitě Na Skřivanech byly vymezeny jako součást plochy bydlení čistého změnou 

územního plánu č. 10, schválenou usnesením zastupitelstva č. 91/05 dne 26. 5. 2005. V této změně je 

v kapitole doprava mimo jiné uvedeno: Koncepce dopravy schváleného územního plánu zůstává 

zachována. Ze schválené koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 

na řešení dopravního připojení lokality a ploch bydlení: 

 Využitelnost území, které je předmětem 10. změny územního plánu je podmíněno zřízením 

nové komunikace, která jej připojí na základní síť komunikací města. 

 Koridor pro novou komunikaci byl ověřen a trasa je schválena územním plánem města. 

V době vzniku investičního záměru v lokalitě Na Skřivanech byl platný územní plán města Liberec 

z roku 2002. Tento územní plán umisťoval v území obslužnou komunikaci tzv. „Nová Jizerská“, která 

byla následně pro svoji nezbytnost v základní dopravní kostře města převzata projektantem do 
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nového územního plánu. Záměr na výstavbu komunikace, která má zajistit dopravní obsluhu území a 

následně na ni byly připojeny i nové rozvojové plochy je tedy v území znám přes 10 let. 

Řešení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí, je v podstatě dočasné. V budoucnu by měla být 

vybudována komunikace „Nová Jizerská“ v celém rozsahu, tedy od křižovatky s ulicí Svobody až na 

ulici Jizerská. Dočasně bude vybudováno pouze jedno kapacitní napojení a to na ulici Jizerská. 

Umisťování a povolování staveb je v kompetenci stavebního úřadu. Dle pořizovateli dostupných 

informací má minimálně jeden ze stavebníků novostaveb v dané lokalitě smlouvu s občanským 

sdružením Jizerská o financování výstavby infrastruktury. Z tohoto vyplývá, že nutnost výstavby 

infrastruktury nebyla zpochybněna. 

Z výše uvedených důvodů se námitce částečně vyhovuje. 
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Námitka k územní studii Na Skřivanech – Tomáš Kuncíř 
 

Text námitky:   

 

 

Rozhodnutí:  Námitce se částečně vyhovuje. 

Odůvodnění:   

Umístění objektů je dáno regulační čárou zástavby, v rámci které lze objekt libovolně umístit. 

Umístění objektů není stanoveno fixně a zakreslené objekty jsou pouze ilustrační. Konkrétní umístění 

bude řešeno v dalších stupních projektové přípravy, územní studie je závazným pokladem pro další 

stupně povolovacího řízení. Hmota stavby musí být aspoň částečně umístěna na uliční čáře (např. 

garáž) a to z důvodu vytvoření urbanisticky vhodného charakteru území.  

S ohledem na zpracovaný dopravní model se jedná o komunikaci, která svým zatížením nemůže mít 

významný vliv na okolní zástavbu. Komunikace je nutná pro dopravní obsluhu území a bude sloužit i 

pro obsluhu pozemku namitatele. 

Z výše uvedených důvodů se námitce částečně vyhovuje. 

 


