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Příloha č. 1 

Protokol o průběhu II. jednání komise pro jednání a posouzení nabídky 
v rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakáz-

kách 
(dále jen zákon), jehož cílem je zadání veřejné zakázky: 

 
„ Úpravy v ulici Husova v Liberci – dodatečné práce“ 

 
1. Údaje o složení komise 
 
Komise pro jednání a pro posouzení nabídky uchazeče IMSTAV Group s.r.o. se sešla ke své-
mu       II. jednání dne 28. dubna 2009 v 15:00 hod. v sídle zadavatele, budova radnice, zase-
dací místnost č. 110. 
 
Komise byla zadavatelem jmenována ve složení: 
 

1. Ing. František Hruša náměstek primátora 

2. JUDr. Marek Řeháček tajemník MML 

3. Ing. Ladislav Fuchs vedoucí odboru TS 

4. David Novotný vedoucí oddělení TSKO 

5. Ing. Milan Šulc společnost REAL engineering spol. s r.o. 

6. Markéta Dörflerová referentka odboru právního a veřejných zakázek 

 
Z jednání se omluvil p. David Novotný, za kterého se jednání zúčastnil jeho náhradník p. Jo-
sef Honzík. Všichni zúčastnění podepsali prezenční listinu a jelikož se Ing. František Hruša 
zúčastnil až tohoto II. jednání, podepsal také čestné prohlášení o nepodjatosti ve vztahu k této 
veřejné zakázce a povinnosti zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozví v souvislosti 
s výkonem své funkce (viz příloha tohoto protokolu). 
 
2. Údaje o doručené nabídce 
 
Dne 28. dubna 2009 byla na adresu zadavatele, Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Bene-
še 1, Liberec 1, doručena nabídka uchazeče: 
 
IMSTAV Group s.r.o. 
IČ: 472 86 431 
se sídlem: Praha, Staropramenná 3117/17 
s nabídkovou cenou: 467 795,44 Kč bez DPH 

 
Nabídka byla doručena v souladu s podmínkami výzvy k podání nabídky ze dne 24. 4. 2009. 
 
Nabídka obsahovala doklady k prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů 
ne starší 90 dnů, dále obsahovala návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo a oceněný nabídkový 
rozpočet dodatečných prací. Komise zkonstatovala, že nabídka je z hlediska požadavků zada-
vatele úplná. 
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3. Posouzení nabídky z hlediska splnění kvalifikač ních předpokladů a zadávacích pod-
mínek zadavatele 
 
Komise posoudila doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů, které zadavatel 
požadoval v rozsahu § 53 a § 54 písm. a) a b) zákona. Uchazeč prokázal splnění těchto kvali-
fikačních předpokladů v plném rozsahu.  
 
Komise posoudila nabídku uchazeče IMSTAV Group s.r.o. rovněž z hlediska splnění poža-
davků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, resp. z hlediska podmínek dohodnu-
tých v rámci jednání dne 24. dubna 2009. Komise zkonstatovala, že návrh dodatku je zpraco-
ván v souladu s dohodnutými podmínkami a rovněž položkový rozpočet je zpracován 
v členění a v podrobnostech požadovaných zadavatelem.  
 
Po té komise posuzovala výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu původní veřejné zakázky. 
Komise zkonstatovala, že rozsah dodatečné veřejné zakázky nepřekročil 20 % z ceny původní 
zakázky  (činí cca 3,5 % z původní ceny 13 381 390,- Kč bez DPH). 
 
4. Závěr jednání 
 
Komise zkonstatovala, že nabídku považuje z hlediska ceny a rozsahu dodatečných prací za 
akceptovatelnou a že byly splněny všechny podmínky pro zadání zakázky v rámci jednacího 
řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Komise proto doporučuje uzavřít doda-
tek smlouvy  č. 3 na dodatečné stavební práce s uchazečem IMSTAV Group s.r.o. 
 
S tímto závěrem bylo jednání komise dne 28. dubna 2009 v 15:25 hod. ukončeno.  
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Podpisem účastníci jednání stvrzují souhlas s obsahem protokolu: 
 
 
JUDr. Marek Řeháček 
(Ing. Ondřej Červinka) ............................................................. 
   
Ing. František Hruša 
(Milan Šír) .............................................................. 
 
Ing. Ladislav Fuchs 
(Ing. Václav Bahník) .............................................................. 
 
David Novotný 
(Josef Honzík) .............................................................. 
 
Ing. Milan Šulc 
(Ing.Josef Nadrchal) .............................................................. 
 
 
Markéta Dörflerová 
(Mgr. Jan Audy) .............................................................. 
 
 
 
 
V Liberci dne 28. dubna 2009 
 
 
Zapsala: Markéta Dörflerová 
    referentka odboru právního a veřejných zakázek  
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Příloha č. 2 
 

STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec I, IČ 00262978, DIČ CZ00262978 

 
 
 
 

Zn.: PRPS/TS 1/09 
 

Rozhodnutí zadavatele o výb ěru nejvhodn ější nabídky  
v rámci jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání veřejné zakázky 

 
„Úpravy v ulici Husova v Liberci – dodatečné práce“. 

 
 
Na základě doporučení komise pro jednání a posouzení nabídky a v souladu s usnesením Ra-
dy města ze dne 5. 5. 2009, dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) 

 
r o z h o d u j i o  v ý bě r u  n e j v h o d n ě j š í  n a b í d k y  

 
na výše uvedenou veřejnou zakázku.  

 
V rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona předložil 

na základě výzvy nabídku jediný uchazeč: 
 

IMSTAV Group s.r.o. 
IČ 472 86 431 

se sídlem: Staropramenná 3117/17, 150 00 Praha - Smíchov  
 

Tento uchazeč splnil veškeré podmínky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a za 
realizaci dodatečné veřejné zakázky nabídl cenu:  

 
467 795,44 Kč bez DPH. 

 
Zadavatel nabídkovou cenu i ostatní podmínky návrhu dodatku smlouvy o dílo akceptuje a po 
uplynutí lhůty pro podání námitek vyzve tohoto uchazeče k uzavření dodatku ke smlouvě o 
dílo. 
 
 
V Liberci dne ..................................... 
 
Za zadavatele:  
 
 
Ing. Ladislav Fuchs 
vedoucí odboru technické správy veřejného majetku 
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Příloha č. 3 – Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo čj. 6/08/0123 
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Příloha č.1 – Návrh dohody o vypořádání náhrad za škody na lesních pozemcích 
 

DOHODA o vypořádání náhrad za škody na lesních pozemcích 

Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do 
sportovního areálu Ještěd  

 
Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové 8, Přemyslova 1106, PSČ  501 68,   
IČO: 421 964 51, DIČ: 228-421 964 51, v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540, 
zastoupený Ing. Svatoplukem Sýkorou generálním ředitelem a z pověření zastoupen  lesním 
správcem lesní správy Ještěd panem Josefem Rákosníkem , se sídlem v Liberci 1, 460 01 So-
kolská 1383/37, č.ú.: 951090267/0100 u KB Liberec, 
na straně jedné 
 
a  
 
Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem 
IČ: 00 262 978 
na straně druhé 
 
tímto uzavírají dohodu o vypořádání náhrad za škody na lesních pozemcích způsobe-
né dočasným a trvalým odnětím z pozemků určených k plnění funkcí lesa na základě 
rozhodnutí magistrátu města Liberce, č.j. ZP/4300/1806/04/221.1-Chv, které nabylo 
právní moci dne: 13.7.2004. 
  
Škoda z trvalého odnětí je stanovena jednorázovou částkou 13.372,-Kč, výpočet je 
uveden v komplexním výpočtu náhrad škod na lesních pozemcích č.j. 2009/57, vy-
pracovaný firmou EKOLES-PROJEKT s.r.o.. 
 
Škoda z předčasného smýcení porostů je stanovena jednorázovou částkou 79.333,-Kč, 
výpočet je uveden v komplexním výpočtu náhrad škod na lesních pozemcích č.j. 
2009/57, vypracovaný firmou EKOLES-PROJEKT s.r.o.. 
 
 
Úhrada celkové částky ve výši 120.773,- Kč bude provedena jednorázově do 
31.7.2009 na účet lesní správy Ještěd, KB Liberec, č.ú. 951090267/0100. 
 
V případě, že by úhrada nebyla zaplacena včas, sjednává se, že Lesy České republiky, 
s.p. může uplatnit vůči Statutárnímu městu Liberec povinnost zaplacení smluvní po-
kuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
 
V Liberci dne: 
 
 
……………………………………..                                                                         …………………………. 
za Lesní správu Ještěd:       za město Liberec: 
Josef Rákosník        Ing. Jiří Kittner 
lesní správce         primátor 
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SMLOUVA O DÍLO 

uzav�ená ve smyslu § 536 a násl. zákona �. 513/91 Sb. (obchodní zákoník) v platném zn�ní 

�íslo smlouvy objednatele: .................  �íslo smlouvy zhotovitele: 001/2009 

  

I. SMLUVNÍ STRANY: 
Objednatel:   Statutární m�sto Liberec 
Adresa:   Nám�stí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
K uzav�ení smlouvy a dohod o zm�nách nebo zrušení jsou oprávn�ni: 
    Ing. Ji�í Kittner, primátor m�sta 
I�:    00262978 
Bankovní spojení:  KB Liberec, �.ú. 19-8962510227/0100 
Zhotovitel:   SAUL, s.r.o. 
Adresa:    U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 
    Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n/L–obchodní rejst�ík–oddíl C, 
vlož. 933 
K uzav�ení smlouvy a dohod o zm�nách nebo zrušení jsou oprávn�ni: 
    Ing.arch. Ji�í Plašil – jednatel spole�nosti 
I�O:    43224229 
DI�:    CZ43224229 
Bankovní spojení:  KB Liberec, �.ú. 846642461/0100 

  

II. P�EDM�T SMLOUVY: 
A Zhotovitel se zavazuje, že dodá objednateli na základ� podklad�, uvedených v �l.VII a za 

podmínek uvedených v �l. VIII a IX této smlouvy o dílo (dále jen SOD): 
zhotovení Územního plánu Liberec (dále jen ÚP) 
v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební 
zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, vyhláškou �. 500/2006 Sb., o územn� analytických 
podkladech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací 
�innosti, vyhláškou �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a s 
dalšími p�edpisy, které se k dané problematice vztahují. 

B Zpracování ÚP bude zahrnovat tyto �ásti díla: 
1. Zpracování I. etapy – konceptu ÚP a souvisejících dokumentací 
2. Sou�innost na II. etap� – projednání konceptu ÚP + sou�innost p�i tvorb� pokyn� pro 

zpracování návrhu 
3. Zpracování III. etapy – návrhu ÚP + spolupráce na tvorb� opat�ení obecné povahy 
4. Sou�innost na IV. etap� – projednání návrhu 
5. Zpracování V. etapy – �istopisu územního plánu 
6. Zpracování VI. etapy – zapracování územního plánu do struktury m�stského infor-

ma�ního systému dle stanovených požadavk� 
Podrobné vymezení jednotlivých etap je uvedeno v p�íloze �. 1 SOD. 

C Objednatel se zavazuje spolupracovat podle stanovených podmínek, práce uvedené 
v bod� A odebrat a zaplatit. 

D Místem pro pln�ní ve�ejné zakázky je celé správní území m�sta Liberec, místem p�edání 
p�edm�tu zakázky je Magistrát m�sta Liberec. 
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III. DODACÍ LH�TY: 
A Zhotovitel se zavazuje práce uvedené v �l.II. dodat objednateli ve lh�tách: 
0. Zahájení pln�ní p�edm�tu ve�ejné zakázky – neprodlen� po uzav�ení SOD 
1. Ukon�ení I. etapy – do 42 týdn� ode dne p�edání podklad� (formou p�edávacího protoko-

lu), uvedených v �lánku VII. této SOD zhotoviteli. 
2 Pr�b�h II. etapy – termín pln�ní je odvislý od pr�b�hu projednávání (výsledk� projednání) 

a schvalovacího procesu 
3. Ukon�ení III. etapy – do 22 týdn� ode dne p�edání (formou p�edávacího protokolu) schvá-

lených pokyn� pro zpracování návrhu. 
4. Pr�b�h IV. etapy – termín pln�ní je odvislý od pr�b�hu projednávání a schvalovacího pro-

cesu 
5. Ukon�ení V. etapy – do 12 týdn� po p�edání požadavk� k úprav� návrhu 
6. Ukon�ení VI. etapy – do 24 týdn� po vydání územního plánu Liberce Zastupitelstvem 

m�sta Liberec. 
B Prodloužení lh�ty pln�ní – zhotovitel je povinen dílo dokon�it ve lh�tách uvedených v SOD, 

prodloužení lh�ty pln�ní m�že požadovat pouze v p�ípadech, pokud pln�ní SOD je zpožd�-
no nebo bude zpožd�no z kterékoli z následujících p�í�in: 

a) nepln�ní závazk� z SOD na stran� objednatele 

b) pozastavení prací z d�vod� na stran� objednatele (které nejsou d�sledkem nepln�ní zá-
vazku zhotovitelem) 

c) v d�sledku vyšší moci 
C Zhotovitel nep�ebírá zodpov�dnost za ne�innost orgán� státní správy a dalších dot�ených 

subjekt� procesu po�ízení ÚP. 

 IV. Cena za dílo: 
A Cena je stanovena dohodou smluvních stran takto v K�: 

�ást díla        Cena bez DPH DPH 
19% Cena s DPH 

1. Zpracování I. etapy celkem                    10.423.000,-    1.980.370,-      12.403.370,- 
v tom: 

1.1 koncept ÚP                        4.597.000,- 873.430,- 5.470.430,- 

1.2 generel dopravy v�. digitálního modelu                1.500.000,- 285.000,- 1.785.000,- 

1.3.1 dokumentace kanaliza�ních a vodovodních sítí       70.000,-   13.300,-      83.300,- 

1.3.2 energetická koncepce    150.000,-   28.500,-    178.500,- 

1.4.1 studie výhledové pot�eby byt�   100.000,-   19.000,-    119.000,- 

1.4.2 ekonomické vyhodnocení rozvojových ploch 300.000,-   57.000,-    357.000,- 

1.4.3 aktualizace generelu ÚSES    160.000,-   30.400,-    190.400,- 

1.5.1 studie rozvoje kolejových tras   350.000,-   66.500,-    416.500,- 

1.5.2 studie rozvoje autobusových tras MHD  220.000,-   41.800,-    261.800,- 

1.5.3 studie tunelu Košická – Na Bíd�       90.000,-   17.100,-    107.100,- 

1.5.4 studie S. propojení Ruprechtice – St.Harcov 150.000,-   28.500,-    178.500,- 

1.5.5 studie Kubelíkova – Ostašovská   180.000,-   34.200,-    214.200,- 

1.5.6 studie k�ižovatky Londýnská – Letná – Sousedská 170.000,-   32.300,-    202.300,- 

1.6 vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj  406.000,-   77.140,-    483.140,- 
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1.7.1 studie – Krásná Studánka    200.000,-   38.000,-    238.000,- 

1.7.2 studie – Rad�ice     200.000,-   38.000,-    238.000,- 

1.7.3 studie – Starý Harcov pod Orionkou     50.000,-     9.500,-      59.500,- 

1.7.4 studie – Kunratice     100.000,-   19.000,-    119.000,- 

1.7.5 studie – Vratislavice za h�bitovem   150.000,-   28.500,-    178.500,- 

1.7.6 studie – Vratislavice k Mojžíšovu prameni  100.000,-   19.000,-    119.000,- 

1.7.7 studie – Vesec pod Vyhlídkovou     80.000,-   15.200,-      95.200,- 

1.7.8 studie – Vesec Šumná    100.000,-   19.000,-    119.000,- 

1.7.9 studie – Pilínkov     150.000,-   28.500,-    178.500,- 

1.7.10 studie – PÚO kounikace H.Hanychov – Pilínkov 100.000,-   19.000,-    119.000,- 

1.7.11 studie – Karlinky, Ostašov    300.000,-   57.000,-    357.000,- 

1.7.12 studie – Horní Suchá, Machnín   300.000,-   57.000,-    357.000,- 

1.7.13 studie – Machnín, K Bed�ichovce   150.000,-   28.500,-    178.500,- 
2. Sou�innost na II. etap� celkem   366.000,-   69.540,-    435.540,- 
3. Zpracování III. etapy celkem           2.967.000,- 563.730,- 3.530.730,- 
4. Sou�innost na IV. etap� celkem              301.000,-   57.190,-    358.190,- 
5. Zpracování V. etapy celkem           1.404.000,- 266.760,- 1.670.760,- 
6. Zpracování VI. etapy celkem   500.000,-   95.000,-    595.000,- 

Celkem            15.961.000,-     3.032.590,-     18.993.590,- 
 

B Cena díla je nejvýše p�ípustná, platná po celou dobu realizace ve�ejné zakázky. 

C DPH je vypo�tena dle p�íslušných právních p�edpis� platných v �R k datu podpisu SOD. V 
p�ípad� novelizace právních p�edpis� o DPH v dob� po podpisu SOD bude DPH k cen� za 
�ást pln�ní nerealizovanou k datu ú�innosti p�ípadné novely p�epo�tena dle nov� platných 
právních p�edpis�. 

D Cena díla zahrnuje veškeré náklady na spln�ní vymezeného p�edm�tu ve�ejné zakázky, 
v�etn� náklad� na ubytování, dopravu, technické prost�edky a také všechny práce a do-
dávky nezbytné pro kvalitní spln�ní p�edm�tu ve�ejné zakázky v�etn� všech rizik a vliv� 
b�hem celé doby provád�ní p�edm�tu pln�ní. Cena zahrnuje mimo jiné veškeré správní 
poplatky, poplatky za p�evod práv, pojišt�ní, dan�, cla a jakékoliv další výdaje spojené s re-
alizací p�edm�tu pln�ní. 

E Cena díla nebude m�n�na v souvislosti s inflací �eské koruny, hodnotou kursu �eské koru-
ny v��i zahrani�ním m�nám �i jinými faktory s vlivem na m�nový kurs, stabilitou m�ny nebo 
cla. Cena díla m�že být m�n�na pouze v souvislosti se zm�nou DPH. 

F V p�ípad�, že se v pr�b�hu pln�ní p�edm�tu ve�ejné zakázky vyskytne v d�sledku objektiv-
n� nep�edvídaných okolností pot�eba realizovat dodate�né práce, které nebyly obsaženy v 
p�íloze �.1 SOD a které jsou sou�asn� nezbytné pro dokon�ení p�edm�tu zakázky, je mož-
né tyto práce zadat v rámci samostatného zadávacího �ízení v souladu s platným zákonem 
o ve�ejných zakázkách. 

G Objednatel je rovn�ž oprávn�n ode�íst cenu neprovedených prací v p�ípad�, že n�které 
vymezené práce nebude nutno ke spln�ní p�edm�tu zakázky realizovat nebo budou reali-
zovány v menším než vymezeném rozsahu. 
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V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

A Platby budou provád�ny na základ� p�íslušných da�ových doklad� (faktur) vystavených 
zhotovitelem dle následujícího platebního kalendá�e. Platby za jednotlivé etapy i díl�í �ásti 
budou provád�ny následovn� (v závorce je uvedeno �íslování dle p�ílohy �.1 této SOD): 

1. Zpracování I. etapy 
(1.1) koncept ÚP 

10 % z ceny konceptu ÚP – po ukon�ení dopl�kových pr�zkum� a rozbor� a jejich pracov-
ním projednání a odsouhlasení objednatelem, 
30 % z ceny konceptu ÚP – po p�edložení, pracovním projednání a odsouhlasení pracovní 
koncepce (dále jen „tužkopis“) objednatelem, 
60 % z ceny konceptu ÚP – po odevzdání konceptu ÚP. 

(1.2) generel dopravy v�. digitálního modelu 
40 % z ceny generelu dopravy – po p�edložení, pracovním projednání a odsouhlasení pra-
covní koncepce objednatelem ve fázi odsouhlasení tužkopisu, 
60 % z ceny generelu dopravy – po odevzdání konceptu ÚP. 

(1.3) dokumentace a pr�zkumy z hlediska technické infrastruktury 
100 % z ceny dokumentací technické infrastruktury – po odevzdání konceptu ÚP. 

(1.4) další díl�í ov��ovací studie 
100 % z ceny dalších díl�ích ov��ovacích studií – po odevzdání zpracovaných dalších ov�-
�ovacích studií spolu s odevzdáním konceptu územního plánu. 

(1.5.1 – 1.5.6) díl�í ov��ovací studie z hlediska zkapacitn�ní dopravy  
100 % z ceny jednotlivých díl�ích ov��ovacích studií z hlediska zkapacitn�ní dopravy – po 
odevzdání zpracované studie 

(1.6) vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj 
40 % z ceny vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj – po p�edložení, pracovním projednání 
a odsouhlasení tužkopisu objednatelem, 
60 % z ceny vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj – po odevzdání konceptu územního 
plánu, jehož sou�ástí bude vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj. 

(1.7.1 – 1.7.13) ostatní ov��ovací studie 
100 % z ceny jednotlivých ostatních ov��ovacích studií – po odevzdání zpracované ov��o-
vací studie 

2. Sou�innost na II. etap� 
100 % z ceny II. etapy – po schválení pokyn� pro zpracování návrhu v zastupitelstvu m�sta 

3. Zpracování III. etapy 
100 % z ceny III. etapy – po odevzdání návrhu ÚP 

4. Sou�innost na IV. etap� 
100 % z ceny IV. etapy – po zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách uplatn�ných ke 
konceptu i návrhu ÚP 

5. Zpracování V. etapy 
100 % z ceny V. etapy – po odevzdání �istopisu ÚP 

6. Zpracování VI. etapy 
40 % z ceny VI. etapy – po pracovním projednání koncepce zapracování �istopisu do struk-
tury m�stského informa�ního systému a jejím odsouhlasení objednatelem 
60 % z ceny VI. etapy – po zapracování �istopisu návrhu ÚP do struktury m�stského infor-
ma�ního systému a jeho zprovozn�ní 

B Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 21 dní od jejího doru�ení objednateli. 
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C Veškeré ú�etní doklady musí obsahovat náležitosti da�ového dokladu dle zákona 
�. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, v platném zn�ní. V p�ípad�, že ú�etní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávn�n zaslat je ve lh�t� splatnosti 
zp�t vybranému uchaze�i k dopln�ní, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lh�ta 
splatnosti po�íná b�žet znovu od op�tovného zaslání náležit� dopln�ných �i opravených 
doklad�. 

 
 

VI. OBSAH A ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ: 
A P�edm�tem pln�ní ve�ejné zakázky je zhotovení Územního plánu Liberec v rozsahu a �le-

n�ní dle �l. II této SOD a p�íloh �.1, 3 – 6, které jsou nedílnou sou�ástí této SOD. 
B Veškeré po�izované podklady a výstupy budou zpracovány v souladu se zákonem 

�. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), v platném zn�-
ní, a vyhlášky �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací do-
kumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, vyhláškou �.501/2006Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území a v souladu s dalšími p�edpisy, které se k dané 
problematice vztahují. 

C Návrh ÚP bude zpracován dle schválených pokyn� pro zpracování návrhu územního plánu 
a v souladu se zadáním územního plánu Liberce (p�íloha SOD) schváleným na 9. zasedání 
Zastupitelstva m�sta Liberec dne 30. 10. 2008 a v souladu se zásadami územního rozvoje, 
politikou územního rozvoje a s cíli a úkoly územního plánování. 

D P�i po�ízení ÚP budou vy�ešeny požadavky vyplývající ze schváleného zadání územního 
plánu Liberce. Dále budou �ešeny požadavky, které vyplynou z procesu projednávání 
územního plánu, p�jde p�edevším o požadavky objednatele, po�izovatele územn� plánova-
cí dokumentace, dot�ených orgán�, Krajského ú�adu Libereckého kraje, okolních obcí, ob-
�an� obce a vlastník� nemovitostí na území obce, zástupc� ve�ejnosti. 

E Zhotovitel bude dbát požadavk� objednatele a po�izovatele územn� ÚPD a bude s nimi 
konzultovat všechny materiály v rozpracovanosti. Veškeré výstupy budou v �eském jazyce. 

F Veškerá dokumentace bude p�edávána ve t�ech kompletních písemných a grafických vyho-
toveních a 1x digitáln� na DVD nosi�i, pokud není v p�íloze �. 1 uvedeno jinak. Výstupy bu-
dou zpracovány digitáln� v souladu s požadavky m�stského geografického informa�ního 
sytému. 

  

VII. PODKLADY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM: 
A P�ed zahájením prací p�edá objednatel zhotoviteli: 
1. Schválené zadání územního plánu Liberce (je p�ílohou této SOD) 
2. Mapové podklady: 
2.1. digitální vektorová katastrální mapa ve formátu .dgn v rozsahu celého �ešeného území 
2.2. mapový podklad pro zobrazení výkresu širších vztah� v m��ítku 1:100 000 
2.3. digitální výškopis pro zhotovení ov��ovacích studií (digitalizované vrstevnice ze státní mapy 

1 : 5000). 
2.4. letecké snímky z roku 2001 
3. Další podklady: 
3.1. pr�zkumy a rozbory zpracované pro nový ÚP v roce 2007/2008 
3.2. kompletní platný Územní plán m�sta Liberec v digitální podob� 
3.3. dostupné územn� plánovací podklady, které zachycují širší území 
3.4. dostupné rozvojové (strategické) dokumenty Statutárního m�sta Liberec 
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3.5. aktualizované podklady zajišt�né objednatelem v rámci prací na ÚAP v rozsahu vyhlášky 
�. 500/2006 Sb. a její p�ílohy �.1 

3.6. aktualizovaný seznam platných územních rozhodnutí od roku 2001 do konce roku 2008 
3.7. seznam všech zm�n územního plánu v�. jejich vyzna�ení v katastrální map� 
3.8. aktualizovaný seznam zám�r� na zm�nu využití území sm��ujících do �ešeného území 

v�etn� jejich vyzna�ení v map� katastru nemovitostí 
 
B specifikace podklad� bude dále up�es�ována v pr�b�hu prací na ve�ejné zakázce ve spo-

lupráci objednatele a zhotovitele s cílem dosažení maximální kvality ÚP a úspory náklad� 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje ú�eln� spolup�sobit p�i získávání t�chto podklad�. 

C P�ípadné náklady spojené s po�ízením pot�ebných podklad� uhradí objednatel. 
 

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN: 
Sou�innost p�i pln�ní p�edm�tu SOD 

A Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli sou�innost pot�ebnou k pln�ní p�edm�tu 
SOD, a to p�edevším poskytnout zhotoviteli pot�ebné podklady a informace. Dále se objed-
natel zavazuje k vytvo�ení podmínek pro zdárnou realizaci p�edm�tu SOD a k ú�asti na 
pracovních jednáních a konzulta�ních sch�zkách se zhotovitelem, které se v p�ípad� po-
t�eby uskute�ní v sídle objednatele. 

B Zhotovitel se zavazuje krom� ú�asti na jednotlivých projednáních konceptu a návrhu ÚP 
vymezených v p�edm�tu SOD (p�íloze �.1 této SOD), ú�astnit se rovn�ž pracovních jednání 
a konzulta�ních sch�zek, které bude svolávat objednatel za ú�elem �ešení aktuálních situ-
ací a sm��ujících k �ádnému pln�ní p�edm�tu díla. 

C Zhotovitel se zavazuje poskytovat sou�innost v rámci II. etapy pln�ní p�edm�tu díla, a to 
p�edevším sou�innost p�i projednávání konceptu ÚP, p�íprav� prezentace, p�i tvorb� poky-
n� pro zpracování návrhu územního plánu a p�i zpracování od�vodn�ní k t�mto pokyn�m, v 
termínech a lh�tách dohodnutých s objednatelem. Pokud k dohod� mezi smluvními stra-
nami nedojde, platí lh�ty stanovené objednatelem. 

D Zhotovitel se zavazuje poskytovat sou�innost v rámci IV. etapy pln�ní p�edm�tu díla, a to 
p�edevším sou�innost p�i projednávání návrhu ÚP, p�íprav� prezentace, p�i vyhodnocení 
stanovisek, p�i vyhodnocování námitek a p�ipomínek a p�i návrhu jejich �ešení, v termínech 
a lh�tách dohodnutých s objednatelem. Pokud k dohod� mezi smluvními stranami nedojde, 
platí lh�ty stanovené objednatelem. 

Odpov�dnost za vady 
E Zhotovitel zodpovídá za vady v p�edaném díle nebo jeho �ásti, a to po dobu min. 10 let od 

p�edání díla nebo jeho �ásti. 
F Objednatel je oprávn�n oznámit zhotoviteli vady díla, pop�. jeho jednotlivých �ástí bez zby-

te�ného odkladu poté, kdy mohly být zjišt�ny pozd�ji p�i vynaložení odborné pé�e, nejpoz-
d�ji však do 10 let od p�edání díla, pop�. jeho jednotlivé �ásti. 

G Zhotovitel je povinen vady díla odstranit ve lh�t� 30 dn� od jejich prokazatelného oznáme-
ní, nebude-li s ohledem na charakter vady dohodnuta lh�ta delší. 

H Neodstraní–li zhotovitel vady díla v dohodnuté lh�t�, je objednatel oprávn�n vady díla od-
stranit prost�ednictvím t�etí osoby a náklady takto vynaložené vyú�tovat zhotoviteli k náhra-
d�. 

Smluvní pokuty 
I V p�ípad� prodlení zhotovitele s p�edáním jednotlivých �ástí díla ve lh�tách uvedených 

v SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny p�íslušné �ásti díla, se kterou je zhotovitel v prodlení. 

J V p�ípad�, že v p�íslušných správních �i obdobných �ízeních dojde k pr�tah�m takových 
�ízení z d�vodu neúplnosti nebo jiné vady zpracovaných podklad�, pop�. samotného návrhu 
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územního plánu, je zhotovitel povinen takovou neúplnost �i jiné vady odstranit ve lh�t� sta-
novené p�íslušným správním nebo jiným dot�eným ú�adem, p�íp. objednatelem. V p�ípad� 
prodlení zhotovitele s odstran�ním takové neúplnosti �i jiných vad ve lh�t� stanovené p�í-
slušným správním ú�adem, resp. v p�ípadech, kdy p�íslušný správní ú�ad k odstran�ní ta-
kové neúplnosti �i jiných vad lh�tu neuloží, ve lh�t� objednatelem podp�rn� stanovené o 
délce nejmén� t�í kalendá�ních dn�, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny p�íslušné �ásti díla, ohledn� níž se p�íslušné 
správní �ízení vede. Podp�rnou lh�tu ve smyslu p�edcházející v�ty je objednatel oprávn�n 
zhotoviteli stanovit písemn�; v pochybnostech se písemné stanovení podp�rné lh�ty pova-
žuje za doru�ené zhotoviteli t�etí kalendá�ní den po jeho odeslání objednatelem. Stanovení 
podp�rné lh�ty objednatel u�iní na adresu (sídla/místa podnikání) zhotovitele uvedenou v 
záhlaví této SOD. 

K P�i prodlení s odstran�ním vad díla, pop�. jeho �ástí, na které se nevztahuje ustanovení 
p�edcházejícího odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý p�ípad a den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny �ásti díla, k níž se vada vztahuje. 

L V p�ípad� porušení �i nespln�ní povinností uvedených v �lánku IX. odst. C – E SOD je zho-
tovitel povinen zaplatit objednateli za každé jednotlivé porušení �i nespln�ní smluvní pokutu 
ve výši 100.000,- K�. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvní pokuty je p�im�-
�ená vzhledem k významu zajiš�ovaných závazk�. 

M Splatnost smluvní pokuty �iní 15 kalendá�ních dn� ode dne, co bude zhotovitel objednate-
lem k zaplacení smluvní pokuty písemn� vyzván. Výzvu k zaplacení smluvní pokuty objed-
natel u�iní na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této SOD. V pochybnostech se výzva 
k zaplacení smluvní pokuty považuje za doru�enou zhotoviteli t�etí kalendá�ní den po jejím 
odeslání. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostn� p�íkazem k úhrad� na ú�et objednatele. 

N Zaplacením jakékoliv z výše uvedených smluvních pokut není dot�en nárok objednatele na 
náhradu škody, a to škody i ve výši p�esahující smluvní pokutu. 

O p�ípad� opožd�ní objednatele s úhradou da�ového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
smluvní pokutu max. ve výši 0,01 % z nezaplacené �ástky za každý den prodlení. 

P Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápo�tu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele v��i objednateli. 

Odpov�dnost za škody a pojišt�ní 
Q Zhotovitel na sebe p�ejímá zodpov�dnost za škody zp�sobené všemi osobami a subjekty 

(v�etn� subdodavatel�) podílejícími se na provád�ní p�edm�tného díla, a to po celou dobu 
realizace díla. Za tímto ú�elem má zhotovitel uzav�enu platnou pojistnou smlouvu za škodu 
zp�sobenou zhotovitelem p�i výkonu �innosti související s p�edm�tem SOD min. ve výši 1 
mil. K� za jeden pojistný p�ípad. Pojistná smlouva musí být udržována v platnosti po celou 
dobu realizace díla. 

  

IX. ZÁV�RE�NÁ UJEDNÁNÍ 
Zp�sob p�edání a p�evzetí díla 

A K p�edání a p�evzetí jednotlivých etap i jejich díl�ích �ástí je zhotovitel povinen vyhotovit 
protokol, který bude podepsán pov��enou osobou objednatele. 

B Vlastnictví k p�edm�tu díla, resp. ke každé jeho jednotlivé �ásti (etap�, díl�ímu pln�ní) p�e-
chází na objednatele podpisem p�edávacího protokolu o p�edání a p�evzetí p�íslušné �ásti 
díla zhotovitelem. 

Nakládání s p�edanými podklady a se zpracovanými výstupy 
C Zhotovitel je povinen zachovávat ml�enlivost o všech skute�nostech a údajích, se kterými 

p�išel v pr�b�hu pln�ní SOD do styku a bez p�edchozího písemného souhlasu objednatele 
není oprávn�n p�edat jakékoliv t�etí osob� dokumenty, údaje �i jiné informace, p�edané p�í-
mo �i nep�ímo objednatelem v souvislosti s pln�ním této SOD nebo které na základ� této 
SOD vznikly jako výsledek �innosti zhotovitele (dále jen d�v�rné informace). 
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D Zhotovitel se zavazuje, že p�ímo �i nep�ímo nevyužije d�v�rné informace, a� již k soukro-
mým �i komer�ním ú�el�m a je povinen tyto chránit ve smyslu § 271 obchodního zákoníku. 

E Zhotovitel se zavazuje omezit okruh osob majících p�ístup k d�v�rným informacím na nej-
menší možnou míru a zajistit pln�ní závazk� uvedených v tomto �lánku SOD rovn�ž všemi 
t�mito osobami v�etn� p�ípadných subdodavatel�. 

F Objednatel má v souladu se zákonem �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k informacím 
v platném zn�ní, povinnost poskytnout informaci o p�íjemci prost�edk� z rozpo�tu objedna-
tele, a to zejména informaci o p�edm�tu díla, jeho cen�, jménu a sídlu zhotovitele. Zhotovi-
tel prohlašuje, že je seznámen se skute�ností, že poskytnutí informací podle tohoto zákona 
se nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

Právo objednatele nerealizovat p�edm�t zakázky v celém rozsahu 
G Objednatel má právo nerealizovat celý p�edm�t SOD ve vymezeném rozsahu. V p�ípad�, 

že n�které �ásti p�edm�tu díla nebudou na základ� požadavku objednatele realizovány, 
bude v p�íslušném rozsahu ponížena i cena (ode�tena cena nerealizované �ásti). 

Právo na odstoupení od SOD 
H Od SOD m�že odstoupit kterákoliv smluvní strana z d�vodu porušení této SOD druhou 

smluvní stranou. Právní ú�inky odstoupení od SOD nastávají dnem následujícím po dni do-
ru�ení oznámení o odstoupení od SOD druhé smluvní stran�. Pro odstoupení platí p�ísluš-
ná ustanovení Obchodního zákoníku. Objednatel je oprávn�n od této SOD odstoupit v p�í-
padech, kdy zhotovitel podstatn� poruší své povinnosti vyplývající z SOD. Za podstatné po-
rušení SOD se považuje zejména: 

- nedodržení termín� pro dokon�ení �i p�edání p�edm�tu díla nebo jeho �ásti (etapy, díl�í 
pln�ní) 

- nedodržení ceny díla zhotovitelem 
- nepln�ní platebních povinností 
- neodstran�ní vad ve sjednaných �i zákonných lh�tách 
- neposkytnutí sou�innosti 
- porušení ml�enlivosti zhotovitele podle �lánku IX. odst. C – E SOD 
I Objednatel je oprávn�n od této SOD odstoupit také v p�ípad�, kdy �innosti, které jsou 

p�edm�tem díla a výkonu �inností dle této SOD, p�estanou být z jakéhokoliv d�vodu finan-
covány z ve�ejných rozpo�t�, nebo v p�ípadech zvláštního z�etele hodných, za kterých ne-
bude možno po objednateli spravedliv� požadovat, aby plnil dále své povinnosti z uzav�ené 
SOD. 

J Odstoupením od SOD se SOD neruší od po�átku, ale teprve ode dne, kdy bylo odstoupení 
doru�eno druhé smluvní stran�. 

K Pro p�ípad, že objednatel využije svého práva odstoupit od SOD z d�vod� uvedených v 
p�edcházejících odstavcích a od SOD odstoupí, zhotovitel výslovn� souhlasí s tím, aby ob-
jednatel použil výsledek �innosti, který byl vytvo�en na základ� této SOD a p�edán objedna-
teli, k ú�elu, ke kterému byl vytvo�en. 

L Zhotovitel je oprávn�n od SOD odstoupit dle obecných ustanovení obchodního zákoníku. 
Pro p�ípad, že zhotovitel využije svého práva od SOD odstoupit a od SOD odstoupí, sou-
hlasí zhotovitel s tím, aby objednatel použil výsledek �innosti, který byl vytvo�en na základ� 
této SOD a p�edán objednateli, k ú�elu, ke kterému byl vytvo�en. 

Ochrana práv k duševnímu vlastnictví 
M Ochrana autorských práv se �ídí platným zn�ním autorského zákona a veškerými meziná-

rodními smlouvami a dalšími právními p�edpisy o ochran� práv k duševnímu vlastnictví, 
které jsou sou�ástí �eského právního �ádu. 

N Veškerá autorská práva zhotovitele, jeho subdodavatel�, poradc� a specialist� p�echází na 
objednatele dnem p�edání každého z díl�ích pln�ní. Cena za p�evod autorských práv je 
sou�ástí ceny díla uvedené zhotovitelem. 
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O Zhotovitel je povinen p�i realizaci této SOD náležit� respektovat práva k duševnímu vlast-

nictví, která by mohla být v souvislosti s pln�ním p�edm�tu SOD dot�ena a nese plnou od-
pov�dnost za vypo�ádání nárok� všech t�etích osob, které by mohly být v této souvislosti 
vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit p�íslušnou právní ochranu uvedených práv i v zá-
vazkových právních vztazích ke svým subdodavatel�m, poradc�m a specialist�m. 

P�ílohy SOD 
P Povinnou p�ílohou SOD jsou: 
1. Podrobné vymezení p�edm�tu pln�ní 
2. Cenová nabídka – ocen�ný rozpo�et 
3. Zadání územního plánu schválené ZM SML dne 30.10.2008 
4. P�ehled katastrálních území 
5. Vymezení oblastí pro zpracování díl�ích ov��ovacích studií 
6. Vymezení oblastí pro zpracování díl�ích ov��ovacích studií z hlediska zkapacitn�ní dopravy 
7. P�ehled subdodavatel� 
Q SOD lze m�nit nebo dopl�ovat písemnými dodatky, podepsanými oprávn�nými zástupci 

smluvních stran dle �l. I. této SOD. 
R SOD se vyhotovuje ve �ty�ech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran. Tato 

SOD i její dodatky nabývají ú�innosti dnem jejich podpisu oprávn�nými zástupci smluvních 
stran dle �l.I. této SOD. 

 

 

 

Ing. Ji�í Kittner,       Ing.arch.Ji�í Plašil 

primátor m�sta       jednatel spole�nosti 

 

V Liberci dne .......................      V Liberci dne........................ 

Razítko a podpis objednatele:     Razítko a podpis zhotovitele: 
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P�íloha �. 1 SOD 
 
A. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ P�EDM�TU VE�EJNÉ ZAKÁZKY 

 

P�edm�tem zakázky je zhotovení Územního plánu Liberec (dále jen ÚP), a to v souladu se záko-
nem �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (dále jen stavební zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, vyhláškou �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plá-
novací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti (dále jen vyhláška �.500/2006 
Sb.), vyhláškou �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a s dalšími p�edpi-
sy, které se k dané problematice vztahují. 

 

�ešené území m�sta Liberec je tvo�eno celým správním územím m�sta obsahujících 26 katastrál-
ních území o celkové rozloze 10 609 ha, po�et trvale bydlících obyvatel k 31.12.2007: 99 781 oby-
vatel. P�ehled katastrálních území je uveden v p�íloze �. 4 ZD.  

 

 

B. OKRUH �EŠENÝCH POŽADAVK� 

 

P�i po�ízení ÚP budou vy�ešeny požadavky vyplývající ze schváleného zadání územního plánu 
Liberce (p�íloha ZD). Dále budou �ešeny požadavky, které vyplynou z procesu projednávání 
územního plánu, p�jde p�edevším o požadavky: 

• zadavatele, 
• po�izovatele územn� plánovací dokumentace, 
• dot�ených orgán�, 
• Krajského ú�adu Libereckého kraje, 
• okolních obcí, 
• ob�an� obce a vlastník� nemovitostí na území obce, 
• zástupc� ve�ejnosti. 

 
C. ETAPY PLN�NÍ P�EDM�TU VE�EJNÉ ZAKÁZKY 

 

P�edm�t zakázky je �len�n do 6 následujících etap: 
1. Zpracování konceptu a souvisejících dokumentací 
2. Projednání konceptu + sou�innost p�i tvorb� pokyn� pro zpracování návrhu 
3. Zpracování návrhu + spolupráce na tvorb� opat�ení obecné povahy  
4. Sou�innost p�i projednání návrhu 
5. �istopis územního plánu 
6. Zapracování územního plánu do struktury m�stského informa�ního systému dle sta-

novených požadavk� 

 

 

C1.  Obecné požadavky na výstupy z jednotlivých etap  

 
• Dokumentace budou zpracovávány pro celé správní území Statutárního m�sta Liberec 

(p�ehled katastrálních území je v p�íloze �. 4 ZD), pokud není ur�eno jinak. 
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• Zpracovatel poskytne sou�innost p�i projednávání jednotlivých dokumentací a p�i jejich pre-

zentacích, projednávání se budou zú�ast�ovat i specialisté pro jednotlivé obory. 

 
• Zpracovatel bude dbát požadavk� zadavatele a po�izovatele územn� plánovací dokumen-

tace a bude s nimi konzultovat všechny materiály i v rozpracovanosti. 
 

• Veškeré výstupy budou v �eském jazyce. 

 
• Veškerá dokumentace bude p�edávána ve t�ech kompletních písemných vyhotove-

ních a 1x digitáln� na DVD nosi�i, pokud není uvedeno jinak.   

 
• Výstupy budou zpracovány digitáln� v souladu s požadavky m�stského geografic-

kého informa�ního sytému.  
 

• Datové a tiskové digitální výstupy pro ucelenou prezentaci dokumentace budou p�edány na 
samostatném digitálním záznamovém médiu takto: 

- textové zprávy ve formátu .doc (eventueln� .rtf) 
- tabulky ve formátu .xls 
- tiskové sestavy p�edepsaných výkres� a p�ípadných mapových schémat v rastro-

vém formátu .tif a .pdf. Jednotlivé soubory .tif budou "referencovány" do sou�adni-
cového systému S-JTSK. (rozlišení soubor� TIF a PDF je t�eba volit s ohledem na 
dostate�nou �itelnost dokument�).  

- datové informa�ní vrstvy ve formátu .dgn: 
a) Vrstvy budou vytvo�eny a uspo�ádány pro použití v prost�edí Microstation 

V8 (XM). 
b) Grafické atributy prvk� budou vázány p�ímo na konkrétní prvek (bez použi-

tí funkce nastavení vlastností vrstvy). 
c) Kresba bude bez topologických chyb a k jednotlivým výkres�m (vrstvám) 

bude vyhotoven dokument s popisem struktury a uspo�ádání (p�ipnuté 
vrstvy pro konkrétní výkresy, po�adí p�ekreslování vrstev, apod.). 

d) Pro vlastní tvorbu je p�ípustné použití pouze t�í typ� grafických prvk�, a to 
bod, úse�ka, polygon (+ bu�ka, text ... jednozna�n� navázané na výše 
uvedené grafické prvky). 

e) P�i použití funkce šrafování plochy bude do výkresu vložena plocha šrafo-
vání s jejím ohrani�ením vkládána jako „bu�ka“ (grafická skupina) a záro-
ve� bude ve „vrstvení“ zahrnuta tato plocha reprezentovaná jako uzav�ený 
polygon. 

f) Spolu s odevzdávaným dílem bude p�edána zadavateli knihovna použitých 
bun�k a typ� �ar. 

g) Texty musejí mít sv�j vkládací bod definován vlevo dole (Levý Dolní, Left 
Bottom), p�i�emž pokud definují atributy geometrických prvk�, je nutné je 
umis�ovat tímto bodem dovnit� plošných prvk�, nebo na liniové �i bodové 
prvky (exaktn�, s použitím nájezdu).  

h) Pokud mají být jako atributy ploch zpracovány texty (textové elementy) 
umíst�né v t�chto plochách, musí být vždy v rámci jedné plochy slou�eny 
do jednoho textového �et�zce -centroidu. 

i) Jednotlivé významov� odlišné �ásti �et�zce se odd�lují dohodnutým zna-
kem – nap�. lomítkem nebo st�edníkem – a musí zachovávat jednotné po-
�adí v rámci jednoho druhu objekt�.  

 

                            ad c) Podrobn�ji k topologické „�istot�“ dat: 

Příloha k usnesení č. 248/09



 14 

 
- linie musí být topologicky �isté, tzn.: musí být rozd�leny v místech fyzického 

k�ížení �i v bodech odpovídajících zm�nám vlastností zobrazovaných objek-
t� (nap�. kategorie komunikace, pr��ez potrubí apod.), navazování musí být 
�ešeno bez nedotah� �i p�etah�  

- hranice sousedících ploch musejí být totožné (tj. musí se krýt po celé délce 
spole�ného pr�b�hu)  

- plochy stejného významu (nap�. funk�ní plochy území), které mají roz�le�o-
vat území, se nesmí vzájemn� žádnou �ástí p�ekrývat  

- vztažné body ploch (nap�. identifika�ní �ísla, zna�ky funkcí apod.) musí být 
kompletní - v žádné ploše daného druhu nesmí chyb�t nebo být naopak du-
plicitní  

- objekty a jevy plošného charakteru musí být zpracovány jako uzav�ené plo-
chy, nebo pomocí topologicky �istých ohrani�ujících linií - tj. bez mezer, ne-
dotah� a p�etah�; p�itom není nutné, aby linie ohrani�ující jednu plochu m�ly 
shodné atributy  

- liniové objekty znázor�ované lomenou �arou by m�ly být fyzicky rozd�leny 
jen v bodech, které odpovídají zm�nám vlastností zobrazovaného objektu 
(nap�. kategorie komunikace, pr��ez potrubí apod.), nebo jsou jinak význam-
né (nap�. v místech k�ížení) 

- hranice ploch nesmí být tvo�eny kruhovými oblouky (are) ani žádnými typy 
k�ivek (B-spline apod.)  

 

 

C2. PODROBNÉ VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP 

 

 
1. etapa  -  Zpracování konceptu a souvisejících dokumentací   

 
P�edm�tem první etapy pln�ní je zpracování konceptu územního plánu a dalších podp�rných kon-
cep�ních materiál� v jednotlivých funk�ních oblastech rozvoje a dále specifikovaných dokumenta-
cí: 

 

 

1.1.  Koncept územního plánu 

Koncept územního plánu bude �len�n dle p�ílohy �. 7 k vyhl. �. 500/2006 Sb. Koncept bude ode-
vzdán v 6-ti kompletních tišt�ných  vyhotoveních a 2x digitáln� na DVD nosi�i. Dále budou ode-
vzdány všechny výkresy (grafická �ást konceptu) 2x v tišt�né podob� zárove� zajišt�né proti opo-
t�ebením (zalaminování). 
 
1.1.1. Obsah konceptu územního plánu 

 

1.1.1.1. Textová �ást bude obsahovat: 
a) vymezení zastav�ného území, 
b) koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 
c) urbanistickou koncepci, v�etn� vymezení zastavitelných ploch, ploch p�estavby a systému 

sídelní zelen�, 
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d) koncepci ve�ejné infrastruktury, v�etn� podmínek pro její umís�ování, 
e) koncepci uspo�ádání krajiny, v�etn� vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm�ny v je-

jich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat�ení, 
ochranu p�ed povodn�mi, rekreaci, dobývání nerost� a podobn�, 

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití s ur�ením p�evažující-
ho ú�elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p�ípustného využití, nep�ípust-
ného využití, pop�ípad� podmín�n� p�ípustného využití t�chto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspo�ádání, v�etn� základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap�íklad 
výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemk� v plochách), 

g) vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn� prosp�šných opat�ení, staveb a opat�ení k 
zajiš�ování obrany a bezpe�nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozem-
k�m a stavbám vyvlastnit, 

h) vymezení dalších ve�ejn� prosp�šných staveb a ve�ejn� prosp�šných opat�ení, pro které 
lze uplatnit p�edkupní právo, 

i) údaje o po�tu list� konceptu územního plánu a po�tu výkres� k n�mu p�ipojené grafické 
�ásti, 

j) vymezení ploch a koridor� územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, v�et-
n� podmínek pro jeho prov��ení, 

k) vymezení ploch a koridor�, ve kterých je prov��ení zm�n jejich využití územní studií pod-
mínkou pro rozhodování, a dále stanovení lh�ty pro po�ízení územní studie, její schválení 
po�izovatelem a vložení dat o této studii do evidence územn� plánovací �innosti, 

l) vymezení ploch a koridor�, ve kterých je po�ízení a vydání regula�ního plánu podmínkou 
pro rozhodování o zm�nách jejich využití a zadání regula�ního plánu v rozsahu dle p�ílohy 
�. 9 vyhl. �. 500/2006 Sb., 

m) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m�že vypraco-
vávat architektonickou �ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt  

n) vymezení staveb nezp�sobilých pro zkrácené stavební �ízení podle § 117 odst. 1 stavební-
ho zákona. 

 

1.1.1. 2. Grafická �ást bude obsahovat: 
a) výkres základního �len�ní území v m��ítku 1 : 10 000 obsahující vyzna�ení hranic �ešené-

ho území, zastav�ného území, zastavitelných ploch, ploch p�estavby, ploch a koridor� 
územních rezerv a ploch a koridor�, ve kterých bude uloženo prov��ení zm�n jejich využití 
územní studií nebo ve kterých budou podmínky pro jejich využití stanoveny regula�ním 
plánem, 

b) hlavní výkres v m��ítku 1 : 10 000 obsahující urbanistickou koncepci, zejména vymezení 
ploch s rozdílným využitím, dále koncepci uspo�ádání krajiny v�etn� ploch s navrženou 
zm�nou využití, koncepci ve�ejné infrastruktury bez koncepce dopravní a technické infra-
struktury, která bude zpracovávaná v samostatných výkresech, vymezení zastav�ného 
území, zastavitelných ploch a ploch p�estavby, ploch a koridor� pro ve�ejn� prosp�šné 
stavby, pro ve�ejn� prosp�šná opat�ení a pro územní rezervy 

c) výkres koncepce dopravní infrastruktury v m��ítku 1 : 10 000, 
d) výkres koncepce technické infrastruktury v m��ítku 1 : 10 000, 
e) výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací v m��ítku 1 : 5 000. 

 

1.1.2.  Obsah od�vodn�ní konceptu územního plánu 

 

1.1.2.1. Textová �ást bude obsahovat: 
a) vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj, 
b) vyhodnocení ú�elného využití zastav�ného území a vyhodnocení pot�eby vymezení zasta-

vitelných ploch, 
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c) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah� v území, v�etn� souladu 
s územn� plánovací dokumentací vydanou krajem, 

d) údaje o spln�ní zadání,  
e) komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení, 
f) vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� navrhovaného �ešení na zem�d�lský p�dní fond a 

pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa. 

 

1.1.2.2. Grafická �ást bude obsahovat: 
a) koordina�ní výkres v m��ítku 1 : 10 000, 
b) výkres širších vztah�, dokumentující vazby na území sousedních obcí, pop�ípad� kraj� a 

stát� v m��ítku 1 : 100 000, 
c) výkres p�edpokládaných zábor� p�dního fondu v m��ítku 1 : 10 000. 

 

1.2.   Generel dopravy  
V rámci první etapy pln�ní dodavatel vypracuje generel dopravy, který se bude skládat 
z následujících �ástí: 

 

1.2.1.  Pr�zkumy a rozbory 

Pr�zkumy a rozbory se budou skládat z: 

 

 1.2.1.1. Provedení rekognoskace území - bude nutné provést kompletní prohlídku všech 
komunikací a k�ižovatek pro zjišt�ní organizace dopravy a dopravních omezení, zjišt�ní 
stavebn� technického stavu komunika�ní sít�.  

 

 1.2.1.2. Provedení pot�ebných dopravních pr�zkum� – jedná se o provedení s�ítání 
dopravy na k�ižovatkách ve Statutárním m�st� Liberec a profilech v rozsahu cca 50 s�íta-
cích míst. S�ítáním v pracovních dnech bude zjišt�na hodnota RPDI (ro�ní pr�m�r denních 
intenzit). Vzhledem k pom�rn� silnému sezónnímu vlivu na pr�b�h intenzit dopravy (rekre-
a�ní oblast) bude nutné provést ješt� s�ítání pro zajišt�ní víkendových špi�ek dopravy na 
vybraných profilech.  

 

 1.2.1.3. Identifikace dopravních problém� a analýza stavu dopravy - budou prov��ena 
a vyhodnocena možná problémová místa na komunika�ní síti a to z hlediska všech ú�ast-
ník� dopravy. 

 

 1.2.1.4. Identifikace dopravních problém� hromadné dopravy - budou prov��ena a vy-
hodnocena možná problémová místa, p�estupní uzly, trasy, linky, v�etn� vazeb mezi nimi. 

 

 1.2.1.5. Vyhodnocení dopravy v klidu – bude proveden pr�zkum a sumarizace stávají-
cích kapacit parkování. 

 

 1.2.1.6. Vyhodnocení nemotoristické dopravy – budou zhodnoceny hlavní trasy tohoto 
druhu dopravy a to jak pro obyvatele m�sta, tak pro turisty. 
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 1.2.1.7. Vyhodnocení a analýza poskytnutých podklad� - zhodnocení z hlediska dopadu 
na stávající stav dopravy v �ešeném území. 

 

 1.2.1.8. Vytvo�ení digitálního modelu komunika�ní sít� - dopravní model bude vyhoto-
ven ve stejné podrobnosti pro celé správní území m�sta nad digitální mapou poskytnutou 
objednatelem z GIS m�sta. Základem bude parametrizovaná dopravní sí� v podrobnosti 
všech pr�jezdných místních komunikací, uzly a zdroje a cíle dopravy, charakterizované ja-
ko dopravní zóny v podrobnosti minimáln� základních sídelních jednotek.  

 

1.2.2. Návrh �ešení 

Návrhová �ást generelu dopravy bude vycházet z provedených pr�zkum� a rozbor� gene-
relu dopravy. Budou stanoveny cíle a priority �ešení pro jednotlivé složky dopravy ve  m�st� 
pro dohodnuté �asové horizonty. Budou prov��ena p�ípadná alternativní �ešení (organizace 
dopravy, návrh nových komunikací), zejména s využitím modelu dopravy. V dalším postupu 
prací bude probíhat návrh konkrétních opat�ení pro jednotlivé složky dopravy. Tato opat�ení 
musí být vzájemn� koordinována jak z hlediska jednotlivých druh� dopravy, tak z hlediska 
�asové návaznosti. Budou �ešeny tyto okruhy: 

 

1.2.2.1. �ešení dopravního systému území jako celku 

 Zpracovatel bude prov��ovat a �ešit zejména: 

• Širší vztahy, v�etn� návrh� na úpravu propojení a provázanosti na území okolních obcí. 

• Vzájemnou vazbu dopravních systém� v �ešeném území. 

• Kategorizaci komunika�ní sít�, v�etn� p�ípadných návrh� na zm�nu stavu. 

• Vyhodnocení vlivu napojení rozvojových území na stávající komunika�ní sí� a jeho dopad 
na dopravní situaci v centru – návrhy na �ešení vzniklé zát�že. 

 

 1.2.2.2. �ešení dopravního systému hromadné dopravy 

 1.2.2.3. �ešení individuální dopravy 

 Zpracovatel bude prov��ovat a �ešit zejména: 

• Návrhy na �ešení dopravn� problematických míst – dopravn� inženýrská opat�ení, návrhy na 

stavební úpravy (v podrobnosti díl�í ov��ovací studie). 

• �ešení regulace dopravy – vyhodnocení d�sledk� dopravních omezení, optimalizace roz-
sahu zón s omezeným p�ístupem. 

1.2.2.4. �ešení dopravy v klidu – statická doprava 

 Zpracovatel provede zejména: 

• Vyhodnocení stávajícího stavu parkovacích kapacit – �ešit nové návrhové parkovací plo-
chy. 

• Vyhodnocení stávajícího stavu parkovacích kapacit autobus�. 

1.2.2.5. �ešení systému nemotoristické dopravy 
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Zpracovatel provede zejména: 

• �ešení p�ších tras, zvýšení bezpe�nosti chodc�, vazby na hlavní zdroje a cíle p�ší dopra-
vy. 

• �ešení cyklistických tras, návrhy na nové cyklotrasy, zvýšení bezpe�nosti cyklist�, vazby 
na nad�azené cyklistické trasy, vyplývající z Generelu cyklistické dopravy. 

1.2.2.6. �ešení dopravní telematiky a �ízení dopravy 

1.2.2.7. Dopravní model pro návrhové období - dopravní model sou�asného stavu bude 

zpracován na základ� p�edpokládaných aktivit v území a u hromadné dopravy vedení linek 

na výhledový stav. Rok, pro který bude proveden výpo�et je rok 2025. Dále budou na mo-

delu ov��eny: 

• D�sledky na dopravní situaci vlivem zprovozn�ní nových aktivit v �ešené oblasti a bezpro-

st�ední blízkosti. 

• Zhodnocení návrhu dopravn� inženýrských opat�ení z hlediska vlivu na dopravní zatížení 

komunikací. 

• Ov��ení vhodnosti �i nevhodnosti návrhu nových komunikací. 

 

1.2.3. Zp�sob zpracování generelu dopravy 

 Dopravní generel bude zpracován a �len�n takto: 

 

1.2.3.1. Pr�zkumy a rozbory  

 V textové �ásti pr�zkum� a rozbor� budou tyto hlavní kapitoly: 

 
• D�vody pro po�ízení generelu. 

• Základní cíle generelu. 

• Vymezení zájmového území, širší vztahy. 

• Seznam podklad� a jejich vyhodnocení. 

• Seznam provedených pr�zkum�. 

� Provedené pr�zkumy. 

� Vyhodnocení výsledk�. 

• Vytvo�ení dopravního modelu pro individuální automobilovou dopravu a ve�ejnou. hromad-

nou dopravu, v�etn� popisu vstup�. 

• Posouzení stávajícího stavu všech druh� dopravy.  

• Výstupy z dopravního modelu.  

• Popis problematických míst a dopravních závad. 
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 V grafické �ásti pr�zkum� a rozbor� budou následující p�ílohy: 

• Zákres dopravní infrastruktury (kategorizace komunika�ní sít�, za�ízení pro dopravu, ozna-

�ení míst dopravních závad atd.), doprava v klidu, �ízení dopravy.  

• Zákres hromadné a nemotoristické dopravy (trasy hromadné dopravy, hlavní p�ší trasy, 

cyklistické trasy atd.). 

• Kartogramy intenzit individuální dopravy a hromadné dopravy pro stávající stav. 

 

1.2.3.2. Návrhová �ást 

 V návrhové �ásti dokumentace budou v textové �ásti tyto kapitoly: 

• Stanovení �asového horizontu generelu dopravy. 

• Stanovení strategických cíl� rozvoje komunika�ní sít� s ohledem na možné rozvojové akti-

vity. 

• �ešení dopravy m�sta v návrhovém horizontu. 

• Vytvo�ení výhledového modelu dopravy pro individuální  a hromadnou dopravu. 

• Návrhy �ešení dopravních závad a problém�, zjišt�ných v rámci pr�zkum� a analýz. 

• Identifikace a vyhodnocení návrh� na zlepšení stávajícího stavu – využití modelu. 

• Návrh konkrétních �ešení pro jednotlivé druhy dopravy. 

� Dopravní systém m�sta a okolí jako celek. 

� Dopravní systém individuální dopravy. 

� Dopravní systém hromadné dopravy.  

� �ešení systému dopravy v klidu, návrhy lokalit pro nové kapacity. 

� Systém nemotoristické dopravy.  

� �ízení dopravy a dopravní telematika. 

 

V návrhové �ásti dokumentace budou v grafické �ásti tyto p�ílohy: 

• Návrh výhledové komunika�ní sít�, v�etn� zákresu nových významných zdroj� dopravy, 

návrh �ízení dopravy, nové komunikace, návrh dopravy v klidu. 

• Zákres výhledového stavu nemotoristické dopravy. 

• Kartogramy intenzit dopravy, v�etn� p�ípadných variant navržené komunika�ní sít�. 

 

 

1.3.  Dokumentace a pr�zkumy z hlediska technické infrastruktury  

 
V rámci první etapy pln�ní dodavatel provede nebo zpracuje následující pr�zkumy a dokumentace 
z hlediska technické infrastruktury: 
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1.3.1. Oblast kanaliza�ních a vodovodních sítí 

1.3.1.1. Zjišt�ní stavebn�-technického stavu kanaliza�ních a vodovodních sítí na území Statu-
tárního m�sta Liberec, 

1.3.1.2. zjišt�ní kapacity kanaliza�ní a vodovodní sít� na území Statutárního m�sta Liberec a 
vyhodnocení její volné kapacity pro napojení stávající zástavby na tyto sít� dosud ne-
napojené a pro napojení zástavby nové, 

1.3.1.3. identifikace problém� a analýza stavu kanaliza�ní a vodovodní sít�, 

1.3.1.4. návrh zkapacitn�ní kanaliza�ní a vodovodní sít� na území Statutárního m�sta Liberec s 
p�ípadnou návazností na sít� okolních obcí v souladu se schváleným plánem rozvoje 
vodovod� a kanalizací Libereckého kraje, 

1.3.1.5. návrh zkapacitn�ní kanaliza�ní a vodovodní sít� na území Statutárního m�sta Liberec 
s p�ípadnou návazností na okolní obce nad rámec schváleného plánu rozvoje vodovo-
d� a kanalizací Libereckého kraje, 

1.3.1.6. kanaliza�ní sí� bude �ešena pro splaškové i deš�ové vody v souladu s požadavky maji-
tel� a správc� t�chto sítí - to znamená p�edevším vytvá�et p�edpoklady pro budování 
oddílné kanaliza�ní sít� jak ve stávající, tak i v budoucí zástavb�.  

 

 

1.3.2.  Energetická koncepce 

1.3.2.1. Aktualizace stávající energetické koncepce schválené Zastupitelstvem m�sta Liberec 
usnesením �. 128/02 ze dne 3.9.2002, 

1.3.2.2. prov��ení decentralizace soustavy centrálního zásobování teplem ve m�st�, p�edevším 
s možností prov��ení užití obnovitelných zdroj� zásobování teplem jako je nap�íklad 
geotermální energie, teplo získané z biomasy atd., 

1.3.2.3. zhodnocení a prov��ení stávající sít� vysokotlakých a st�edotlakých plynovod� na úze-
mí m�sta v�etn� za�ízení na nich a zhodnocení možnosti jejich rozvoje v závislosti na 
celkové koncepci územního plánu, 

1.3.2.4. zhodnocení a prov��ení stávající sít� rozvod� elektrické energie na území m�sta v�et-
n� technických za�ízení na nich a zhodnocení možnosti jejich rozvoje v závislosti na 
celkové koncepci územního plánu. 

 

 

1.4.  Další díl�í ov��ovací studie 

V rámci první etapy pln�ní dodavatel zpracuje  další následující ov��ovací studie: 

1.4.1. Studie výhledové pot�eby byt� – dle variant uvedených ve schváleném zadání územního 
plánu m�sta Liberec. 

1.4.2. Ekonomické vyhodnocení rozvojových ploch v oblasti bydlení, výroby, dopravy a ob-
�anské vybavenosti.  

1.4.3. Aktualizace generelu územního systému ekologické stability. Textová �ást bude dopl-
n�na tabulkami, grafická �ást bude vydána v m��ítku 1:10 000.  

 

1.5.  Díl�í ov��ovací studie z hlediska zkapacitn�ní dopravy 
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V rámci první etapy pln�ní zpracovatel zpracuje tyto ov��ovací díl�í studie z hlediska zka-

pacitn�ní dopravy: 

 

1.5.1. Studie rozvoje kolejových tras – Zpracovatel prov��í systém kolejové m�stské hromadné 

dopravy a její rozsah ve m�st� Liberci a navrhne zkvalitn�ní a propojení m�sta v rámci 

aglomerace. 

1.5.2. Studie rozvoje MHD – autobusových tras – Zpracovatel prov��í systém autobusových 

linek MHD a jejich rozsah a navrhne jejich rozvoj v�. vazeb v rámci aglomerace. 

1.5.3. Studie tunelu Košická – Na Bíd� – Zpracovatel studií prov��í nové �ešení východní �ásti 

m�stského vnit�ního okruhu (tunel Košická – Na Bíd�) v zájmu odleh�ení dopravního uzlu 

v oblasti ulic Dr. M. Horákové – Na Bíd� (alternativní �ešení). Lokalizace území pro zpraco-

vání této studie je vyzna�ena v p�íloze �. 6 ZD – lokalita 1. 

1.5.4. Studie severního propojení Ruprechtice – Starý Harcov – V této studii zpracovatel bude 

�ešit možnosti kapacitního z �ásti podpovrchového dopravního propojení ulice Svobody 

(Starý Harcov) s ulicí Ruprechtickou (Ruprechtice) v�. možností obsluhy obytných a ob-

služných zón v t�chto �ástech m�sta, posoudí reálnost návrhu podpovrchové trasy a její 

up�esn�ní. Lokalizace území pro zpracování této studie je vyzna�ena v p�íloze �. 6 ZD – 

lokalita 2. 

 

1.5.5. Studie Kubelíkova – Uralská – Švermova – Ostašovská – Zpracovatel prov��í v ÚP na-

vržené dopravní propojení ulic Kubelíkova – Uralská - Švermova – Domky – Ostašovská. 

Lokalizace území pro zpracování této studie je vyzna�ena v p�íloze �. 6 ZD – lokalita 3. 

  

1.5.6. Studie k�ižovatky Londýnská – Letná – Sousedská – Zpracovatel navrhne technické 

�ešení zkapacitn�ní této k�ižovatky v návaznosti na rozvoj obchodn� – pr�myslové zóny 

Sever. Lokalizace území pro zpracování této studie je vyzna�ena v p�íloze �. 6 ZD – lokali-

ta 4. 

 

 

Ov��ovací studie z hlediska dopravy budou zpracovány nad katastrální mapou, p�ípadn� nad 

podrobn�jším polohopisným a výškopisným zam��ením a budou vydány v m��ítku, které zajistí 

bezproblémovou �itelnost jednotlivých jev�.  

 

1.6.  Vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj území  
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V rámci první etapy pln�ní dodavatel zpracuje vyhodnocení �ešeného územního plánu na vyváže-
ný vztah územních podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, hospodá�ský rozvoj a pro soudržnost 
spole�enství obyvatel (tj. vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj území) v�etn� posouzení vliv� na 
životní prost�edí (dle zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí v platném 
zn�ní). 

 

 

1.7.  Ostatní ov��ovací studie  

 

V rámci první etapy pln�ní dodavatel provede prov��ení území ov��ovacími díl�ími studiemi u ná-
sledujících lokalit: 

 

1.7.1. lokalita 1 - Krásná Studánka 

1.7.2. lokalita 2 - Rad�ice 

1.7.3. lokalita 3 - Starý Harcov pod Orionkou 

1.7.4. lokalita 4 - Kunratice 

1.7.5. lokalita 5 - Vratislavice za h�bitovem 

1.7.6. lokalita 6 - Vratislavice k Mojžíšovu prameni 

1.7.7. lokalita 7 - Vesec pod Vyhlídkovou 

1.7.8. lokalita 8 - Vesec Šumná 

1.7.9. lokalita 9 - Pilínkov 

1.7.10. lokalita 10 - Pásmo územní ochrany komunikace Horní Hanychov – Pilínkov 

1.7.11. lokalita 11 - Karlinky, Ostašov 

1.7.12. lokalita 12 - Horní Suchá, Machnín 

1.7.13. lokalita 13 - Machnín, K Bed�ichovce 

 

Lokalizace jednotlivých území v�etn� jejich vým�ry jsou vyzna�eny v p�íloze �. 5 ZD.   

 
� Ov��ovací díl�í studie budou zpracovány nad katastrální mapou a budou vydány v m��ítku  

1: 5 000,  
� budou �ešit prostorové využití �ešené �ásti území, �len�né na �ásti, ve kterých bude navr-

ženo umíst�ní bytových, ob�anských a výrobních staveb, 
� budou �ešit umíst�ní staveb pro dopravní a technickou infrastrukturu v�etn� vymezení po-

zemk� pro tyto stavby a za�ízení. Stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu 
s významem a ur�ením pro dané území budou navazovat a vycházet ze stávající dopravní 
a technické infrastruktury �ešené mimo území v ov��ovacích díl�ích studiích, 

� v p�ípad� pot�eby vyvolané výstavbou v �ešeném území, navrhnou zkapacitn�ní t�chto sítí 
i mimo území �ešené ov��ovacími díl�ími studiemi, 

� budou vymezovat �ásti plochy, na kterých bude realizován ve�ejný prostor a ur�í v rámci 
�ešeného území plochy zelen�. 
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2. etapa - Projednání konceptu + sou�innost p�i tvorb� pokyn� pro zpracování návr-
hu 

 

P�edm�tem druhé etapy pln�ní p�edm�tu ve�ejné zakázky je ú�ast zpracovatele p�i projednávání 
konceptu územního plánu a sou�innost p�i tvorb� pokyn� pro zpracování návrhu. Jedná se p�ede-
vším o: 

• ú�ast zpracovatele p�i ve�ejném projednání konceptu 
• ú�ast zpracovatele p�i projednávání konceptu územního plánu nad rámec stavebního 

zákona– zadavatel p�edpokládá cca 15 takových projednání 
• ú�ast na p�ípadné prezentaci konceptu územního plánu pro ob�any a aktivní spoluprá-

ce p�i p�íprav� prezentace 
• ú�ast zpracovatele p�i projednávání díl�ích ov��ovacích studií a výstup� zpracováva-

ných v rámci konceptu územního plánu – zadavatel p�edpokládá cca 10 takových pro-
jednání 

• sou�innost p�i tvorb� pokyn� pro zpracování návrhu územního plánu a aktivní spolu-
práce na zpracování od�vodn�ní k pokyn�m pro zpracování návrhu územního plánu 

 

3. etapa – Zpracování návrhu + spolupráce na opat�ení obecné povahy 

 

P�edm�tem t�etí etapy pln�ní je zpracování návrhu územního plánu. Návrh územního plánu bude 
�len�n dle p�ílohy �. 7 k vyhl. �. 500/2006 Sb.  

Návrh bude zpracován na základ� schválených pokyn� pro zpracování územního plánu.  

 

Návrh bude odevzdán v 6ti kompletních písemných vyhotoveních a 2x digitáln� na DVD nosi�i. 
Dále budou odevzdány všechny výkresy (grafická �ást návrhu) 2x v tišt�né podob� zárove� zajiš-
t�né proti opot�ebením (zalaminování). 

 

Sou�ástí této etapy je i spolupráce zpracovatele na tvorb� opat�ení obecné povahy. 

 

3.1. Návrh územního plánu 

 

3.1.1.  Obsah návrhu územního plánu 

 

3.1.1.1. Textová �ást bude obsahovat: 
a) vymezení zastav�ného území, 
b) koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 
c) urbanistickou koncepci, v�etn� vymezení zastavitelných ploch, ploch p�estavby a systému 

sídelní zelen�, 
d) koncepci ve�ejné infrastruktury, v�etn� podmínek pro její umís�ování, 
e) koncepci uspo�ádání krajiny, v�etn� vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm�ny v je-

jich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat�ení, 
ochranu p�ed povodn�mi, rekreaci, dobývání nerost� a podobn�, 
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f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití s ur�ením p�evažující-
ho ú�elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p�ípustného využití, nep�ípust-
ného využití, pop�ípad� podmín�n� p�ípustného využití t�chto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspo�ádání, v�etn� základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap�íklad 
výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemk� v plochách), 

g) vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn� prosp�šných opat�ení, staveb a opat�ení k 
zajiš�ování obrany a bezpe�nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozem-
k�m a stavbám vyvlastnit, 

h) vymezení dalších ve�ejn� prosp�šných staveb a ve�ejn� prosp�šných opat�ení, pro které 
lze uplatnit p�edkupní právo, 

i) údaje o po�tu list� návrhu územního plánu a po�tu výkres� k n�mu p�ipojené grafické �ásti, 
j) vymezení ploch a koridor� územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, v�et-

n� podmínek pro jeho prov��ení, 
k) vymezení ploch a koridor�, ve kterých je prov��ení zm�n jejich využití územní studií pod-

mínkou pro rozhodování, a dále stanovení lh�ty pro po�ízení územní studie, její schválení 
po�izovatelem a vložení dat o této studii do evidence územn� plánovací �innosti, 

l) vymezení ploch a koridor�, ve kterých je po�ízení a vydání regula�ního plánu podmínkou 
pro rozhodování o zm�nách jejich využití a zadání regula�ního plánu v rozsahu dle p�ílohy 
�. 9 vyhl. �. 500/2006 Sb., 

m) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m�že vypraco-
vávat architektonickou �ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, 

n) vymezení staveb nezp�sobilých pro zkrácené stavební �ízení podle § 117 odst. 1 stavební-
ho zákona. 

 

3.1.1.2. Grafická �ást bude obsahovat: 
a) výkres základního �len�ní území v m��ítku 1 : 10 000 obsahující vyzna�ení hranic �ešené-

ho území, zastav�ného území, zastavitelných ploch, ploch p�estavby, ploch a koridor� 
územních rezerv a ploch a koridor�, ve kterých bude uloženo prov��ení zm�n jejich využití 
územní studií nebo ve kterých budou podmínky pro jejich využití stanoveny regula�ním 
plánem, 

b) hlavní výkres v m��ítku 1 : 10 000 obsahující urbanistickou koncepci, zejména vymezení 
ploch s rozdílným využitím, dále koncepci uspo�ádání krajiny v�etn� ploch s navrženou 
zm�nou využití, koncepci ve�ejné infrastruktury bez koncepce dopravní a technické infra-
struktury, která bude zpracovávaná v samostatných výkresech, vymezení zastav�ného 
území, zastavitelných ploch a ploch p�estavby, ploch a koridor� pro ve�ejn� prosp�šné 
stavby, pro ve�ejn� prosp�šná opat�ení a pro územní rezervy; v p�ípad� pot�eby lze urba-
nistickou koncepci, koncepci uspo�ádám krajiny a koncepci ve�ejné infrastruktury zpracovat 
v samostatných výkresech, 

c) výkres koncepce dopravní infrastruktury v m��ítku 1 : 10 000, 
d) výkres koncepce technické infrastruktury v m��ítku 1 : 10 000, 
e) výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací v m��ítku 1 : 5 000. 

 

3.1.2. Obsah od�vodn�ní návrhu územního plánu 

 

3.1.2.1.Textová �ást bude obsahovat: 
a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah� v území, v�etn� souladu 

s územn� plánovací dokumentací vydanou krajem, 
b) údaje o spln�ní zadání, údaje o spln�ní pokyn� pro zpracování návrhu, 
c) komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení a vybrané varianty, v�etn� vyhodnocení p�edpoklá-

daných d�sledk� tohoto �ešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území, 
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d) informaci o výsledcích vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda 
a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vliv� na životní prost�edí, pop�ípad� 
zd�vodn�ní, pro� toto stanovisko nebo jeho �ást nebylo respektováno, 

e) vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� navrhovaného �ešení na zem�d�lský p�dní fond a 
pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa, 

f) vyhodnocení ú�elného využití zastav�ného území a vyhodnocení pot�eby vymezení zasta-
vitelných ploch. 

 

3.1.2.2. Grafická �ást bude obsahovat: 
a) koordina�ní výkres v m��ítku 1 : 10 000, 
b) výkres širších vztah�, dokumentující vazby na území sousedních obcí, pop�ípad� kraj� a 

stát� v m��ítku 1 : 100 000, 
c) výkres p�edpokládaných zábor� p�dního fondu v m��ítku 1 : 10 000. 

 

 

 

4. etapa – Sou�innosti p�i projednávání návrhu 
 

P�edm�tem �tvrté etapy pln�ní p�edm�tu ve�ejné zakázky je ú�ast zpracovatele p�i projednávání 
návrhu územního plánu a sou�innost p�i vyhodnocování stanovisek a námitek dot�ených osob. 
Jedná se p�edevším o: 

• ú�ast zpracovatele p�i spole�ném jednání o návrhu územního plánu 
• ú�astí na ve�ejném jednání i p�ípadném opakovaném ve�ejném jednání o návrhu 

územního plánu 
• ú�ast p�i ostatních projednávání návrhu územního plánu nad rámec stavebního zákona 

– zadavatel p�edpokládá cca 15 takových projednání 
• ú�ast p�i p�ípadné prezentaci návrhu územního plánu pro ob�any a aktivní spolupráce 

na p�íprav� prezentace 
• ú�ast na projednávání výstup� zpracovávaných v rámci návrhu územního plánu – za-

davatel p�edpokládá cca 10 takových projednání 
• spolupráce se zadavatelem p�i vyhodnocení stanovisek dot�ených orgán� státní správy 

a p�i dohodovacích �ízeních 
• spolupráce se zadavatelem p�i vyhodnocování námitek a p�ipomínek a p�i návrhu jejich 

�ešení 

 

5. etapa – �istopis územního plánu 

 

P�edm�tem páté etapy pln�ní p�edm�tu ve�ejné zakázky je úprava územního plánu dle výsledk� 
projednávání, a to v souladu s požadavky zadavatele, se stanovisky dot�ených orgán�, p�íp. 
s výsledkem �ešení rozpor�, a odevzdání �istopisu. 

 

�istopis územního plánu bude odevzdán v 6-ti kompletních tišt�ných vyhotoveních a 2x digitáln� 
na DVD nosi�i. Dále budou odevzdány všechny výkresy (grafická �ást návrhu) 2x v tišt�né podob� 
zárove� zajišt�né proti opot�ebením (zalaminování). 

 
Územní plán bude �len�n dle p�ílohy �. 7 k vyhl. �. 500/2006 Sb. takto: 
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5.1.  �istopis územního plánu 

 

5.1.1. Obsah územního plánu 

 

5.1.1.1. Textová �ást bude obsahovat: 
a) vymezení zastav�ného území, 
b) koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 
c) urbanistickou koncepci, v�etn� vymezení zastavitelných ploch, ploch p�estavby a systému 

sídelní zelen�, 
d) koncepci ve�ejné infrastruktury, v�etn� podmínek pro její umís�ování, 
e) koncepci uspo�ádání krajiny, v�etn� vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm�ny v je-

jich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat�ení, 
ochranu p�ed povodn�mi, rekreaci, dobývání nerost� a podobn�, 

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití s ur�ením p�evažující-
ho ú�elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p�ípustného využití, nep�ípust-
ného využití, pop�ípad� podmín�n� p�ípustného využití t�chto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspo�ádání, v�etn� základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap�íklad 
výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemk� v plochách), 

g) vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn� prosp�šných opat�ení, staveb a opat�ení k 
zajiš�ování obrany a bezpe�nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozem-
k�m a stavbám vyvlastnit, 

h) vymezení dalších ve�ejn� prosp�šných staveb a ve�ejn� prosp�šných opat�ení, pro které 
lze uplatnit p�edkupní právo, 

i) údaje o po�tu list� územního plánu a po�tu výkres� k n�mu p�ipojené grafické �ásti, 
j) vymezení ploch a koridor� územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, v�et-

n� podmínek pro jeho prov��ení, 
k) vymezení ploch a koridor�, ve kterých je prov��ení zm�n jejich využití územní studií pod-

mínkou pro rozhodování, a dále stanovení lh�ty pro po�ízení územní studie, její schválení 
po�izovatelem a vložení dat o této studii do evidence územn� plánovací �innosti, 

l) vymezení ploch a koridor�, ve kterých je po�ízení a vydání regula�ního plánu podmínkou 
pro rozhodování o zm�nách jejich využití a zadání regula�ního plánu v rozsahu dle p�ílohy 
�. 9 vyhl. �. 500/2006 Sb., 

m) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m�že vypraco-
vávat architektonickou �ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, 

n) vymezení staveb nezp�sobilých pro zkrácené stavební �ízení podle § 117 odst. 1 stavební-
ho zákona. 

 

5.1.1.2. Grafická �ást bude obsahovat: 
a) výkres základního �len�ní území v m��ítku 1 : 10 000 obsahující vyzna�ení hranic �ešené-

ho území, zastav�ného území, zastavitelných ploch, ploch p�estavby, ploch a koridor� 
územních rezerv a ploch a koridor�, ve kterých bude uloženo prov��ení zm�n jejich využití 
územní studií nebo ve kterých budou podmínky pro jejich využití stanoveny regula�ním 
plánem, 

b) hlavní výkres v m��ítku 1 : 10 000 obsahující urbanistickou koncepci, zejména vymezení 
ploch s rozdílným využitím, dále koncepci uspo�ádání krajiny v�etn� ploch s navrženou 
zm�nou využití, koncepci ve�ejné infrastruktury bez koncepce dopravní a technické infra-
struktury, která bude zpracovávaná v samostatných výkresech, vymezení zastav�ného 
území, zastavitelných ploch a ploch p�estavby, ploch a koridor� pro ve�ejn� prosp�šné 
stavby, pro ve�ejn� prosp�šná opat�ení a pro územní rezervy; v p�ípad� pot�eby lze urba-
nistickou koncepci, koncepci uspo�ádám krajiny a koncepci ve�ejné infrastruktury zpracovat 
v samostatných výkresech, 
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c) výkres koncepce dopravní infrastruktury v m��ítku 1 : 10 000, 
d) výkres koncepce technické infrastruktury v m��ítku 1 : 10 000, 
e) výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací v m��ítku 1 : 5 000. 

 

 

5.1.2. Obsah od�vodn�ní územního plánu 

 

5.1.2.1. Textová �ást bude obsahovat: 
a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah� v území, v�etn� souladu 

s územn� plánovací dokumentací vydanou krajem, 
b) údaje o spln�ní zadání, údaje o spln�ní pokyn� pro zpracování návrhu, 
c) komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení a vybrané varianty, v�etn� vyhodnocení p�edpoklá-

daných d�sledk� tohoto �ešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území, 
d) informaci o výsledcích vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda 

a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vliv� na životní prost�edí, pop�ípad� 
zd�vodn�ní, pro� toto stanovisko nebo jeho �ást nebylo respektováno, 

e) vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� navrhovaného �ešení na zem�d�lský p�dní fond a 
pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa, 

f) vyhodnocení ú�elného využití zastav�ného území a vyhodnocení pot�eby vymezení zasta-
vitelných ploch. 

 

5.1.2.2. Grafická �ást bude obsahovat: 
a) koordina�ní výkres v m��ítku 1 : 10 000, 
b) výkres širších vztah�, dokumentující vazby na území sousedních obcí, pop�ípad� kraj� a 

stát� v m��ítku 1 : 100 000, 
c) výkres p�edpokládaných zábor� p�dního fondu v m��ítku 1 : 10 000. 

 

 

 

6. etapa – Zapracování územního plánu do struktury m�stského informa�ního sys-
tému dle stanovených požadavk� 

 

P�edm�tem šesté etapy pln�ní je zapracování kompletního „datového rámce“ územního plánu do 
prost�edí m�stského informa�ního systému M�sta Liberec.  

 

M�stský informa�ní systém využívá k prezentaci a správ� takto orientovaných dat softwarové vy-
bavení firmy GEOVAP. Konkrétn� se jedná o systém GEOSTORE V6 (Technologie GIS pro tvor-
bu, správu, analýzy a webovou publikaci, Desktopový GIS a grafický editor). Pro prezentaci dat je 
následn� využíván GS aplika�ní server prost�ednictvím aplikace GSWeb a GSHTML (do budoucna 
budou pravd�podobn� nahrazeny službami aplika�ního mapového serveru MARUSHKA , téhož 
producenta). 

 

GS technologie je postavena v zásad� na t�chto obecných principech: 
- Datový sklad geografických dat realizovaný v prost�edí standardní rela�ní databáze 

(ORACLE, MS SQL Server). 
- Internet/intranet jako základní prost�edek pro využívání a plošné ší�ení geografických dat.  
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- SQL jako jediný prost�edek pro tvorbu obchodní logiky aplikací GIS.  
- Tvorba a úpravy projekt� GIS jsou realizovány standardními prost�edky SQL použité data-

báze. 

 

Data budou zpracována tak aby u nich byla zajišt�na plná kompatibilnost se systémovým vybave-
ním m�stského informa�ního sytému m�sta Liberce. Zadavatel zajistí pro zpracovatele p�ístup do 
m�stského informa�ního systému pro zapracování dat. (je up�ednost�ován vstup kompletn� p�i-
pravených dat a nastavení p�es tzv. „dump file“ s následnou administrací a lad�ním v prost�edí 
m�stského informa�ního systému.) 

  

Požadavky k zapracování dat (dále vytvo�ení datového rámce územního plánu) do prost�edí m�st-
ského informa�ního systému M�sta Liberec (dále jen MIS): 

• grafické prvky tvo�ící logicky jeden celek budou do systému vkládány jako celek,    

• jednotlivé grafické prvky budou vkládány v�etn� atribut�, které pozd�ji umožní jejich jedno-
zna�nou identifikaci v prost�edí MIS p�i provád�ní p�ípadných analýz a tvo�ení dotaz� vztaže-
ných k t�mto prvk�m (metadata k jednotlivým prvk�m, ozna�ení funk�ních ploch, popis ÚSES, 
....), 

• grafické atributy (barvy, symbologie, ...apod.) budou identické s vlastním digitálním zpracová-
ním územního plánu (viz. výše), 

• z atribut� zavedených do systému budou následn� vytvo�eny uživatelské pohledy (views), kte-
ré budou svou skladbou, uspo�ádáním a zobrazením p�esn� reprezentovat všechny jednotlivé 
výkresy a schémata územního plánu vytvo�ené na základ� požadavk� plynoucích 
z p�íslušného zákona, požadavk� ze zadání nebo z podn�tu zpracovatele územního plánu, 

• pro jednotlivé grafické prvky by následn� m�ly být vytvo�eny dotazy („queries“), které umožní 
uživateli získávat informace o jednotlivých prvcích, v�etn� dotaz�, které umožní vyhledávání a 
t�íd�ní prvk�. Dále budou vytvo�eny dotazy umož�ující navázání p�íslušných prvk� na doku-
menty vzniklé nebo použité v rámci tvorby územního plánu (regulativy využití území, zákony, 
vyhlášky .......), 

• data budou umož�ovat zobrazení vázan� na �asovou aktuálnost p�íslušného jevu (nap�. 
schválené zm�ny územního plánu) nap�. pomocí „historizace“ prvk� (Stav jednotlivých pohle-
d�-výkres� bude možno zobrazit v platné podob� k libovolnému datu od vzniku územního plá-
nu), 

• struktura a nápl� dat bude do budoucna umož�ovat identifikace jednotlivých zm�n územního 
plánu, informace o nich a jejich vyhledávání (v�etn� p�ípravy na napojení na související doku-
menty – nap�. informace o opat�ení obecné povahy, dokumenty Spisové služby ...), 

• pro jednotlivé prvky bude pomocí dotaz� vytvo�eno napojení na konkrétní �ást legendy zobra-
zení prvk� v jednotlivých výkresech (pohledech), 

• grafické prvky pat�ící logicky do více výkres� (pohled�) nebudou vkládány duplicitn� a charak-
ter jejich zobrazení, symbologie v�etn� napojení na p�íslušné informace (legendu) bude �ešen 
automatizovanou procedurou v p�íslušném pohledu, 

• k vytvo�enému datovému rámci územního plánu m�sta Liberec bude vyhotoven dokument ob-
sahující kompletní popis struktury, funkcionality a obsahu tohoto rámce, 

• datový rámec územního plánu m�sta Liberce nebude „uzav�eným“ systémem a jeho rozvoj a 
správa bude možná jak prost�ednictvím dalších interních �i externích odborných subjekt�, 

• všechna data vstupující do systému pro vytvo�ení datového rámce budou topologicky �istá, 
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• pro datový rámec bude vytvo�ena pro prezentaci dat uživatelská nabídka pro zobrazení dat 
z výkres� územního plánu, 

• data z datového rámce územního plánu m�sta Liberec bude možno z pohledu uživatele prohlí-
žet nejen v rámci jednotlivých jev� (skupin grafických prvk�  - nap�. ÚSES, silnice I. t�ídy.., zá-
plavové zóny, plochy ochrany.....), ale i v podob� kompletních p�íslušných výkres� územního 
plánu, 

• celý rámec bude referencován v sou�adnicovém systému  S-JTSK, 

• textová grafická data musí mít zárove� text obsažen v atributech p�ipojených ke grafickému 
prvku, 

• uživatelský styl �áry nesmí být z pohledu dalšího zpracování sm�rodatným atributem pro iden-
tifikaci element�. 
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P�íloha �. 2 SOD 
Formulá� pro zpracování cenové nabídky  

v rámci ve�ejné zakáky 
"Zpracování územního plánu Liberec" 

    

Položka Celková cena bez DPH DPH Celková cena v�. DPH 

1. etapa 
10423000 1980370 12403370 

2. etapa 
366000 69540 435540 

3. etapa 
2967000 563730 3530730 

4. etapa 
301000 57190 358190 

5. etapa 
1404000 266760 1670760 

6. etapa 
500000 95000 595000 

CELKEM 15961000 3032590 18993590 

    
 Ing.arch. Ji�í Plašil - jednatel spole�nosti 
 Jméno a podpis oprávn�né osoby uchaze�e  

 
P�íloha formulá�e pro zpracování cenové nabídky - I. etapa 

v rámci ve�ejné zakáky 
"Zpracování územního plánu Liberec" 

    

I. etapa Celková cena 
bez DPH DPH Celková cena 

v�. DPH 

koncept územního plánu (1.1) 
4597000 873430 5470430 

generel dopravy (1.2) 
1500000 285000 1785000 

dokumentace a pr�zkumy z hlediska technické infrastruktury 
(1.3) 220000 41800 261800 

další díl�í ov��ovací studie (1.4) 
560000 106400 666400 

díl�í ov��ovací studie z hlediska zkapacitn�ní dopravy (1.5) 
1160000 220400 1380400 

z toho       

studie rozvoje kolejových tras (1.5.1) 350000 66500 416500 

studie rozvoje MHD – sutobusových tras (1.5.2) 220000 41800 261800 

studie tunelu Košická – Na Bíd� (1.5.3) 90000 17100 107100 

studie severního propojení Ruprechtice – Starý Harcov (1.5.4) 150000 28500 178500 

studie Kubelíkova – Uralská – Švermova - Ostašovská (1.5.5) 180000 34200 214200 
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studie k�ižovatky Londýnská – Letná – Sousedská (1.5.6) 170000 32300 202300 

vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj (1.6) 
406000 77140 

483140 

ostatní ov��ovací studie (1.7) 
1980000 376200 2356200 

z toho       

lokalita 1- Krásná Studánka (1.7.1) 200000 38000 238000 

lokalita 2- Rad�ice (1.7.2) 200000 38000 238000 

lokalita 3- Starý Harcov pod Orionkou (1.7.3) 50000 9500 59500 

lokalita 4- Kunratice (1.7.4) 100000 19000 119000 

lokalita 5- Vratislavice za h�bitovem (1.7.5) 150000 28500 178500 

lokalita 6- Vratislavice k Mojžíšovu prameni (1.7.6) 100000 19000 119000 

lokalita 7- Vesec pod Vyhlídkovou (1.7.7) 80000 15200 95200 

lokalita 8- Vesec Šumná (1.7.8) 100000 19000 119000 

lokalita 9- Pilínkov (1.7.9) 150000 28500 178500 
lokalita 10- Pásmo územní ochrany kounikace Horní Hanychov - 
Pilínkov (1.7.10) 100000 19000 119000 

lokalita 11- Karlinky, Ostašov (1.7.11) 300000 57000 357000 

lokalita 12- Horní Suchá, Machnín (1.7.12) 300000 57000 357000 

lokalita 13- Machnín, K Bed�ichovce (1.7.13) 150000 28500 178500 

Celkem za I. etapu 10423000 1980370 12403370 

    

 Ing.arch. Ji�í Plašil - jednatel spole�nosti 

 Jméno a podpis oprávn�né osoby uchaze�e  
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P�íloha �. 3 SOD 

 
 

STATUTÁRNÍ M�STO LIBEREC 
 

 

ZADÁNÍ  
ÚZEMNÍHO PLÁNU  

 
LIBEREC 

 

 

PO�IZOVATEL: 

MAGISTRÁT M�STA LIBEREC 

Stavební ú�ad 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 

 

ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: 

STATUTÁRNÍ M�STO LIBEREC 

Odbor strategie a územní koncepce 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
 

 

 

 

srpen 2008 
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 obsah zadání územního plánu 
a Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn� plánovací dokumentace vy-

dané krajem, pop�ípad� z dalších širších územních vztah�. 

b Požadavky na �ešení vyplývající z územn� analytických podklad�. 

c Požadavky na rozvoj území obce. 

d Požadavky na plošné a prostorové uspo�ádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspo�ádání krajiny). 

e Požadavky na �ešení ve�ejné infrastruktury. 

f Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území. 

g Požadavky na ve�ejn� prosp�šné stavby, ve�ejn� prosp�šná opat�ení a asanace. 

h Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p�edpis� (nap�íklad požadavky na 
ochranu ve�ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe�nosti státu, ochrany ložisek ne-
rostných surovin, geologické stavby území, ochrany p�ed povodn�mi a jinými rizikovými 
p�írodními jevy). 

i Požadavky a pokyny pro �ešení hlavních st�et� zájm� a problém� v území. 

j Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p�estavby s ohledem na obnovu a 
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose. 

k Požadavky na vymezení ploch a koridor�, ve kterých bude uloženo prov��ení zm�n jejich 
využití územní studií. 

l Požadavky na vymezení ploch a koridor�, pro které budou podmínky pro rozhodování o 
zm�nách jejich využití stanoveny regula�ním plánem. 

m Požadavky na vyhodnocení vliv� územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud do-
t�ený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vy-
hodnocení z hlediska vliv� na životní prost�edí nebo pokud nevylou�il významný vliv na 
evropsky významnou lokalitu �i pta�í oblast. 

n P�ípadný požadavek na zpracování konceptu, v�etn� požadavk� na zpracování variant. 

o Požadavky na uspo�ádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspo�ádání 
obsahu jejich od�vodn�ní s ohledem na charakter území a problémy k �ešení v�etn� m�-
�ítek výkres� a po�tu vyhotovení. 
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a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn� plánovací 
dokumentace vydané krajem a z dalších širších územních vztah� 

 POŽADAVKY PLYNOUCÍ PRO ÚZEMNÍ PLÁN M	STA LIBEREC (DÁLE JEN ÚP) 
Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE �R (DÁLE JEN PÚR �R): 

PÚR �R byla schválena usnesením vlády �R �.561 ze dne 17.5.2006. P�i stanovování 
podmínek ÚP pro zm�ny v území je t�eba v souladu s charakterem území zohlednit p�edevším 
následující republikové priority územního plánování vyjád�ené v PÚR �R: 

- Respektovat za�azení m�sta Liberec do rozvojové oblasti republikového významu 
OB7 Liberec a rozvojové osy OS7 Praha - Liberec - Hrádek n/N - hranice �R. 

- Vytvá�et podmínky pro intenzivn�jší využívání území, pro stabilizaci a rozvoj hospodá�-
ských a sociálních funkcí a jejich zajišt�ní odpovídají technickou vybaveností a dopravní 
obsluhou p�i zachování nezastupitelných krajinných a p�írodních hodnot a dostate�ném 
zastoupení ve�ejné zelen�. Umož�ovat rozvoj aktivit mezinárodního a republikového vý-
znamu s požadavky na zm�ny v území. 

- Vzhledem ke koncentraci obyvatelstva a ekonomických �inností zlepšovat podmínky pro 
p�íznivé životní prost�edí a podporovat využívání brownfields, v�novat zvláštní pozornost 
ochran� a optimálnímu využití technických památek a industriální architektury. 

- Up�esnit rozsah zastavitelných ploch na území m�sta Liberec a stanovit pravidla pro jejich 
využití. Regula�ními nástroji up�ednost�ovat intenzifikaci využití zastav�ných území p�ed 
zástavbou volných ploch. Nep�ipoušt�t spontánní p�ístupy k urbanizaci, regulovat umíst�-
ní a koncentraci obslužných a zábavních za�ízení podél komunika�ní sít�. 

- V území vytvá�et podmínky pro zlepšování kapacitních dopravních napojení na významné 
vnitrostátní i mezistátní silni�ní a železni�ní trasy v SRN a Polsku, rozši�ovat a zkvalit�o-
vat systém ve�ejné dopravy. 

- Respektovat stávající koridory dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu a 
v nich nem�nit dosavadní využití takovým zp�sobem, aby bylo znemožn�no nebo pod-
statn� ztíženo budoucí využití území. V rámci koridor� mezinárodního významu utvo�it 
územní podmínky pro zabezpe�ení požadovaných technických parametr� dle dohody 
AGTC železni�ní trati Praha - Turnov - Liberec - Frýdlant - Zawidów pro kombinovanou 
dopravu. V území stabilizovat koridor republikového významu pro kapacitní silni�ní do-
pravní cestu - silnice R35, I/35 Turnov - Liberec - Hrádek n/N - státní hranice. 

 Zárove� je nutné sledovat soulad s PÚR �R 2008. Návrh PÚR �R 2008 je nyní ve vn�j-
ším p�ipomínkovém �ízení. P�edložení návrhu PÚR �R 2008 ke schválení vlád� �R se p�edpoklá-
dá ke konci roku 2008. 

 POŽADAVKY PLYNOUCÍ PRO ÚP Z NAD�AZENÉ ÚZEMN	 PLÁNOVACÍ DOKUMEN-
TACE 

Územní plán velkého územního celku Liberecké sídelní regionální aglomerace (ÚPN VÚC 
LSRA) byl schválen Usnesením vlády �SR v roce 1984. Vzhledem k politickým, ekonomickým a 
legislativním zm�nám a relativn� dlouhé dob� od jeho schválení není možné akceptovat všechny 
�lánky Závazné �ásti schváleného dokumentu ÚPN VÚC LSRA. S ohledem na vývoj v území uply-
nulý od doby schválení této ÚPD jsou p�ekonány závazné sm�rnice týkající se zejména rozvoje 
pr�myslu, životního prost�edí, dopravní a technické infrastruktury. 

V roce 2001 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje o po�ízení Územního plánu velké-
ho územního celku Libereckého kraje (dále jen ÚP VÚC LK). Jeho po�izování bylo ukon�eno ve 
fázi projednávání konceptu. S ú�inností zákona �.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
�ádu byla provedena transformace rozpracovaného ÚP VÚC LK do nového typu územn� plánovací 
dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). 
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S využitím p�echodného ustanovení zákona �.183/2006 Sb., uvedeného v §187, odst.6 
bylo aktualizováno zadání ÚP VÚC LK Libereckého kraje, které v�cn� vychází z výstup� procesu 
po�izování ÚP VÚC LK a stanovuje požadavky pro spln�ní obsahových náležitostí pro po�ízení 
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Aktualizované Zadání, spl�ující požadavky na Zásady 
územního rozvoje, bylo schváleno usnesením �. 376/02/ZK z 11. zasedání Zastupitelstva Liberec-
kého kraje dne 19.12.2006. 

Následn� byly zpracovány Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) v�etn� 
od�vodn�ní a Vyhodnocení vliv� ZÚR LK na udržitelný rozvoj území (SAUL s.r.o., 09/2007) a pro-
b�hlo spole�né jednání o návrhu ZÚR LK a Vyhodnocení vliv� ZÚR LK na URÚ s dot�enými orgá-
ny, ministerstvy a sousedními kraji. 

Soulad s aktuáln� platnou ÚPD Libereckého kraje bude nadále sledován, p�i stanovování 
podmínek ÚP pro zm�ny v území je t�eba v souladu s charakterem území zohlednit z hledisku 
ZÚR LK p�edevším: 

- základní uspo�ádání a limity širšího území 

- hlavní koridory dopravy a technické infrastruktury 

- územní systémy ekologické stability 

- vymezení významných rozvojových ploch a dalších území speciálních zájm� 

 POŽADAVKY PLYNOUCÍ PRO ÚP Z KONCEP�NÍCH ROZVOJOVÝCH MATERIÁL
 
LIBERECKÉHO KRAJE (LK) 

P�i stanovování podmínek ÚP pro zm�ny v území je t�eba v souladu s charakterem území 
zohlednit mj. následující materiály: 

- Strategie rozvoje LK 

- Program rozvoje LK 

- Strategie udržitelného rozvoje LK 

- Surovinová politika LK 

- Územn� energetická koncepce LK 

- Krajský lesnický program 

- Koncepce odpadového hospodá�ství na území LK 

- Plán odpadového hospodá�ství LK 

- Koncepce ochrany p�írody a krajiny LK 

- Koncept snižování emisí a imisí zne�iš�ujících látek do ovzduší v LK 

- Koncepce ochrany p�ed povodn�mi LK, Povod�ový plán LK 

- Plán rozvoje vodovod� a kanalizací LK 

- Krajská koncepce zem�d�lství LK 

- Strategie rozvoje dopravní infrastruktury LK 

- Dopravní politika LK 

- Koncepce kultury LK 2004 – 2008 

- Registr cyklotras LK 

- Program rozvoje cestovního ruchu LK 

- Zdravotní politika LK (dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel) 

- Krajský zdravotní plán LK 
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- Havarijní plán LK, Krizový plán LK 

 

 

 

 POŽADAVKY PLYNOUCÍ PRO ÚP Z KONCEP�NÍCH ROZVOJOVÝCH MATERIÁL
 
STATUTÁRNÍHO M	STA LIBEREC (SML) 

P�i stanovování podmínek ÚP pro zm�ny v území je t�eba v souladu s charakterem území 
zohlednit vedle dalších rozvojových projekt� a studií zpracovaných v období 2002-2007 relevant-
ních pro územní plán p�edevším následující materiály: 

- Strategie rozvoje statutárního m�sta Liberec 2007 - 2020 

- Místní projektový plán Liberecka pro období 2007 - 2013 

- Integrovaný plán rozvoje m�sta - regenerace sídlišt� Rochlice 

- Integrovaný plán rozvoje m�sta - téma mobilita, zdraví a bezpe�nost obyvatel Liberce 

- Integrovaný plán rozvoje m�sta - zóna Lidové sady 

 DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ PRO ÚP Z ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAH
 

- Respektovat postavení m�sta ve struktu�e osídlení jako mezoregionálního st�ediska 
1.stupn� s jedine�nými podmínkami pro bydlení, podnikání, vzd�lávání, cestovní ruch a 
rekreaci, jako p�irozeného spádového centra ob�anského vybavení a dojíž�ky za prací 
pro široké okolí. 

- Rozvíjet funk�ní kooperace mezi centry osídlení v hust� osídleném pásu území podél 
Lužické Nisy: Liberec – Jablonec n/N - Smržovka - Tanvald, Liberec - Chrastava – Hrá-
dek n/N. 

- Zohlednit atraktivitu Liberce pro jeho spádové zázemí z pohledu nabídky pracovních p�í-
ležitostí, dojíž�ky do škol, specifických služeb a obchodních za�ízení, utvá�et územní 
podmínky pro stabilizaci a rozvoj t�chto vazeb. 

- Cílev�domým rozvojem sportovn� rekrea�ní vybavenosti posilovat význam Liberce v této 
oblasti a �ešit vazby na okolní st�ediska cestovního ruchu a rekreace (Bed�ichov, Ja-
nov n/N, Mníšek, Old�ichov v/H, Kryštofovo Údolí, Sv�tlá p/J). 

- Zp�es�ovat a stabilizovat navržené dopravní plochy a koridory ve vzájemných návaznos-
tech: 

 silnice R35, I/35 Turnov - Liberec - Chrastava - Hrádek n/N 

 silnice I/13 D��ín - Liberec - Mníšek - D�t�ichov - Frýdlant 

 silnice I/14 Liberec - Jablonec n/N - Tanvald 

 silnice II/272 Liberec - Ose�ná (v�etn� možné podzemní �ásti) 

 železni�ní tra� Praha - Turnov - Liberec - Frýdlant - hranice �R (optimalizace, elektrizace, 
zdvojkolejn�ní v úseku Liberec – Turnov, variantní �ešení dle studie firmy SUDOP) 

 železni�ní tra� Liberec - Chrastava – Bílý kostel nad Nisou - Hrádek n/N - hranice �R 
zdvojkolejn�ní v úseku Liberec – Bílý kostel nad Nisou, (optimalizace a elektrizace). 

- Vytvá�et územní podmínky pro využití spole�ného potenciálu železni�ních a tramvajových 
tratí - projekt Regiotram Nisa. 

- Vytvá�et územní podmínky pro leteckou dopravu - ve�ejné mezinárodní letišt� Liberec. 

- Vytvá�et územní podmínky pro propojení turistických oblastí s obslužným a nástupním 
centrem cestovního ruchu Liberec prvky bezmotorové dopravy (cyklostezky, cyklotrasy, 
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p�ší trasy, lanovky). Zapojit m�stské sít� cyklistických stezek a tras do celostátní a mezi-
národní sít�. 

- Územn� chránit a koordinovat koridory pro zásobování obyvatel pitnou vodou v rámci 
oblastního vodovodu Liberec - Jablonec n/N v širších souvislostech. 

- Územn� chránit a koordinovat koridory pro odvád�ní splaškových vod na centrální �istírnu 
odpadních vod Liberec v rámci spole�ného systému kanalizace Liberec - Jablonec n/N 
v širších souvislostech. 

- Územn� chránit a koordinovat koridory elektrických vedení VVN 110 kV pro zásobování 
území elektrickou energií z oblastní rozvodny Bezd��ín v�etn� p�ipojení území m�sta 
pomocí místních rozvoden. 

- Územn� chránit a koordinovat koridory nad�azených zásobovacích VTL plynovod�. 

- Územn� chránit a koordinovat koridory pro investi�ní zám�ry v oblasti systém� elektronic-
kých komunikací, dopl�ování radiových sítí v�etn� výstavby sítí univerzálního mobilního 
telekomunika�ního systému. 

- Zajistit protipovod�ovou ochranu urbanizovaných ploch a p�istupovat citliv� k regula�ním 
opat�ením na Nise a jejich p�ítocích a to tak, aby nemohla zhoršit pr�tok povod�ové vlny 
v jiné obci. 

- Respektovat vymezené prvky nadregionálního a regionálního Územního systému ekolo-
gické stability, zajisti návaznost místního systému ÚSES. 

- Vytvá�et územní p�edpoklady pro uchování kvalitního životního prost�edí s návazností na 
oblast Jizerských a Lužických hor a Ješt�dského h�betu. 
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b) požadavky na �ešení vyplývající z územn� analytických podklad� 
Územn� analytické podklady pro území ORP Liberec by m�ly být po�ízeny v souladu s 

§185 odst.3 zákona �.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu do 31.12.2008. 
Vzhledem k zám�ru M�sta Liberec bezodkladn� komplexn� aktualizovat platný územní plán (dále 
jen ÚPML) obsahuje proces po�ízení nového územního plánu m�sta Liberec (dále jen ÚP) i zpra-
cování pr�zkum� a rozbor� �ešeného území v rozsahu odpovídajícím územn� analytickým podkla-
d�m. 

Pr�zkumy a rozbory pro ÚP byly zpracovány v b�eznu 2008 (SAUL s.r.o.). Textová �ást 
pr�zkum� a rozbor� obsahuje zjišt�ní a vyhodnocení stávajícího stavu a vývoje území, jeho hod-
not, omezení zm�n v území z d�vodu ochrany ve�ejných zájm� vyplývajících z právních p�edpis� 
nebo z vlastností území - limit� využití území, ur�ení zám�r� na provedení zm�n v území, zjišt�ní 
a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s výsledným ur�ením problém� k �ešení v novém 
územním plánu.  Do pr�zkum� za�len�né požadavky a návrhy ob�an� na zm�ny územního plánu 
budou posouzeny a vyhodnoceny.  

 Grafická �ást obsahuje p�ehledné informace pr�zkum� a rozbor� s vazbou k tomuto Za-
dání nového územního plánu Liberec obsažené ve výkresech: 

- Výkres hodnot území 

- Výkres limit� využití území 

- Výkres zám�r� na provedení zm�n v území 

- Problémový výkres 

Pr�zkumy a rozbory byly provedeny s ohledem na rámcovou strukturu, vyplývající 
z obsahových náležitostí územního plánu. Jednotlivé požadavky na �ešení vyplývající 
z provedených pr�zkum� a rozbor� a uvedené v problémech k �ešení v ÚPD jsou za�len�ny do 
p�íslušných díl�ích kapitol tohoto Zadání. 

V návrhu ÚP budou respektovány limity využití území zjišt�né a uvedené v Pr�zkumech a 
rozborech pro ÚP a to zejména: 

- vyhlášená ochranná pásma pr�myslových podnik� 

- ochranná pásma železni�ních tratí a vle�ek 

- ochranná pásma rychlostní komunikace a silnic I.a III.t�ídy 

- pásmo územní ochrany pro trasu obchvatové komunikace 

- ochranná pásma letišt� 

- ochranná pásma tramvajových tratí 

- ochranná pásma lanové dráhy 

- ochranná pásma vodních zdroj� všech stup�� v�etn� CHOPAV 

- ochranná pásma zdroj� p�írodních minerálních vod všech stup�� 

- ochranná pásma vodovodních sítí 

- ochranná pásma kanaliza�ních sítí a objekt� 

- ochranná pásma elektrických vedení 110 kV, 35 kV, 10 kV a za�ízení 

- ochranná pásma STL a VTL plynovod� 

- ochranná pásma regula�ních stanic 

- bezpe�nostní pásma VTL plynovod� a za�ízení 

- ochranná pásma rozvod� tepla 

- ochranná pásma spojových vedení a za�ízení 
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- ochranná pásma vysíla�� a koridor� pro mikrovlnné spojení 

- ochranné pásmo geodetického bodu 

- m�stská památková zóna 

- národní kulturní památka Ješt�d 

- nemovité kulturní památky 

- území s archeologickými nálezy 

- ochranná pásma ve�ejných poh�ebiš� a krematoria 

- ochranná pásma za�ízení používajících a skladujících nebezpe�né látky 

- stanovená záplavová území 

- územní ochrana za�ízení sloužících k zajišt�ní bezpe�nosti státu (Armáda �R, Policie �R) 

- dobývací prostory - DP Rochlice, DP Ruprechtice 

- chrán�ná ložisková území - Ruprechtice, Hluboká, Pilínkov, Machnín, Kryštofovo Údolí 

- registrovaná poddolovaná území - Starý Harcov-Lukášov, Hluboká, Karlinky, Machnín- 
Hamrštejn 

- ochranná hygienická pásma lom� Ruprechtice, Rochlice 

- ochranná a manipula�ní pásma kolem vodních tok� a nádrží 

- pozemky za�azené ve vyšších t�ídách ochrany ZPF (I. a II.t�ída) 

- za�ízení soustav plošného odvodn�ní 

- lesní pozemky v�. ochranného pásma 50 m od okraje lesa 

- ÚSES (bez ohledu na biogeografický význam) 

- registrované VKP i VKP „ze zákona“ 

- území P�írodního parku Ješt�d 

- CHKO Jizerské hory v�etn� zón odstup�ované ochrany p�írody 

- NPR Karlovské bu�iny 

- PR Hamrštejn 

- PP Terasy Ješt�du 

- PP Panský lom 

- evropsky významné lokality Rokytka a Lu�ní potok 

- památné stromy (v�etn� jejich ochranných pásem) 

- limity a kriteria z hlediska životního prost�edí 
- stanovené emisní limity a další podmínky provozování zdroj� zne�išt�ní ovzduší 
- stanovené emisní stropy pro n�které látky zne�iš�ující ovzduší 
- stanovené imisní limity zne�išt�ní ovzduší 
- vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
- kriteria zne�išt�ní podzemní vody 
- stanovené limitní hodnoty zne�išt�ní povrchových vod 
- kritéria zne�išt�ní zeminy 
- limity mísitelnosti odpad� ukládaných na skládky 
- limity obsahu škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu 
- hygienické limity hlukové zát�že a vibrací 
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Pro zpracování ÚP je t�eba využít rovn�ž aktuální informa�ní základnu vyhotovenou 
v rámci prací na ÚAP ORP Liberec. 
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c) požadavky na rozvoj území obce 
�ešené území ÚP m�sta Liberec je tvo�eno celým správním územím m�sta obsahujícím 

26 katastrálních území o celkové rozloze 10 609 ha. Základní požadavky na rozvoj území obce 
vyplývají ze schválené Strategie rozvoje statutárního m�sta Liberec 2007-2020, kde byly stanove-
ny základní vize a cíle: 

VIZE: 

- Liberec bude významným evropským m�stem s obnovenou metropolitní funkcí, jehož 
vliv bude p�esahovat hranice mezi státy, m�stem p�átelským a tolerantním, otev�eným i 
p�íslušník�m jiných národ� a kultur. 

- Bude centrem kultury a vzd�lanosti, m�stem prestižních vysokých a st�edních škol, kte-
ré vychovávají všestrann� p�ipravené odborníky. Místní univerzita a vysoké školy budou 
propojeny s vývojovými a výzkumnými pracovišti, která se budou podílet na zavád�ní 
nových technologií do místních pr�myslových podnik�. V návaznosti na progresivní pr�-
myslové obory bude rostoucí po�et pracovních míst ve m�st� nabízet sektor služeb. 

- Bude nabízet p�íjemné podmínky pro život, zdravé a bezpe�né bydlení a atraktivní na-
bídku p�íležitostí pro aktivní trávení volného �asu. Jedine�ná poloha a okolí m�sta bude 
i díky výborné dopravní dostupnosti a napojení Liberce na evropskou komunika�ní sí� vy-
užita pro rozvoj cestovního ruchu a po�ádání akcí mezinárodního významu. 

GLOBÁLNÍ CÍLE: 

1. P�itažlivé m�sto pro obyvatele, návšt�vníky, investory, podnikatele rozvíjející se 
v souladu s udržitelným rozvojem. 

2. Stabilní pozice a vyvážený rozvoj ekonomické, spole�enské, kulturní, sociální, zdravotní 
a technické infrastruktury. 

3. Rozvinutá infrastruktura v oblasti vzd�lávání, zdravotnictví a sociálních v�cí. 

4. M�sto spolupracující se sousedními obcemi, regionem, euroregionem. 

STRATEGICKÉ CÍLE: 

1. Ekonomický rozvoj – podpora malých a st�edních podnik�, podpora zam�stnanosti, 
podpora znalostní ekonomiky, diverzifikace místní ekonomiky. 

2. Sociální rozvoj - lepší zam�stnanost prost�ednictvím kvalitn�jšího vzd�lávání a odborné 
p�ípravy, podpora sociálního za�len�ní a rovných p�íležitostí pro všechny a to ve všech 
oblastech života, rozvoj ob�anské spole�nosti. 

3. Dostupnost a mobilita – dopravní dostupnost, dopravní plánování, zklid�ování dopravy, 
bezpe�nost dopravy, dostupnost technické infrastruktury a inženýrských sítí. 

4. P�itažlivé m�sto – dostupnost služeb a informací, p�írodní a fyzické prost�edí, architektu-
ra, cestovní ruch, kultura. 

5. Životní prost�edí – kvalitní životní prost�edí, kvalita ovzduší, zdroj� pitné vody, nakládání 
s odpady, obnovitelné zdroje energie. 

P�i tvorb� koncepce nového ÚP budou vize, cíle a opat�ení zohledn�ny, budou vytvo�eny 
územn� technické podmínky pro jejich napl�ování, budou zapracovány navržené aktivity mající 
dopad do území a �ešeny potenciální negativní vlivy rozvojových opat�ení na životní prost�edí. 

Na území m�sta Liberec pr�b�žn� probíhá intenzívní stavební �innost s výsledkem využití 
zastavitelných ploch dle dosud platného ÚPML p�evážn� pro bydlení, ob�anské vybavení, podni-
katelské aktivity v již tém�� napln�ných dvou hlavních pr�myslových zónách, vznikají nové plochy 
sportu a rekreace. 
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Tato skute�nost potvrzuje atraktivitu m�sta Liberec jako významného centra osídlení Libe-
reckého kraje s metropolitní funkcí a pot�ebu jeho komplexního rozvoje v�etn� návrhu dalších za-
stavitelných ploch. 

ZÁKLADNÍ TEZE ROZVOJE ÚZEMÍ M	STA 

Z hlediska hospodá�ské základny - ekonomického rozvoje je t�eba 

- Podporovat rozvoj hospodá�ských funkcí ve vymezených plochách vybavených odpovída-
jící dopravní a technickou infrastrukturou. 

- P�i návrhu ploch pro rozvoj ekonomických aktivit sledovat minimalizaci negativních dopa-
d� na životní prost�edí a zajistit odpovídající kapacitou obytných a obslužných funkcí. 

- Zajistit územní podmínky pro zem�d�lskou a lesnickou produkci zejména pro pot�eby 
údržby krajiny. 

- Rozvíjet strategické pr�myslové zóny m�sta (Jih, Sever), up�ednost�ovat využití již zain-
vestovaných a p�ipravených lokalit. 

- Vytvá�et územní podmínky pro vstup nových strategických i menších investor� a rozvoj 
nových ekonomických aktivit v rámci restrukturalizovaných ploch výrobního potenciálu po 
zániku p�vodních výrob a vytvá�et tak p�edpoklady pro vznik nových pracovních míst. 

- �ešit využití tzv. brownfields, p�itom v�novat zvláštní pozornost ochran� a optimálnímu 
využití technických památek a industriální architektury. 

- Eliminovat o�ekávané územn� technické dopady koncentrace obchodní vybavenosti, slu-
žeb a dalších cíl� hromadné návšt�vnosti v centrální �ásti m�sta. 

- Koncep�ním �ešením podporovat rozvoj sportovn� rekrea�ní vybavenosti, �ešit vazby na 
okolní st�ediska cestovního ruchu. 

- Vytvá�et územní podmínky pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, up�ednost�ovat 
šetrné formy cestovního ruchu a rekreace ve smyslu ochrany p�írodních hodnot území, 
zvyšování kvality služeb a omezování dalších devastujících nežádoucích zát�ží. 

Z hlediska ve�ejné vybavenosti – dopravních systém� je t�eba: 

- Zlepšit dopravní napojení m�sta na okolní m�sta a regiony, zejména na Jablonec n/N a 
Frýdlant. 

- Vytvá�et územní podmínky pro zlepšování vnitrom�stské dopravní sít� zejména ve smyslu 
provozních a prostorových propojení jednotlivých �ástí m�sta a sou�asn� sledovat dosa-
žení relativn� rovnocenné p�ístupnosti jednotlivých �ástí m�sta z vn�jšího okolí. 

- Optimalizovat dopravní napojení velkých rozvojových obchodních, pr�myslových, kultur-
ních, sportovn� rekrea�ních a spole�enských zám�r�. 

- Segregovat vn�jší tranzitní silni�ní dopravu na pr�jezdní úseky silnic I/35, I/13 a I/14 v�. 
obchvatové komunikace, která bude vybudovaná v pásmu územní ochrany, vnit�ní tran-
zitní dopravu na pr�jezdní úseky silnic I/35, I/13 a I/14, obchvatovou komunikaci, která 
bude vybudovaná v pásmu územní ochrany a základní komunika�ní sí� m�sta. 

- Posoudit a vytvo�it alternativní trasy dopravního propojení jednotlivých m�stských sektor� 
(druhý okruh). 

- Zklid�ovat dopravu v obytných a rekrea�ních �ástech m�sta a v centrální �ásti m�sta (p�-
ší zóny, zóny s omezenou dopravou, parkovací systémy...). 

- Minimalizovat negativní dopady dopravy (hluk, bezpe�nost,...) na území m�sta a jeho 
obyvatele. 

- Posoudit a technicky �ešit dopravní napojení Liberce na hlavní železni�ní trati. 
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- Koordinovat dopravní systémy, navrhnout optimalizovanou dopravní obslužnost všech 
�ástí m�sta s up�ednost�ováním ve�ejné dopravy, vytvo�it územní podmínky pro možný 
další rozvoj tramvajových tratí a kolejové dopravy. 

- Podporovat rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu. 

Z hlediska ve�ejné vybavenosti – technické infrastruktury je t�eba: 

- Odpov�dným využíváním zdroj� a rozvojem spolehlivých rozvodných systém� zabezpe�it 
bezproblémové zásobování obyvatel a dalších odb�ratel� nezávadnou kvalitní vodou za 
sociáln� únosné ceny. 

- Vytvá�et územní podmínky pro zajišt�ní efektivní likvidace odpadních vod bez negativních 
dopad� na životní prost�edí. 

- Vytvá�et územní podmínky pro realizaci rozsáhlého programu úspor energie v oblastech 
výrobních, distribu�ních a spot�ebních systém�. 

- Zabezpe�it spolehlivost dodávek elektrické energie na celém území m�sta, podporovat 
ekonomicky efektivní aplikaci kombinované výroby elekt�iny a tepla ve stávajících i nových 
zdrojích energie. 

- Vytvá�et územní podmínky pro substituci ekologicky nevhodných paliv ekologicky šetrn�j-
šími primárními energetickými zdroji nebo obnovitelnými zdroji energie. 

- Územn� stabilizovat a optimalizovat rekonstruovaný stávající systém centrálního zásobo-
vání teplem za ú�elem dosažení sociáln� únosné ceny produkovaného tepla, zvýšit kapa-
citu spalovny pro energetické ú�ely. 

- Vytvá�et územní podmínky pro zlepšení dostupnosti služeb spoj� a telekomunikací ve 
vztahu k pot�ebám území, pro rozvoj infrastruktury informa�ní spole�nosti. 

Z hlediska ve�ejného ob�anského vybavení je t�eba: 

- Vyhodnotit zm�ny rozmíst�ní a v�kové struktury trvale bydlících obyvatel a ostatních uži-
vatel� území, které se promítají do m�nících se nárok� na ve�ejné vybavení a obslužné 
systémy (školství, zdravotnictví, sociální pé�e, kultura, sport a t�lovýchova, ve�ejná sprá-
va území, apod.). 

- Rozvoj ob�anského vybavení �ešit v souladu s p�edpokládanou zm�nou v�kové struktury 
obyvatel (stárnutí populace) a rozdílnou úrovní vzd�lanosti, vytvá�et územní podmínky 
p�edevším pro rozvoj zdravotnických a sociálních služeb. 

- Územn� zajistit rozvoj školství a celoživotního vzd�lávání, zejména rozvoj TUL a Centra 
vzd�lanosti Libereckého kraje, rozvoj kultury a zájmových aktivit ve vztahu ke stabilizaci 
obyvatelstva a k využití volného �asu. 

- Up�ednostnit využití opušt�ných výrobních areál� pro z�izování center volného �asu v 
integraci s funkcí obchodní, spole�ensko-zábavní, t�lovýchovnou a tzv. kongresovou tu-
ristikou. 

- Koordinovat rozvoj významných za�ízení ve�ejného ob�anského vybavení ve smyslu od-
stran�ní dualizace tak, aby jejich provoz byl rentabilní. 

Z hlediska ve�ejných prostranství je t�eba: 

- Vymezit soubor ploch ve�ejných prostranství z�izovaných nebo užívaných na území m�sta 
Liberec ve ve�ejném zájmu, tento soubor zahrnuje nám�stí, ulice, ve�ejnou zele� a další 
prostory p�ístupné každému bez omezení. 

- Podporovat revitalizaci stávajících nejasn� vymezených ve�ejných prostranství v obytných 
souborech a opušt�ných pr�myslových areálech. 

- Vytvá�et územní podmínky pro podporu programu mobility pro všechna území m�sta 
(bezbariérovost komunikací, ve�ejných prostranství, dopravy, budov,...). 
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Z hlediska obyvatelstva a bytového fondu je t�eba: 

- P�ehodnotit výhledovou velikost m�sta s ohledem na výrazný po�et a rostoucí vliv cizinc� 
a na probíhající zm�ny rozmíst�ní bydlících obyvatel jak na území m�sta, tak s ohledem 
na atraktivitu pro bydlení na území p�ilehlých obcí, s nimiž vytvá�í funk�ní aglomeraci. Ja-
ko základ úvah pro výhledovou velikost m�sta vzít po�et 100 000 – 110 000 trvale bydlí-
cích obyvatel. 

- Pro tvorbu ÚP vycházet z analýzy a hodnocení vývoje po�tu a rozmíst�ní obyvatel, uživa-
tel� území, dokon�ené, rozestav�né a plánované bytové výstavby v nejbližším okolí m�s-
ta, které lze rozd�lit na �ty�i zóny: M�sto Liberec, obce odlou�ené od Liberce, další p�í-
m�stské obce na území okresu Liberec a další p�ím�stské obce na území okresu Jablo-
nec n/N, jež zahrnuje celkem 18 obcí. Optimalizovat rozmíst�ní ploch pro novou bytovou 
výstavbu v kontextu celé liberecko-jablonecké aglomerace. 

- Vycházet z n�kolika variant velikosti tzv. potenciálních uživatel� území (která výrazn� 
p�evyšuje po�et trvale bydlících obyvatel), z nichž je nutné odvíjet hodnocení a plánování 
dopravní, technické a jiné vybavenosti, jejich kapacit a rozmíst�ní na území m�sta, a kte-
ré se m�ní podle r�zných situací (varianty - denní, no�ní, dny pracovní, dny víkendové, 
letní a zimní období, mimo�ádné události, apod.). 

- Zabývat se lokalizací rozestav�ných, p�ipravovaných a plánovaných byt� ke stanovení 
tzv. optimální ubytovací kapacity bytového fondu podle urbanistických obvod� a sektor� 
jako podkladu pro modelování budoucího vývoje rozmíst�ní a po�tu obyvatel / uživatel� 
bytového fondu na území m�sta. 

- Vytvo�it územní podmínky pro revitalizaci sociáln� problémových oblastí m�sta a pro byd-
lení senior�, duševn� chorých, drogov� závislých, zdravotn� postižených, cizinc� a etnic-
kých menšin apod.,  

Z hlediska životního prost�edí je t�eba: 

- Územními opat�eními podpo�it snižování škodlivých vliv� na životní prost�edí a zdraví 
obyvatel, zvyšování kvality ovzduší, zdroj� pitné vody, snižování množství ne�išt�ných 
odpadních vod, sanaci a revitalizaci ploch starých ekologických zát�ží, snižování zábor� 
p�dy. 

- Územními opat�eními podpo�it aktivity vedoucí ke snižování negativních dopad� vysokých 
hladin hluku v prost�edí a na ve�ejné zdraví (nap�. reorganizací dopravní kostry, návrhem 
urbanistických protihlukových opat�ení). 

- Vytvá�et územní podmínky pro minimalizaci environmentálních rizik zp�sobených lidskou 
�inností - protipovod�ová opat�ení, sesuvy p�dy, využití odpad�,... 

- Pomocí regulativ� p�edcházet a �ešit dopady lidské �innosti na životní prost�edí a zdraví, 
vymezit nep�ípustné zdroje zne�iš�ování ovzduší apod., stanovit podmínky pro ochrán�ní 
zejména obytných a rekrea�ních území. 

- Vytvá�et územní podmínky pro realizaci opat�ení vedoucích k revitalizaci krajiny a posílení 
jejích reten�ních schopností, zv�tšit množství vodních ploch, zajistit pr�chodnost krajiny. 

- Rozši�ovat plochy sídelní zelen�, vymezit zelené pásy ve zvlášt� frekventovaných lokali-
tách podél silnic, parkoviš�, vodních tok�. 
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d) požadavky na plošné a prostorové uspo�ádání území (urbanistickou 
koncepci a koncepci uspo�ádání krajiny) 
Zám�rem m�sta Liberec je p�ipravit podmínky pro utvá�ení polyfunk�ní struktury m�sta p�i 

zajišt�ní bezproblémového soužití rozdílných m�stských funkcí. Za tímto ú�elem budou v ÚP vy-
mezena polyfunk�ní zastavitelná území umož�ující formou písemných regulativ� a p�i respektová-
ní navazujících právních norem r�znorodé funk�ní využití a jeho zám�ny. P�itom budou zásadn� 
chrán�ny nad�azené monofunk�ní plochy pro ve�ejnou infrastrukturu – ob�anské vybavení ve�ejné 
infrastruktury, plochy ve�ejných prostranství – komunikací a m�stské zelen�, a plochy p�írodní. 
Koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu budou vymezeny tak, aby umož�ovaly variantní 
�ešení t�chto systém� v závislosti na �asových a finan�ních podmínkách. 

Detailní funk�ní a prostorové uspo�ádání t�chto polyfunk�ních zastavitelných území, které 
není p�edm�tem metodiky územního plánu, bude �ešeno územními studiemi zadávanými m�stem 
na základ� jejich vymezení v ÚP a za sou�innosti již známých hlavních investor� v území. P�itom 
budou respektovány závazné regulativy územního plánu pro polyfunk�ní plochy, vymezení nad�a-
zených monofunk�ních ploch a napojení na koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu. 

Základní urbanistická a prostorová koncepce m�sta bude vycházet ze schváleného 
ÚPML a jeho následn� schválených zm�n a bude se �ídit následujícími požadavky: 

- Obnovovat a rozvíjet m�sto jako funk�n� a prostorov� ucelený útvar, nové zastavitelné 
plochy navrhovat s vazbami na zastav�ná území p�i zohledn�ní kvality životního prost�edí 
a ekologické únosnosti území, p�ipustit i od�vodn�ný návrh rozptýlené obytné zástavby. 

- Up�ednost�ovat intenzifikaci využití stávajících zastav�ných ploch p�ed extenzivním roz-
vojem, obnovit uvoln�ní okraj� zastavitelných území v kontaktu se svažitými lesními okra-
ji, navázat na stávající krajinotvorné a m�stotvorné prvky. 

- P�izp�sobit plošnou koncepci rozvoje m�sta vývoji klimatu soust�ed�ním zástavby do 
kompaktních zastavitelných ploch s menšími energetickými ztrátami a ohrožením v�try 
odd�lených pásy zelen� - eliminace tepelného ostrova m�sta. 

- P�esm�rovat rozvoj zastavitelných ploch do dosud nep�etížených mikroklimaticky vhod-
ných lokalit, �ešit st�ety environmentální únosnosti, ekonomické výhodnosti a urbanistické 
atraktivnosti návrhových lokalit. 

- Stabilizovat prostory ur�ené k dostavb� a p�estavb� stavební struktury m�sta vytvo�ením 
p�ehledné dopravní kostry, p�i zkapacit�ování dopravní kostry v zástavb� aplikovat m�st-
ská �ešení s vazbou na parter a bez nutnosti demolic prostorov� kvalitních objekt�. 

- Respektovat dosud nenapln�né p�estavbové plochy navržené v platném ÚPML zejména 
v Dolním centru m�sta, �ešit narovnání nejasného prostorového i funk�ního vztahu p�ed-
nádražní i zanádražní �ásti m�sta k hlavnímu železni�nímu nádraží. 

- Navrhnout urbanistická opat�ení ke zmírn�ní d�sledk� neadekvátních forem novodobé 
zástavby na hranici historického jádra, nap�. Bída II. 

- V zájmu zachycení územní diferenciace m�sta a pro zachování srovnatelnosti sledovat 
základní rozd�lení území m�sta na 11 bilan�ních sektor� v souladu s provedenými pr�-
zkumy a rozbory pro ÚP. 

- V zastav�ném území a v zastavitelných plochách pomocí regulativ� v maximální mí�e 
chránit stávající plochy zelen� a místní plochy rekreace a sportu. 

- Respektovat ochranu nemovitých kulturních památek v�etn� národní kulturní památky a 
památkové zóny a nastavit vhodné podmínky pro využití ploch se stavbami nemovitých 
kulturních památek. 

- Jasn� vymezit a kategorizovat plochy s rozdílným zp�sobem využití v souladu s jejich 
definicí dle vyhlášky �.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (pro-
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vád�cí p�edpis k zákonu �.183/2006Sb. - dále jen vyhláška �.501/2006Sb.) a uvést p�í-
slušné regulativy (nap�. územn� diferencovat regulaci výšky staveb a procento zastav�ní 
pozemku), kategorie ploch lze v ÚP dle pot�eby koncep�ního �ešení a s ohledem na cha-
rakter území dále podrobn�ji �lenit. 

- Plochy s rozdílným zp�sobem využití �lenit na plochy stabilizované - stav, plochy zm�n 
využití území - návrh a plochy územních rezerv - územní rezerva. 

Z hlediska jednotlivých ploch s rozdílným zp�sobem využití je t�eba uplatnit následující 
�ešení: 

Plochy bydlení 

- Zahrnout do ploch bydlení zejména pozemky bytových dom�, pozemky rodinných dom�, 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky ve�ejných prostran-
ství. 

- Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci zahrnout do ploch bydlení pouze tehdy, spl�ují-li 
podmínky §20 odst. 4 a 5. vyhlášky �.501/2006 Sb. 

- Pozemky souvisejícího ob�anského vybavení zahrnout do ploch bydlení. 

- Zahrnout do ploch bydlení pozemky dalších staveb a za�ízení, které nesnižují kvalitu pro-
st�edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slu�itelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatel�m v takto vymezené ploše. 

- Podrobn�ji prov��it zastavitelnost, resp. vhodnost využití v ÚPML již navržených ploch pro 
bytovou výstavbu, a to s ohledem na p�ehodnocenou výhledovou velikost, která m�že 
atakovat (v�etn� cizinc�) hranici 110 000 bydlících obyvatel. 

- Dosud nevyužité perspektivní návrhové plochy platného ÚPML doplnit o nové lokality pro 
bydlení v kapacitách vycházejících z p�edpokládaného vývoje obyvatel se zapo�tením 
další nabídky ploch a p�im��ených rezerv. 

- Tyto plochy �ešit ve variantách s ohledem na vlastnickou dosažitelnost pozemk�, dopravní 
dostupnost a obsluhu území, možnosti p�ipojení na technickou infrastrukturu a další p�ed-
poklady napl�ování ÚP. 

- Stanovit tzv. optimální ubytovací kapacity bytového fondu podle sektor� (urbanistických 
obvod�) jako podklad pro modelování budoucího vývoje rozmíst�ní a po�tu obyvatel / uži-
vatel� bytového fondu na území m�sta. 

- Navrhnout oživení sektor� ohrožených rizikem zvýšené nezam�stnanosti a sociáln�-
ekonomických problém�. 

Plochy rekreace 

- Zahrnout do ploch rekreace pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších sta-
veb a za�ízení, které souvisejí a jsou slu�itelné s rekreací, nap�íklad ve�ejných prostran-
ství, ob�anského vybavení, ve�ejných tábo�iš�, p�írodních koupališ�, rekrea�ních luk a dal-
ších pozemk� související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu pro-
st�edí ve vymezené ploše a jsou slu�itelné s rekrea�ními aktivitami. 

- Jasn� rozd�lit plochy rekreace na plochy zastavitelné (nap�. sportovní areály, golfová h�iš-
t�, chatové osady,...) a plochy nezastavitelné (nap�. zahrádkové osady bez staveb, p�í-
rodní h�išt�, lyža�ské sjezdové trat�,...). 

- �ešit návrhem nových ploch v jiných sektorech vysokou zát�ž území ostatními uživateli 
území (zejména jednodenními) v prostoru Ješt�dského h�betu a Jizerských hor. 

- Posoudit možnosti a podmínky rozší�ení rekrea�n� sportovních ploch v sektorech s jejich 
podpr�m�rnou nabídkou - Východ, Jihovýchod a Jih v�etn� Rochlice – Nová Ruda. 

- �ešit st�ety rozvoje sportovn� rekrea�ních aktivit se zvláštní ochranou p�írody – 
nap�. CHKO Jizerské hory, P�írodní park Ješt�d. 
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- Nep�ipustit expanzi nevhodných forem cestovního ruchu a dalšího zat�žování p�írodn� 
cenných území. 

- Zhodnotit rekrea�ní využití p�ím�stských les�, dotvo�it zelený skelet m�sta s využitím pro 
každodenní rekreaci. 

- Posoudit další koncepci a rozší�ení sportovn� rekrea�ních ploch v návaznosti na Mlýnský 
rybník ve Vesci s ohledem na blízkost a potenciál budovaného areálu zimních sport� a 
celoro�ní rekreace Vesec (Pod Špi�ákem). 

- Zapracovat revitalizaci sportovn� rekrea�ní zóny v širším okolí Harcovské p�ehrady. 

- Prov��it možnost umíst�ní vodní nádrže s rekrea�ními plochami v Machnín� na potoce 
pod Karlovem. 

- Prov��it možnosti sportovn� rekrea�ního využití vojenského cvi�išt� Rad�icích. 

- Prov��it možnosti dalšího rozvoje sportovn� rekrea�ního areálu Ješt�d a využití svah� 
Hluboké pro rekrea�ní lyžování. 

- Prov��it zám�r plochy autokempu v míst� stávajícího divadla v Lidových sadech 
v souvislosti s celkovou revitalizací Lidových sad�. 

- Zapracovat zám�r rozhledny na Císa�ském kameni. 

Další pokyny jsou uvedeny v kapitole e) Ve�ejné ob�anské vybavení. 

Plochy ob�anského vybavení 

- Do ploch ob�anského vybavení zahrnout zejména pozemky, stavby a za�ízení ob�anské-
ho vybavení pro vzd�lávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, kulturu, ve�ejnou 
správu, ochranu obyvatelstva, pro obchodní prodej, stravování, služby, ubytování, t�lový-
chovu a sport, v�du a výzkum a související pozemky dopravní a technické infrastruktury. 

Další pokyny jsou uvedeny v kapitole e) Ve�ejné ob�anské vybavení. 

Plochy ve�ejných prostranství 

- Do ploch ve�ejných prostranství zahrnout stávající a navrhované pozemky jednotlivých 
druh� ve�ejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruk-
tury a ob�anského vybavení, slu�itelné s ú�elem ve�ejných prostranství. 

Další pokyny jsou uvedeny v kapitole e) Ve�ejná prostranství. 

Plochy smíšených obytných 

- Do ploch smíšených obytných zahrnout zpravidla pozemky staveb pro bydlení, p�ípadn� 
staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky ob�anského vybavení a ve�ejných prostranství a 
dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

- Do ploch smíšených obytných zahrnout pouze pozemky staveb a za�ízení, které svým 
provozováním a technickým za�ízením nenarušují užívání staveb a za�ízení ve svém okolí 
a nesnižují kvalitu prost�edí souvisejícího území, nap�íklad nerušící výroba a služby, ze-
m�d�lství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zát�ž v území. 

Plochy dopravní infrastruktury 

- Do ploch dopravní infrastruktury zahrnout pozemky staveb a za�ízení: 

 stávajících a nov� navržených silnic I. až III.t�ídy a rychlostních komunikací, místních ko-
munikací I. a II.t�ídy a významných místních komunikací III.t�ídy (obslužné komunikace), 
odstavných a parkovací plochy, ploch dopravních za�ízení (nap�. autobusové nádraží, 
hromadné garáže aj.) pokud nejsou sdruženy v jiných plochách, 

 dráhy, v�etn� násp�, zá�ez�, op�rných zdí, most�, kolejiš� a doprovodné zelen�, dále 
pozemky za�ízení pro drážní dopravu, nap�íklad stanice, zastávky, nástupišt� a p�ístupo-
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vé cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, p�ekladiš� a správních bu-
dov, 

 letišt� v�etn� obslužných komunikací, garáží, parkoviš� a odstavných stání, 

 logistických center - plochy kombinované dopravy zahrnující za�ízení a stavby terminál� 
kombinované dopravy a pozemky pro související výrobu a skladování. 

Další pokyny jsou uvedeny v kapitole e) Dopravní infrastruktura. 

Plochy technické infrastruktury 

- Do ploch technické infrastruktury zahrnout zejména pozemky vedení, staveb a s nimi pro-
vozn� souvisejících za�ízení technického vybavení, nap�íklad vodovod�, vodojem�, kana-
lizace, �istíren odpadních vod, staveb a za�ízení pro nakládání s odpady, trafostanic, 
energetických vedení, komunika�ních vedení ve�ejné komunika�ní sít�, elektronických 
komunika�ních za�ízení ve�ejné komunika�ní sít� a produktovody pokud nejsou sdružena 
v jiných plochách. Sou�ástí t�chto ploch mohou být i pozemky související dopravní infra-
struktury. 

- Vycházet z platné koncepce �ešení jednotlivých systém� technické infrastruktury ve m�s-
t�. 

- Dimenzovat kapacity technické infrastruktury na cca 110 000 – 115 000 uživatel� území. 

Další pokyny jsou uvedeny v kapitole e) Technická infrastruktura. 

Plochy výroby a skladování 

- Do ploch výroby a skladování zahrnout zpravidla pozemky staveb a za�ízení pro výrobu a 
skladování, nap�íklad pro t�žbu, strojírenství, chemii, skladové areály, pozemky zem�d�l-
ských staveb a pozemky související ve�ejné infrastruktury. 

- Navrhnout regeneraci výrobních ploch na jiné funkce – nap�. Dolní centrum, Kate�inské 
údolí, Je�áb. 

- Navrhnout revitalizaci stávajících pr�myslových areál� v neproblematických polohách pro 
výrobní funkci. 

- Vymezit vhodné lokality pro další pr�myslovou zónu nap�. v sektoru Severozápad – 
Machnín. 

- Vymezit nové rozvojové výrobní plochy zejména pro menší podnikatele – nap�. v okolí 
pr�myslové zóny Jih, podél komunikací I/14 a I/35, za letišt�m Liberec. 

- posoudit využití ploch v k. ú. Horní R�žodol mezi železni�ními trat�mi. 

- �ešit p�estavbu a revitalizaci výrobního zóny mezi centrem a �ekou Nisou ve Vratislavi-
cích n/N. (Intex a.s.).  

- Neutralizovat urbanistickými opat�eními st�ety výroby s dalšími m�stskými funkcemi. 

Plochy smíšené výrobní 

- Plochy smíšené výrobní vymezovat v p�ípadech, kdy s ohledem na charakter území není 
ú�elné jeho �len�ní nap�íklad na plochy výroby a skladování, plochy dopravní a technické 
infrastruktury, plochy t�žby nerost� a plochy specifické. 

- Do plochy smíšených výrobních umožnit umíst�ní široké škály p�edem nespecifikovaných 
ekonomických aktivit, pro n�ž není ú�elné vymezovat samostatné plochy s rozdílným 
zp�sobem využití. 

Plochy vodní a vodohospodá�ské 

- Do ploch vodních a vodohospodá�ských zahrnout pozemky vodních ploch, koryt vodních 
tok� a jiné pozemky ur�ené pro p�evažující vodohospodá�ské využití. 
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- Posoudit možnost obnovení zám�ru víceú�elové vodní nádrže na Lu�ním potoce pod 
Mlýnským rybníkem. 

- Prov��it návrh reten�ních nádrží na Ostašovském potoce, na p�ítoku Kunratického potoka. 

- Prov��it novou plochu pro víceú�elovou vodní nádrž v Machnín� na potoce pod Karlovem. 

- Vyhledat p�ípadn� další plochy pro umíst�ní nových víceú�elových vodních ploch pro let-
ní-vodní sporty, retenci, tvorbu krajiny a mikroklimatu. 

Plochy zem�d�lské 

- Do ploch zem�d�lských zahrnout zejména pozemky zem�d�lského p�dního fondu, po-
zemky staveb, za�ízení a jiných opat�ení pro zem�d�lství a pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury. 

- Postupovat ohledupln� vzhledem k ochran� zem�d�lského p�dního fondu, zvlášt� chránit 
p�dy s vyššími t�ídami ochrany (I. a II.), prov��it funk�nost vložených investic ke zvýšení 
úrodnosti p�dy (meliorace). 

- Vyhodnotit a zd�vodnit v souladu s platnými p�edpisy navržené zábory zem�d�lské p�dy 
pro rozvoj m�sta. 

- Vytvá�et územní p�edpoklady pro obnovu živo�išné výroby a pro o�ekávaný nár�st p�sto-
vání biomasy pro energetické ú�ely. 

Plochy lesní 

- Do ploch lesních zahrnout zejména pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa, pozemky staveb 
a za�ízení lesního hospodá�ství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

- Navrhnout zalesn�ní drobných �ástí území vyplývající z logiky územního �ešení ÚP. 

- Prov��it možnost vyhrazení prostoru na lesní ploše pro „singletrack“, kdy tento sport nemá 
požadavky na zábory. 

- Postupovat citliv� a pokud možno minimalizovat zábor lesní p�dy. 

- Vyhodnotit a zd�vodnit v souladu s platnými p�edpisy navržené zábory lesní p�dy pro 
rozvoj m�sta. 

Plochy p�írodní 

- Do ploch p�írodních za�adit na území m�sta plochy v II.zón� odstup�ované ochrany p�íro-
dy CHKO Jizerské hory, plochy v maloplošných zvlášt� chrán�ných územích, plochy ev-
ropsky významných lokalit, všechna biocentra v�etn� nov� navržených úprav jejich vyme-
zení a plochy registrovaných významných krajinných prvk�. 

- Rozd�lit plochy p�írodní na plochy lesní a nelesní. 

Plochy smíšené nezastav�ného území 

- Do ploch smíšených nezastav�ného území zahrnout pozemky zem�d�lského p�dního 
fondu, pozemky vodních ploch a koryt vodních tok� bez rozlišení p�evažujícího zp�sobu 
využití, pozemky p�irozených a p�írod� blízkých ekosystém� a pozemky související do-
pravní a technické infrastruktury. 

Plochy t�žby nerost� 

- Do ploch t�žby nerost� zahrnout plochu t�žby žuly v lomu Ruprechtice v�etn� ploch pro 
ukládání do�asn� nevyužívaných nerost� a odpad� (odvaly), pozemky staveb a technolo-
gických za�ízení pro t�žbu a související dopravní a technické vybavenosti. 

- Navrhnout úpravu a rekultivaci vyt�žené �ásti území, nenavrhovat nové areály t�žby ne-
rost� na území m�sta. 

Plochy specifické 
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- Do ploch specifických zahrnout specifické plochy areál� Armády �R a plochy civilní 
ochrany. 
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e) požadavky na �ešení ve�ejné infrastruktury 
Požadavky na �ešení dopravní a technické infrastruktury, ob�anského vybavení a ve�ej-

ných prostranství, jejich kapacit a rozmíst�ní na území m�sta budou vycházet z variant výhledové 
velikosti 110 000 – 115 000 tzv. potenciálních uživatel� území. 

Z hlediska jednotlivých oblastí ve�ejné infrastruktury je t�eba uplatnit následující �ešení: 

Dopravní infrastruktura 

- vytvo�it územní podmínky ke zlepšení propojení m�sta Liberec s okolními obcemi a regio-
ny prost�ednictvím návrhu odpovídající silni�ní a železni�ní sít� ve vztahu k p�epravním 
pot�ebám v širších vztazích, respektovat �ešení navržená v ZÚR LK 

- zp�esnit a stabilizovat dopravní plochy a koridory silnice R35, silnice I/35 Turnov - Liberec 
- Hrádek n/N, silnice I/13 Liberec - Mníšek - D�t�ichov, silnice I/14 Liberec - Jablonec n/N 

- pro vymezenou a klasifikovanou sí� silnic a místních komunikací na území m�sta prov��it 
možnosti jejího dopln�ní o úseky p�ekrývající p�etížené �ásti existující komunika�ní sít� 
ve stávajícím nebo prognózovaném stavu dopravního objemu doloženého kapacitním 
rozborem a respektovat normovou kategorizaci silnic II. a III. t�ídy 

- navrhnout zkvalitn�ní dopravní p�ístupnosti území pod „Ješt�dským h�betem“ sb�rnou 
obvodovou komunikací v pásmu územní ochrany obchvatové komunikace a jejím využitím 
pro tangenciální propojení a dopravní obsluhu západních sektor� m�sta 

- prov��it variantní �ešení - silnice I/35 s vnitrozemím tunelem pod Ješt�dským h�betem x  
zlepšení parametr� silnice III/2784 v úseku Liberec – Sv�tlá pod  Ješt�dem  

- prov��it možnosti odleh�ení jižní tangenty centra m�sta 

- upravit trasy navržených páte�ních sb�rných komunikací a dopravních napojení rozvojo-
vých lokalit, zajistit p�ehledné napojení hlavních m�stských t�íd na základní komunika�ní 
kostru 

- navrhnout dopravní zklidn�ní centrální zóny a lokálních center 

- zp�esnit a stabilizovat dopravní plochy a koridory železni�ních tratí Turnov - Liberec - 
Frýdlant (dle Studie SUDOP), Liberec - Chrastava - Hrádek n/N 

- reagovat na možnost p�eložení železni�ní trati na �eskou Lípu s d�sledky zklidn�ní stáva-
jící trati v prostoru m�sta 

- vytvá�et územní podmínky pro využití spole�ného potenciálu železni�ních a tramvajových 
tratí - projekt Regiotram Nisa 

- zabezpe�it územní ochranu p�ípadných dalších výhledových tras tramvajových linek 
(nap�. do Ruprechtic, Vesce, Doubí, pr�myslových zón, Pavlovic,...) v�etn� ploch ur�e-
ných pro pot�ebnou technickou infrastrukturu 

- �ešit rozší�ení systému hromadné dopravy do st�žejních rekrea�ních prostor� i s možností 
využití nekonven�ních systém� – pozemní lanová dráha do Bed�ichova 

- navrhnout reorganizaci p�ednádražních prostor�, prov��it efektivn�jší uspo�ádání p�ímého 
p�estupu kolejové MHD k železni�ním uzlu  

- stabilizovat a dopravn� napojit plochy letišt� Liberec s nadregionálním významem 

- vytvo�it podmínky pro zvýšení kapacity parkovacích míst v centru m�sta, v lokalitách sou-
st�ed�né bytové zástavby a u hlavních atraktivit m�sta 

- navrhnout rozší�ení sít� cyklostezek odd�lených od motorových komunikací a navrhnout 
rozší�ení a sjednocení systému cyklotras v širších souvislostech 

- navrhnout protažení jižního p�šího tunelu pod nádražím do prostoru Je�ábu 
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Technická infrastruktura - zásobování vodou 

- zachovat sou�asný systém zásobování m�sta pitnou vodou z oblastního vodovodu Libe-
rec-Jablonec n/N 

- pro další rozvoj bude vhodné prov��it díl�í koncep�ní zm�nu – nové tlakové pásmo týkají-
cí se nejníže položených �ástí m�sta 

- �ešit zásobování vodou hlavn� v oblastech Doubí–Vesec, Kunratice, Harcov, Ruprechtice, 
Machnín, Bed�ichovka, Krásná Studánka, Rad�ice, Kate�inky  

- navrhnout novou akumulaci pitné vody v Krásné Studánce, Rad�icích a v oblasti Ruprech-
tice-Horská 

- zajistit zásobování vodou nov� zastavovaných lokalit 

Technická infrastruktura - odkanalizování 
- zachovat sou�asný systém sb�ra�� a hlavních kmenových stok s �išt�ním na centrální 

�istírn� odpadních vod 
- p�i odvád�ní �istých srážkových vod uplat�ovat v maximální mí�e retenci v území, navr-

hovat na vhodných místech deš�ové zdrže na „�isté“ deš�ové vody s postupným vypouš-
t�ním t�chto vod do kanaliza�ního systému 

- �ešit dopln�ní chyb�jící kanaliza�ní sít� a hlavn� kanaliza�ního sb�ra�e podél �erné Nisy 
v �ástech Kate�inky, Rad�ice a Krásná Studánka, dopln�ní kanalizace v Machnín� 
v�. p�e�erpání na centrální �OV  

- �ešit návrh chyb�jící kanalizaci severn� nad ulicí Tanvaldskou u pivovaru a v povodí K�e-
menného potoka 

- zajistit území pro reten�ní nádrže na zadržení p�ívalových deš�ových vod 
- navrhnout likvidaci splaškových a deš�ových vod z nov� zastavovaných lokalit, odpadní 

vody odvád�t p�ednostn� do kanaliza�ního systému a na centrální �OV 
-  dopln�ní kanaliza�ní sít� �ešit oddílným systémem 

Technická infrastruktura - zásobování elektrickou energií 
- posoudit pot�eby elektrické energie pro nov� zastavované lokality ve m�st� jako celku a 

následn� vyhodnotit pot�eby transformoven Liberec-Doubí a Liberec-R�žodol I 
- stabilizovat umíst�ní transformovny Liberec-Nové Pavlovice v�. p�ipojení vrchním dvojve-

dením 
- �ešit propojení transformovny Liberec-Východ s transformovnou Liberec-Pavlovice vede-

ním VVN 110 kV 
- �ešit umíst�ní a p�ipojení alternativních zdroj� el. energie (nap�. geotermálních elektráren, 

malých vodních elektráren, fotovoltaických elektráren...) 
- navrhnout rozvody VN pro nové zastavitelné plochy, up�ednost�ovat kabelová vedení 

Technická infrastruktura - zásobování plynem, teplem 
- navrhnout rekonstrukci systému NTL plynovod� na STL 
- plynofikovat nové lokality zástavby, stávající lokality s rodinnými domy spalujícími dosud 

pevná paliva pokud možno p�evést na zemní plyn 
- zachovat a dále rozvíjet systém CZT v�etn� napojení nových ekologických zdroj� (geo-

termální energie), navrhnout odstran�ní parovodních rozvod� z problematických tras 
v�etn� koryta �eky Lužické Nisy, up�ednost�ovat podzemní vedení 
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- navrhnout v�tší využití obnovitelných zdroj� energií (tepelná �erpadla, spalování biomasy) 

Technická infrastruktura elektronické komunikace, informa�ní systémy 

- konkrétní požadavky z hlediska problematiky elektronických komunikací se neuplat�ují 

Technická infrastruktura - nakládání s odpady 

- vytvo�it územní p�edpoklady pro rozší�ení ploch pro za�ízení na materiálové využití odpa-
d� 

- nenavrhovat na území m�sta nové plochy pro skládky odpad� 

Ob�anské vybavení 

- umís�ovat za�ízení ob�anského vybavení v souladu s požadavky vyhlášky �.501/2006 Sb. 
bu� v samostatn� vymezených plochách ob�anského vybavení nebo v plochách smíše-
ných resp. malá za�ízení v plochách bydlení 

- jednotlivá za�ízení ob�anského vybavení posuzovat z hlediska vhodnosti umíst�ní podle 
obor� �innosti a poskytovaných služeb 

- respektovat p�i �ešení ÚP existující za�ízení ob�anského vybavení pokud nebudou na 
p�ekážku celkové koncepce 

- vytipovat atraktivní rezervní plochy pro p�edem nespecifikovaná za�ízení ve�ejného ob-
�anského vybavení - výstavišt�, koncertní sí�, výzkumné ústavy, zábavní parky, krajskou 
nemocnici,... 

- prov��it možnost využití areálu bývalé Textilany p�i respektování navrženého koridoru 
tramvajové trat� Liberec – Jablonec nad Nisou 

- up�ednostnit dopravní obsluhu objekt� ob�anského vybavení prost�edky ve�ejné dopravy 
(p�edevším v centrální oblasti m�sta) p�ed individuální dopravou 

- posoudit územn� technické rezervy u stávajících obchodních zón v sektorech Jih a Seve-
rozápad pro realizaci dopl�ujících forem a za�ízení prodeje a služeb (Retail Parks) 

- navrhnout územní rezervy ur�ené pro p�ípadné posílení obchodní vybavenosti v sekto-
rech Sever, Severovýchod, Východ a Jihovýchod 

- �ešit dostupnost a zkvalit�ování ve�ejných služeb v�etn� vytvá�ení a zlepšování služeb 
pro podnikání a podnikatelské subjekty 

- �ešit rozvoj turisticko-rekrea�ních služeb a s tím související základní a doprovodné infra-
struktury jako d�ležitého zdroje ekonomické prosperity 

- �ešit rozši�ování sít� za�ízení sociální pé�e s ohledem na m�nící se rozmíst�ní a v�kovou 
strukturu obyvatel, zajišt�ní nových ploch pro domovy sociální pé�e 

- vytvo�it územní podmínky pro umíst�ní za�ízení bezpe�nostních složek v rizikových lokali-
tách 

- vytvo�it územní podmínky pro výstavbu nových mate�ských škol 

- respektovat plochu na výstavbu Centra vzd�lanosti Libereckého kraje v areálu výstavišt� 

- vymezit plochu pro realizaci nového areálu Zdravotnické záchranné služby LK 
u k�ižovatky ulic Krej�ího a Broumovská 

- �ešit rozší�ení kapacit h�bitov� návrhem nových i rozší�ením stávajících a zajišt�ní kultur-
nosti jejich okolí zejména v SZ �ásti m�sta 

- zajistit územní podmínky pro výstavbu nového kostela v lokalit� Nová Ruda, realizaci 
kláštera u kostela U Obrázku 
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- posoudit kapacity, strukturu a dostupnost ploch a vybavenosti pro sport a rekreaci 
v jednotlivých sektorech a provést návrh jejich homogenizace s ohledem na nerovnom�r-
né rozmíst�ní ploch 

- v sektorech s podpr�m�rnou nabídkou rekrea�n� sportovních ploch na obyvatele (Vý-
chod, Jihovýchod, Jih, Rochlice-Nová Ruda) posoudit možnosti jejich rozší�ení 

- zapracovat rozší�ení areálu pro letní rekreaci a sport u koupališt� Sluní�ko ve Vratislavi-
cích n/N 

- zapracovat zám�r rozší�ení areálu m�stského stadionu v Máchov� ulici v blízkosti geogra-
fického t�žišt� m�sta, zlepšit dopravní p�ístupnost pro cizí návšt�vníky 

- zapracovat zám�r rozší�ení sportovního areálu podél Nisy od fotbalového stadionu až do 
Pavlovic 

- posoudit koncepci územn� technických nárok� a dalšího rozvoje areálu zimních sport� 
Ješt�d a sportovn� rekrea�ní využití svah� na Hluboké 

Ve�ejná prostranství 

- stabilizovat ve�ejná prostranství v lokálních centrech, historických radiálách a dalších d�-
ležitých m�stských prostorech s prioritou vytvo�ení spole�enského parteru 

- vzájemn� provázat plochy ve�ejných prostranství do uceleného celom�stského systému 

- v rámci ve�ejných prostranství po�ítat s prostory pro chodce (trasy in line, „pejska�i“, roz-
voj chodník� aj.) 

- stabilizovat možnost p�šího pr�chodu do Lidových sad� p�i realizaci Purky�ova arboreta 
mezi ZOO a Botanickou zahradou 

- snížit dopravní zatížení ve�ejných prostranství vhodným �ešením dopravní problematiky 

- p�i �ešení ÚP zohlednit aktualizovaný generel ve�ejné zelen� m�sta Liberec 

- doplnit plochy zelen� zejména v centrální �ásti a jejich provázání do krajiny 

- navrhnout revitalizaci p�írodních pás� podél Lužické i �erné Nisy i malých vodních tok� 

- propojit atomizované plochy urbanizované zelen� rozptýlené po území m�sta do pokud 
možno spojitého systému využívajícího regenerace údolí vodote�í a nezastavitelných 
svah� k provázání s p�ím�stskou krajinou 

- zam��it se na revitalizaci následujících území 

 
sektor charakteristika zám�ru 
001- 
Centrum 

posílení ploch ve�ejné zelen� v pásu podél Nisy na úkor zahrádkových osad ve Wintrov� ulici, 
extenzivn� využívaných servisních ploch za teplárnou a v centrální zón� 

003- 
Východ 

založení pásu izola�ní zelen� mezi novou trasou silnice I/14 a obytnou zástavbou Kunratic 

004- 
Rochlice-NR 

posílení ploch ve�ejné zelen� v pásu podél Nisy na úkor extenzivn� využívaných servisních ploch 
výrobních zón 

005-
Jihovýchod 

posílení ploch ve�ejné zelen� na h�ebenu mezi pivovarskými rybníky a Prose�ským h�ebenem a 
v údolích pod Tyršovou chatou 

006- 
Jih 

posílení ploch ve�ejné zelen� v pásu podél Lu�ního, Doubského a Pilínkovského potoka a v údolích pod 
Špi�ákem a Hlubokou, založení pásu izola�ní zelen� mezi novou trasou západní tangenty a obytnou 
zástavbou Pilínkova 

007-
Jihozápad 

založení pásu izola�ní zelen� mezi novou trasou západní tangenty a obytnou zástavbou Horního 
Hanychova 

008- 
Západ 

posílení ploch ve�ejné zelen� v pásu podél Ostašovského potoka a v údolích pod Ješt�dem 
založení pásu izola�ní zelen� mezi novou trasou západní tangenty a obytnou zástavbou Karlinek a 
Ostašova 

009- 
Za nádražím 

posílení ploch ve�ejné zelen� v pásu podél Františkovského potoka a v údolí pod letišt�m Liberec 

010- 
posílení ploch ve�ejné zelen� v okolí letišt� Liberec a v údolí potoka pod Karlovem, založení pásu 
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Severozápad 
izola�ní zelen� mezi trasami nové západní tangenty a silnice I/35 a obytnou zástavbou Machnína 

011- 

Sever 

posílení ploch ve�ejné zelen� v údolí Krásnostudáneckého potoka, založení pásu izola�ní zelen� mezi 
novou trasou silnice I/13 a obytnou zástavbou Krásné Studánky 
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f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
V souladu se zpracovanými pr�zkumy a rozbory bude návrh územního plánu respektovat, 

chránit a dále rozvíjet vymezené hodnoty území. 

P�írodní hodnoty 

Jedná se zejména o hodnoty prost�edí, které není významn� zm�n�no a dot�eno urbani-
zací: 

- výhradní ložiska nerostných surovin  

- Lužická porucha – možnost využití geotermální energie  

- CHOPAV Jizerské hory (na území m�sta �ást) 

- p�íznivá mikroklimatická poloha hodnota jižních svah� východní �ásti území pro bydlení a 
severních svah� Ješt�dského h�betu pro zimní sporty 

- zdroje pitné vody s dostate�nou kapacitou 

- zdroje p�írodních minerálních vod Vratislavice n/N 

- vodní toky a plochy 

- zem�d�lské pozemky I. a II. t�ídy ochrany ZPF 

- lesní p�da 

- ÚSES - biocentra bez ohledu na jejich biogeografický význam 

- území P�írodního parku Ješt�d (na území m�sta �ást) 

- území CHKO Jizerské hory (na území m�sta �ást) 

- území veškerých maloplošných zvlášt� chrán�ných území - NPR, PR, PP 

- VKP registrované i ze zákona 

- lokality s výskytem chrán�ných druh� rostlin a živo�ich� 

- vymezené p�írodní biotopy s nejvyšší reprezentativností a zachovalostí z výsledk� terén-
ního mapování NATURA 2000 

- vyhlášené památné stromy 

- Ješt�d hlavní krajinná dominanta nadregionálního významu 

- významné krajinné dominanty Císa�ský kámen, Dra�í vrch, Žulový vrch, �erná hora, Plá-
n� 

- významné p�írodní masivy, pohledové horizonty  

P�i návrhu územního rozvoje m�sta, koncepce uspo�ádání krajiny a vymezení ploch s 
rozdílným zp�sobem využití se požaduje: 

- vytvá�et územní podmínky pro zabezpe�ení ochrany a pé�e o p�írodní hodnoty území 
up�ednost�ováním šetrných forem využívání území v zájmech ochrany p�írody a krajiny 
v souladu s principy udržitelného rozvoje 

- navrhovat zvyšování zastoupení p�írodních složek v narušených územních �ástech, 
obecn� dbát na zachování p�írodních a p�írod� blízkých biotop� 

- postupovat citliv� s ohledem k ochran� zem�d�lských pozemk�, zvlášt� chránit p�dy 
s vyššími t�ídami ochrany 

- postupovat citliv� s ohledem k ochran� pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa a respek-
tovat pokud možno 50 m pásmo od okraje lesních pozemk�, zastavitelné plochy navrho-
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vat tak, aby na nich bylo možné umíst�ní objekt� mimo minimální p�ípustné odstupové 
vzdálenosti od lesa 

- p�istupovat citliv� k �ešení rozvoje sportovn� rekrea�ních areál�, zejména lyža�ských, ve 
smyslu ochrany p�írodních hodnot území 

- respektovat uplatn�ní plynulého p�echodu zastav�ných ploch do okolní krajiny, p�írodní 
kvality Ješt�dského h�betu a úbo�í Jizerských hor, údolní nivy vodních tok� p�echázející 
ze zastav�ného území do souvisle zalesn�ného území 

- respektovat estetickou hodnotu území zvýrazn�nou �lenitostí krajiny s nadregionální p�í-
rodní dominantou hory Ješt�d s kultivovan� zapojeným televizním vysíla�em 

- respektovat území vymezených význa�ných typ� krajiny, hlavní krajinné dominanty, nové 
zastavitelné plochy neumis�ovat do území významných p�írodních masiv� ohrani�ujících 
libereckou kotlinu a tvo�ících pohledové horizonty m�sta, nové technické prvky do krajiny 
umis�ovat uvážliv� s ohledem na krajinný ráz 

- stanovit základní podmínky ochrany krajinného rázu jako sou�ást podmínek pro využití 
ploch s rozdílným zp�sobem využití, zohlednit v pr�zkumech a rozborech pro ÚP vyme-
zené oblasti krajinného rázu a krajiná�ské �len�ní území 

- stanovit regulativy využití území v jednotlivých zónách krajinného rázu a dle typu krajiny, 
stanovit zásady nezastavitelnosti volné krajiny, p�itom vycházet ze zákona �. 
114/1992 Sb. v platném zn�ní 

- zohlednit koncepci uspo�ádání krajiny vymezenou na území CHKO Jizerské hory 

Kulturní hodnoty 

- m�stská památková zóna 

- národní kulturní památka Ješt�d 

- nemovité kulturní památky (dle seznamu v P+R) 

- území s archeologickými nálezy 

- lokální centra historických obcí s dochovanými fragmenty lidové architektury 

- soubory dalších hodnotných objekt� zejména spojených s pr�myslovou revolucí 

- obytné celky p�edevším charakteru zahradních m�st z r�zných etap vývoje m�sta 

P�i návrhu územního rozvoje m�sta, koncepce uspo�ádání zastavitelného území a vyme-
zení ploch s rozdílným zp�sobem využití se požaduje: 

- �ešit dostavbu a rozvoj území vyhlášené m�stské památkové zóny, cílen� regulovat no-
vou zástavbu 

- prov��it možnost rozší�ení m�stské památkové zóny o tzv. Liebigovo m�ste�ko 

- vytvá�et územní podmínky pro zabezpe�ení ochrany a pé�e o chrán�ná památková území 
a nemovitý památkový fond 

- usilovat o kvalitu a soulad �ešení nové zástavby v okolí chrán�ných památkových území a 
objekt�, nep�ipoušt�t výrazov� nebo funk�n� konkuren�ní územní zásahy 

- vytvá�et územní podmínky pro p�im��ené, významu odpovídající a šetrné využívání pa-
mátkových objekt� i m�stské památkové zóny pro kulturní i komer�ní ú�ely p�edevším ve 
vazbách na rozvoj cestovního ruchu, kongresové a poznávací turistiky 

Urbanistické hodnoty 

- provázanost funk�ních ploch s krajinným zázemím nezastavitelných enkláv údolí a svah� 

- zachovalá polycentrická funk�ní a prostorová struktura m�sta 
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- historické obytné soubory promíšené s celom�stskou vybaveností 

- dynamicky se rozvíjející soust�ed�né výrobní a obchodn� výrobní zóny v pásu podél pá-
te�ní silnice I/35 

- významné vyhlídkové body 

 

P�i návrhu územního rozvoje m�sta, koncepce uspo�ádání zastavitelného území a vyme-
zení ploch s rozdílným zp�sobem využití se požaduje: 

- respektovat historicky vzniklou urbanistickou strukturu m�sta s významným potenciálem 
pr�myslového, technického a stavebního d�dictví, jakožto základ díl�ích rozvojových kon-
cepcí, v symbióze ochrany starého a rozvoje nového 

- up�ednost�ovat intenzifikaci využití již urbanizovaných území a optimalizovat rozsah za-
stav�ných a zpevn�ných ploch 

Civiliza�ní hodnoty 

- silný zpracovatelský pr�mysl, silná pozice libereckých stavebních firem 

- vysoká kupní síla území (obyvatel a ostatních uživatel� území) 

- atraktivita území pro celoro�ní cestovní ruch, p�sobení nasávací síly m�sta 

- poloha m�sta v blízkosti SRN / Saska a Polska, Mladé Boleslavi a Prahy 

- bohatá nabídka p�írodních a kulturních atraktivit a za�ízení pro cestovní ruch 

- celková dobrá dopravní dostupnost území ze st�edoevropského regionu (silnice R35, 
I/35), hustá sí� silnic a železni�ních tratí 

- dob�e rozvinutá MHD založená na páte�ních tramvajových tratích a síti autobusových li-
nek s centrálním terminálem a stabilním po�tem p�epravovaných osob 

- fungující pr�tah silnice I/35 v optimální poloze v�etn� tunelového úseku v centru m�sta 
pro tranzit i propojení východu a západu m�sta 

- plocha letišt� nadregionálního významu, v�etn� heliportu záchranné služby 

- cyklokoridor mezinárodního významu podél Lužické Nisy, sí� cyklotras 

- lanovky 

- zdroje pitné vody s dostate�nou kapacitou, vy�ešené dovedení pitné vody do zastav�ného 
území, vysoké procento napojených obyvatel na vodovodní systém 

- zdroje p�írodních minerálních vod – Vratislavice n/N 

- rekonstruovaná �OV s dostate�nou kapacitou i pro rozvoj území 

- realizovaná protipovod�ová opat�ení - vodní dílo Harcov 

- kapacitní rozvody zemního plynu plošn� pokrývající �ešené území 

- SCZT plošn� pokrývající zna�nou �ást území kolem jeho st�edu 

- dob�e založený nad�azený systém VVN elektrického vedení a transformoven 

- Ješt�d jako nadregionální centrum vysíla�� RR spoj� a základnových MW stanic 

- vysoká intenzita nové bytové výstavby a atraktivní prost�edí pro bydlení 

- koncentrace st�edního a vysokého školství, nadpr�m�rná vzd�lanost obyvatel 

- vysoká nabídka pracovních p�íležitostí 

- vysoká míra zam�stnanosti se stále vysokým potenciálem pro r�st v terciéru 
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- za�ízení ze všech oblastí ob�anské vybavenosti nadmístního významu: ZOO, Botanická 
zahrada, polyfunk�n� zábavní areál Centrum Babylon, Krajská nemocnice, Kulturní d�m v 
Liberci, Divadlo F.X.Šaldy, Severo�eské muzeum, Krajská v�decká knihovna v Liberci, 
Oblastní  galerie, Lidové sady - PKO 

- p�íznivé p�írodní podmínky a nadpr�m�rná nabídka ploch a za�ízení pro sport, t�lovýcho-
vu, rekreaci a využití volného �asu 

- centra vrcholového sportu s moderním vybavením 

- fungující Integrovaný záchranný systém 

- spalovna komunálních odpad� - Termizo a.s. 

- t�ídící linka odpad� ve sb�rném dvo�e 

P�i návrhu územního rozvoje m�sta, koncepce uspo�ádání zastavitelného území a vyme-
zení ploch s rozdílným zp�sobem využití se požaduje: 

- vytvá�et územní podmínky pro p�im��ené, významu odpovídající a šetrné využívání civili-
za�ních hodnot území 
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g) požadavky na ve�ejn� prosp�šné stavby, ve�ejn� prosp�šná opat�ení a 
asanace 
Sou�ástí návrhu ÚP bude výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací 

v m��ítku 1:5 000. 

V textové �ásti ÚP bude provedeno jmenovité vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb, ve-
�ejn� prosp�šných opat�ení a staveb a opat�ení k zajiš�ování obrany a bezpe�nosti státu a ploch 
pro asanace, pro která lze práva k pozemk�m a stavbám vyvlastnit. 

V textové �ásti ÚP bude p�ípadn� provedeno i jmenovité vymezení dalších ve�ejn� pro-
sp�šných staveb a ve�ejn� prosp�šných opat�ení, pro které lze uplatnit p�edkupní právo. 
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h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p�edpis� (nap�íklad 
požadavky na ochranu ve�ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bez-
pe�nosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby 
území, ochrany p�ed povodn�mi a jinými rizikovými p�írodními jevy) 
Obrana státu, civilní ochrana  

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování stanovuje vyhláška Ministerstva 
vnitra �. 380/2002 Sb. zákona �. 239/2000 Sb. 

P�ípadné požadavky civilní ochrany v rámci územn� plánovací dokumentace mohou vy-
plynout z havarijního a krizového plánu Libereckého kraje a m�sta Liberec a to v rozsahu, který 
odpovídá charakteru území a druhu ÚPD. �ešení uplatn�ných požadavk� civilní ochrany a p�ípad-
n� dalších požadavk� strategických státních zájm� bude sou�ástí návrhu ÚP. 

Do ÚP budou zapracovány návrhy ploch speciálních zájm� pro požadované pot�eby: 

- ochrany území p�ed pr�chodem pr�lomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

- zón havarijního plánování 

- ukrytí obyvatelstva v d�sledku mimo�ádné události 

- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

- skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

- vyvezení a uskladn�ní nebezpe�ných látek mimo zastav�ná a zastavitelná území obce 

- záchranných, likvida�ních a obnovovacích prací pro odstran�ní nebo snížení škodlivých 
ú�ink� kontaminace, vzniklých p�i mimo�ádné události 

- ochrany p�ed vlivy nebezpe�ných látek skladovaných v území 

- nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

P�i �ešení ÚP budou respektovány limity využití území: 

- ochranná pásma za�ízení používajících a skladujících nebezpe�né látky (chlor, amoniak, 
t�žké kovy, ho�laviny...) o polom�ru až do 200 m 

- ochranná pásma vysíla�� a koridor� pro mikrovlnné spojení – radioreléové trasy 

- územní ochrana budov a za�ízení sloužících k zajišt�ní bezpe�nosti státu (Armáda �R, 
Policie �R apod.) 

V ÚP bude navrženo využití uvol�ovaných ploch armádou �R: 

- plochy bývalé st�elnice Starý Harcov, p�ehodnotit ochranné pásmo 

- plochy sklad� letišt� Liberec 

V koncepci ÚP budou zohledn�ny zám�ry: 

- výstavba nového areálu Okresního �editelství (pop�. Krajské správy) Policie �R 
v Pastý�ské ulici 

- p�emíst�ní �editelství a centrálního okrsku M�stské policie do budovy „Uranu“ na ulici      
1. máje 

Ochrana ložisek nerostných surovin 

P�i �ešení ÚP budou respektována vymezená CHLÚ - na území m�sta bylo vyhlášeno p�t 
CHLÚ (Ruprechtice, Machnín, Hluboká, Pilínkov, Kryštofovo Údolí) pro ochranu výhradních ložisek 
nerostných surovin. 

Příloha k usnesení č. 248/09



 62 

Vyjma ložiska �. GF 3101800 Ruprechtice - kámen pro kamenickou výrobu, se s t�žbou 
ostatních uvedených ložisek nepo�ítá. Ložisko Ruprechtice bude dot�ženo, po ukon�ení t�žby 
bude provedena rekultivace vyt�žených prostor. P�esto bude v ÚP zohledn�n plán otvírky, p�ípravy 
a dobývání kamenolomu Ruprechtice. 

Výhradní ložiska Machnín-Karlov, Kryštofovo Údolí, Hluboká-Minkovice a Pilínkov, situo-
vaná v P�írodním parku Ješt�d nebudou navrhována k t�žb�. 

V souvislosti s ukon�ením t�žby v lomu Rochlice bude p�ehodnoceno ochranné hygienic-
ké pásmo lomu a navržen nový zp�sob využití ploch. 

Poddolovaná území na území m�sta Liberec nemají významný vliv na realizaci ÚP. Pro 
p�ípadnou výstavbu na míst� poddolovaného území je nutný geologický pr�zkum. 

P�i �ešení ÚP budou respektovány limity využití území: 

- dobývací prostory - DP Rochlice, DP Ruprechtice 

- chrán�ná ložisková území - CHLÚ Ruprechtice, CHLÚ Hluboká, CHLÚ Pilínkov, CHLÚ 
Machnín, CHLÚ Kryštofovo Údolí 

- registrovaná poddolovaná území - Starý Harcov-Lukášov, Hluboká, Karlinky, Machnín-
Hamrštejn 

Geologie 

V Registru sesuv� a jiných nebezpe�ných svahových deformací nejsou uvedena žádná 
sesuvná území vztahující se k �ešenému území, p�esto p�i �ešení ÚP bude zohledn�na možnost 
sesuvu na lokáln� se vyskytujících plastických jílech na úbo�ích Ješt�dsko - Kozákovského h�betu, 
kde lze potenciáln� o�ekávat nestabilitu zemského povrchu. Je t�eba vytvá�et územní podmínky 
pro nutné protierozní úpravy krajiny v této oblasti. 

Ochrana p�ed povodn�mi 

P�i �ešení ÚP budou zohledn�na veškerá stanovená záplavová území v�etn� aktivní zó-
ny, která je vymezena na Lužické Nise a na �erné Nise. 

V ÚP budou zohledn�ny následující požadavky: 

- nep�ipoušt�t nevhodné využívání území v údolních nivách vodních tok� 

- provést regulaci zástavby v územích, kde není možná ochrana území p�ed víceletými vo-
dami 

- navrhnout revitalizaci problémových úsek� vodních tok� 

- zajiš�ovat prostupnost podél vodních tok�, nepovolovat nevhodné morfologické úpravy 

- územními opat�eními eliminovat rizika záplav v zastav�ném území 

- zajistit ochranu území p�ed zvýšeným odtokem srážkových vod maximálním zadržením 
t�chto vod v míst� vzniku úpravou ploch, návrhem reten�ních deš�ových zdrží pro zachy-
cení p�ívalových vod 

- uchovat reten�ní schopnosti krajiny a zajistit ochranu území p�ed zvýšeným odtokem 
srážkových vod maximálním zadržením t�chto vod v míst� vzniku úpravou ploch zejména 
p�írod� blízkými zp�soby  

-  navrhnout reten�ní nádrže na Ostašovském potoce, na p�ítoku Kunratického potoka 

- prov��it plochu pro víceú�elovou vodní nádrž v Machnín� na potoce pod Karlovem 

- prov��it možnost obnovení zám�ru víceú�elové vodní nádrže na Lu�ním potoce pod 
Mlýnským rybníkem  

 Ochrana p�d 
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P�i navrhování rozvojových lokalit ÚP bude postupováno podle § 4 a 5 zákona                 
�. 334/1992 Sb. o ochran� ZPF v platném zn�ní a podle § 3 a p�ílohy �. 3 provád�cí vyhlášky         
�. 13/1994 Sb. P�i územn� plánovací �innosti bude minimalizován dopad na zem�d�lské p�dy 
s nadpr�m�rnou produk�ní schopností, které dle Metodického pokynu MŽP �R �.j. OOPL/1067/96 
ze dne 1.10.1996 byly za�azeny do I. a II. t�ídy ochrany. Pro p�ípadné zalesn�ní je možno navrh-
nout plochy zem�d�lské p�dy extrémních vlastností, navazující na PUPFL. 

P�i navrhování rozvojových lokalit ÚP bude dále postupovat v souladu s ustanovením §14 
odst.1 zákona �. 289/1995 Sb. o lesích, p�ípadné zábory PUPFL budou kvantifikovány. 

Ochrana ve�ejného zdraví 

�ešení ÚP bude obsahovat ucelený p�ehled všech možných zdravotn� významných 
územních vliv� na obyvatelstvo a v návaznosti na tento p�ehled bude odhadnuta míra závažnosti 
zát�že, p�íp. navržen režim hodnocení a �ízení zdravotních rizik ve smyslu zákona �. 258/2000 Sb. 
o ochran� ve�ejného zdraví. 

�ešení ÚP bude obsahovat vyhodnocení hlukové zát�že z provozu na stávajících p�ípad-
n� nov� navrhovaných úsecích hlavních pozemních komunikací I/35, I/13 a I/14 v souladu 
s na�ízením vlády �.148/2006 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. Na 
základ� provedeného vyhodnocení bude do grafické �ásti zaneseno pásmo nadlimitní hlukové 
zát�že formou izofon a jako jeden z limit� pro využití území, v kterém nelze umís�ovat chrán�né 
prostory ve smyslu §30 zákona �.258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví, bude obsaženo i 
v textové �ásti. 

P�i vymezování ploch s rozdílným zp�sobem využití budou respektovány závazné hygie-
nické normy a p�írodní limity �ešeného území (inverzní poloha, výskyt p�dního radonu aj.) 

Hygienické podmínky výrobních provoz� budou �ešeny technickými opat�eními tak, aby 
byly hygienické normy dodrženy na hranicích vymezených areál�. 

Do ÚP budou zakreslena vyhlášená ochranná pásma i již neexistujících pr�myslových 
podnik�. 

Ochrana ovzduší 

Ve smyslu ustanovení §17 zákona �.86/2002 Sb. v platném zn�ní bude respektován Pro-
gram snižování emisí a imisí Libereckého kraje. 

�ešení ÚP bude chránit �istotu ovzduší, do území nebudou umis�ovány a v regulativech 
nebudou p�ipoušt�ny aktivity s negativním vlivem na stav ovzduší. 

Ochrana vod 

�ešení ÚP zabezpe�í ochranu vodních ploch a vodních tok� v souladu se zákonem 
�.254/2001 Sb. v platném zn�ní. Podél vodních tok� bude ponechán manipula�ní prostor pro vý-
kon správy dle ustanovení §49 zákona �.254/2001 Sb. v platném zn�ní. 

Do ÚP budou zakreslena ochranná pásma i zrušených vodních zdroj� na severozápad-
ním okraji �ešeného území. 

Ochrana p�írody a krajiny 

Do ÚP bude zapracována revize vymezenosti ÚSES (v�. stanovení opodstatn�nosti vy-
mezení n�kterých prvk�), budou odstran�ny neshody vymezenosti v jednotlivých podkladových 
dokumentacích, bude ujednoceno ozna�ení prvk� ÚSES v celokrajské posloupnosti. Do ÚP budou 
v souvislosti s revizí ÚSES zapracovány interak�ní prvky. 

Bude koordinováno up�esn�ní prvk� ÚSES s ostatními zájmy v území, stanoveny regula-
tivy pro plochy s prvky ÚSES, koordinována návaznost prvk� ÚSES na území okolních obcí 
v širších souvislostech. 

P�i �ešení ÚP budou v souladu se zákonem �.114/1992 Sb. v platném zn�ní respektována 
vyhlášená zvlášt� chrán�ná území p�írody - CHKO Jizerské hory v�etn� zón odstup�ované ochra-
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ny p�írody, NPR Karlovské bu�iny, PR Hamrštejn, PP Terasy Ješt�du, PP Panský lom, evropsky 
významné lokality Rokytka a Lu�ní potok (na�ízení vlády �.132/2004Sb.), významné krajinné prvky 
registrované i ze zákona, památné stromy a P�írodní park Ješt�d (dle na�ízení LK �.5/2005) v�etn� 
jejich ochranných pásem. 

V koncepci ÚP bude zohledn�n návrh na vyhlášení p�írodní rezervace Ješt�dské buky a 
p�írodního parku Císa�ský kámen, zapracovány navržené VKP po jejich registraci. 

Zvýšená pozornost bude v�nována ochran� krajinného rázu v souladu s požadavky záko-
na �.114/1992 Sb. v platném zn�ní. 

P�i �ešení ÚP budou respektována ochranná pásma vyhlášená orgány státní správy, po-
kud se �ešeného území dotýkají a dodržena ustanovení všech dot�ených obecn� závazných práv-
ních p�edpis� a norem s p�ihlédnutím k omezením, která tyto právní p�edpisy ukládají. 
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i) požadavky a pokyny pro �ešení hlavních st�et� zájm� a problém� 
v území 
P�i dalším rozvoji území m�sta bude zajišt�na rovnováha mezi požadavky na urbanizaci 

území a zám�ry na zachování kulturních a p�írodních hodnot území. Budou rozlišeny st�ety 
s limity, které zástavbu neumož�ují v�bec, a limity, které zástavbu umož�ují za ur�itých podmínek 
– nap�. projednání s p�íslušným dot�eným orgánem. 

Rozvoj území x záplavové území 

- up�esnit regulativy pro stavební �innost v záplavových územích 

- územními opat�eními eliminovat rizika záplav v zastav�ném území 

Rozvoj území x ochrana ZPF 

- omezit na nezbytnou míru kolize zám�r� umíst�ní rozvojových ploch s p�dami vyšších 
t�íd ochrany, �ádn� zd�vodnit jejich zábor  

Rozvoj území x ochrana p�írody a krajiny 

- provést díl�í úpravy tvaru �i vymezení jednotlivých prvk� ÚSES v souladu s koncep�ním 
urbanistickým �ešením vyvolaným komplexním rozvojem obce 

- navrhnout regulativy zastavitelných ploch na území CHKO Jizerské hory v souladu se 
zájmy ochrany p�írody a krajiny  

- návrhem vhodných regulativ� �ešit st�ety rozvoje sportu a rekreace v krajin� s krajiná�sko-
ekologickými zájmy  

- návrh nových vodních nádrží posoudit v kontextu s vodnatostí toku a ochranou p�írody a 
krajiny 

Rozvoj území x ochrana vedení technické infrastruktury 

- navrhnout p�íslušné p�eložky vedení technické infrastruktury vyvolané rozvojem území 
s vy�ešením souvisejících vazeb 

- prov��it variantní �ešení nových tras v souladu s požadavky na rozvoj území a dopravní 
systém m�sta a ochrany p�írody a krajiny 

Rozvoj území x ochrana lesa 

- co nejmén� zasahovat do pozemk� lesa, jednotlivé zastavitelné plochy navrhovat plošn� 
dostate�né tak, aby byla umožn�na lokalizace objekt� mimo minimální p�ípustnou odstu-
povou vzdálenost od lesa 

Rozvoj území x kvalita životního prost�edí 

- nenavrhovat taková za�ízení a �innosti, která by mohla zhoršit kvalitu ovzduší ve m�st� 

- �ešit problém odvedení a �išt�ní odpadních vod v n�kterých �ástech m�sta 

- p�i návrhu reorganizace dopravní kostry m�sta respektovat volné koridory zachovaných 
zelených pás� podél vodote�í  

- funk�ní využití území podél hlavních m�stských dopravních tepen regulovat v kontextu 
s jejich hlukovým zatížením p�i zachování jejich m�stotvorného charakteru 

- vytvá�et územní p�edpoklady pro eliminaci stávající i potenciální hlukové zát�že z dopravy 

- navrhnout využití zem�d�lským hospoda�ením dlouhodob� nedot�ené p�dy s projevy 
sukcese lesních d�evin a k�ovin majících vliv na ší�ení plevel� a invazních druh� rostlin 
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P�i �ešení ÚP bude navrženo odstran�ní �i minimalizace hlavních závad a problém� v 
území: 

Urbanistické závady a problémy 

- funk�n� znehodnocené historické radiály propojující lokální centra historických sídel, které 
byly dlouhodob� s ohledem na hygienické dopady m�stské dopravy zastavovány nikoliv 
obytnými a obslužnými, ale servisními funkcemi 

- znehodnocená údolí vodote�í, kde po ztrát� opodstatn�nosti historických výrobních areál� 
došlo vzhledem k ekonomické situaci místo jejich revitalizace pro rekreaci, turistický ruch 
resp. specifické formy soužití bydlení a malovýroby k obsazení t�chto lehce dostupných 
prostor op�t servisními funkcemi 

- obecný úbytek ploch ve�ejné zelen� v centru 

- absence zakládání ve�ejných prostranství p�i výstavb� sídliš�, ale i v rozsáhlých lokalitách 
RD (nap�. Dolní Hanychov, Karlinky) 

- zpož�ování realizace p�estavby zchátralých ploch v centru (Na Ladech-Široká) a rozsáh-
lých ploch brownfields 

- malý podíl vodních ploch na území m�sta, vysoký podíl zatrubn�ní vodních tok� 

Hlavní dopravní závady a problémy 

- nevyhovující prostorové pom�ry pro �ešení dopravy v centrální zón� s ohledem na lokali-
zaci nových aktivit, prudký r�st dopravní zát�že v centru m�sta 

- složitý terénní reliéf území m�sta neumož�ující p�irozené vytvo�ení m�stských okruh� 
kolem centrální zóny a v propojení prstence obytných �tvrtí 

- omezené provozní možnosti a neuspokojivý stav infrastruktury letišt� Liberec 

- p�etíženost úsek� m�stské komunika�ní sít� (Košická, Dr.M. Horákové, pr�tah I/35…) 

- nedostatek odstavných a parkovacích stání zejména v centru m�sta a lokálních centrech, 
kapacitních souborech obytné výstavby (Rochlice) a u n�kterých aktivit 

- absence vysokorychlostního železni�ního koridoru v území 

- nízká úrove� obslužných objekt� hromadné dopravy 

- neexistence systému komunikací vyhrazených pro cyklistickou dopravu 

 Hlavní hygienické závady a problémy 

- nep�ipojení n�kterých �ástí m�sta na kanaliza�ní systém 

- silné zne�išt�ní n�kterých tok� v povodí Nisy 

- vysoký podíl (p�evaha) ladem ležící a zem�d�lským hospoda�ením již dlouhodob� nedo-
t�ené p�dy s projevy sukcese lesních d�evin a k�ovin majících vliv na ší�ení plevel� a in-
vazních a nep�vodních druh� rostlin (v�. alergen�) 

- velká �ást území zasažená stávající i potenciální hlukovou zát�ží z dopravy 

- za�azení celého území m�sta Liberce do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

- realizace kone�ného materiálového využití odpad� mimo území m�sta 

- vysoké riziko ohrožení radonem v �ásti sektor� 006-Jih a 004-Rochlice-Nová Ruda 
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j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p�estavby 
s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce 
v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 
Zastav�né území bude vymezeno procesem podle zákona �.183/2006 Sb. a zapracováno 

do konceptu územního plánu. 

M�sto Liberec je centrem rozvojové oblasti republikového významu OB7 Liberec napoje-
né na významné kapacitní silni�ní a železni�ní tahy. Jednou z priorit stanovených v PÚR �R pro 
rozvojové oblasti je podpora rozvoje hospodá�ských a sociálních aktivit mezinárodního a republi-
kového významu. M�sto Liberec bude dále zajiš�ovat služby metropole a jejich dostupnost pro celý 
spádový obvod kraje. Na základ� hodnocení rozvojových p�edpoklad� byl spádový obvod centra 
osídlení Liberec za�azen do území s nejlepšími - výrazn� nadpr�m�rnými rozvojovými p�edpokla-
dy. Liberecko je spolu s Jabloneckem nejrozvinut�jší oblastí na území kraje. Je zde výrazná kon-
centrace obytných, pracovních a rekrea�ních funkcí. P�evážná �ást ekonomických aktivit má re-
publikový význam. Pror�stovým faktorem je existující propojení trasami silnic R10 a R35 s Prahou, 
silnicí I/35 s Hradcem Králové a v opa�ném sm�ru s Zittau v rámci nových vazeb na SRN a Pol-
sko. 

Výše uvedené charakteristiky vyvolávají silný tlak na zajišt�ní doprovodných aktivit tradi�-
n� pr�myslového území v relativn� složit�jších geomorfologických podmínkách (zejména zajišt�ní 
nových obytných kapacit a využití volného �asu). 

V �ešení ÚP se požaduje: 

- p�i vymezování zastavitelných ploch zohlednit umíst�ní m�sta Liberec v rozvojové oblasti 
republikového významu a zárove� na rozvojové ose republikového významu 
s mezinárodním p�esahem 

- up�ednost�ovat intenzifikaci využití zastav�ných území p�ed zástavbou volných ploch 

- navrhnout plochy p�estavby v souladu s postupným opoušt�ním p�vodních výrobních 
areál� 

- nep�ipoušt�t spontánní p�ístupy k urbanizaci 

- regulovat umíst�ní a koncentraci obslužných a zábavních za�ízení podél komunika�ní sít� 

- v krajin� nevytvá�et nová sídla a samoty 

V textové �ásti ÚP uvést charakteristiku navržených ploch zastavitelných území a pro za-
stavitelné plochy v�tší nebo rovné 10 ha zpracovat tabulku dle p�ílohy �.16 vyhlášky 
�.500/2006 Sb. 

Požadavky na vymezení v�tších zastavitelných ploch: 

Do koncep�ního �ešení ÚP p�evzít perspektivní navržené a dosud nevyužité zastavitelné 
plochy platného ÚPML a prov��it možnost dalšího plošného rozvoje m�sta v následujících úze-
mích: 
Sektor Charakteristika zám�ru 
001- 
Centrum 

regenerace Dr.M.Horákové 
rozší�ení areálu internát� v Zeyerov� ulici 

002- 
Severovýchod 

rekrea�ní zóna Harcovská p�ehrada 
rozptýlené obytné plochy v Kate�inkách 

003- 
Východ 

obytné plochy podél Kunratické ulice (I/14) 
obytné plochy pod Jizerskou silnicí 

004- 
Rochlice-NR 

obytné plochy nad lomem 
obytné plochy podél ulice Pod Sadem míru 

005- 
Jihovýchod 

polyfunk�ní plochy podél silnice I/14 
obytné a rozptýlené obytné plochy pod Tyršovým vrchem 
rozší�ení sportovn� rekrea�ního areálu Sluní�ko 

006- 
Jih 

polyfunk�ní plochy podél nové trasy západní tangenty 
obytné plochy v Pilínkov� a u Veseckého h�bitova 
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sportovn� rekrea�ní plochy v okolí polyfunk�ní vodní nádrže na Lu�ním potoce 
rozší�ení sportovn� rekrea�ních areál� Vesec a Hluboká 

007- 
Jihozápad 

polyfunk�ní plochy podél nové trasy západní tangenty 
další plochy ekonomických aktivit v návaznosti na Pr�myslovou zónu - Jih 

008- 
Západ 

polyfunk�ní a obytné plochy podél nové trasy západní tangenty 
plochy ekonomických aktivit za letišt�m Liberec 

009- 
Za nádražím 

dostavba servisního areálu severn� sídlišt� Františkov 
rozší�ení sportovn� rekrea�ního areálu R�žodol 

010- 

Severozápad 

plochy ekonomických aktivit podél I/35 na Bed�ichovce 
plochy ekonomických aktivit v p�edpolí letišt� Liberec a podél nové trasy západní tangenty 
obytné plochy v Karlov� a Machnín� 

011- 

Sever 

obytné plochy podél I/13 v Krásné Studánce a v Pavlovicích 
rozptýlené obytné plochy u železni�ní trati v Krásné Studánce a Rad�icích 
sportovn� rekrea�ní areál v Ruprechticích a vojenském cvi�išti v Rad�icích 

Požadavky na vymezení v�tších ploch k obnov� nebo op�tovnému využití 
znehodnoceného území 

Do koncep�ního �ešení ÚP p�evzít perspektivní navržené a dosud nerealizované p�estav-
bové plochy platného ÚPML a prov��it možnost funk�ní i prostorové revitalizace následujících 
území: 
Sektor Charakteristika zám�ru 
001- 
Centrum 

vybavenost ve�ejné infrastruktury na ploše Textilany 

002- 
Severovýchod 

sportovn� rekrea�ní zóna v okolí Harcovské p�ehrady 
konverze Horních kasáren 

003- 
Východ 

sportovn� rekrea�ní zóna v okolí Harcovské p�ehrady 
využití zahrádkových osad v okolí ulice Kadlická a Kunratická pro trvalé bydlení 

004- 
Rochlice-NR 

vybavenost ve�ejné infrastruktury na ploše Textilany 
využití zahrádkových osad v okolí ulice Pod Sadem míru pro trvalé bydlení 

005- 
Jihovýchod 

využití zahrádkových osad v okolí ulice Kunratická pro trvalé bydlení 
regenerace pr�myslové zóna Vratislavice n/N (Intex) 
p�estavby centra Vratislavic n/N 

006- 
Jih 

využití zahrádkových osad v údolí Lu�ního potoka pro trvalé bydlení a ve�ejnou rekreaci 

007- 
Jihozápad 

využití zahrádkových osad v okolí ulice �eské mládeže a západní tangenty pro trvalé bydlení 

008- 
Západ 

využití zahrádkových osad v okolí západní tangenty pro trvalé bydlení 
využití zahrádkových osad v Ostašov� pro trvalé bydlení 

009- 
Za nádražím 

využití zahrádkových osad v údolí Františkovského potoka a v okolí sídlišt� Františkov pro trvalé bydlení 
a ve�ejnou rekreaci 
regenerace servisního areálu severn� sídlišt� Františkov 

010- 

Severozápad 

využití zahrádkových osad v okolí letišt� Liberec, Ostašovské ulice a v Machnín� pro trvalé bydlení a 
ekonomické aktivity 
p�estavba ploch golfového h�išt� Liberec - Machnín na bydlení + výrobní plochy 

011- 

Sever 

využití zahrádkových osad v okolí ulice Horské pro ve�ejnou rekreaci 
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k) požadavky na vymezení ploch a koridor�, ve kterých bude uloženo 
prov��ení zm�n jejich využití územní studií 
V pr�b�hu prací na územním plánu budou vymezeny plochy a koridory, ve kterých bude 

uloženo prov��ení zm�n jejich využití územní studií. V pr�b�hu projednávání budou ur�eny další 
plochy a koridory, jejichž konkrétní  využití (realizace zám�ru) bude podmín�no zpracováním 
územní studie. 
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l) požadavky na vymezení ploch a koridor�, pro které budou podmínky 
pro rozhodování o zm�nách jejich využití stanoveny regula�ním plá-
nem 
P�ípadné plochy a koridory, pro které budou podmínky pro rozhodování o zm�nách jejich 

využití stanoveny regula�ním plánem budou vymezeny v pr�b�hu prací na územním plánu. 
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m) požadavky na vyhodnocení vliv� územního plánu na udržitelný rozvoj 
území, pokud dot�ený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání 
uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vliv� na ži-
votní prost�edí nebo pokud nevylou�il významný vliv na evropsky vý-
znamnou lokalitu �i pta�í oblast 
Dot�ený orgán ve svém stanovisku k návrhu Zadání uplatnil požadavek na zpracování 

vyhodnocení územního plánu z hlediska vliv� na životní prost�edí. Z tohoto d�vodu bude zpraco-
váno Vyhodnocení vliv� územního plánu na udržitelný rozvoj území dle p�ílohy �.5 vyhlášky 
�.500/2006 Sb. 
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n) p�ípadný požadavek na zpracování konceptu, v�etn� požadavk� na 
zpracování variant 

 Koncept bude zpracován ve dvou variantách. Variantn� budou pov��eny potenciální dlou-
hodobé rozvojové sm�ry m�sta vyplývající z prognózovaného stavu obyvatel. Ob� varianty budou 
spl�ovat zadání a z hlediska celkového rozsahu rozvoje m�sta budou ve všech návaznostech vy-
hodnoceny z hlediska dopad� sociálních, environmentálních a hospodá�ských. 

 
1. varianta bude vycházet z p�edpokládaného nár�stu po�tu obyvatel m�sta na po�et 
110 000 trvale bydlících obyvatel 
 
2. varianta bude vycházet z p�edpokladu nár�stu po�tu obyvatel m�sta až na po�et 
120 000 trvale bydlících obyvatel 
 

 Koncept územního plánu bude zpracován dle požadavk� stanovených stavebním záko-
nem a provád�cími p�edpisy. 
 Obsahová nápl� konceptu územního plánu bude vycházet z p�ílohy �.7 vyhlášky 
�.500/2006 Sb. 
 Podrobný obsah variant bude up�esn�n ve spolupráci s projektantem v pr�b�hu zpraco-
vání konceptu. 
 V �ešení konceptu územního plánu budou prov��eny a p�ípadn� zapracovány projedná-
vané zm�ny platného územního plánu a schválené návrhy a podn�ty ke zm�n� územního plánu. 
  V pr�b�hu zpracování konceptu up�esní po�izovatel formu a skladbu jednotlivých �ástí 
dokumentace zejména rozsah grafické �ásti. 
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o) požadavky na uspo�ádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu 
a na uspo�ádání obsahu jejich od�vodn�ní s ohledem na charakter 
území a problémy k �ešení v�etn� m��ítek výkres� a po�tu vyhotovení 
Uspo�ádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a uspo�ádání obsahu jeho od�-

vodn�ní s ohledem na charakter území a jeho problémy bude respektovat p�ílohu �.7 vyhlášky 
�.500/2006 Sb. Koncept i návrh ÚP bude expedován v listinné podob� v 6ti kompletních vyhotove-
ních a v digitální podob� na DVD nosi�i v 1 vyhotovení. 

Obsah územního plánu 

Textová �ást  

Pokud to bude ú�elné je možno v textové �ásti také vymezit plochy a koridory územních 
rezerv, v�etn� stanovení možného budoucího využití a podmínek pro jeho prov��ení a uvést se-
znam staveb nezp�sobilých pro zkrácené stavební �ízení podle §117 odst.1 zákona 
�.183/2006 Sb. 

Grafická �ást  

1. výkres základního �len�ní území    1:10 000 

2. hlavní výkres      1:10 000 

3. výkres koncepce dopravní infrastruktury   1:10 000 

4. výkres koncepce technické infrastruktury   1:10 000 

5. výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací 1:10 000 (1x 1:5 000) 

Obsah od�vodn�ní územního plánu 

Textová �ást dopln�ná tabulkami 

Grafická �ást dopln�ná schématy 

1. koordina�ní výkres      1:10 000 

2. výkres širších vztah�     1:100 000 

3. výkres p�edpokládaných zábor� p�dního fondu  1:10 000 

Sou�ástí od�vodn�ní konceptu ÚP bude vyhodnocení vliv� ÚP na udržitelný rozvoj území 
v rozsahu dle p�ílohy �.5 vyhlášky �.500/2006 Sb. 

Další požadavky na zpracování ÚP 

Územní plán bude zpracován pro celé správní území m�sta Liberec. 

Územní plán bude zpracován v souladu se zákonem �.183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním �ádu v platném zn�ní, vyhláškou �.500/2006 Sb.o územn� analytických podkla-
dech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, vyhláškou 
�.501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území a s dalšími p�edpisy, které se k dané 
problematice vztahují. 

Územní plán bude zpracován digitáln� v souladu s požadavky m�stského geogra-
fického informa�ního sytému. Datové a tiskové digitální výstupy pro ucelenou prezentaci 
dokumentace budou p�edány na samostatném digitálním záznamovém médiu takto: 

- textové zprávy ve formátu .doc 

- tabulky ve formátu .xls 

- soubory map ve formátu .jpg (v min. rozlišení 300 DPI) – tiskové sestavy p�ede-
psaných výkres� a p�ípadných mapových schémat v rastrovém formátu za spln�ní 
podmínky dostate�né �itelnosti (v�etn� popisu struktury, uspo�ádání tiskových se-
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stav p�edepsaných výkres� pro jednotlivé soubory map ve formátu .jpg) Jednotlivé 
soubory .jpg budou „referencovány“ do sou�adnicového systému S-JTSK. 

- databáze ve formátu .dbf 

- datové informa�ní vrstvy ve formátu .dgn (s vy�ešeným provázáním na informa�ní 
prvky databáze .dbf pomocí jednozna�ných atribut�). Vrstvy budou vytvo�eny a 
uspo�ádány pro použití v prost�edí Microstation V7 i V8. Grafické atributy prvk� 
budou vázány p�ímo na konkrétní prvek (bez použití funkce nastavení vlastností 
vrstvy). Kresba bude bez topologických chyb a k jednotlivým výkres�m (vrstvám) 
bude vyhotoven dokument s popisem struktury.  

- kompletní dokumentace bude dále p�edána ve formátu .pdf 

Regulace využití a uspo�ádání ploch bude graficky vyzna�ena v jednotlivých vý-
kresech a popsána v textové �ásti v�etn� p�ípustných, podmín�n� p�ípustných a nep�í-
pustných �inností v �ešených plochách. Podmínky budou stanoveny ve vazb� na vyhlášku 
�.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Regulace v území budou 
odpovídat m��ítku a problematice územního plánu. 

Zpracovatel bude akceptovat zm�ny a dopl�ky požadavk� na uspo�ádání ÚP, ke 
kterým dojde v pr�b�hu zpracování konceptu ÚP a budou mu p�edány po�izovatelem. 

Po�et vyhotovení kone�né dokumentace a její formáty budou dodate�n� upraveny 
ve smlouv� o dílo.  

 

Pozornost bude dále v�nována 

- strukturování textové �ásti tak, aby byla závazná v celém rozsahu v souladu s požadavky 
zákona �.183/2006 Sb. 

- odstran�ní zbyte�ných popisných údaj� z textu a vylou�ení podrobností p�esahujících 
rámec ÚP 

- za�azení do ÚP pouze informací a jev� s bezprost�edním vztahem k �ešenému území, 
nebudou vkládány citace a požadavky na respektování konkrétních zákonných p�edpis� 

- rozlišení jev� v legendách výkres� tak, aby bylo jednozna�n� patrné, které schvaluje 
schvalující orgán a které jsou pouze jevy informativní 

- rozlišení �asového horizontu grafické �ásti v kategoriích stav, návrh, rezerva 
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Seznam zkratek 
AGTC Evropská dohoda o nejd�ležit�jších trasách mezinárodní kombinované p�epravy a souvisejících 

objektech 
BPEJ bonitovaná p�dn� ekologická jednotka 
CR cestovní ruch 
CZT centrální zásobování teplem 
�R �eská republika 
�SR �eká socialistická republika 
�OV �istírna odpadních vod 
DP dobývací prostor 
EVL evropsky významná lokalita 
HZS hasi�ský záchranný sbor 
CHKO chrán�ná krajinná oblast 
CHLÚ chrán�né ložiskové území 
CHOPAV chrán�ná oblast p�irozené akumulace vod 
IZS integrovaný záchranný systém 
KHS krajská hygienická správa 
KÚLK Krajský ú�ad Libereckého kraje 
LK Liberecký kraj 
m-ZCHÚ maloplošné zvlášt� chrán�né území 
MHD m�stská hromadná doprava 
MŽP �R Ministerstvo životního prost�edí �eské republiky 
NPR národní p�írodní rezervace 
OP ochranné pásmo 
ORP obec s rozší�enou p�sobností 
OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PP p�írodní památka 
PR p�írodní rezervace 
PUPFL pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa 
PÚR �R Politika územního rozvoje �eské republiky 
SCZT systémy centrálního zásobování teplem 
SML statutární m�sto Liberec 
SRN Spolková republika N�mecko 
STL st�edotlaký plynovod 
TUL Technická univerzita Liberec 
ÚAP územn� analytické podklady 
ÚP územní plán (nový) 
ÚPML územní plán m�sta Liberec (platný) 
ÚPD územn� plánovací dokumentace 
ÚP VÚC LK územní plán velkého územního celku Liberecký kraj 
ÚP VÚC LSRA územní plán velkého územního celku Liberecké sídelní regionální aglomerace 
URÚ udržitelný rozvoj území 
ÚSES územní systém ekologické stability 
VKP významný krajinný prvek 
VTL vysokotlaký plynovod 
VVN velmi vysoké nap�tí 
VN vysoké nap�tí 
V-ZCHÚ velkoplošné zvlášt� chrán�né území 
ZPF zem�d�lský p�dní fond 
ZÚR LK Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 
P+R pr�zkumy a rozbory k územnímu plánu m�sta Liberec 
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P�íloha �. 4 SOD 
P�ehled katastrálních území Statutárního m�sta Liberec: 

Dolní Hanychov    

Doubí u Liberce    

Františkov u Liberce    

Hluboká u Liberce    

Horní Hanychov    

Horní R�žodol    

Horní Suchá u Liberce    

Jan�v D�l u Liberce    

Karlinky    

Kate�inky u Liberce    

Krásná Studánka    

Kunratice u Liberce    

Liberec    

Machnín    

Nové Pavlovice    

Ostašov u Liberce    

Pilínkov    

Rad�ice u Krásné Studánky    

Rochlice u Liberce    

Rudolfov    

Ruprechtice    

R�žodol I    

Staré Pavlovice    

Starý Harcov    

Vesec u Liberce    

Vratislavice nad Nisou    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k usnesení č. 248/09



 77 

P�íloha �. 5 SOD 
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P�íloha �. 6 SOD 
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P�íloha �. 7 SOD 

M P�ÍLOHA �. 7 SMLOUVY O DÍLO – SEZNAM SUBDODAVATEL� 
 
název - obchodní jméno  základní 

identifika�ní 
údaje - I�  

rozsah oprávn�ní k podnikání 
dle živnostenského listu  

rozsah v�cného pln�ní p�edm�tu ve�ejné zakáz-
ky 

%1)  

VALBEK spol s.r.o. 482 66 230 projektová �innost ve výstavb�, 

inženýrská �innost v investi�ní 
výstavb� 

výkon zem�m��ických �inností 

1.- 5. koncepce dopravní infrastruktury ÚP 

1.2 generel dopravy v�. digitálního modelu 

1.5 studie z hlediska zkapacitn�ní dopravy 

25,3 % 

RNDr. Václav Poštolka  421 59 393 poradenská �innost v oblasti 
ekologie a územním plánování 

1.- 5. demografická problematika ÚP 

1.4 studie výhledové pot�eby byt� 

1,7 % 

ARR - Agentura regio-
nálního rozvoje, spol 
s.r.o. 

482 67 210 organiza�ní a ekonomické pora-
denství 

1.- 5. OV ve�ejné infrastruktury ÚP 

1.- 5. zvláštní zájmy, širší vztahy ÚP 

3,4 % 

Jan Hromek, Lesprojekt, 
lesnické a parkové úpravy 

133 40 832 projektová �innost ve výstavb�  1.- 5. tvorba a ochrana p�írody a krajiny ÚP 

1.4 aktualizace generelu ÚSES 

1,8 % 

Josef Kobrle - energetic-
ké projekty 

104 25 772 projektová �innost ve výstavb�  1.- 5. energetická koncepce, informa�ní systémy 
ÚP –  

1.3 dokumentace a pr�zkumy TIS – energetická 
koncepce 

2,8 % 

TOPKLIMA spol. s r.o. 467 12 551 projektová �innost ve výstavb� 1.- 5. koncepce vodního hospodá�ství ÚP 

1.3 dokumentace a pr�zkumy TIS – kanaliza�ní 
a vodovodní sít� 

2,6 % 

Ing. Zuzana Toniková - 
ENVI - TON 

4082 7526 posuzování vliv� na životní 
prost�edí 

1.- 5. koncepce životního prost�edí ÚP 

1.6.vyhodnocení vlivu na URÚ v�. vlivu na 
životní prost�edí 

5,0 % 

Mgr. Pavel Bauer - EKO 
BAU 

 

716 99 805 posuzování vliv� na životní 
prost�edí 

1.6 vyhodnocení vlivu na URÚ – NATURA 0,6 % 

Ji�í Šmída  615 19 812 zpracování dat, služby databank, 
správa sítí 

6. koncepce MGIS 0,6 % 

Pozn: �íselné ozna�ení rozsahu p�sobení a zodpov�dnosti za pln�ní p�edm�tu ve�ejné zakázky v souladu s p�ílohou �.1 Zadávací 
dokumentace 

1) procentuální rozsah pln�ní, kterým se bude subdodavatel bude podílet na realizaci p�edm�tu ve�ejné zakázky 
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Příloha č. 1 – Zadávací podmínky 

Číslo akce: SKTS 10/09 

 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

 

 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou dle zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod názvem: 

 

MŠ Sluníčko – realizace úspor energie  

Projekt CZ.1.02/3.2.00/08.01167 
 

OPŽP  - 3. Udržitelné využívání zdroj ů energie 

   3.2.1 Realizace úspor energie  

   
 

 

Projekt „MŠ Sluní čko - realizace úspor energie“ je spolufinancován ze 
zdrojů Kohezních fondů EU – OPŽP 
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OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD)  
 

 
I. Identifikační údaje zadavatele 
II . Podrobné vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky  
III.  Místo plnění veřejné zakázky 
IV . Doba plnění veřejné zakázky 
V. Požadavky na prokázání kvalifikace 
VI.  Způsob zpracování nabídkové ceny 
VII. Platební podmínky 
VIII.  Obchodní podmínky, návrh smlouvy 
IX.  Lhůta a způsob podání a zpracování nabídky 
X. Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 
XI. Způsob hodnocení nabídek 
XI I. Zadávací lhůta 
XI II.  Další informace – dotazy, konzultace  
XIV.  Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 
XV. Závěrečná ustanovení 

 

 

 

 

Přílohy:  

 

Příloha č. 1 -  DZSP 

Příloha č. 2 -  Výkaz výměr  

Příloha č. 3 -  Vzor titulního listu nabídky 
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Zadavatel veřejné zakázky: 

 

STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978, DIČ 00262978 

zastoupené Ing. Jiřím Kittnerem – primátorem města 

 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

 
Název zadavatele:  Statutární město Liberec, veřejný zadavatel 
Sídlo:    Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 460 59 
IČ:   00262978 
DIČ:    CZ00262978 
tel:   485 243 111 
číslo účtu:   43-248100267/0100 
e-mail:  info@magistrat.liberec.cz      

 

Zadávající odbor a oddělení:    

Odbor školství, kultury a sportu, oddělení technické správy školských, kulturních a sportov-
ních objektů. 
 
Kontaktní osoby zadavatele: 
Odpovědnou osobou za zadání zakázky je Viktor Pokorný, vedoucí oddělení technické správy 
školských, kulturních a sportovních objektů, tel. 485 243 421, mobil : 724 027 721  

II. PODROBNÉ VYMEZENÍ DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZ-
KY 
 
a) Druh veřejné zakázky:  
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce zadanou formou zjednodušeného podlimitního 
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 
 
b) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 
cca 6,5 mil Kč bez DPH 
 

c) Předmět plnění veřejné zakázky: 

Předmětem plnění jsou stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko, Bezová 274/1, Liberec XIII za 
účelem realizace úspor energie v rozsahu zpracované zadávací dokumentace včetně slepého 
výkazu výměr – MŠ Sluníčko - realizace úspor energie, Dokumentace ke stavebnímu povole-
ní, UNIRELAX spol. s.r.o., 2/2009. 
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Součástí dodávky díla dále je: 
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních (DSPS), 

geodetické zaměření skutečného provedení stavby (3x v tištěná 1x digitální forma), 
vše zpracováno autorizovanou osobou 

- zajištění potřebných dokladů, zkoušek, atestů a revizí potřebných ke kolaudaci díla 
- zajištění přístupu k okolním nemovitostem po dobu výstavby 
- uvedení povrchů ZS do původního stavu 
-  odvoz a likvidace  odpadů stavby na skládku včetně poplatků ve smyslu platné le-

gislativy 
- respektování podmínek příslušných SP příp. ohlášení 
- zajištění náhrad škod dotčeným vlastníkům v rámci realizace stavby 
- ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení díla podle zadávací 

PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a 
předpisů  

 

Požadované a povinné parametry dle doporučení energetického auditu: 

Výměna vstupních dveří- doporučený součinitel prostupu tepla U = 1,20 W/m2K  

Výměna oken  – doporučený součinitel prostupu tepla U = 1,20 W/m2K – nutno doložit certi-
fikátem event. výpočtem pro celou výplň. 

Zateplení obvodových konstrukcí - doporučený součinitel prostupu tepla U = 0,25 W/m2K 

Tepelná izolace obvodových konstrukcí – tloušťka cca 120 mm. 

Zateplení ploché střechy – Un=0,16 W/m2K- tloušťka 200mm. 

Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se 
případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze 
jako příklad možného použití a požadovaného standartu a lze je nahradit výrobky, materiály a 
zařízeními, jejichž vlastnosti tento standart nesnižují. 
 
Zatřídění předmětu zakázky dle příslušné klasifikace: 

Stavební práce – kód CPV: 45000000-7 
Stavební úpravy budov mateřských škol – kód CPV: 45214100-1 
 
 
III. MÍSTO PLN ĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

Místem plnění veřejné zakázky je MŠ Sluníčko, Bezová 274/1, Liberec XIII 

 

IV. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

Podpis smlouvy: neprodleně po ukončení a schválení výsledku zadávacího řízení 

Zahájení stavby: 15.6.2009 

Dokončení stavby: nejpozději do 30.9.2009 
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V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  
 
Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto 
zjednodušeného podlimitního řízení je splnění kvalifikace. Každý dodavatel musí splnit kvali-
fikaci v souladu s § 50 a následujících zákona tím, že prokáže: 
 
1. Základní kvalifikační předpoklady  
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to v souladu 
s § 53 zákona v návaznosti na § 62 odst. 2 zákona. Tyto předpoklady splní uchazeč, který 
do nabídky doloží čestné prohlášení o tom, že: 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolče-
ní, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, po-
dílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost 
o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat 
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště, 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s před-
mětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahla-
zení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí 
tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republi-
ky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvlášt-
ního právního předpisu, 

d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující  nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) není v likvidaci, 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podni-
kání či bydliště dodavatele, a 
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i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravo-
mocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních před-
pisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce 
nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na 
tyto osoby. 

  
2. Profesní kvalifikační předpoklady 

 
V souladu s § 54 písm. a), b) a d) zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpokla-
dy v následujícím rozsahu:  

- Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní za-
psán podle zvláštních právních předpisů, ne starší než 90 dnů.  

- Dodavatel předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živ-
nostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (provádě-
ní staveb apod.).  

- Dodavatel předloží doklad osvědčující jeho odbornou způsobilost nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky 
nezbytná podle zvláštních právních předpisů. V rámci této části kvalifikace požaduje 
zadavatel předložit doklady o autorizaci, min. pro obor pozemní stavby dle  zákona 
č. 360/1992 Sb., v platném znění, a to u osob vykonávajících pro danou činnost 
funkci odpovědných zástupců ve smyslu živnostenského zákona.  

 
3. Ekonomické a finanční kvalifikač ní předpoklady  
 
Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
v souladu s    § 55 odst. 1 písm. a) a c) zákona v následujícím rozsahu:  

- Zadavatel požaduje pro plnění této veřejné zakázky pojistné krytí odpovědnosti za 
škody způsobené dodavatelem třetí osobě min. ve výši 6 mil. Kč. K prokázání toho-
to předpokladu předloží dodavatel platnou pojistnou smlouvu, pojistný certifikát 
nebo příslib, jejichž předmětem je pojištění výše uvedených rizik. Tyto doklady 
mohou být předloženy v prosté kopii. 

- údaje o celkovém ročním obratu dosaženém ze stavební činnosti za předcházející tři 
účetní období ve výši 20 mil. Kč v každém roce uvedeného období. Tyto údaje budou 
předloženy formou tabulkového přehledu a jejich pravdivost bude potvrzena čest-
ným prohlášením.  

 
4. Technické kvalifikační předpoklady 
 
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 odst. 
3  písm. a) a odst. 4 zákona v následujícím rozsahu: 

- Dodavatel předloží seznam významných obdobných zakázek realizovaných dodava-
telem v posledních 5 letech. Za obdobné zakázky se v tomto případě považují zakázky 
v oblasti stavebních úprav budov, s finančním objemem min. 6 mil. Kč bez DPH 
realizované uchazečem jako generálním dodavatelem stavby. V seznamu bude uve-
den název a popis předmětu zakázky, její finanční objem, doba plnění a název a kontakt 
na objednatele. Přílohou seznamu musí být osvědčení vydaná či podepsaná objednate-
li  o řádném provedení těchto zakázek, ze kterých musí vyplývat název a finanční ob-
jem uvedené zakázky, doba a místo plnění, a zda byly práce provedeny řádně a odborně, 
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tj. v požadované kvalitě, rozsahu a v dohodnutých termínech. Toto kvalifikační kritéri-
um splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň 3 obdobné zakázky.  

- Zadavatel požaduje pro plnění předmětu zakázky uchazeče (dodavatele), který má zave-
den a udržován systém řízení jakosti stavebních prací podle norem řady ČSN EN 
ISO 9000 nebo srovnatelných evropských norem, což v nabídce prokáže platným certi-
fikátem vydaným akreditovanou osobou nebo jiným rovnocenným dokladem vydaným 
v členském státě EU. Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních 
k zajištění jakosti. Tento doklad může být předložen v prosté kopii.  

 

Další požadavky zadavatele: 

- Zadavatel dále požaduje, aby v nabídce byly předloženy Certifikáty na okna se sou-
činitelem prostupu tepla v souladu s doporučením energetického auditu 1,2 W/m2K . 
Uchazeč doloží certifikát event. výpočet pro celou výplň. 

 

Podmínky společné pro prokazování kvalifikace 

• Veškeré údaje a doklady doložené k prokázání kvalifikace se musí vztahovat výhradně 
k osobě dodavatele (uchazeče) se současným identifikačním číslem, nebo k osobě, kte-
rá byla právním předchůdcem dodavatele, který převzal veškeré závazky svého před-
chůdce, není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak. 

• Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení musí být v souladu s § 57 záko-
na doloženy v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li u jednotlivých bodů uvede-
no jinak. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně 
ověřený překlad do českého jazyka.  

• Doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 
z obchodního rejstříku a výpis z neveřejné části živnostenského rejstříku nesmějí být 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 ka-
lendářních dní.  

• Vzhledem k tomu, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, může dodavatel dle § 62 
zákona prokázat základní kvalifikační předpoklady prohlášením podepsaným osobou 
oprávněnou za dodavatele jednat. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že 
dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsa-
hu.  

• Uchazeč (dodavatel) zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat 
splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona a profesních kvalifi-
kačních předpokladů dle § 54 zákona v rozsahu v něm uvedených údajů výpisem ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce od konce lhůty pro po-
dání nabídek. 

• Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vymezené za-
davatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn spl-
nění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. 
V takovém případě musí předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vy-
plývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění příslušné části ve-
řejné zakázky či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn dispono-
vat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel pro-
kázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele 
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prokázat splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) – výpisu 
z obchodního rejstříku či jiné evidence.  

• Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem po-
dávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona  a profesního kvalifikač-
ního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Další kvalifikační 
předpoklady podle § 50 odst.1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společ-
ně.  

• Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí zároveň v nabídce předložit 
originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá závazek, že všichni tito  
dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních 
vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a 
to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících 
z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z doda-
vatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním 
plnění veřejné zakázky či její určité části a kterou konkrétní část plnění bude fakticky 
poskytovat každý z dodavatelů. 

• Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném zákonem 
a zadavatelem rovnocennými doklady vydanými příslušnými orgány podle právního 
řádu platného v zemi jeho sídla. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá 
zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením úředně ověřeného překladu do 
českého jazyka. Zjistí – li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce. 

• Neprokáže-li uchazeč stanoveným způsobem některý z kvalifikačních předpokladů, 
nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, musí být podle § 60 zákona z účasti 
v zadávacím řízení vyloučen.  

 
Seznam subdodavatelů 
Zadavatel požaduje min. 70 % z celkového objemu prací provést vlastní kapacitou 
uchazeče. Uchazeč v nabídce v souladu s § 44 odst. 6 zákona uvede, jakou část veřejné za-
kázky má v úmyslu zadat jiným osobám, subdodavatelům. Uchazeč uvede seznam předpoklá-
daných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky z více jak 10 % 
z celkového finančního objemu zakázky. Seznam bude obsahovat název společnosti, základní 
identifikační údaje včetně rozsahu oprávnění k podnikání a přehled věcného a procentuálního 
rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky.  
 

VI. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny: 
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky 

v souladu s  touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková 
cena bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podá-
ní nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpraco-
vána jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky, tzn. ne-
překročitelná. 

- Nabídková cena bude zpracována formou oceněného výkazu výměr – viz příloha ZD. 
Oceněný výkaz výměr musí obsahovat specifikaci položek.  

- Práce mimo výkaz výměr uchazeč přiloží oceněné na zvláštní příloze. 
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- Nabídková cena zakázky bude zahrnovat rovněž náklad na výrobu trvalé pamětní des-
ky a billboardu, umístěného po dobu stavby, vše dle podmínek zajištění publicity OP-
ŽP.  

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

 
- Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) 

vystavených vybraným dodavatelem dle soupisu skutečně provedených prací odsou-
hlasených zástupci investora – MML a pověřeného TDI, a to až do výše 90 % 
z celkové ceny díla. Zbylých 10 % bude splatných po odstranění veškerých vad a ne-
dodělků na díle vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. 

- Stavební objekty budou členěny logicky. Toto členění bude sloužit pro fakturaci.  
- Splatnost faktur bude 45 dní od jejich prokazatelného doručení zadavateli.  
- Součástí textu faktury bude přesný název projektu: „MŠ Sluníčko-realizace úspor 

energie“. 

 

VIII. OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY 

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky, který musí akceptovat 
veškeré požadavky stanovené zadavatelem v  této zadávací dokumentaci, a to jak požadavky 
věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat 
podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce.    
 
 Návrh smlouvy musí obsahovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se 
vztahují k provádění příslušné zakázky. Návrh smlouvy musí zároveň obsahovat závazná 
smluvní ustanovení, která jsou uvedena v následujících odstavcích tohoto článku ZD, přičemž 
ustanovení smlouvy zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s těmito závaznými smluv-
ními ustanoveními a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky 
zadavatele uvedená v této ZD.  

 
Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to 
způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení nepodepsané-
ho textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou 
a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.  
 
Návrh smlouvy o dílo musí dále obsahovat základní náležitosti smlouvy, a to  zejména:  

• označení smluvních stran, 
• vymezení předmětu plnění, 
• práva a povinnosti smluvních stran, 
• požadované termíny a lhůty plnění, 
• způsob předání a převzetí díla, 
• celkovou cenu v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH s uvedením % saz-

by a ceny včetně DPH, přílohou smlouvy bude oceněný výkaz výměr, 
• platební podmínky, 
• jiné podmínky vyžadované touto ZD a v souladu s touto dokumentací, 
• přílohy (cenová nabídka – oceněný výkaz výměr). 
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Návrh smlouvy musí obsahovat následující ustanovení týkající se záruky a podmínek 
záručního servisu: 

• Zadavatel požaduje záruku na celé dílo min. v délce 60 měsíců ode dne jeho protoko-
lárního předání zadavateli. 

• Uchazeč uvede v návrhu smlouvy termíny a postup při odstraňování vad zjištěných při 
předání a převzetí díla, přičemž zadavatel požaduje nástup k odstranění těchto vad 
nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. dopisem, faxem, 
elektronickou poštou). 

• Uchazeč uvede v návrhu smlouvy termíny a postup pro odstraňování vad v záruce, 
přičemž zadavatel požaduje nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode 
dne jejího prokazatelného oznámení (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). 

• Během trvání záruční lhůty musí dodavatel poskytovat zadavateli bezplatný servis na 
dodané technologie včetně dodání potřebných náhradních dílů, s výjimkou případů, 
kdy bylo poškození prokazatelně způsobeno nesprávnou obsluhou zaměstnanci zada-
vatele. 

• V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele uhradí tento objed-
nateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. 

• Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 15 dnů 
od předání díla, nebude-li v protokole o předání a převzetí díla dohodnuto jinak, zapla-
tí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč/den, ne však více než 10 
% ceny díla bez DPH. 

• Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za kaž-
dý den prodlení. 

• Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání dí-
la, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  

• V případě opoždění zadavatele s úhradou daňového dokladu má uchazeč právo poža-
dovat smluvní pokutu max. ve výši 0,02 % z nezaplacené částky za každý den prodle-
ní. 

Návrh smlouvy musí dále obsahovat: 
• V návrhu smlouvy bude dále uvedeno: projekt „MŠ Sluníčko - realizace úspor ener-

gie“ je spolufinancován ze zdrojů Kohezních fondů EU – OPŽP. Z důvodu spolufi-
nancování projektu ze zdrojů EU zhotovitel umožní přístup ke kontrole účetnictví pro-
jektu na vyzvání, a to po dobu 10 let od ukončení realizace projektu.  

• Zhotovitel bude provádět z průběhu výstavby fotodokumentaci v digitální formě 
v počtu min 21 ks fotek měsíčně. Fotodokumentaci předá ve 2 vyhotoveních správci 
stavby (1 x v průběhu výstavby, 1 x před dokončením stavby). 

• Uchazeč se zavazuje instalovat u projektu trvalou pamětní desku.  
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IX. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

 
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 39 zákona a končí dnem ................ 
v 10:00 h.  
 

Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, náměstí Dr. E. Beneše 1, 
460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu Statutární město Li-
berec, odbor právní a veřejných zakázek, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré 
Město, nebo podat osobně do podatelny Magistrátu města Liberec, budova radnice přízemí 
vlevo, v tyto úřední hodiny: Po a St 8:00 – 17:00, Út a Čt 8:00- 16:00, Pá 8:00 – 14:00 h tak, 
aby nabídka byla zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky 
podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá. 

 

Nabídka bude předána ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom originále a jedné  kopii, 
a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL, PDF. Všechna 
vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené názvem 
veřejné zakázky a heslem „NEOTVÍRAT“. Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na niž 
je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky dle § 71 odst. 6 zákona. 

 
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 
uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované záko-
nem a zadávacími podmínkami, včetně technických popisů a prospektů, musí být předloženy 
v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich úředně ověře-
ný překlad do českého jazyka.  
 
Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky budou označeny jako „ko-
pie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky, z čehož pouze v originálním 
vyhotovení je třeba doložit požadované doklady v originále nebo úředně ověřené kopii. Elek-
tronické vyhotovení nabídky bude obsahovat pouze nabídkovou část (titulní list, cenovou 
nabídku a návrh smlouvy). V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení na-
bídky.  

 
Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou 
oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování 
za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, 
v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.  

 
Uchazeči podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů 
k prokázání kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka 
bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy 
budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.  
 
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uve-
dené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, 
kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na 
této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 
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Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 

Podmínky vepsané v jednotlivých kapitolách osnovy upřesňují požadavky pro zpracování 
jednotlivých kapitol v nabídce, nebo uvádějí odkazy na závazné podmínky v zadávací doku-
mentaci, podle kterých musí být nabídka zpracována. Tyto podmínky jsou závazné a musí být 
splněny v nabídce. Nesplnění podmínek uvedených v jednotlivých kapitolách osnovy může 
být důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 
 
A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou nabídkovou 

cenu a prohlášení o vázanosti obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty 
B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a cel-

kového počtu listů v nabídce 
C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče (výpis z OR, plná moc, podpi-

sový vzor apod.) 
D. Doklady k prokázání kvalifikace 
E. Přehled subdodavatelů 
F. Cenová nabídka 
G. Platební podmínky – platební podmínky nesmějí být v rozporu s podmínkami zadava-

tele uvedenými v této zadávací dokumentaci 
H. Návrh smlouvy 
I. Přílohy (nepovinné) 
 

X. DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI  

 

Otevírání obálek se uskuteční dne ……………. 2009 ve ………. hod na adrese Statutární 
město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, v zasedací místnosti č. 110.  

XI. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK   
 
Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli 
(uchazeči) a budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací, budou posouzeny a hod-
noceny.  
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení, kterým je výše nabíd-
kové ceny bez DPH (nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena).  

 
XII. ZADÁVACÍ LHŮ TA  
 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta 
činí      90 kalendářních dní.  

Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístě-
ným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení 
zadávacího řízení. 
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Uchazeč je povinen v souladu s § 68 zákona do nabídky doložit prohlášení podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem na-
bídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.  
 

XIII. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE  

 

Pokud bude uchazeč požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy pí-
semnou formou (poštou, faxem nebo e-mailem) na adresu pověřené osoby p. Viktor Pokorný, 
Statutární město Liberec, vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a sporotv-
ních objektů, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, e-mail: 
pokorny.viktor@magistrat.libere.cz.  Dotazy musí být doručeny nejpozději 5 dnů před uply-
nutím lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou 
v zákonném termínu zaslány písemně (e-mailem) vždy všem zájemcům. 

 
 
XIV. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE  
 
• Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který 

podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného do-
davatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím 
řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. 
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, 
nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadá-
vacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně 
či společně s jinými dodavateli vyřadí. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky nebo zjednodu-
šené zadávací řízení zrušit. 

• Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 
• Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo 

vzorků,  které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.  
• Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 

informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 
• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
• Maximální přípustný objem subdodávek na projekt může dosáhnout maximálně 30 % 

z objemu stavebních nákladů projektu. 

 

XV. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 
• Veřejná zakázka je vypsána v souladu se z. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,  

v platném znění (dále jen zákon) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP – verze ke dni 10. 10.2008, dostupných na stránkách www.opzp.cz.   

• Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky 
z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 

• Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat v souladu s § 110 zákona 
kterýkoliv dodavatel, který měl nebo má zájem na získání této veřejné zakázky a které-
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mu v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma 
ne jeho právech (dále jen stěžovatel). Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli nej-
později do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele do-
zví, nejpozději však do uzavření smlouvy.    

 

 

 

 

 

  

Za zadavatele:      

 

 

 

 

…………………………………………. 

Mgr. Pavel Kalous 

vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
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Titulní list nabídky 

podané v rámci 

zjednodušeného podlimitního řízení na ve řejnou zakázku: 

„MŠ Sluní čko – realizace úspor energie“ 

 

Zadavatel:   Statutární m ěsto Liberec 
Sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
IČ: 00262978 
DIČ:  CZ00262978 

Číslo účtu: 43-248100267/0100 

Zastoupený:  Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města  
 

Uchazeč:  
 

IČ (u f.o. rovněž RČ ) 
 

DIČ: 
 

Sídlo (místo podnikání a bydliště) uchazeče:
  

 

Adresa pro doručování (liší-li se od sídla 
uchazeče):  

 

Statutární orgán uchazeče:  
 

Osoba zmocněná k jednání: 
 

Zápis v obchodním rejstříku (či jiné eviden-
ci): 

 

Telefon, fax,(e-mail): 
 

Bankovní spojení:  
 

 

 

nejvýše p řípustná nabídková cena bez DPH    ………………………. 

 

nejvýše p řípustná nabídková cena v četně  DPH    ………………………. 

 

Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v  zadávací dokumentaci. Před podáním 
nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady 
nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.  

 

Uchazeč dále prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty v souladu s § 43 zákona č. 
137/2006 Sb.  

 
V............................ dne.....................      ............................................................................ 

Jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče 
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Důvodová zpráva 

Rada města svým usnesením č. 188/09 odsouhlasila finanční podíl Statutárního města Liberec 
ve výši 1,330.000,- Kč na restaurování Neptunovy kašny a její navrácení na nám. Dr. E. Be-
neše v Liberci v rámci Programu regenerace městské památkové zóny. 

Popis kašny: 

Kamenní kašna se středovým sloupem nesoucí sochu Neptuna. Kašna má tvar nepravidelného 
osmiúhelníku o šířce 5,2 m a délce 6,4 m. Obvodový plášť je z pískovce. Po obvodu kašny 
jsou dva žulové stupně, každý o šíři 40 cm. 

V současné době je kašna rozebrána a deponována ve skladu v Technických službách města 
Liberec a. s. (včetně mříže a ozdob). Původní socha Neptuna je uložena v Severočeském mu-
zeu, její replika vč. středového sloupu je u sochaře Nováka na Hrubé skále. 

Variantní návrh na umístění kašny na náměstí včetně návrhu na úpravu stávajícího řešení ná-
městí provedla firma Siadesign Liberec s. r. o. v dubnu 2008 včetně vizualizací. 

Prověřeny byly tyto varianty: 

Var. 1 – středová – umístění kašny na střed náměstí (vánoční strom na J straně náměstí) 

Var. 2 – východní – umístění kašny na V stranu náměstí (vánoční strom na J straně náměstí) 

Var. 3 – jižní - umístění kašny na J stranu náměstí (vánoční strom na V straně náměstí) 

Var. 4 - jižní - umístění kašny na J stranu náměstí (vánoční strom na V straně náměstí, 4 lam-
py veřejného osvětlení sejmuty z kamenných podstavců a přemístěny v diagonálních 
směrech směrem k okraji náměstí) 

Var. 5 – dtto var. 4 + doplnění o lavičky 

Pro navrácení kašny je nezbytné provést tyto kroky: 

 Legislativní příprava (souhlas s restaurováním a umístěním kulturní památky, nezbyt-
né kroky dle stavebního zákona). 

 Restaurování vlastní kašny (odstranění starých vysprávek, zbytků spárování, odstraně-
ní železných ramlí, oprava poškozených dílů, zámků desek, rekonstrukce a doplnění 
madel, oprava středového sloupu). 

 Stavební příprava na náměstí (výkopy pro přípojku, umístění strojovny pro filtraci a 
ovládání pod úroveň terénu, základová deska). 

 Vlastní instalace včetně osvětlení, filtrace a ovládání. 

 Úprava náměstí (odstranění podstavců VO, posunutí sloupů VO, instalace laviček, 
dlaždičské práce). 

Odhad nákladů: 

Restaurování    2,700.000,- Kč vč. DPH 

Technologická část   500.000,- Kč vč. DPH 

Stavební část  - kašna   1,000.000,- Kč. vč. DPH 

Stavební část  - úprava nám.    800.000,- Kč. vč DPH      

Celkem:    5,000.000,- Kč vč. DPH 
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K úhradě části nákladů ve výši 1,330.000,- Kč na restaurování  Neptunovy kašny a její navrá-
cení na nám. Dr. E. Beneše v Liberci bude využita dotace z Programu regenerace městské 
památkové zóny 

Harmonogram prací: 

Rozhodnutí RM o realizaci obnovení  5/09 

Projektová + legislativní příprava   8/09 

Zahájení restaurátorských prací   9/09 

Příprava plochy na náměstí    10/09 

Umístění kašny na náměstí    4/10 

Slavnostní odhalení     1. 5. 2010  
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VARIANTA 3
- umíst ění na jedné z hlavních os nám ěstí

- atraktivní umíst ění v čele radnice
- výborná viditelnost ze všech ulic vedoucí na nám ěstí
- centrum pozornosti
- dominanta nám ěstí
- dostatek prostoru pro po řádání jakýchkoliv společ enských akcí
- není zcela nutný p řesun váno čního stromu

+

- stávající osv ětlení omezuje volný prostor kolem kašny
- stávající osv ětlení

-

situace – varianta 3
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situace - revitalizace

- předlážd ění centrální plochy nám ěstí
- oáza zelen ě
- zachování linie p ůdorysu Staré radnice 
- umíst ění městského mobiliá ře (lavičky,..)
- osvětlení umíst ěno do roh ů centrální plochy nám ěstí
- optické zv ětšení centrálního prostoru
- příjemné místo pro odpo činek a rozjímání

+
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POHLED Z ULICE KOSTELNÍ

zákres – návrh řešení
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