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65.Zm�na ÚP m�sta Liberec Návrh

OBSAH TEXTOVÉ �ÁSTI

Kapitola Strana
Identifika�ní údaje 1

Vymezení obsahu dokumentace (dle p�ílohy 7 vyhl. �.500/2006 Sb.) 2

A Vymezení zastav�ného území neuplat�uje se

B Koncepce rozvoje území m�sta neuplat�uje se

C Urbanistická koncepce 3

C1 Návrh celkového plošného a prostorového uspo�ádání území neuplat�uje se

C2 Vymezení zastavitelných ploch 3

C3 Vymezení ploch p�estavby neuplat�uje se

C4 Vymezení nezastavitelných ploch systému sídelní zelen� neuplat�uje se

D Koncepce ve�ejné infrastruktury neuplat�uje se

D1 Návrh dopravní infrastruktury neuplat�uje se

D2 Návrh technické infrastruktury, nakládání s odpady neuplat�uje se

D3 Návrh ob�anského vybavení neuplat�uje se

D4 Návrh ve�ejných prostranství neuplat�uje se

D5 Návrh �ešení požadavk� civilní ochrany neuplat�uje se

E Koncepce uspo�ádání krajiny neuplat�uje se

F Stanovení podmínek pro využití ploch neuplat�uje se

G Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemk�m a stavbám
vyvlastnit

neuplat�uje se

H Vymezení VPS a VPO, pro které lze uplatnit p�edkupní právo neuplat�uje se

I Vymezení ploch a koridor� územních rezerv neuplat�uje se

J Vymezení ploch a koridor� k prov��ení RP, územní studií neuplat�uje se

K Údaje o po�tu list� a výkres� 65.Zm�ny 3
Pozn.: Jedná se pouze o díl�í zm�nu územního plánu. Proto dokumentace Zm�ny obsahuje pouze �ást vyhláškou

definovaných údaj�, vztahujících se k m�n�ným skute�nostem. Ostatní údaje, které se v rámci �ešení Zm�ny
neuplatnily, dokumentace neobsahuje (z d�vodu její požadované p�ehlednosti a jednozna�nosti).

OBSAH GRAFICKÉ �ÁSTI
�íslo Název výkresu M��ítko

1 Hlavní výkres* 1 : 5000
Pozn.: * název dle platného ÚPML
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C URBANISTICKÁ KONCEPCE

C2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Zastavitelné  plochy vymezené  ve  výkresu  �.1 grafické  �ásti  územního  plánu  m�sta
Liberec se 65.Zm�nou rozši�ují o navržené lokality 65.Zm�ny dle následující tabulky:

Ozna�ení dle 65.Zm�ny Nové využití navrhované v 65.Zm�n� Katastrální území

65/1 plochy ostatní zvláštní vybavenosti - zoologická zahrada Liberec

65/2 plochy pro dopravu - významná povrchová parkovišt� Ruprechtice

K ÚDAJE O PO�TU LIST� A VÝKRES� 65.ZM�NY
Textová �ást 65.Zm�ny územního plánu m�sta Liberec obsahuje 3 strany textu. Grafická

�ást 65.Zm�ny územního plánu m�sta Liberec obsahuje 1 výkres (a´ 1 list formátu A4).

V Liberci dne 30.9.2010 Ing. arch. Ji�í Plašil
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OBSAH TEXTOVÉ �ÁSTI

Kapitola Strana
A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah� 3

A1 Vyhodnocení širších vztah� 3

A2 Vyhodnocení souladu s vyššími koncepcemi 3

B Údaje o spln�ní Zadání 4

B1 Údaje o Zadání 4

B2 Údaje o spln�ní Zadání 4

C Komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení 4

C1 Vyhodnocení  ú�elného  využití  zastav�ného  území  a  pot�eby  vymezení
zastavitelných ploch

5

C2 Od�vodn�ní koncepce rozvoje území obce a požadavk� na ochranu
hodnot v území

5

C3 Od�vodn�ní p�ijatého �ešení urbanistické koncepce 7

C4 Od�vodn�ní koncepce ve�ejné infrastruktury 8

C5 Od�vodn�ní koncepce uspo�ádání krajiny 9

C6 Od�vodn�ní stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem
využití

10

C7 Od�vodn�ní vymezení VPS a VPO 10

C8 Od�vodn�ní vymezení ploch a koridor� k prov��ení RP a územní studií 10

D Informace o výsledcích vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj území 10

E Vyhodnocení d�sledk� �ešení na ZPF a PUPFL 10

F Údaje o po�tu list� a výkres� od�vodn�ní 65.Zm�ny 11
Pozn.: Zpracovaná dokumentace byla vytvo�ena za pr�b�žné sou�innosti s po�izovatelem Zm�ny a obsahuje

informace po�izovatelem ov��ené.

OBSAH GRAFICKÉ �ÁSTI

�íslo Název výkresu M��ítko
1a Koordina�ní výkres (Hlavní výkres*) 1:5000
12 Vyhodnocení záboru ZPF* 1:5000

Pozn.: * název dle platného ÚPML
65.Zm�na = 65.Zm�na závazné �ásti Územního plánu m�sta Liberec
ÚPML = Územní plán m�sta Liberec
UPD = územn� plánovací dokumentace
�OV = �istírna odpadních vod
SSL = státní správa les�
VPS = ve�ejn� prosp�šná stavba
CHKO = chrán�ná krajinná oblast
ÚP = územní plán
ZPF = zem�d�lský p�dní fond
OP = ochranné pásmo
VKP = významný krajinný prvek
PKO = Park kultury a oddechu
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A VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH�

A1 VYHODNOCENÍ ŠIRŠÍCH VZTAH�

65.Zm�na v navržených lokalitách 65/1 a 65/2 �eší aktivity p�esahující hranici  �ešeného
území  platného  ÚPML  –  zm�ny  umožní  realizovat  stavby  a  opat�ení  sm��ující  ke  zlepšení
dopravní  dostupnosti  za�ízení  nadmístního  významu  –  ZOO  z  širokého  spádového  území.
V závazné ani grafické �ásti ÚPML se tyto zm�ny z hlediska širších vztah� neprojeví.

A2 VYHODNOCENÍ SOULADU S VYŠŠÍMI KONCEPCEMI

A2.1 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Politika územního rozvoje �R 2008 (PÚR �R) byla schválena usnesením vlády �R �. 929
ze dne 20.7.2009. Území obce Liberec je v PÚR �R zahrnuto do rozvojové oblasti OB7 Liberec.
Jedná  se  o  území  s  koncentrací  obyvatelstva  a  ekonomických  �inností  se  silnou  rozvojovou
dynamikou  krajského  m�sta.  Úkolem pro  územní  plánování  je  zde  �ešení  napojení  rozvojové
oblasti na modernizované železni�ní trati ve sm�ru na Prahu a Hradec Králové, což se netýká
p�edm�tných lokalit 65.Zm�ny. Navržený dopravní koridor S11 pro kapacitní silnici D8 - D��ín -
�eská Lípa - Bílý Kostel nad Nisou - Liberec - R35 je trasován mimo �ešené území 65.Zm�ny.

A2.2 VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Libereckého kraje zpracované v roce 2007 spole�ností
SAUL s.r.o.  dosud  nebyly  schváleny.  Žádné  požadavky  ze ZÚR pro  �ešené  území  65.Zm�ny
nevyplývají.  65.Zm�na je v souladu s koncepcemi této dokumentace v aktuálním stavu,  lokality
65.Zm�ny p�ímo nezasahují do ploch nadregionálních a regionálních prvk� ÚSES ani do koridor�
nad�azené infrastruktury navržených v této dokumentaci. Soulad s nad�azenou dokumentací bude
nadále sledován.

Lokalita  65/2  –  významné povrchové  parkovišt�  má  význam jak  pro  navazující  plochy
ostatní zvláštní vybavenosti – ZOO, tak pro nástup na výhledovou pozemní lanovou dráhu Lidové
sady – Bed�ichov zakotvenou v Konceptu ZÚR.

A2.3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Z hlediska  odstavce  14  PÚR  �R  lokality  65.Zm�ny  p�irozen�  dopl�ují  urbanistickou
strukturu dot�eného území.

Z hlediska odstavce 19 PÚR �R 65.Zm�na, tím že 2 návrhové lokality jsou umíst�ny do
proluk  a  nezasahují  do  otev�ené  krajiny,  nerozši�uje  nehospodárn�  zastav�né  území  a
nefragmentarizuje nezastav�né území. Dojde pouze k �áste�nému záboru ve�ejné zelen�, která
bude v souvislosti s lokalitou 65/1 intenzivn�ji využita.

Z hlediska  odstavce  20  PÚR  �R  65.Zm�na  umís�uje  rozvojové  zám�ry,  které  mohou
významn� ovlivnit charakter krajiny, do co nejmén� konfliktních lokalit v rámci dané �ásti �ešeného
území.

Z hlediska odstavce 21 PÚR �R 65.Zm�na není v rozporu s vymezením souvislých pás�
nezastav�ného území v bezprost�edním okolí m�sta, zp�sobilých pro nenáro�né formy krátkodobé
rekreace, pro vznik a rozvoj lesních porost� a zachování prostupnosti krajiny, lokalita 65/2 zabírá
okrajovou  �ást  nevyužívaného  lesa  p�i�emž  svou  podstatou  umožní  intenzifikaci  rekrea�ního
využití celého komplexu Lidových sad�.

Z hlediska odstavce 22 PÚR �R 65.Zm�na zachovává a rozvíjí hodnoty území (p�írodní
zázemí Jizerských hor,  ve�ejné vybavení m�sta) vytvá�í  podmínky pro r�zné formy cestovního
ruchu - lyžování, cykloturistika, poznávací turistika.

Z hlediska odstavce 28 PÚR �R 65.Zm�na zohled�uje nároky dalšího vývoje území jeho
�ešením  ve  všech  pot�ebných  dlouhodobých  souvislostech,  zvláštní  pozornost  v�nuje  rozvoji
ve�ejné infrastruktury.
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65.Zm�na ÚP m�sta Liberec Od�vodn�ní

A2.4 VYHODNOCENÍ SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM

65.Zm�na je zpracována v souladu se zákonem �.183/2006 Sb. – stavební zákon a jeho
provád�cími  právními  p�edpisy  p�im��en�  form�  platného  ÚPML.  Požadavky  na  komplexní
aktualizaci platného ÚPML nebyly v Zadání vzneseny.

A2.5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
P�EDPIS�

65.Zm�na je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních p�edpis�.

A2.6 VYHODNOCENÍ SOULADU SE STRATEGICKÝMI DOKUMENTY
V 65.Zm�n�  jsou  respektovány  územní  dopady  ze  schválených  rozvojových  program�

zabývajících se rozvojem m�sta (Strategie rozvoje SML 2007-2020 schválená 13.12.2007).

Zm�ny v lokalitách 65/1 a 65/2 jsou iniciovány snahou o realizaci  Integrovaného plánu
rozvoje m�sta (IPRM) Lidové sady.

B ÚDAJE O SPLN�NÍ ZADÁNÍ

B1 ÚDAJE O ZADÁNÍ

O po�ízení 65.Zm�ny závazné �ásti Územního plánu m�sta Liberec rozhodlo Zastupitelstvo
m�sta  Liberec  Usnesením  �. 99/10  ze  dne  29.4.2010.  Podkladem  pro  zpracování  návrhu
65.Zm�ny je Zadání 65.Zm�ny schválené usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �. 176/10 z
24.6.2010. Po projednání návrhu Zadání obsahuje 65.Zm�na celkem 2 podn�ty.

B2 ÚDAJE O SPLN�NÍ ZADÁNÍ

65.Zm�na územního plánu v obou podn�tech požaduje zm�nu nezastav�ných ploch na
plochy  zastavitelné.  Zadání  65.Zm�ny  je  spln�no  návrhem  rozší�ení  zastavitelných  ploch  v
zastav�ném území platného ÚPML (65/1) resp. mimo n�j (65/2-�ást).

Promítnutí  d�sledk�  65.Zm�ny  do  sm�rné  �ásti  platného  ÚPML nebylo  podle  pokynu
po�izovatele v rámci 65.Zm�ny �ešeno. V dob� zpracování Zm�ny byly dokon�eny ÚAP, v jejichž
rámci  bylo nov�  prov��eno i  �ešené území.  65.Zm�na není v rozporu s hlavní strategií  rozvoje
m�sta a proto Statutární m�sto Liberec zm�nu sm�rné �ásti nepožaduje.

Stanoviska k Zadání 65.Zm�ny jsou v návrhu 65.Zm�ny zohledn�na.

Dále  byly  provedeny  díl�í  dopl�kové  terénní  pr�zkumy  lokalit  65.Zm�ny  a  na  jejich
podklad�  pro  jednotlivé  lokality  prov��eno detailní  vymezení  vyplývající  z kolize  s limity  využití
území nebo z potenciálních zám�r� nov� zpracovávaného ÚP Liberec.

C KOMPLEXNÍ ZD�VODN�NÍ P�IJATÉHO �EŠENÍ
65.Zm�na �eší v obou lokalitách zm�nu funk�ního využití stávajících nezastav�ných ploch

urbanizované zelen�  -  parky a parkov�  upravené plochy,  resp.  ploch p�írody a krajiny -  lesní
porosty a ploch urbanizované zelen� - ostatní m�stská zele� na zastavitelné plochy plochy ostatní
zvláštní vybavenosti - zoologická zahrada (NZ) resp. plochy pro dopravu - významná povrchová
parkovišt�.

65.Zm�na  takto  umožní  realizaci  zám�ru  IPRM Lidové  sady  p�emístit  hlavní  vstup  do
Zoologické  zahrady  Liberec  na  její  jihovýchodní  okraj  ke  kone�né  zastávce  tramvajové  trati,
vybudovat  zde nový  vstupní  bezbariérový  objekt  ve  form�  centra  aktivního odpo�inku,  v�etn�
zázemí pro návšt�vníky Lidových sad�, infocentra, toalet, drobného prodeje a pod.

Sou�asn�  využívaný  vstupní  objekt  bude  p�estav�n  tak,  aby  umož�oval  realizaci
moderních výukových program� a zárove� vytvo�il kvalitní zázemí pro personál.

Na nov� orientovaný vstup navázat i dopravní obsluhu vybudováním to�ny autobus� v�.
kapacitního  parkovišt�  zájezdových  autobus�  i  osobních  automobil�  v  prostoru  mezi  to�nou
tramvaje a bývalou letní scénou PKO ur�enou k revitalizaci.
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65.Zm�na ÚP m�sta Liberec Od�vodn�ní

Tyto zám�ry nelze vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám resp. složité terénní
konfiguraci  realizovat  na  již  vymezených  plochách  zoologické zahrady  ani  bývalé  letní  scény,
využívány jsou však proluky v souvisle zastav�ném území.

C1 VYHODNOCENÍ Ú�ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ A
POT�EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

65.Zm�na obsahuje 2 návrhové lokality umíst�né do proluk a nezasahující do otev�ené
krajiny. Jedná se o rozvoj neobytných funkcí – vybavení ve�ejné infrastruktury - z toho d�vodu není
dokládáno vyhodnocení využití návrhových ploch zpracované speciáln� pro tuto zm�nu.

65.Zm�nou navrhované plochy se zm�nou funk�ního využití rozši�ují zastavitelná území
platného ÚPML.

C2 OD�VODN�NÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A POŽADAVK� NA
OCHRANU HODNOT V ÚZEMÍ

C2.1 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

Návrh 65.Zm�ny vychází ze stávajícího charakteru a uspo�ádání urbanistické koncepce
m�sta  Liberce  a  vzhledem  k malému  rozsahu  a  návaznostem  navržených  ploch  ji  výrazn�
neovliv�uje.

VYMEZENÍ A VNIT�NÍ �LEN�NÍ ÚZEMÍ

Rozsah �ešeného území platného ÚPML definovaný v  kapitole  1.1.Vymezení  �ešeného
území  podle  katastrálních  území  textové  �ásti  platného  ÚPML  se  v d�sledku  díl�ích  zm�n
provedených v 65.Zm�n� nem�ní.

Rozsah �ešeného území 65.Zm�ny je dán požadavky Zadání na posouzení a zapracování.
V rámci 65.Zm�ny jsou vymezeny 2 lokality v k.ú. Liberec a Ruprechtice.

ROZVOJOVÉ P�EDPOKLADY OBCE

Rozvojové  p�edpoklady  m�sta  Liberec  popsané  v  kapitole  5.Základní  p�edpoklady  a
podmínky vývoje obce textové �ásti platného ÚPML se v d�sledku díl�ích zm�n provedených v
65.Zm�n� nem�ní.

SPOLE�ENSKÝ POTENCIÁL OBCE

Demografická  problematika  uvedená  v kapitole  4.Demografický  a  sociální  vývoj  území
textové �ásti platného ÚPML se v d�sledku díl�ích zm�n provedených v 65.Zm�n� nem�ní.

Lze však o�ekávat, že vybudování nového vstupního objektu ZOO, bude mít pozitivní vliv
na posílení sociálního pilí�e.

HOSPODÁ�SKÝ POTENCIÁL OBCE

Hospodá�ský potenciál obce uvedený v kapitole 6.6.Výroba textové �ásti platného ÚPML se
v d�sledku díl�ích zm�n provedených v 65.Zm�n� nem�ní.

POTENCIÁL ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ OBCE

Potenciál  životního prost�edí obce uvedený v kapitole 3.P�írodní podmínky textové �ásti
platného ÚPML se v d�sledku díl�ích zm�n provedených v 65.Zm�n� nem�ní.

65.Zm�na respektuje platná zn�ní zákon�  ve vztahu k ochran�  p�írody, vodních zdroj�,
ZPF, PUPFL a platné hygienické p�edpisy.

Koncepce �ešení  65.Zm�ny je navržena v maximáln� dosažitelném souladu p�írodních a
civiliza�ních  funkcí  v  limitech  požadavk�  dodržení  podmínek  zdravého  životního  prost�edí,
v lokalitách budou v následujících stupních projektové p�ípravy chrán�ny hodnotné solitéry zelen�.
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C2.2 OD�VODN�NÍ OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OBCE

P�ÍRODNÍ A KULTURNÍ HODNOTY

Realizací zám�ru  65.Zm�ny nedojde k dot�ení p�írodních a kulturních hodnot v �ešeném
území. Lokality 65.Zm�ny �áste�n� zasahují do prvk� v zájmu obecné i zvláštní ochrany p�írody.

A�koliv z provedených územn� analytických podklad� a provedených pr�zkum� a rozbor�
vyplynula pot�eba respektovat limity využití území - VKP Park Petra Bezru�e, po schválení Zadání
65.Zm�ny bylo již od ochrany jeho �ásti malý park na p.p.�. 2945/5 mezi ZOO a PKO upušt�no, a
zahrnutí cesty p.p.�. 2944 do VKP je t�eba považovat pouze za formální. P�esto budou v rámci
nov�  vymezené plochy zoologické zahrady (65/1)  chrán�ny zde se vyskytující  solitéry  a aleje
hodnotných d�evin.

Lokalita 65/1 je okrajov�  dot�ena OP lesa. Lokalita 65/2 zasahuje do lesních pozemk�,
jedná se o zbytkovou lesní enklávu mezi D�tským koutkem, to�nou tramvaje a areálem letní scény,
která nabízí v lokalit� jedinou možnost �ešení rozvoje dopravních ploch.

Pro  zastav�ní  lokalit  zasahujících  do  OP lesa  vyplývá  ze  zákona  nutnost  v Ú�  získat
souhlas SSL pro zám�ry do 50 m od lesa a dodržet minimální p�ípustnou odstupovou vzdálenost
rovnou  mýtní  výšce p�ilehlého porostu  upravenou podle  místních  terénních  podmínek.  Vlastní
funk�ní  plochy  však  mohou  být  vymezeny  až  k lesnímu  okraji.  Obecn�  bude  postupováno
v souladu s §4 odst.1 zákona �.289/1995 Sb. o lesích, v platném zn�ní.

CIVILIZA�NÍ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY

Dot�ení civiliza�ních a architektonických hodnot v �ešeném území se v d�sledku zm�ny
funk�ního využití lokalit nem�ní. Lokalita 65/1 zasahuje na území m�stské památkové zóny, jejíž
ochranný režim bude v dalších stupních projektové p�ípravy respektován. 

Lokalita  65/1  se  nachází  v  sousedství  s  pozemkem,  na  kterém  je  umíst�na  nemovitá
kulturní  památka  -  objekt  PKO Lidové  sady  -  k  p�ímému  dot�ení  nedochází.  Obecn�  budou
respektována ustanovení zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i,  ve zn�ní pozd�jších
p�edpis�.

Celé  území  m�sta  Liberec  spl�uje  podmínky  pro  to,  aby  bylo  považováno  za  „území
s archeologickými nálezy“ ÚAN III. ve smyslu zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, ve
zn�ní pozd�jších p�edpis�,  a rovn�ž za území s výskytem archeologického d�dictví ve smyslu
Úmluvy  o  ochran�  archeologického  d�dictví  Evropy.  Výskyt  území  s archeologickými  nálezy
vyššího  významu  (ÚAN I.  +  II.)  nebyl  v ÚAP ORP Liberec  v  kontaktu  s  �ešenými  lokalitami
identifikován.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Limity využití území m�sta Liberec stanovené v kapitole 5.2.Limity využití území textové
�ásti Územního plánu m�sta Liberec – regulativy funk�ního a prostorového uspo�ádání území se v
d�sledku  65.Zm�ny nem�ní.  Omezení a limitující prvky vyplývající ze všech dot�ených obecn�
závazných  právních  p�edpis�,  norem  a  správních  rozhodnutí  pro  65.Zm�nu  byly  p�evzaty
z jednotlivých  výkres�  a  kapitol  platného  ÚPML  a  jsou  po  aktualizaci  uvedeny  v tabulkách
PODROBNÝ POPIS NÁVRHOVÝCH LOKALIT kapitoly C3.

P�i �ešení jsou dodržena ustanovení všech dot�ených obecn� závazných právních p�edpis�
a norem s p�ihlédnutím k omezením, která tyto právní p�edpisy ukládají. 

Z provedených  územn�  analytických podklad�  a  provedených  dopl�kových pr�zkum�  a
rozbor� vyplývá pot�eba respektovat zejména OP STL plynovodu, který bude v rámci výstavby v
lokalit� 65/1 p�eložen, a OP lesa v lokalit� 65/2.

65.Zm�na nenavrhuje žádné nové limity vycházející z konkrétních podmínek v souvislosti s
novou koncepcí funk�ního a prostorového �len�ní �ešených lokalit.
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C3 OD�VODN�NÍ P�IJATÉHO �EŠENÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE

V rámci zpracování návrhu 65.Zm�ny je respektován požadavek Zadání na konkretizování
rozsahu a vlivu navržených zm�n zastavitelného území na celkovou koncepci platného ÚPML,
p�itom  je  �ešení  koordinováno  s aktuálním  stavem  územního  plánu,  tj.  v�etn�  schválených  i
rozjednaných zm�n a rozpracovaným novým ÚP Liberec.

Návrh 65.Zm�ny vychází ze stávajícího charakteru a uspo�ádání urbanistické koncepce
m�sta Liberce, vzhledem k rozsahu jednotlivých lokalit ji výrazn� neovliv�uje. V rámci zpracování
návrhu  byly  díl�ím  zp�sobem  m�n�ny  hranice  ploch  s rozdílným  zp�sobem  využití.  Variantní
�ešení nebylo prov��ováno.

Návrh 65.Zm�ny vychází ze stávajícího charakteru a uspo�ádání urbanistické koncepce
dot�ené �ásti m�sta Liberce - umož�uje rozší�ení zde dlouhodob� stabilizovaného nadmístního
ve�ejného vybavení a sjednocení nástupních míst ke zde soust�ed�ným turistickým atraktivitám do
jednoho místa u to�ny tramvaje.

Návrh  65.Zm�ny  v  souladu  se  zpracovanou  podrobn�jší  dokumentací  respektuje
urbanistickou kompozici širšího území v�etn� �ešení ve�ejného prostoru. 

Návrh  65.Zm�ny  v  souladu  s  v�lí  majitele  dot�ených  pozemk�  -  M�sta  Liberec  a  s
požadavky ÚPML zachovává pr�chodnost m�stské krajiny  - vedení p�ší a cyklistické trasy po
jižním okraji lokality 65/1.

Návrh  65.Zm�ny  v  souladu  se  zpracovanou  podrobn�jší  dokumentací  respektuje
sou�asnou výškovou a hmotovou proporcionalitu objekt� v navazujícím území.

PODROBNÝ POPIS NÁVRHOVÝCH LOKALIT
�íslo lokality dle 65.Zm�ny 65/1
Katastrální území Liberec
Pozemky 2945/5 - �ást, 2944 - �ást
Velikost plochy (m2) 3849
P�vodní využití navržené v ÚP plochy urbanizované zelen� - parky a parkov� upravené plochy – stav
Nové využití navržené v 65.Zm�n� plochy ostatní zvláštní vybavenosti - zoologická zahrada - návrh
Doporu�ená kapacita dle již zhotovené projektové dokumentace
Dopravní p�ístupnost napojení na stávající místní komunikaci Sovova, která bude v novém ÚP

povýšena na hlavní obslužnou s návrhovou kategorii MO2 11/8/50 – bez vlivu na
koncepci ÚPML

Napojení na inženýrské sít� shodné se stávajícími plochami NZ – bez vlivu na koncepci ÚPML
Poznámka zm�na funkce nezastav�ných ploch uvnit� zastav�ného území – nerozši�uje

rozsah zastavitelného území ÚPML
Limity využití území zásah do MPZ, t�sné sousedství s NKP Lidové sady, OP STL plynovodu, OP

radioreleových vysíla��, sousedství interak�ního prvku, okrajové zasažení OP
lesa – nutnost získání souhlasu SSL pro zám�ry do 50 m od lesa, dodržet
minimální p�ípustnou odstupovou vzdálenost

�íslo lokality dle 65.Zm�ny 65/2
Katastrální území Ruprechtice
Pozemky 1670/1, 1679/1, 1679/2, 1679/3, 1679/6, 1679/7, 1657
Velikost plochy (m2) 6312
P�vodní využití navržené v ÚP plochy p�írody a krajiny - lesní porosty, plochy urbanizované zelen� - ostatní

m�stská zele� - stav
Nové využití navržené v 65.Zm�n� plochy pro dopravu - významná povrchová parkovišt� - návrh
Doporu�ená kapacita -
Dopravní p�ístupnost napojení na stávající místní komunikaci Sovova, která bude v novém ÚP

povýšena na hlavní obslužnou s návrhovou kategorii MO2 11/8/50 – bez vlivu na
koncepci ÚPML

Napojení na inženýrské sít� nevyžaduje – bez vlivu na koncepci ÚPML
Poznámka zm�na funkce nezastav�ných ploch mimo zastav�né území – rozši�uje rozsah

zastavitelného území ÚPML
Limity využití území krajinná stabiliza�ní zóna kompromisní, OP lesa – nutnost získání souhlasu SSL

pro zám�ry do 50 m od lesa, dodržet minimální p�ípustnou odstupovou
vzdálenost
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C4 OD�VODN�NÍ KONCEPCE VE�EJNÉ INFRASTRUKTURY

OD�VODN�NÍ NÁVRHU ZM�NY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dosavadní koncepce dopravy m�sta Liberec stanovená v kapitole 6.Doprava textové �ásti
Územního plánu m�sta Liberec – regulativy funk�ního a prostorového uspo�ádání území založená
na využití stávající sít� základních komunikací se v d�sledku 65.Zm�ny nem�ní.

Dopravní  napojení  lokalit  nevyžaduje  zm�ny  v koncepci  dopravy  ÚPML.  V zájmu
realizovatelnosti  zám�ru  byly  dopravn�  technicky  posouzeny  a  prov��eny  plánované  kapacity
funk�ních  ploch  a  jejich  vliv  na  dopravní  provoz  z hlediska  dostate�nosti  a  bezpe�nosti
komunika�ní sít�.

Zm�nou dojde ke zkvalitn�ní nejen dopravní obsluhy ZOO, ale i ostatních atraktivit v oblasti
Lidových sad�.

V p�ípad�  dopravní zát�že vyvolané realizací lokality 65/2 bylo již v minulosti digitálním
dopravním modelem ov��eno zvýšené zatížení  Sovovy a navazující Alšovy ulice jako možné -
odpovídající jejich stávajícímu uli�nímu profilu. Z hlediska nov� zpracovávaného ÚP je nad rámec
65.Zm�ny navrhováno propojení tohoto dopravního p�ístupu z jihu severozápadním sm�rem do
ulice  Javorové,  �ímž  by  zde  vznikla  m�stotvorná  obslužná  tangenta  s  návrhovou  kategorii
MO2 11/8/50 odpovídající významu napojených aktivit.

U této hlavní p�ístupové komunikace bude respektován prostor pro umíst�ní potenciálních
chodník� a cyklostezek.

V souladu se zákresem „vn�jších p�ších tras“ ve výkrese �.3 - Cyklistická a p�ší doprava,
který se nem�ní, 65.Zm�na zachovává p�ší pr�chod po jižním okraji lokality 65/1, což je na této
zastavitelné ploše ostatní zvláštní vybavenosti umožn�no i obecnými funk�ními regulativy platného
ÚPML.

OD�VODN�NÍ NÁVRHU ZM�NY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Dosavadní  koncepce  technické  infrastruktury  m�sta  Liberec  stanovená  v kapitole
7.Technická infrastruktura textové �ásti  územního plánu m�sta Liberec – regulativy funk�ního a
prostorového uspo�ádání území se v d�sledku 65.Zm�ny nem�ní.

65.Zm�na jako celek vzhledem k charakteru a kapacit� ploch nevyžaduje zm�nu koncepce
zásobování energiemi ani  zm�ny v koncepci  �ešení vodovod�  a  kanalizace v platném ÚPML.
Koncep�ní �ešení energetiky vychází ze schválené koncepce energetiky a spoj� platného ÚPML,
zp�sob zásobování energiemi je stanoven regulativy v oblastech zásobování energiemi. P�i �ešení
odkanalizování  se  bude  vycházet  ze  schváleného  Plánu  rozvoje  vodovod�  a  kanalizací
Libereckého kraje (odkanalizování v okrajových �ástech m�sta oddílnou kanalizací). Textová �ást
platného ÚPML se z hlediska této problematiky v d�sledku díl�ích zm�n provedených v 65.Zm�n�
nem�ní.

Zástavba lokality 65/1 jako rozší�ení stávajícího zastav�ného areálu ZOO bude napojena
na  infrastrukturu  v  souladu  s  již  zhotovenou  podrobn�jší  dokumentací,  lokalita  65/2  -  to�na
autobus� a parkovišt�, nevyžaduje kapacitní napojení na infrastrukturu, �ešenou v ÚPML.

Dot�ené  území  lokalit  65.Zm�ny  není  zasaženo  trasami  kapacitních  inženýrských  sítí
s vymezenými p�íslušnými ochrannými pásmy, trasa STL plynovodu s vymezeným OP bude podle
pot�eby realizace zástavby lokality 65/1 p�eložena.

Navržené rozvojové zám�ry budou respektovat požadavky a zásady koncepce nakládání s
odpady stanovené v Územním plánu m�sta Liberec.
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OD�VODN�NÍ NÁVRHU ZM�NY OB�ANSKÉHO VYBAVENÍ

Koncepce  ob�anského  vybavení  ve�ejné  infrastruktury  stanovená  platným  ÚPML  se
v d�sledku 65.Zm�ny nem�ní.

P�edm�tem zm�ny je rozší�ení stávajícího areálu ostatní zvláštní vybavenosti - zoologické
zahrady  za  ú�elem  vybudování  centra  aktivního  odpo�inku  v�etn�  zázemí  pro  návšt�vníky
Lidových sad� - bezbariérový vstup do ZOO, infocentrum, toalety, drobný prodej. Výsledkem bude
zkvalitn�ní služeb a reorganizace dopravních vztah� v lokalit� a z toho vyplývající zatraktivn�ní
dalších za�ízení ob�anského vybavení ve�ejné infrastruktury v lokalit� - d�tský koutek, revitalizace
bývalé letní scény PKO.

OD�VODN�NÍ NÁVRHU VE�EJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Platný ÚPML nepracuje s pojmem „ve�ejné prostranství“ ve smyslu zákona �.183/2006 Sb.,
vyhlášek �.500 a �.501/2006 Sb. a jejich p�íloh.

65.Zm�na  nenavrhuje  žádné  plochy  ve�ejných  prostranství  ve  smyslu  t�chto  p�edpis�,
protože jejich izolovaný návrh bez návaznosti na celkovou koncepci se jeví i s ohledem na velikost
jednotlivých �ešených ploch jako bezú�elný.

OD�VODN�NÍ NÁVRHU �EŠENÍ POŽADAVK� CIVILNÍ OCHRANY

Podmínky pro �innosti na území m�sta Liberec z hlediska civilní ochrany se v d�sledku
65.Zm�ny nem�ní. Pro 65.Zm�nu platí �ešení požadavk� civilní ochrany schválené ÚPML.

65.Zm�na nevyvolává speciální požadavky vyplývající ze zvláštních p�edpis�.

Lokality  65.Zm�ny  jsou  vymezeny  mimo  stanovená  záplavová  území  100-leté  vody.
Obecn� vymezení záplavového území je nutno považovat pro ÚP pouze za informativní s ohledem
na  zp�sob  jeho  vymezení  nad  mapovým  podkladem  jiného  m��ítka,  který  se  výrazn�  míjí  s
katastrální mapou, použitou jako podklad ÚP.

Konstatování, že zastavitelná plochy se podle ÚP nachází v záplavovém území znamená,
že p�ípustnost zástavby v aktivní a pasivní zón� záplavového území bude vycházet z podmínek
uvedených ve stanovení záplavového území a omezení vyplývajících z vodního zákona do doby,
než se v dalších stupních projektové p�ípravy prokáže konkrétní zasažení pozemk� individuálním
posouzením pr�to�ného profilu toku v daném míst�.

C5 OD�VODN�NÍ KONCEPCE USPO�ÁDÁNÍ KRAJINY

Koncepce uspo�ádání krajiny platného ÚPML se v d�sledku 65.Zm�ny nem�ní.  Návrhy
situované  na  nezastav�ných  plochách  zelen�  jsou  umíst�ny  v prolukách  zastav�ného  území.
Návrhy 65.Zm�ny se �áste�n� dotýkají lesních pozemk� (PUPFL) - zábor je vyhodnocen níže.

Lokalita  65/2 zasahuje  celá  a lokalita  65/1  pouze okrajov�  do OP lesa,  s  ohledem na
navrhované využití lokalit resp. polohu a míru dot�ení OP zde nebude nutno stanovit p�im��enou
minimální p�ípustnou odstupovou vzdálenost od lesa.

Realizací  zám�ru  nedojde  k narušení  sou�asného  charakteru  krajinného  rázu  ani
k narušení celom�stské kostry zelen�. Lokalita 65/2 je umíst�na na ploše krajinné stabiliza�ní zóny
kompromisní,  jejíž  vymezení  zasahující  do  inkriminované  proluky  se  zde  jeví  jako  dosti
spekulativní.

V lokalit� 65/1 se dá o�ekávat, že vzhledem k charakteru ZOO, funkci nástupního prostoru
a zpracované podrobn�jší dokumentaci z�stane plocha malého parku z velké �ásti zachována jako
nezastav�ný pozemek uvnit� zastavitelné plochy v�etn� hodnotné zelen�.

Realizace  lokalit  65.Zm�ny  ve  svých  d�sledcích  neznemožní  pr�chodnost  krajiny  a
neomezí vedení p�ších a cyklistických tras. Zachování kvalitní solitérní zelen� v oblasti lokalit je
zahrnuto do obecných podmínek ÚPML.
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C6 OD�VODN�NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZP�SOBEM VYUŽITÍ

V Zadání 65.Zm�ny nebyly požadovány a ani z �ešení 65.Zm�ny nevyplynuly zm�ny ve
stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití platného ÚPML.

C7 OD�VODN�NÍ VYMEZENÍ VPS A VPO

V Zadání 65.Zm�ny nebyly požadovány a ani z �ešení 65.Zm�ny nevyplynuly zm�ny ve
vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn� prosp�šných opat�ení a asanací platného ÚPML.

C8 OD�VODN�NÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR� K PROV��ENÍ RP A
ÚZEMNÍ STUDIÍ

Ve schváleném Zadání  65.Zm�ny nebyly uplatn�ny a ani z �ešení  65.Zm�ny nevyplynuly
požadavky na prov��ení ploch a koridor� regula�ním plánem.

Pro lokalitu 65/1 bude zpracována územní studie se zapracováním vazby na vyhlášené
VKP Park Petra Bezru�e a s doložením zachování pr�chodnosti  pro ve�ejnost po jižním okraji
plochy, která je nov� vymezena pro ZOO v�etn� zahrnutí stávajícího pr�chodu z d�vodu možnosti
�áste�ného zakrytí pr�chodu p�evisem st�echy vstupního objektu ZOO.

D INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIV� NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Podle  dostupných  podklad�  bylo  p�i  schvalování  Zadání  65.Zm�ny  konstatováno,  že

65.Zm�na nebude mít vliv na vyhlášené Pta�í oblasti ani evropsky významné lokality (NATURA
2000).

V Zadání 65.Zm�ny nebyla p�edpokládána nutnost provedení vyhodnocení vlivu zám�ru na
životní  prost�edí  podle  zvláštního  zákona.  Z  provedených  dopl�kových  pr�zkum�  a  známých
souvislostí  v  �ešeném  území  nevyplývá  podstatný  vliv  lokalit  65.Zm�ny  na  životní  prost�edí.
Vzhledem k rozptýlenosti jednotlivých díl�ích zám�r� lze odborn� odhadnout, že jednotliv� ani jako
celek nebudou podstatn� ovliv�ovat celkovou situaci ve m�st� a jeho jednotlivých �ástech.

E VYHODNOCENÍ D�SLEDK� �EŠENÍ NA ZPF A PUPFL
Vyhodnocení zábor� ZPF na území m�sta Liberec provedené podle zákona �.334/92 Sb. a

provád�cí  vyhlášky  �.13/94 Sb.  v kapitole  B.18.Zem�d�lský  p�dní  fond  textové �ásti  platného
ÚPML se v d�sledku díl�ích zm�n provedených v 65.Zm�n� dopl�uje následujícím zp�sobem:

Údaje platného ÚP se dopl�ují o následující lokality:

65/1 Liberec
plochy ostatní zvláštní vybavenosti - zoologická zahrada (NZ)

65/2 Ruprechtice
plochy pro dopravu - významná povrchová parkovišt�

Následné vyhodnocení d�sledk� navržených zm�n funk�ního využití lokalit 65.Zm�ny na
zem�d�lský p�dní fond (dále ZPF) je zpracováno v intencích vyhlášky MŽP �.13/1994 Sb. ze dne
29.12.1993 (ve zn�ní následných p�edpis�), kterou se upravují n�které podrobnosti ochrany ZPF,
dle §6 (postupy k zajišt�ní ochrany ZPF p�i  zpracování dokumentace staveb pot�ebné k vydání
územního rozhodnutí, s náležitostmi dle 5.p�ílohy vyhlášky).

Výpo�ty  plošných  požadavk�  lokality  jsou  provedeny  z digitalizovaného  mapového
podkladu. Uvád�né údaje o plochách jsou oproti ÚPML uvedeny v m2, zaokrouhlen� na celé m2.
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65.Zm�na ÚP m�sta Liberec Od�vodn�ní

CELKOVÉ SESTAVENÍ PLOŠNÝCH POŽADAVK� DLE ZÁKL.DRUH� POZEMK�
(kapitola Bilance odn�tí dle struktury ZPF a HPJ textové �ásti platného ÚPML)

Sestavení zastavitelných ploch
celková
vým�ra
záboru 

zábor ZPF
celkem

z toho nezem�d�lské
pozemky
celkem

z toho
PUPFL

SZÚ
orná p�da TTP zahrady

65/1
3849 0 0 0 0 3849 0 3849

65/2
6312 0 0 0 0 6312 5269 1043

Celkem zastavitelné plochy
10161 0 0 0 0 10161 5269 4892

Žádná záborová lokalita se nenachází na ZPF.

Žádná záborová lokalita se nenachází na ZP meliorované plošným drenážním odvodn�ním.

Zd�vodn�ní záboru lesa v lokalit� 65/2:

Dle KN: lesní pozemek - k.ú. Ruprechtice, p.p.�. 1670/1, vlastnické právo Statutární m�sto
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec-Staré M�sto.

Dle OPRL: 410 A 14b/2.

Dle podklad� ORP: § 8 - les zvláštního ur�ení, odst. 2. - les, u kterého ve�ejný zájem na
zlepšení a ochran�  životního prost�edí nebo jiný oprávn�ný zájem na pln�ní mimoproduk�ních
funkcí  lesa  je  nad�azen funkcím produk�ním,  písm. c  -  p�ím�stský les  se  zvýšenou  rekrea�ní
funkcí.

Zábor této �ásti lesního pozemku je významov� tolerovatelný vzhledem k jeho lokalizaci
mimo hlavní  zájmy p�vodního  i  uvažovaného rekrea�ního  využívání  a  s  ohledem na pot�ebu
související dopravní obsluhy.

Podmínkou je zde nedot�ení lesa p.p.�. 1713/1, a založení pásu vyšší nelesní zelen�  s
ochrannou a  hygienickou funkcí  podél  východní hranice  lokality p�i  styku s  plochou D�tského
koutku.

F ÚDAJE O PO�TU LIST� A VÝKRES� OD�VODN�NÍ 65.ZM�NY
Textová  �ást  Od�vodn�ní  65.Zm�ny  územního  plánu  Liberec  obsahuje  11  stran  textu.

Grafická �ást Od�vodn�ní 65.Zm�ny územního plánu Liberec obsahuje 2 výkresy (a´1 list formátu
A4).

V Liberci dne 30.9.2010 Ing. arch. Ji�í Plašil
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