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NÁVRH ZM�NY �. 6a 
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE  DLOUHÝ MOST

I.   ZÁVAZNÁ �ÁST 
OBSAH TEXTOVÉ �ÁSTI 
Kapitola Název kapitoly Strana 

A Vymezení zastav�ného území 3 
B Koncepce rozvoje území obce, hlavní cíle rozvoje, ochrany a rozvoje 

hodnot 
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B1 Koncepce rozvoje území obce 3 
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C Urbanistická koncepce 3 
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D Koncepce ve�ejné infrastruktury 5 

D1 Koncepce dopravní infrastruktury 5 
D2 Koncepce technické infrastruktury 5 
D3 Koncepce ob�anského vybavení 5 
E Koncepce uspo�ádání krajiny, územní systém ekologické stability, 

ochrana p�ed povodn�mi, ochrana p�ed hlukem 
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E1 Koncepce uspo�ádání krajiny 5 
E2 Územní systém ekologické stability 6 
E3 Ochrana p�ed povodn�mi 6 
E4 Ochrana p�ed hlukem 6 
F Stanovení podmínek pro využití ploch 6 
G Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemk�m a stavbám 

vyvlastnit 
7 

H Vymezení VPS a VPO, pro které lze využít p�edkupní právo 7 
I Vymezení ploch a koridor� územních rezerv 7 
J Vymezení ploch a koridor� k prov��ení regula�ním plánem nebo 

územní studií 
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K Údaje o po�tu list�  7 

OBSAH GRAFICKÉ �ÁSTI 
Výkres �. Název výkresu m��ítko 

1a Hlavní výkres Zm�ny �.6a ÚPO Dlouhý Most  
Katastrální území Dlouhý Most lokality 6a/26, 32, 35a, 35b, 37, 45, 46 

1: 5 000 

1b Hlavní výkres Zm�ny �.6a ÚPO Dlouhý Most  
Katastrální území Dlouhý Most lokality 6a/5, 12, 13, 14, 23, 44a, 44b, 48

1: 5 000 

1c Hlavní výkres Zm�ny �.6a ÚPO Dlouhý Most  
Katastrální území Dlouhý Most, lokality 6a/3a, 3b, 24, 47

1: 5 000 

1d Hlavní výkres Zm�ny �.6a ÚPO Dlouhý Most  
Katastrální území Javorník u Dlouhého Mostu lokality 6a/18, 28, 41a, 41b

1: 5 000 

2b Výkres inženýrských sítí Zm�ny �. 6a ÚPO Dlouhý Most 
Katastrální území Dlouhý Most,

1: 5 000 

3a Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb Zm�ny �.6a  ÚPO Dlouhý Most 
Katastrální území Dlouhý Most

1: 5 000 
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A  VYMEZENÍ ZASTAV�NÉHO  ÚZEMÍ 

Zastav�né území je vymezeno dne 1. 05. 2010 

B KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT 

B1 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

Zm�nou �.6a ÚPO Dlouhý Most se rozši�uje zastavitelné území v prolukách nebo malých 
lokalitách navazujících na zastav�né území. Vzhledem k p�ibližné vyváženosti pom�ru 
nezastavitelných ploch k zastavitelným byly n�které zastavitelné lokality vymezeny zp�t do 
ploch nezastavitelných.  

B2  HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE 

Hlavním cílem rozvoje Zm�nou �. 6a je zajišt�ní ploch bydlení na základ� požadavk�
stavebníku a plochy pro rozší�ení areálu školy pro h�išt�. 

B3  HLAVNÍ CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT  

Zm�nou �. 6a jsou respektovány kulturní a civiliza�ní hodnoty území, v�etn� urbanistického, 
architektonického a archeologického d�dictví: 

Zástavba na lokalitách 6a/13, 6a/26, 6a/32, 6a/43, 6a/45  katastrální území Dlouhý Most a 
lokality 6a/28, 6a/41 katastrální území Javorník u Dlouhého Mostu jsou  na pozemcích 
s archeologickými nálezy kategorie II. (podle metodiky Státního archeologického seznamu 
�R). Pro tyto lokality platí ustanovení § 21-24 zákona �. 20/1987 Sb.

C URBANISTICKÁ KONCEPCE 

C1  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Plochy nezastavitelné  vymezené v grafické �ásti platného Územního plánu obce  Dlouhý 
Most  se Zm�nou �.6a  upravují na plochy zastavitelné : 
Ozna�ení 
lokality  

Funkce podle platného 
územního plánu 

Funk�ní využití podle 
Zm�ny �.6a 

Katastrální území 

6a/5 Louky, pastviny a ostatní zele� Bytová zástavba Dlouhý Most 
6a/12 Louky, pastviny a ostatní zele� Bytová zástavba Dlouhý Most 
6a/13 Zahrada Bytová zástavba Dlouhý Most 
6a/14 Louky, pastviny a ostatní zele� Bytová zástavba Dlouhý Most 
6a/18 Louky, pastviny a ostatní zele� Plocha individuální 

rekreace  
Javorník u Dlouhého 
Mostu 

6a/23 Louky, pastviny a ostatní zele� Bytová zástavba Dlouhý Most 
6a/24 Louky, pastviny a ostatní zele� Bytová zástavba Dlouhý Most 
6a/26 Louky, pastviny a ostatní zele� Bytová zástavba Dlouhý Most 
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6a/28 Louky, pastviny a ostatní zele� Bytová zástavba Javorník u Dlouhého 
Mostu 

6a/32 Louky, pastviny a ostatní zele� Bytová zástavba Dlouhý Most 
6a/35a Plochy výroby, sklady -  

podle stavu trvalý travní porost 
Bytová zástavba Dlouhý Most 

6a/37 Louky, pastviny a ostatní zele� Bytová zástavba Dlouhý Most 
6a/41a Louky, pastviny a ostatní zele� Bytová zástavba Javorník u Dlouhého 

Mostu 
6a/41b Louky, pastviny a ostatní zele� Bytová zástavba, 

p�íjezdová cesta 
Javorník u Dlouhého 
Mostu 

6a/44a Orná p�da Bytová zástavba Dlouhý Most 
6a/44b Orná p�da Bytová zástavba Dlouhý Most 
6a/45 Louky, pastviny a ostatní zele� Ob�anské vybavení Dlouhý Most 
6a/46 Louky, pastviny a ostatní zele� Bytová zástavba Dlouhý Most 

C2 VYMEZENÍ FUNK�NÍ ZM�NY NEZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Plochy nezastavitelné vymezené v grafické �ásti platného Územního plánu obce Dlouhý Most 
se Zm�nou �.6a upravují na plochy nezastavitelné s jinou funkcí. 
Ozna�ení 
lokality  

Funkce podle platného 
územního plánu 

Funk�ní využití podle  
Zm�ny �.6a 

Katastrální území 

6a/3a Louky, pastviny a ostatní zele� Vodní plochy Dlouhý Most 
6a/3b Louky, pastviny a ostatní zele� Vodní plochy Dlouhý Most 

C3  VYMEZENÍ  ZASTAVITELNÝCH PLOCH NA PLOCHY NEZASTAVITELNÉ  

Plochy  zastavitelné vymezené v grafické �ásti platného Územního plánu obce  Dlouhý Most  
se Zm�nou �.6a  upravují na plochy nezastavitelné : 
Ozna�ení 
lokality  

Funkce podle platného 
územního plánu 

Funk�ní využití podle 
návrhu Zm�ny �.6a 

Katastrální území 

6a/47 Plochy výroby, sklady -  
návrh 

Louky, pastviny a 
ostatní zele� a 
p�íjezdová cesta 

Dlouhý Most 

6a/48 Bytová zástavba Orná p�da Dlouhý Most 

C4   ÚPRAVA FUNK�NÍCH PLOCH ÚPO  PODLE  STAVU 

Plochy   vymezené v grafické �ásti platného Územního plánu obce Dlouhý most  se Zm�nou 
�.6a  upravují na  plochy podle stavu : 
Ozna�ení 
lokality  

Funkce podle platného 
územního plánu 

Funk�ní využití podle 
stavu 

Katastrální území 

6a/35b Plochy výroby, sklady -  
podle stavu trvalý travní porost 

Louky, pastviny a 
ostatní zele�

Dlouhý Most 
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D     KONCEPCE VE�EJNÉ INFRASTRUKTURY 

D1     KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Zm�nou �.6a se koncepce dopravní infrastruktury nem�ní. Jednotlivé lokality jsou napojeny 
na dopravní systém platného ÚPO. 

D2     KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Zásobování vodou 
Lokality  Zm�ny �. 6a jsou napojeny p�ípojkami na stávající a návrhový vodovod  platného 
ÚPO a jeho vyhlášených zm�n. 

Pro lokality 6a/5, 6a/23, 6a/14 je  Zm�nou  �.6a  návrhový vodovod v ÚPO prodloužen.  

Ostatní lokality, které z technických d�vod� nelze na vodovod napojit,  budou zásobovány ze 
studní. 

Kanalizace 
Odvád�ní splaškových vod vychází ze schváleného Plánu rozvoje vodovod� a kanalizace 
Libereckého kraje.  

Lokality  Zm�ny �. 6a jsou napojeny p�ípojkami na  návrhové kanaliza�ní stoky   platného 
ÚPO a jeho vyhlášených zm�n. 

Pro lokality  6a/5, 6a/23, 6a/14 jsou Zm�nou 6a návrhové stoky v ÚPO prodlouženy.  

U ostatních lokalit, které z technických d�vod� nelze na kanaliza�ní systém ÚPO napojit  je 
navrženo  lokálního �išt�ní – septiky nebo domovní �istírny odpadních vod.  

Zásobování plynem 
Lokalita 6a/35 bude napojena na navrhovanou trasu plynovodu ÚPO. Ostatní lokality 
vzhledem k malé dimenzi plynového vedení nebudou plynem zásobovány. 

Zásobování elektrickou energií 
Energetická koncepce platného územního plánu se nem�ní. Napojení lokalit bude na stávající 
systém elektrorozvod�. 

Zásobování teplem 
V obci není centrální tepelný zdroj. Zásobování teplem je individuální stanové koncepcí ÚPO. 

D3    KONCEPCE OB�ANSKÉHO VYBAVENÍ  

Koncepce ob�anského vybavení se Zm�nou  �.6a nem�ní. Pouze lokalitou 6a/45 se rozši�uje 
plocha školy.  
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E     KONCEPCE USPO�ÁDÁNÍ KRAJINY, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 
STABILITY, OCHRANA P�ED POVODN�MI 

E1 KONCEPCE USPO�ÁDÁNÍ KRAJINY 

Koncepce uspo�ádání krajiny se Zm�nou 6a nem�ní. 

E2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

V rámci lokálního biokoridoru  193/193A jsou ve Zm�n� 6a navrženy vodní plochy lokality 
6a/3a, 6a/3b. Vymezení lokálního biokoridoru v platném ÚPO se nem�ní. 

E3 OCHRANA P�ED POVODN�MI 

Navržené lokality ve Zm�n�  �.6a nejsou ohroženy povodn�mi.  

E4   OCHRANA P�ED HLUKEM 

Lokalita 6a/45 a 6a/37 jsou ohroženy hlukem ze silni�ní dopravy. �ásti lokalit 6a/44a, 6a/ 23 
a 6a/14 jsou ohroženy hlukem ze železni�ní dopravy stanovení podmínek pro využití t�chto 
ploch je uveden v následující kapitole F.   

F STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 

Zm�nou �.6a se dopl�ují Podmínky pro využití ploch v platném ÚPO Dlouhý Most 

4. b) PODMÍNKY VYUŽITÍ FUNK�NÍCH PLOCH  

4. b  b)  Funk�ní plochy neurbanizované – krajinné zóny 

ZÓNA PRODUK�NÍ 

P�ípustné využití:  
stavby nutné pro zem�d�lskou výrobu s p�ihlédnutím k p�írodnímu prost�edí: 
seníky, hnojišt� a silážní jámy 
výstavba liniových staveb, které nenarušují krajinný ráz 

ZÓNA SMÍŠENÁ 

P�ípustné využití:  
stavby nutné pro zem�d�lskou výrobu s p�ihlédnutím k p�írodnímu prost�edí: 
seníky, samostatné  skleníky, d�evníky pro sklad ná�adí a vyp�stovaných produkt�- ovoce, 
zeleniny 

ZÓNA CHRÁN�NÁ 

P�ípustné využití: 
lesní stavby nutné pro  ochranu lesní zv��e  
nau�né stezky  
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Stanovení podmínek pro využití ploch  jednotlivých lokalit Zm�ny �.6a: 

1a)  U lokality 6a/35a   p�i silnici �. III/2789 bude respektovaná výhledová ší�ka silnice 7,5m. 
(Normová kategorizace krajských silnic S7,5/60 ) 
1b)  U lokalit 6a/3a, a/3b p�i silnici �.III/2873 bude respektovaná výhledová ší�ka silnice 
6,5m. (Normová kategorizace krajských silnic S7,5/60 ) 

2) U zám�r� na lokalitách 6a/37, 6a/45, 6a/44a, 6a/ 23 a 6a/14  bude v rámci územního �ízení 
nutné m��ením hluku prokázat dodržení hygienických limit� hluku v budoucích chrán�ných 
venkovních prostorech a v budoucích chrán�ných venkovních prostorech staveb. 

G VYMEZENÍ VPS A VPO, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK�M A 
STAVBÁM  VYVLASTNIT 

Zm�na �.6a nevyvolává požadavky  na ve�ejné zásahy a ve�ejn� prosp�šná opat�ení. 

H  VYMEZENÍ VPS A VPO, PRO  KTERÉ LZE VYUŽIT P�EDKUPNÍ PRÁVO 
  
Lokalita �.6a/45 je za�azena do seznamu, pro které lze využít p�edkupní právo. 
Návrhová plocha ob�anského vybavení – zázemí školy: 
Katastrální území Dlouhý Most  �.p.780/5, 780/4 

I VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR� ÚZEMNÍCH REZERV 

Zm�na �.6a nevyvolává požadavky  na vymezení ploch a koridor� územních rezerv. 

J VYMEZENÍ   PLOCH A KORIDOR� K PROV��ENÍ REGULA�NÍM 
PLÁNEM NEBO ÚZEMNÍ STUDIÍ 

Pro lokalitu 6a/44a bude zpracovaná územní studie, která prov��í její zastavitelnost a možnost 
napojení na inženýrské sít�.  Sou�ástí územní studie bude navazující plocha  zastavitelná 
Zm�nou �.2 -  lokalita 2/3. 

K  ÚDAJE O PO�TU LIST�

Zm�na �. 6a  ÚPO Dlouhý Most obsahuje 5 listy textu a 6 grafických  list�. 

V Liberci 21.3. 2011             Ing. arch. Jarmila Beranová 
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NÁVRH ZM�NY �. 6a 
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE  DLOUHÝ MOST

II.  OD�VODN�NÍ ZÁVAZNÉ �ÁSTI  
OBSAH TEXTOVÉ �ÁSTI 
Ozna�.  
kapitoly

Název kapitoly Strana 

A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah�
v území v�etn� souladu s  územn� plánovanou dokumentací vydanou 
krajem 

9 

A1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah�  9 
A2 Souladu s  územn� plánovanou dokumentací vydanou krajem 9 
B Údaje o spln�ní zadání 11 
C Komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení v�etn� vyhodnocení 

p�edpokládaných d�sledk� tohoto �ešení, zejména ve vztahu k rozboru 
udržitelného rozvoje území  

11 

C1 Komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení 11 
C2 Od�vodn�ní koncepce rozvoje území obce a požadavky na ochranu 

hodnot území 
17 

C3 Od�vodn�ní koncepce uspo�ádání krajiny 17 
C4 Od�vodn�ní koncepce ve�ejné infrastruktury 17 
C5 Od�vodn�ní stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem 

využití 
18 

C6 Od�vodn�ní vymezení VPS a VPO 18 
C7 Od�vodn�ní vymezení ploch koridor� k prov��ení regula�ním plánem a 

uzemní studií 
18 

D Informace o výsledcích vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj území    19 
E Vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� navrhovaného �ešení na 

zem�d�lský p�dní fond 
19 

OBSAH GRAFICKÉ �ÁSTI 
�. výkresu Název výkresu m��ítko 

4a Koordina�ní výkres Zm�ny �.6a ÚPO Dlouhý Most 
Katastrální území Dlouhý Most lokality  6a/26, 32, 35a, 35b, 37, 45, 46 

1:5 000 

4b Koordina�ní výkres Zm�ny �.6a ÚPO Dlouhý Most 
Katastrální území Dlouhý Most, lokality 6a/5, 12, 13, 14, 23, 44a, 44b, 48

1:5 000 

4c Koordina�ní výkres Zm�ny �.6a ÚPO Dlouhý Most 
Katastrální území Dlouhý Most, lokality 6a/3a, 3b, 24, 47

1:5 000 

4d Koordina�ní výkres Zm�ny �.6a ÚPO Dlouhý Most 
Katastrální území Javorník u Dlouhého Mostu lokality 6a/18, 28, 41a, 41b

1:5 000 

5a Výkres p�edpokládaného záboru ZPF Zm�ny �.6a ÚPO  
Katastrální území Dlouhý Most lokality  6a/26, 32, 35a, 35b, 37, 45, 46

5b Výkres p�edpokládaného záboru ZPF Zm�ny �.6a ÚPO  
Katastrální území Dlouhý Most, lokality 6a/5, 12, 13, 14, 23, 44a, 44b, 48

1:5 000 

5c Výkres p�edpokládaného záboru ZPF Zm�ny �.6a ÚPO 
Katastrální území Dlouhý Most, lokality 6a/3a, 3b, 24, 47

1:5 000 

5d Výkres p�edpokládaného záboru ZPF Zm�ny �.6a ÚPO 
Katastrální území Javorník u Dlouhého Mostu. Lokality 6a/18, 28, 41a, 41b

1:5 000 

 Legenda výkresu �.2 – Komplexní návrh ÚPO  
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A     VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAH� V  ÚZEMÍ V�ETN� SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
A ÚZEMNÍ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ  VYDANOU KRAJEM 

A1   VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAH�

Lokality Zm�ny �.6a nep�esahují hranici správního území obce a nemají vliv na širší vztahy 
území. 

A2   VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A  
ÚZEMNÍ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI  VYDANOU KRAJEM.
Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje �eské republiky 

Politika územního rozvoje �eské republiky 2008 (PÚR �R) byla  projednaná vládou �eské 
republiky a schválená usnesením vlády �. 929 dne 20.6.2009.  

Obec Liberec je v PÚR �R  zahrnuta bez obcí v západní �ásti  do rozvojové oblasti OB7 
Liberec. Jedná se o území s  koncentrací obyvatelstva a ekonomických �inností se silnou 
rozvojovou dynamikou krajského m�sta. Obec Dlouhý Most na m�sto Liberec  bezprost�edn�
navazuje. Rozvojová osa OS3 Praha – Liberec – hranice �R R35 je trasovaná  obcí Dlouhý 
Most. 

Vyhodnocení souladu s republikovými prioritami územního plánování specifikovanými 
v PÚR �R  
Zm�na �. 6a ÚPO je v souladu: 
-   s kap.2  Republikové priority územního plánování pro zajišt�ní udržitelného rozvoje 
území: 
2.2(14) 
Návrhové lokality Zm�ny 6a dopl�ují stávající urbanistickou strukturu dot�eného území. 
Lokality  navazují na zastav�né plochy obce se stejným typem  bydlení – bydlení v rodinných 
domech. 
2.2 (15) 
Lokality navazující  na zastav�né a zastavitelné území, které jsou �ešeny Zm�nou �.6a na 
základ� požadavk� ob�an�,  p�edcházejí  p�i vytvá�ení urbánního prost�edí prostorov� sociální 
sekreci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 
2.2 (16) 
Návrhové lokality �eší požadavky ob�an� na bydlení. Lokality nezhoršuje stav ani hodnoty 
území, protože pln� respektuje urbanistickou strukturu území. Jsou v souladu s charakterem 
oblasti,  os  a koridor� vymezených v PÚR �R. 
2.2 (17) 
P�edm�tem Zm�ny �. 6a je �ešení lokalit pro bydlení. P�i rodinných domech mohou být 
podnikatelské aktivity na základ� p�ípustného využití ploch bydlení a tak je umožn�no 
vytvá�et podmínky k odstra�ování d�sledk� hospodá�ských zm�n. 
2.2 (18) 
Zm�na �. 6a �eší lokality zástavby na okraji obce v r�zných jejích  �ástech. Tím je 
podporován polycentrický rozvoj sídelní struktury. 
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2.2 (19) 
Lokality navazují  na zastav�né nebo  zastavitelné  území obce a nezasahují tak do otev�ené 
krajiny. Je sice využitá zem�d�lská p�da pro zástavbu, ale lokality nezasahuje do lesní p�dy 
ani do ve�ejné zelen� a využívající stávající komunikace v území. 
2.2 (20) 
Rozvojový zám�r Zm�ny �.6a je umíst�n v nekonfliktní krajin�. Lokality se nenacházejí 
ve zvláš� chrán�ném území ani v ochranných pásmech vodních zdroj� apod.  
Návrh rodinných dom� v rámci možností prostorových regulativ� stanovených v platném 
územním plánu respektuje ochranu krajinného rázu. 
2.2(21) 
Není p�edm�tem �ešení Zm�ny �.6a. 
2.2(22) 
Zm�na neovlivní podmínky pro rozvoj a využití p�edpoklad� území pro r�zné formy 
cestovního ruchu. 
2.2(23) 
Zm�na nem�ní p�edpoklady pro dostupnost území a zkvalitn�ní dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. 
2.2 (24) 
Zm�na pro bydlení neovlivní podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozši�ováním a 
zkvalit�ováním dopravní infrastruktury s ohledem na pot�eby ve�ejné dopravy a požadavky 
ochrany ve�ejného zdraví. 
2.2(25) 
Zm�na vytvá�í podmínky pro zadržování, vsakování i využívání deš�ových vod jako zdroj 
vody a s cílem zmír�ovat ú�inky povodí. 
2.2(26) 
Lokality neleží v záplavovém území. 
2.2(27 -32) 
Tyto odstavce nejsou p�edm�tem �ešení Zm�ny �.6b. 

Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje  
Krajský ú�ad Libereckého kraje po�izuje Zásady územního rozvoje v souladu s ust. §7 odst. 1 
stavebního zákona platného od 1.1.2007.  Pro pot�eby po�ízení  Zásad územního rozvoje 
Libereckého kraje  ( ZÚR LK) bylo schváleno  Zastupitelstvem Libereckého kraje 19.12.2006 
Aktualizované zadání Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje.V rámci 
projednání Návrhu ZÚR LK  s dot�enými orgány, ministerstvem a sousedními kraji ve smyslu 
ustanovení § 37 stavebního zákona jsou v sou�asné dob� vyhodnocována stanoviska 
uplatn�ná k Návrhu ZÚR LK.  

Žádné požadavky ze ZÚR pro �ešení Zm�ny �.6a obce Dlouhý Most nevyplývají. Zm�na je 
v souladu s koncepcí této dokumentace aktuálního  stavu.  Lokality Zm�ny nezasahuje do 
ploch nadregionálních a regionálních prvk� ÚSES ani do koridor� nad�azené infrastruktury 
navržených v této dokumentaci. 

Vzhledem k probíhajícím zm�nám této dokumentace je nutno neustále sledovat soulad 
s aktuáln� platnou ÚPD Libereckého kraje.  

Z ÚPD vydané Libereckým krajem nevyplývají žádné specifické požadavky, ale vzhledem 
k probíhajícím zm�nám této dokumentace je t�eba neustále sledovat soulad s aktuáln� platnou 
ÚPD Libereckého kraje.  
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B     ÚDAJE O SPLN�NÍ ZADÁNÍ 

Zm�na �. 6a je zpracovaná na základ� schváleného zadání zastupitelstvem obce Dlouhý Most 
dne 21. 04. 2010.  

P�edm�tem �ešení je 15 lokalit pro bytovou zástavbu –rodinné domy, z toho 3 lokality jsou 
pouze rozší�ením  zastavitelné plochy pro rodinný d�m, plocha ob�anského vybavení – 
zázemí pro stávající ZŠ, 2 lokality nových vodních ploch – rekonstrukce pstruhových sádek a 
plocha pro individuální rekreaci – chatu. N�které zám�ry jsou rozd�leny vzhledem ke své 
situa�ní poloze na dv� lokality. 

Lokalita 6a/43, která již byla �ešena 3. Zm�nou, byla ze Zm�ny �.6a vypušt�na. Návrhové 
lokality 3 �OV  byly p�evedeny do nezastavitelných ploch již v p�edcházející Zm�n� �.6b. 

P�edm�tem Zm�ny �.6a je p�evedení dvou zastavitelných ploch – bytová zástavba a plocha 
výrobní, sklady zp�t do ploch nezastavitelných. 

Lokalita 6a/35b je  uvedením funk�ní ploch v ÚPO do stavu. 

Na základ� zadaní je v  kapitole platného územního plánu 4.b b) Funk�ní plochy

neurbanizované – krajinné zóny up�esn�no p�ípustné využití v jednotlivých zónách.

C  KOMPLEXNÍ ZD�VODN�NÍ P�IJATÉHO �EŠENÍ V�ETN�
VYHODNOCENÍ P�EDPOKLÁDANÝCH D�SLEDK� TOHOTO �EŠENÍ, 
ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

C1  KOMPLEXNÍ ZD�VODN�NÍ P�IJATÉHO �EŠENÍ 

Zm�na �.6a v lokalitách 6a/5, 6a/12, 6a/13, 6a/14, 6a/23, 6a/24, 6a/26, 6a/28, 6a/32, 6a/35a, 
6a/37, 6a/41a, 6a/41b, 6a/44a, 6a/44b �eší zm�nu funk�ního využití stávajících 
nezastavitelných ploch v prolukách a na plochách navazujících na plochy zastav�né a 
zastavitelné v ÚPO a vyhlášených jeho zm�nách  na funkci bytové zástavby, lokalitu 6a/18 na 
funkci individuální rekreaci a lokalitu 6a/45 na funkci ob�anského vybavení.  

Tato zm�na je navržena na základ� požadavk� soukromník� a obce a je v souladu s ve�ejnými 
zájmy na rozvoji území. 

Zm�na �.6a v lokalitách 6a/47 a 6a/48 vymezuje lokality zastavitelné ÚPO, na které není 
poptávka a navrací je zp�t do ploch nezastavitelných. 

Zm�na �.6a v lokalitách 6a/3a a 6a/3b m�ní funkci nezastavitelných ploch – louky, pastviny a 
ostatní zele� na vodní plochy pro úpravu pstruhových sádek. 

Lokalita 6a/35 je nápravou stavu v ÚPO. 

Popis jednotlivých lokalit: 
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VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

Lokalita 6a/5 
�.p. 188/1 
katastrální území:    Dlouhý Most  
celková plocha pozemku:   1013 m2 
funk�ní využití podle platného ÚP:    louky, pastviny a ostatní plochy 
katastrální údaje pozemk�:   trvalý travní porost 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  bytová zástavba 
doporu�ená kapacita:    1 rodinný d�m 

Lokalita 6a/12 
�.p. 123/2 
katastrální území:    Dlouhý Most  
celková plocha pozemku:   190 m2 
funk�ní využití podle platného ÚP:    orná p�da 
katastrální údaje pozemku:   trvalý travní porost 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  bytová zástavba 
doporu�ená kapacita: rozší�ení pozemku zastavitelné plochy 

území ohrožené hlukem z železni�ní dopravy 

Lokalita 6a/13 
�.p. 122/1, 122/2 
katastrální území:    Dlouhý Most  
celková plocha pozemku:   2245 m2 
funk�ní využití podle platného ÚP:    zahrady 
katastrální údaje pozemku:   zahrady 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  bytová zástavba 
doporu�ená kapacita:  2-3 rodinné domy 
limity využití území: území s archeologickými nálezy II. zóny 

   
Lokalita 6a/14 
�.p. 180/1 �ást  
katastrální území:    Dlouhý Most  
celková plocha pozemku:   1050m2 
funk�ní využití podle platného ÚP:    louky, pastviny a ostatní zele�
katastrální údaje pozemku:   trvalý travní porost 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  bytová zástavba 
doporu�ená kapacita:  1 rodinný d�m 
limity využití území:   území ohrožené hlukem z železni�ní dopravy
ostatní podmínky:  parcela  je sou�ástí  zastavitelné plochy pro 

bytovou zástavbu vymezené 5. zm�nou ÚPO – 
celková plocha parcely je 1759m2 

       
Lokalita 6a/18 
�.p. 8 
katastrální území:    Javorník u Dlouhého Mostu  
celková plocha pozemku:   580 m2 
funk�ní využití podle platného ÚP:    louky, pastviny a ostatní zele�
katastrální údaje pozemku:   trvalý travní porost 
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požadovaná zm�na funk�ního využití:  plocha individuální rekreace - chaty
doporu�ená kapacita:  1 rekrea�ní domek 

Lokalita 6a/23 
�.p. 180/3  
katastrální území:    Dlouhý Most  
celková plocha pozemku:   1000m2 
funk�ní využití podle platného ÚP:    louky, pastviny a ostatní zele�
katastrální údaje pozemku:   trvalý travní porost 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  bytová zástavba 
doporu�ená kapacita:  1 rodinný d�m 
limity využití území:   území ohrožené hlukem z železni�ní dopravy

Lokalita 6a/24 
�.p. 408/7 �ást   
katastrální území:    Dlouhý Most  
celková plocha pozemku:   100m2 
funk�ní využití podle platného ÚP:    louky, pastviny a ostatní zele�
katastrální údaje pozemku:   trvalý travní porost 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  bytová zástavba 
doporu�ená kapacita:  výstavba k�lny k rodinnému domu 

Lokalita 6a/26 
�.p. 1073 
katastrální území:    Dlouhý Most  
celková plocha pozemku:   694m2 
funk�ní využití podle platného ÚP:    louky, pastviny a ostatní zele�
katastrální údaje pozemku:   trvalý travní porost 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  bytová zástavba 
doporu�ená kapacita:  1 rodinný d�m 
limity využití území:    území s archeologickými nálezy II. zóny 

Lokalita 6a/28 
�.p. 167/1 �ást  
katastrální území:    Javorník u Dlouhého Mostu  
celková plocha pozemku:   1000m2 
funk�ní využití podle platného ÚP:    louky, pastviny a ostatní zele�
katastrální údaje pozemku:   trvalý travní porost 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  bytová zástavba 
doporu�ená kapacita:  1 rodinný d�m 
limity využití území:   území s archeologickými nálezy II. zóny

Lokalita 6a/32 
�.p. 85/3  
katastrální území:    Dlouhý Most 
celková plocha pozemku:   803m2 
funk�ní využití podle platného ÚP:    louky, pastviny a ostatní zele�
katastrální údaje pozemku:   trvalý travní porost 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  bytová zástavba 
doporu�ená kapacita:  1 rodinný d�m 
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limity využití území:   území s archeologickými nálezy II. zóny
      ochranné pásmo h�bitova
Lokalita 6a/35a 
�.p. 22/4 �ást   
katastrální území:    Dlouhý Most 
celková plocha pozemku:   1500m2 
funk�ní využití podle platného ÚP:    plochy výrobní, sklady 
katastrální údaje pozemku:   trvalý travní porost 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  bytová zástavba 
doporu�ená kapacita:  1-2 rodinné domy 
limity využití území:   ochranné pásmo silnice III. t�ídy,  

výhledové kategorie silnice III/2789 S 7/60 
dálkový sd�lovací kabel vede dolní �ásti pozemku 

Lokalita 6a/37 
�.p. 873/1  
katastrální území:    Dlouhý Most 
celková plocha pozemku:   1851m2                                                                         
funk�ní využití podle platného ÚP:    louky, pastviny a ostatní zele�
katastrální údaje pozemku:   trvalý travní porost 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  bytová zástavba 
doporu�ená kapacita:  1 rodinný d�m 
limity využití území:   zachování pásma 6m od vodote�e

Lokalita 6a/41a 
�.p. 288/2  
katastrální území:    Javorník u Dlouhého Mostu 
celková plocha pozemku:   45m2                                                                         
funk�ní využití podle platného ÚP:    louky, pastviny a ostatní zele�
katastrální údaje pozemku:   ostatní plocha 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  rozší�ení bytové zástavby 
limity využití území:    území s archeologickými nálezy II. zóny

Lokalita 6a/41b 
�.p. 343/2 �ást   
katastrální území:    Javorník u Dlouhého Mostu 
celková plocha pozemku:   1491m2                                                                         
funk�ní využití podle platného ÚP:    louky, pastviny a ostatní zele�
katastrální údaje pozemku:   ostatní plocha 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  rozší�ení bytové zástavby 
limity využití území:    území s archeologickými nálezy II. zóny  

�.p.288/1      
funk�ní využití podle platného ÚP:    zastavitelná plocha – bytová zástavba 
katastrální údaje pozemku:   ostatní plocha 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  místní komunikace a p�íjezdové cesty 
celková plocha pozemku:   65m2 
limity využití území:    území s archeologickými nálezy II. zóny  
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Lokalita 6a/44a 
p.p.�. 251/10 �ást  
katastrální území:      Dlouhý Most 
celková plocha pozemku:    12 278 m2 
funk�ní využití podle platného ÚPO:  orná p�da 
katastrální údaje pozemku:    orná p�da 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  bytová zástavba 
doporu�ená kapacita:     cca 12 rodinných dom�
limity využití území:  ohrožení hlukem z železni�ní dopravy 
další požadavek:     lokalita bude prov��ena územní studií 

Lokalita 6a/44b 
p.�. 251/10 �ást  
katastrální území:      Dlouhý Most 
celková plocha pozemku: v m2   2 900 m2 
funk�ní využití podle platného ÚPO :  orná p�da 
katastrální údaje pozemku:    orná p�da 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  bytová zástavba 
doporu�ená kapacita:     cca 2 rodinné domy 

Lokalita 6a/45 
p.�. 780/5 �ást, 780/4  
katastrální území:      Dlouhý Most 
celková plocha pozemku: v m2    3152m2
funk�ní využití podle platného ÚPO :  louky, pastviny a ostatní zele�
katastrální údaje pozemku:    trvalý travní porost 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  plochy ob�anského vybavení 
požadavek:      zázemí školy 
limity využití území:     ochranné pásmo vrchního vedení VN
       ohrožení hlukem ze silnice R35 

území s archeologickými nálezy II. zóny 
ochranné pásmo h�bitova 

Lokalita 6a/46 
p.�. 113/2 
katastrální území:      Dlouhý Most 
celková plocha pozemku:     389m2
funk�ní využití podle platného ÚPO :  louky, pastviny a ostatní zele�
katastrální údaje pozemku:    trvalý travní porost 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  bytová zástavba 
doporu�ená kapacita:     1 rodinný d�m 
limity využití území:     ochranné pásmo h�bitova

VYMEZENÍ FUNK�NÍ ZM�NY NEZASTAVTELNÝCH PLOCH 

Lokalita 6a/3a 
�.p. 487 
katastrální území:    Dlouhý Most  
celková plocha pozemku:   1046 m2 
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funk�ní využití podle platného ÚP:    louky, pastviny a ostatní plochy 
katastrální údaje pozemk�:   trvalý travní porost 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  vodní plochy 
limity: lokalita je sou�ástí  lokálního biokoridoru 

193/193A  
      komunikace III/2873 S 6,5/60
 Lokalita 6a/3b 
�.p. 549 
katastrální území:    Dlouhý Most  
celková plocha pozemku:   980 m2 
funk�ní využití podle platného ÚP:    louky, pastviny a ostatní plochy 
katastrální údaje pozemku:   trvalý travní porost 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  vodní plochy 
limity: lokalita je sou�ástí  lokálního biokoridoru 

193/193A  
dálkový p�ivád�cí vodovodní �ad  

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH NA PLOCHY NEZASTAVITELNÉ 

Lokalita 6a/47 
p.�. 584, 586/2, 586/1, 585, 516/2, 1240/2, 517 
katastrální území:      Dlouhý Most 
celková plocha pozemku:     12502m2
funk�ní využití podle platného ÚPO :  plochy výrobní, sklady - návrh 
katastrální údaje pozemku:    trvalý travní porost, komunikace 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  louky, pastviny a ostatní zele�, místní 

komunikace a p�íjezdové cesty 

Lokalita 6a/48 
p.�. 124/5 �ást  
katastrální území:      Dlouhý Most 
celková plocha pozemku:     6513m2
funk�ní využití podle platného ÚPO :  bytová zástavba - návrh 
katastrální údaje pozemku:    orná p�da 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  orná p�da 

      
ÚPRAVA FUNK�NÍCH PLOCH ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE STAVU 

Lokalita 6a/35b 
p.�. 22/4 �ást, 22/5 �ást 
katastrální území:      Dlouhý Most 
celková plocha pozemku:     1290m2
funk�ní využití podle platného ÚPO :  plochy výrobní, sklady 
katastrální údaje pozemku:    trvalý travní porost 
požadovaná zm�na funk�ního využití:  louky, pastviny a ostatní zele�
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C2  OD�VODN�NÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A POŽADAVKY NA 
OCHRANU HODNOT ÚZEMÍ 

Koncepce rozvoje území obce  
Návrhem Zm�ny �.6a  se stávající charakter a urbanistická koncepce obce vzhledem 
k malému rozsahu a rozptýlenosti jednotlivých lokalit výrazn� nem�ní. 

P�írodní a kulturní hodnoty 
Zm�nou �.6a nedochází k dot�ení p�írodních a kulturních hodnot v �ešeném území. Lokality 
6a/3a, 6a/3b u kterých je navrženo funk�ní využití vodní plocha z�stávají sou�ástí tohoto 
biokoridoru 193/193A. 

Lokality Zm�ny �.6a nezasahují do lesních pozemk� ani do pásma vzdáleného 50m od kraje 
lesa. 

Následující stupn� projektové p�ípravy budou �ešeny tak, aby zásah do krajiny byl v souladu  
se zp�sobem zástavby charakteristickým pro danou lokalitu. 

Civiliza�ní a architektonické hodnoty  
Zm�nou funk�ního využití lokalit se civiliza�ní a architektonické hodnoty nem�ní.  
N�které lokality Zm�ny �.6a se nacházejí na území s archeologickými nálezy II. zóny: 
03-32-02/2 – Dlouhý Most  - lokality  6a/13, 6a/26, 6a/32, 6a/43, 6a/45   
03-32-02/4 – Javorník u Dlouhého Mostu - lokality 6a/28, 6a/41 
Pro tyto lokality platí ustanovení § 21-24 zákona �. 20/1987 Sb.

Limity využití území 
Zm�nou �. 6 jsou dodržena ustanovení všech obecn� dot�ených závazných p�edpis� a norem 
s p�ihlédnutím k omezení, která tyto právní p�edpisy ukládají. 

C3  OD�VODN�NÍ KONCEPCE USPO�ÁDÁNÍ KRAJINY 
Návrhem Zm�ny �.6a nedojde k narušení sou�asného krajinného rázu. Navrhované 
zastavitelné plochy jsou situovány na bezprost�edním okraji zastav�ného území. 

Jednotlivé lokality neznemožní pr�chodnost krajiny ani neomezí vedení p�ších a 
cyklistických tras. 

C4   OD�VODN�NÍ KONCEPCE VE�EJNÉ INFRASTRUKTURY 

Dopravní  infrastruktura 
Koncepce dopravního �ešení platného územního plánu se nem�ní. 

U zám�r� na lokalitách 6a/37, 6a/45, 6a/44a, 6a/ 23 a 6a/14  bude v rámci územního �ízení 
nutné m��ením hluku prokázat dodržení hygienických limit� hluku v budoucích chrán�ných 
venkovních prostorech a v budoucích chrán�ných venkovních prostorech staveb. 

P�i umis�ování staveb v blízkosti silnic III. t�ídy bude respektovaná Normová kategorie 
krajských silnic II. a III. t�ídy, které schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením 
�.56/04/ZK dne 16.03.2004. 
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U lokality 6a/35a   p�i silnici �. III/2789 bude respektovaná výhledová ší�ka silnice 7,5m. 
(Normová kategorizace krajských silnic S7,5/60 ) 
U lokalit 6a/3a, a/3b p�i silnici �.III/2873 bude respektovaná výhledová ší�ka silnice 6,5m. 
(Normová kategorizace krajských silnic S7,5/60 ) 

Místní komunikace na které jsou zastavitelné plochy napojené musí odpovídat platným 
normám. 

Technická infrastruktura 
Lokality zm�ny jsou napojeny na stávající nebo návrhové inženýrské sít� UPO. 

Prodloužení vodovodního �adu a kanaliza�ní stoky bude pro lokality 6a/5, 6a/23 a 6a/14 

Návrh zm�ny ob�anského vybavení 
Základní koncepce ob�anského vybavení se nem�ní. Lokalita 6a/45 je plochou pro zázemí 
ZŠ. 

Ve�ejné prostranství  
Platný územní plán nepracuje s pojmem ve�ejné prostranství ve smyslu zákona 
�.183/2006Sb.,  vyhlášek �.500 a �.501/2006 Sb. a jeho p�íloh. 

V rámci Zm�ny �.6a nejsou požadavky na ve�ejné prostranství uplatn�ny.  

C5 OD�VODN�NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S 
ROZDÍLNÝM ZP�SOBEM VYUŽITÍ  

Pro  nezastavitelné plochy byly dopln�ny p�ípustné stavby odpovídající jednotlivým zónám, 
aby se p�ed jejich zám�rem p�edešlo Zm�nám ÚPO. 

C6   OD�VODN�NÍ VYMEZENÍ VPS A VPO 

Ze Zm�ny �.6a vyplývá plocha ob�anského vybavení lokalita 6a/45 jako ve�ejn� prosp�šná 
stavba.  

Jiné vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb z �ešení nevyplývá. 

C7 OD�VODN�NÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR� K PROV��ENÍ 
REGULA�NÍ PLÁNEM A ÚZEMNÍ STUDIÍ 

Na základ� schváleného Zadání Zm�ny �. 6a je lokalita 6a/44a navržena k prov��ení územní 
studií. Uzemní studie umož�uje stanovit podrobné funk�ní a prostorové regulativa obdobn�
jako regula�ní plán. Avšak nevyžaduje složitý proces projednávání, který vede �asto 
k ukon�ení prací p�ed schválením regula�ního plánu nebo jeho provedení zp�t do územní 
studie. 
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D INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIV� NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ VLIV� NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 

Zm�na �.6a nemá vliv na vyhlášené pta�í oblasti ani evropsky významné lokality – NATURA 
2000. 

V Zadání Zm�ny �.6a nebyla p�edpokládaná nutnost provedení vyhodnocení vlivu na životní 
prost�edí podle zvláštních p�edpis�.  

E   VYHODNOCENÍ D�SLEDK� �EŠENÍ NA ZPF A PUPFL 

Vyhodnocení d�sledk� navržených zm�n funk�ního využití lokalit Zm�ny �.6a na zem�d�lský 
fond je zpracován 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. 

Veškeré plochy v jednotlivých tabulkách jsou uvedeny v m2. 

Tabulka �. 1 Zábor ZPF podle druhu pozemk�
Druh pozemk�Ozna�ení 

lokality 
Název lokality Plocha 

celkem 
ZPF 

orná TTP zahrady 
Zastav�né 
území 

6a/3a Vodní plochy 1046 1046  1046   
6a/3b Vodní plochy 980 980  980   
6a/5 Bytová zástavba 1013 1013  1013   
6a/12 Bytová zástavba 190 190  190   
6a/13 Bytová zástavba 2245 2245   2245 2245 
6a/14 Bytová zástavba 875 875  875   
6a/18 Individuální rekreace 580 580  580   
6a/23 Bytová zástavba 1000 1000  1000   
6a/24 Bytová zástavba 250 250  250   
6a/26 Bytová zástavba 694 694  694   
6a/28 Bytová zástavba 1079 1079  1079   
6a/32 Bytová zástavba 803 803  803   
6a/35a Bytová zástavba 1500 1500  1500  1500 
6a/37 Bytová zástavba 1485 1485  1485   
6a/41a Bytová zástavba 45      
6a/41b Bytová zástavba 1491 1491  1491   
 P�ístup.komunikace 65      
6a/44a Bytová zástavba 12278 12278 12278    
6a/44b Bytová zástavba 2900 2900 2900    
6a/45 Ob�anské vybavení 3159 3159  3159   
6a/46 Bytová zástavba 389 389  389  389 
 Celkem 34067 33957 15178 16534 2245 4134 

Tabulka �.2 vymezení zastavitelných ploch na plochy nezastavitelné 
Druh pozemk�Ozna�. 

lokality 
Funk�ní plocha podle 
Zm�ny �.6a 

Funk�ní plocha podle 
ÚPO 

Plocha 
celkem 

Plocha 
ZPF Orná  TTP 

Louky pastviny a 
ostatní zele�

12055 12055  12055 6a/47 

Místní komunikace a 
p�íjezdové cesty 

Plochy výroby, sklady 

447    

6a/48 Orná p�da Bytová zástavba 6513 6513 6513  
 celkem  19015 18568 6513 12055 
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Pozemky zastavitelné, které byly navráceny zp�t do ploch nezastavitelných jsou v V. t�íd�
ochrany ZPF. 

Tabulka �.3 Úprava funk�ních ploch podle stavu 
Ozna�ení 
lokality 

Funk�ní plocha podle 
Zm�ny �.6a – podle stavu 

Funk�ní plocha podle 
ÚPO 

Plocha 
ZPF 

TTP BPEJ – t�ída 
ochrany ZPF 

6a/35b Louky, pastviny a ostatní 
zele�

Plochy výroby, sklady 1365 1365 87101 - V 

   140 140 83444 - V 
celkem   1505 1505  

Tabulka �.4 P�edpokládaný zábor ZPF podle BPEJ a t�ídy ochrany 
T�ída ochrany ZPF Ozna�ení 

lokality 
Název lokality Plocha 

ZPF 
BPEJ 

II. IV. V. 
6a/3a Vodní plochy 1046 86811   1046 
6a/3b Vodní plochy 980 86811   980 

85011  100  6a/5 Bytová zástavba 1013 
85041   913 

6a/12 Bytová zástavba 190 83444   190 
6a/13 Bytová zástavba 2245 83444   2245 

85011  630  6a/14 Bytová zástavba 875 
85041   245 
85011  300  6a/18 Individuální rekreace- chata 580 
85051   280 

6a/23 Bytová zástavba 1000 83524 1000   
6a/24 Bytová zástavba 250 84068   250 
6a/26 Bytová zástavba 694 85011  694  

85051   634 6a/28 Bytová zástavba 1079 
83554   445 

6a/32 Bytová zástavba 803 84068   803 
6a/35a Bytová zástavba 1500 87101   1500 
6a/37 Bytová zástavba 1485 84078   1483 
6a/41b Bytová zástavba 1491 84178   1491 

83524 7444   6a/44a Bytová zástavba 12278 
85011  4834  

6a/44b Bytová zástavba 2900 83524 2900   
6a/45 Ob�anské vybavení 3159 84078   3159 
6a/46 Bytová zástavba 389 84068   389 
 celkem 33957  11344 6558 16055 
Poznámka: n�které BPEJ v mapových podkladech neodpovídají BPEJ  uvedených v CUZK. 

Tabulka �.5  Zábor zem�d�lských ploch podle  t�ídy ochrany v procentech  
T�ída ochrany ZPF Nárokované plochy ZPF v m2 Nárokované plochy ZPF v % 

II. 11344 33,4 
IV.  6558 19,3 
V. 16055 47,3 

Celkem 33957 100 
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Tabulka �.6 Zábor zem�d�lských ploch podle jednotlivých funk�ních soubor�
Druh pozemk� T�ída ochrany ZPF Funk�ní plochy Celkem 

plocha  
Plocha 
ZPF Orná  TTP zahrada II. IV. V. 

Bytová zástavba 28302 28192 15178 10769 2245 11344 6258 10590 
Individuální 
rekreace - chaty 

580 580  580   300 280 

Ob�anská 
vybavenost 

3159 3159  3159    3159 

Vodní plochy 2026 2026  2026    2026 
celkem 34067 33957 15178 16534 2245 11344 6558 16055 

Celkový zábor ZPF  zastavitelných ploch je 33957m2. Z toho je 33, 4% ve II. t�íd� ochrany a 
66,6% ve IV. a V. t�íd� ochrany ZPF, to znamená, že 2/3 záboru je mén� kvalitní zem�d�lské 
p�dy. Pro zmenšení celkového záboru se navrací 18 568m2 zem�d�lské p�dy ze 
zastavitelných ploch zp�t do ZPF. 

V Liberci 21.3.2011       Ing. arch. Jarmila Beranová 


















