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ZM�NA �.34 ÚZEMNÍHO PLÁNU M�STA LIBEREC 

 
Zastupitelstvo m�sta Liberec, p�íslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona �. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním �ádu ( dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 
stavebního zákona, § 13 a p�ílohy �.7 vyhlášky �.500/2006 Sb., o územn� analytických 
podkladech, územn� plánovcí dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, § 171 
a následujících zákona �.500/2004 Sb., správní �ád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 
stavebního zákona 
 

v y d á v á 
 
tuto zm�nu �. 34 územního plánu m�sta Liberec, schváleného usnesením Zastupitelstva m�sta 
Liberec �. 94/02 dne  25.6.2002, jehož závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou 
M�sta Liberec �. 2 /2002, a zm�n�ného  3. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválenou 
usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �.27/04 dne 24.2.2004, jejíž závazná �ást byla vydána 
obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.1/2004 a dále zm�n�ného 4. zm�nou územního 
plánu m�sta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �.28/04 dne 24.2.2004, 
jejíž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.2/2004 a dále 
zm�n�ného 5., 6., 7a. a 10. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválených usneseními 
Zastupitelstva m�sta Liberec �. 91/05 a 92/05 dne 26.5.2005, jejichž závazná �ást byla vydána 
obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.1/2005 a dále zm�n�nného 2. a 15. zm�nou 
územního plánu m�sta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva m�sta Liberec �. 124/05 a 
125/05 dne 30.6.2005 a dále zm�n�ného 7c. a 17. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, 
schválenými usneseními Zastupitelstva m�sta Liberec �. 180/05 a 183/05 dne 29.9.2005, jejichž 
závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.4/2005 a dále zm�n�ného 
7b. a 13. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstvem m�sta 
Liberec �. 217/05 a 218/05 dne 24.11.2005, jejichž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou 
vyhláškou M�sta Liberec �.5/2005 a dále zm�n�ného 14a. zm�nou územního plánu m�sta 
Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �.240/05 dne 15.12.2005, jejíž 
závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.10/2005 a dále 
zm�n�nného 23. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva 
m�sta Liberec �.54/06 dne 30.3.2006, jejíž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou 
M�sta Liberec �.1/2006 a dále zm�n�ného 16. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, 
schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �.75/06 dne 27.4.2006, jejíž závazná �ást 
byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.2/2006 a dále zm�n�ného 11. zm�nou 
územního plánu m�sta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �.92/06 dne 
25.5.2006, jejíž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.3/2006 
 a dále zm�n�ného 19. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválenou usnesením 
Zastupitelstva m�sta Liberec �.134/06 dne 29.6.2006, jejíž závazná �ást byla vydána obecn� 
závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.4/2006 a dále zm�n�ného 26. zm�nou územního plánu 
m�sta Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva m�sta Liberec �.215/06 dne 30.11.2006, jejíž 
závazná �ást byla vydána obecn� závaznou vyhláškou M�sta Liberec �.5/2006 a dále zm�n�ného 
18a. a 18b. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva m�sta 
Liberec �.237/06 a 238/06 dne 21.12.2006, jejíž závazná �ást byla vydána obecn� závaznou 
vyhláškou M�sta Liberec �.6/2006 a dále upraveného 27. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, 
vydanou opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení �.12/07 
ze dne 25.1.2007: 
 
závazná �ást uvedené územn� plánovací dokumentace se m�ní takto: 
1. Nov� se vymezují tyto funk�ní plochy: 

a) plocha bydlení m�stského (plocha p�estavby), ozna�ená v grafické �ásti této zm�ny    
„34/1“, 

b) plocha urbanizované zelen� – zele� rekrea�ní (plocha p�estavby), ozna�ená v grafické �ásti 
této zm�ny „34/2“. 

2. Nov� se upravují podmínky využití území stanovené Regulativy funk�ního a prostorového 
uspo�ádání: 
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a) Nov� se upravuje text 1.v�ty, odstavce 3.a) rozvoj bydlení zajiš�uje,  kapitoly 
2.Urbanistická koncepce, závazné �ásti D - Regulativy funk�ního a prostorového 
uspo�ádání, platného územního plánu m�sta Liberec, následovn�: 

1. výstavbou na pozemcích v zastav�né �ásti m�sta, zejména v prolukách a p�i obnov� 
stávajících bytových staveb v lokalitách Perštýn, Vlna�ská, p�estavbou v lokalitách Na 
Ladech, Lucemburská-Barví�ská a Barví�ská–Na Rybní�ku a Masarykova 

 

b) Nov� se upravuje text písmene a) plochy pro bydlení, odstavce 2. Vymezení hlavních 
p�estavbových lokalit, �lánku 4.3.2 C-Sektor Severovýchod, podkapitole 4.3. Zvláštní 
regula�ní podmínky pro jednotlivé m�stské sektory, kapitoly 4.Regula�ní podmínky pro 
m�stské sektory závazné �ásti D - Regulativy funk�ního a prostorového uspo�ádání, 
platného územního plánu m�sta Liberec, následovn�:  

a) plochy pro bydlení 

- lokalita Horská – Mošnova (B�,BM) 

                                    - U Trianglu (B�,BM) 

                                    - u Slune�ních lázní (B�,BM)   

- lokalita Masarykova (BM) 

 

3. Funk�ní plocha ozna�ená 34/1,vymezená v odstavci 1 se za�azuje do území zastavitelného, 
plocha ozna�ená 34/2 do území nezastavitelného. 

 

4. Sou�ástí zm�ny �. 34 územního plánu m�sta Liberec je výkres grafické �ásti: 

a)  Hlavní výkres, 1:5000, vý�ez formátu A4  

 

5. Ode dne ú�innosti této zm�ny (§ 173 odst.1 správního �ádu) se nepoužije : 

a) V p�íloze D – Závazná �ást – regulativy funk�ního a prostorového uspo�ádání schváleného 
územního plánu m�sta Liberec, kapitole 2.Urbanistická koncepce, odstavci 3.a) rozvoj 
bydlení zajiš	uje, text 1.v�ty. 

b) V p�íloze D – Závazná �ást – regulativy funk�ního a prostorového uspo�ádání schváleného 
územního plánu m�sta Liberec, kapitole 4.Regula�ní podmínky pro m�stské sektory, 
podkapitole 4.3. Zvláštní regula�ní podmínky pro jednotlivé m�stské sektory, �lánku 4.3.2 
C-Sektor Severovýchod, odstavci 2. Vymezení hlavních p�estavbových lokalit text písmene 
a) plochy pro bydlení. 
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O d � v o d n � n í 
Od�vodn�ní zm�ny �. 34 územního plánu m�sta Liberec obsahuje textovou a grafickou �ást. 

A. Textová �ást 
1. Zm�na �. 34 územního plánu m�sta Liberec(dále jen ÚPML) byla schválena  usnesením 
Zastupitelstva m�sta Liberec �. 167/06 dne 7.9.2006 Na základ� tohoto usnesení byl v souladu se 
stavebním zákonem zahájen proces po�ízení zm�ny územního plánu.Genereln� je ur�en pro 
spolupráci v procesu po�izování ÚPML a jeho zm�n zastupitel - nám�stek primátora Ing.Ivo 
Palouš, a to z titulu své funkce nám�stka primátora pro rozvoj a územní plánování. Ve spolupráci 
s jemu pod�ízeným odborným pracovišt�m – odborem strategie a územní koncepce, byl 
vypracován a projednán návrh zadání zm�ny �.34 ÚPML.Dne 26.4.2007 na 4. zasedání 
zastupitelstva m�sta Liberec bylo schváleno zadání  zm�ny �.34 ÚPML. Dne 5.6.2007  se konalo 
spole�né jednání o návrhu zm�ny �.34 ÚPML. Dne 19.7.2007 byla p�edložena dokumentace 
návrhu  zm�ny �.34 ÚPML Krajskému ú�adu Libereckého kraje k posouzení, podle § 51 
stavebního zákona. V rámci jednání s KÚLK byla dokumentace zm�ny �.34 ÚPML p�epracována 
do formy opat�ení obecné povahy již pro úkon posouzení, �ím byl soub�žn� vypo�ádán požadavek 
vodoprávního ú�adu KÚLK, vznesený v rámci stanovisek dot�ených orgán�. O návrhu 34.zm�ny 
se konalo dne 19.11.2007 ve�ejné projednání podle § 52 stavebního zákona, jehož výsledky jsou 
vyhodnoceny a zapracovány do tohoto opat�ení obecné povahy podle §53 stavebního zákona. 
Upravený návrh na vydání 34.zm�ny byl podle § 54 stavebního zákona, p�edložen ke schválení 
Zastupitelstvu m�sta Liberec. 

2. Zm�na �. 34 územního plánu m�sta Liberec je v souladu s územn� plánovací dokumentací 
Libereckého kraje a Politikou územního rozvoje �R. Zm�na v �ešené ploše navržených lokalit 34/1 
a 34/2 nemá ú�inky p�esahující hranici �ešeného území platného ÚP. 

3. Zm�na �. 34 územního plánu m�sta Liberec je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, 
nebo	 navržené �ešení zm�ny �. 34 reáln� p�ispívá k zachování a podpo�e p�írodních hodnot na  
území m�sta Liberec.  Koncepce �ešení zm�ny vhodným zp�sobem dopl�uje kulturní prost�edí 
�ešeného území. Na základ� terénních pr�zkum� pro zastavovací studii, která je podkladem pro 
tuto zm�nu byla posouzena a respektována možnost ochrany hodnotných solitér vzrostlé zelen� 
detailním návrhem zástavby lokality �.34/1 a jejího dopravního napojení.                                                                                                                   
Civiliza�ní hodnoty v lokalit� navržené �ešení pln� respektuje ( památková zona, charakteristická 
zástavba podél Masarykovy ulice) . Ochrana t�chto hodnot je již zajišt�na stávajícím regulativem 
m�stského sektoru ( výška a hmota objekt� bude p�izp�sobena okolní zástavb� centra, 
nep�ípustné jsou p�ízemní objekty a výškové dominanty narušující architektonický charakter území 
a významné pr�hledy). Realizací zám�ru dojde k oživení lokality historicky ur�ené 
k nadstandardnímu bydlení. Reprezenta�ní vily v lokalit� stále v�tší m�rou slouží k podnikatelsko 
administrativnímu ú�elu. Dlouhodob� by tento trend snížil civiliza�ní hodnotu území.                                                                                          
Sou�asné trendy ( p�ehodnocování  zájmu o „satelitní výstavbu bydlení“ ) dává p�edpoklad, že 
zám�r sledovaný navrhovanou zm�nou bude v dohledné dob� realizován. Navržená plocha pro 
bydlení tedy skute�n� vytvá�í reálný p�edpoklad výstavby, p�i spln�ní vyvážených vztah� v území. 

4. Zm�na �.34  územního plánu m�sta Liberec je v souladu s požadavky stavebního zákona a 
jeho provád�cích právních p�edpis�. V rámci p�ezkumu podklad� a dokumentací zm�ny nebyl 
po�izovatelem zm�ny schledán žádný rozpor se stavebním zákonem. 

5. Zm�na �.34 územního plánu m�sta Liberec je v souladu s požadavky zvláštních právních 
p�edpis� a je v souladu se stanovisky dot�ených orgán� podle zvláštních právních p�edpis�. 
Požadavek na dopln�ní záplavového území do dokumentace zm�ny ze strany vodoprávního ú�adu 
KÚLK, byl v rámci projednání uvedeným dot�eným orgánem zrušen.V rámci p�ezkumu podklad� a 
dokumentací zm�ny nebyl po�izovatelem zm�ny schledán žádný rozpor se zvláštními právními 
p�edpisy, vztahujícími se k �ešenému území. 

6. Zadání zm�ny �.34 územního plánu m�sta Liberce bylo spln�no návrhem zm�ny funk�ního 
využití ploch , ozna�ených jako  v lokalita 34/1 a lokalita 34/2. Monofunk�ní vymezení povrchové 
vodote�e a s ní souvisejícího záplavového území bylo z návrhu zm�ny �. 34 vypušt�no. 
Navrženým �ešením byl spln�n zám�r i ú�el požadované zm�ny ÚPML, definovaný v zadání. Tato 
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je skute�nost je potvrzena výsledkem spole�ného jednání o návrhu dokumentace dne 5.6.2007, 
kde zástupci m�sta a po�izovatele návrh bez p�ipomínek odsouhlasili.    

7. Komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení: 
  
a) Podrobný popis �ešených ploch ( lokality ) 
 
LOKALITA 34/1 
 

 
34/1 SOUPIS DOT�ENÝCH POZEMK
, ÚDAJE DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

parcela �íslo vým�ra celé 
parcely druh pozemku (zp�sob využití) vlastnické právo, p�íp. právo 

hospoda�it s majetkem státu 
2803/5 1099 ostatní plocha (kulturní a osv�tová plocha) Statutární  m�sto Liberec 
2803/6 13 zastav�ná plocha a nádvo�í Statutární  m�sto Liberec 
2803/7 141 ostatní plocha (zele�) Statutární  m�sto Liberec 
2803/8 47 ostatní plocha (kulturní a osv�tová plocha) Statutární  m�sto Liberec 

2804/1�ást 2913 trvalý travní porost Statutární  m�sto Liberec 
2809/1�ást 5876 Zahrada Statutární  m�sto Liberec 
2809/4�ást 7167 ostatní plocha (neplodná p�da) Statutární  m�sto Liberec 

2809/8 151 ostatní plocha (manipula�ní plocha) Statutární  m�sto Liberec 
2809/9�ást 1672 zastav�ná plocha a nádvo�í Statutární  m�sto Liberec 

2809/10 1911 zastav�ná plocha a nádvo�í Statutární  m�sto Liberec 
2809/11 1175 ostatní plocha (jiná plocha) Statutární  m�sto Liberec 

2813/3�ást 2191 zahrada Statutární  m�sto Liberec 
2816/2 �ást 1243 trvalý travní porost Statutární  m�sto Liberec 
2817/2�ást 612 trvalý travní porost Statutární  m�sto Liberec 

2817/3  639 zastav�ná plocha a nádvo�í Statutární  m�sto Liberec 
2817/4 �ást 449 trvalý travní porost Statutární  m�sto Liberec 
2825/1�ást 872 trvalý travní porost Statutární  m�sto Liberec 

2826/4 192 trvalý travní porost Statutární  m�sto Liberec 
 
LOKALITA 34/2 
 

 
 
 

Ozna�ení lokality dle 34.Zm�ny 34/1 
Katastrální území Liberec 
Velikost plochy (m2) 12188 
P�vodní využití navržené v ÚP Plochy ve�ejné vybavenosti (OK) kultura, v�da – stav, Plochy p�írody a krajiny, 

krajinná zele� - stav 
Nové využití navržené v 34.Zm�n� Plochy bydlení m�stského (BM) – p�estavbové území 
Doporu�ená kapacita 90 bj v 1.etap� 
Dopravní p�ístupnost ze stávajících a navržených místních komunikací - bez vlivu na koncepci ÚPML 
Napojení na inženýrské sít� shodn� s plochami p�vodního funk�ního využití - bez vlivu na koncepci ÚPML 
Poznámka zm�na funkce ploch v zastav�ném území, nezv�tšuje rozsah zastavitelných 

území 
Limity využití území MPZ, OP STL plynovodu, OP (manipula�ní pásmo)  

Ozna�ení  lokality dle 34.Zm�ny 34/2 
Katastrální území Liberec 
Velikost plochy (m2) 7554 
P�vodní využití navržené v ÚP  Plochy ve�ejné vybavenosti (OK) kultura, v�da - stav 
Nové využití navržené v 34.Zm�n� Plochy urbanizované zelen� (ZR) – p�estavbové území 
Doporu�ená kapacita - 
Dopravní p�ístupnost nevyžaduje - bez vlivu na koncepci ÚPML 
Napojení na inženýrské sít� nevyžaduje - bez vlivu na koncepci ÚPML 
Poznámka zm�na funkce ploch v zastav�ném území, rozši�uje rozsah nezastavitelných 

území 
Limity využití území MPZ, OP (manipula�ní pásmo)  
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34/2 SOUPIS DOT�ENÝCH POZEMK
, ÚDAJE DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
 

 
 
 b) od�vodn�ní  koncepce p�ijatého �ešení 

V rámci projektových prací byl vyhodnocen požadavek zadání, na �ešení využití p�edm�tné 
plochy nadefinovanými funk�ními plochami. Z urbanistického hlediska a s p�ihlédnutím 
k nedávné historii �ešené plochy, se tento požadavek jeví jako optimáln� dostupné �ešení. 
V rámci zpracování návrhu byly nadefinovány hranice funk�ních ploch s rozlišným využitím. 

Kontroverzním se však jevil požadavek na jednozna�né vymezení obnoveného krajinného 
prvku – povrchové vodote�e. Z architektonického hlediska se jedná o pozitivní prvek, avšak 
není vhodné ho definovat  v této zm�n� územního plánu samostatnou plochou ( �i 
koridorem), a proto nebyl v�bec navrhován. 

Dle dostupných informací potvrzených po�izovatelem p�i pracovních jednáních, byl tento 
požadavek p�evzat z architektonické zastavovací studie. Jelikož úprava vodote�e je vodním 
dílem, podlehajícím speciálnímu povolovacímu �ízení, které bude vyžadovat konkrétní 
technickou dokumentaci, opírající se o podstatn� podrobn�jší údaje, než byly podkladem 
ke studii, p�edstavovalo by nadefinování vodote�e územním plánem zna�né omezení 
volnosti návrhu jejího technického �ešení v dalších stupních projektové p�ípravy. Z tohoto 
d�vodu není do výkresové a textové �ásti zm�ny �. 34 vymezen monofunk�ní prvek odkryté 
vodote�e, ani  zaneseno stanovení záplavového území pro dot�ený úsek Jizerského 
potoka (záplavové území není k �emu vztáhnout). 

Obdobn� byl upraven požadovaný rozsah  nezastavitelných ploch zelen� na úkor 
stávajících zastavitelných ploch v rozsahu cca 7.500m2 oproti požadavku zadání zm�ny 
�.34 na cca 9000m2. To je zp�sobeno up�esn�ním hranice p�edpokládané zástavby a 
zahrnutím �ásti nezastavitelných ploch zelen� do zastavitelných Ploch bydlení m�stského. 
P�edpokládané vým�ry vycházely op�t ze studie, kde hranici tvo�ila zvln�ná trasa 
p�edpokládané vodote�e – tedy v m��ítku ÚPML vlnovka, což neodpovídá grafice sou�asn� 
platného ÚPML. Prakticky je požadavek m�sta op�t splnitelný v rámci ur�ení podmínek 
zastavitelnosti pozemk� podle vyhlášky 501/2006 Sb., nehled� ke skute�nosti, že m�sto je 
doposud vlastníkem pozemk� a má dostate�né ekonomické i právní nástroje 
k zabezpe�ení tohoto požadavku. 

 Doprava : Dosavadní koncepce dopravy Sektoru Severovýchod zakotvená v územním 
plánu m�sta Liberec založená na využití stávající sít� základních komunikací je ve zm�n� 
�.34 zachována. Hlavní dopravní napojení lokality �.34/1 Ploch bydlení m�stského (BM) je 
�ešeno ze západu z ulice Vít�zné, podružné p�ipojení z východu z ulice Masarykovy 
pomocí stávajících resp. navržených místních komunikací, které jsou sou�ástí lokality 
�.34/1 a navazujících funk�ních ploch. Navržená plocha pro bydlení umož�uje komunika�ní 
napojení zajiš	ující dostate�né ší�kové pom�ry pro bezpe�ný pohyb vozidel i p�ších. 
Garážování vozidel pro bytové jednotky navržené v rámci lokality �.34/1 je �ešitelné  
umíst�ním v suterénu na pozemcích p�íslušných objekt� pro bydlení, specifické plochy 
dopravy v klidu se proto nevymezují. 

parcela �íslo vým�ra celé 
parcely druh pozemku vlastnické právo, p�íp. právo 

hospoda�it s majetkem státu 
2809/1�ást 5876 zahrada Statutární  m�sto Liberec 

2809/6 100 zastav�ná plocha a nádvo�í Statutární  m�sto Liberec 
2809/7 71 zastav�ná plocha a nádvo�í Statutární  m�sto Liberec 

2809/9�ást 1672 zastav�ná plocha a nádvo�í Statutární  m�sto Liberec 
2813/3�ást 2191 zahrada Statutární  m�sto Liberec 

2813/4 360 zastav�ná plocha a nádvo�í Statutární  m�sto Liberec 
2816/2�ást 1243 trvalý travní porost Statutární  m�sto Liberec 
2817/2�ást 612 trvalý travní porost Statutární  m�sto Liberec 
2817/4�ást 449 trvalý travní porost Statutární  m�sto Liberec 
2825/1�ást 872 trvalý travní porost Statutární  m�sto Liberec 
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Technická infrastruktura : Napojení lokality �. 34/1 Ploch bydlení m�stského (BM) na 
inženýrské sít� bude provedeno pomocí stávajících resp. navržených ú�elových p�ípojek a 
za�ízení budovaných v rámci lokality �. 34/1 a napojených na celom�stskou koncepci 
stejným zp�sobem, jako p�i p�vodním funk�ním využití zastavitelných ploch ve�ejné 
vybavenosti. Výstavba v lokalit� si nevyžádá p�eložky inženýrských sítí vyššího �ádu ani 
posílení celom�stských uzl�. 

8. Z p�edpokládaných d�sledk� na udržitelný rozvoj území byl po�izovatelem vyhodnocen p�íznivý 
vliv zm�ny �. 34 územního plánu m�sta Liberec na rovnovážnost vztah� v území a tím i na 
udržitelný rozvoj území m�sta Liberec. V zadání nebylo požadováno vyhodnocení vliv� na životní 
prost�edí ani vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj území ve smyslu stavebního zákona a jeho 
provád�cích vyhlášek.   

9. Vyhodnocení d�sledk� �ešení na ZPF  

Vyhodnocení zábor� ZPF na území m�sta Liberec provedené v kapitole B.18.Zem�d�lský 
p�dní fond (str.262 textové nezávazné �ásti ÚPML) se v d�sledku díl�ích zm�n 
provedených ve zm�n� �. 34 dopl�uje následujícím zp�sobem: 

- plochy pro bydlení: 34/1 – Plochy bydlení m�stského BM (zastavitelné) 

- plochy urbanizované zelen�: 34/2 – Zele� rekrea�ní ZR (nezastavitelná) 

Následné vyhodnocení d�sledk� navržených zm�n funk�ního využití lokalit 34/1 a 34/2 na 
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 zem�d�lského 
p�dního fondu , 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). 

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

Dle poskytnutých podklad� nejsou v �ešeném území evidovaná provedená meliora�ní 
opat�ení. Údaje o ochran� ZPF jsou uvedeny následn� (údaje uvedeny v m2 ). 

z toho celková 
vým�ra  

zábor ZPF 
celkem orná p�da TTP zahrady 

nezem�d�lské 
pozemky 
celkem 

z toho PUPFL SZÚ 

34/1 
12188 5572 0 3015 2557 6616 0 12188 

34/2 
7554 6747 0 1721 5026 807 0 7554 

 

SESTAVENÍ „ZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ“ (tj. 61,7% z celkové vým�ry zm�ny �. 34) 
z toho celková 

vým�ra  
zábor ZPF 

celkem orná p�da TTP zahrady 

nezem�d�lské 
pozemky 
celkem 

z toho PUPFL SZÚ 

34/1 
12188 5572 0 3015 2557 6616 0 12188 

Celkem „zastavitelná území“ 
12188 5572 0 3015 2557 6616 0 12188 

SESTAVENÍ „NEZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ“ (tj. 38,3% z celkové vým�ry zm�ny �. 34) 
celková 
vým�ra  

zábor ZPF 
celkem z toho 

nezem�d�lské 
pozemky 
celkem 

z toho PUPFL SZÚ 

34/2 
7554 6747 0 1721 5026 807 0 7554 

Celkem „nezastavitelná území“ 
7554 6747 0 1721 5026 807 0 7554 
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KVALITA A KATEGORIZACE ZM�NOU DOT�ENÝCH POZEMK� ZPF 

Vzhledem k tomu, že se lokality nacházejí v (sou�asn�) zastav�ném území, jsou údaje o 
bonitovaných p�dn� ekologických jednotkách (BPEJ) irelevantní stejn� jako vyhodnocení 
zábor� ZPF dle t�íd ochrany. 

 
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od�vodn�ní. V rámci ve�ejného projednání nebyly vzneseny 
žádné námitky.  
 
11. Vyhodnocení p�ipomínek. V rámci ve�ejného projednání nebyly vzneseny žádné p�ipomínky. 

 

 

B. Grafická �ást: 
Grafickou �ást tvo�í výkres „Vyhodnocení záboru ZPF“, 1 : 5 000 , vý�ez formátu A4, který je 
nedílnou sou�ástí od�vodn�ní zm�ny �. 34 územního plánu m�sta Liberec. 

Pou�ení: 

Proti zm�n� �. 34 územního plánu m�sta Liberec, vydané formou opat�ení obecné povahy nelze 
podat  opravný prost�edek ( § 173 odst. 2 správního �ádu ) 

 

 

 

 

 

 

 

nám�stek primátora       primátor m�sta Liberec 


