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ZM�NA �.40 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 a           
§ 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona �.500/2004 Sb., správní �ád, § 13 a 
p�ílohy �.7 vyhlášky �.500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovcí 
dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, ve spojení s ustanovením § 188 
odst. 4 stavebního zákona, 
 

v y d á v á 
 
tuto zm�nu �. 40 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 a dále upraveného 34. zm�nou územního plánu m�sta Liberec, vydanou 
opat�ením obecné povahy Zastupitelstvem m�sta Liberec na základ� usnesení �.190/07 ze dne 
29.11.2007: 
 
závazná �ást uvedené územn� plánovací dokumentace se m�ní takto: 
 
1. Nov� se vymezují tyto funk�ní plochy: 

a) Obchodn� pr�myslové plochy (OPP), ozna�ená v grafické �ásti dokumentace této zm�ny    
„40/1a“, 
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b) Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba –SS), ozna�ená v grafické �ásti 
dokumentace této zm�ny „40/1b“. 

c) Plochy urbanizované zelen� – zele� rekrea�ní (ZR), ozna�ená v grafické �ásti 
dokumentace této zm�ny „40/2“. 

 

2. Funk�ní plochy ozna�ené 40/1a a 40/1b,vymezené v odstavci 1, se za�azují do území 
zastavitelného, plocha ozna�ená 40/2 do území nezastavitelného. 

 

3. Sou�ástí tohoto opat�ení obecné povahy je dokumentace 40. zm�ny územního plánu m�sta 
Liberec, zpracovaná autorizovaným architektem Ing.arch.Ji�ím Plašilem z 31.10.2007 (SAUL s.r.o. 
– �.zakázky 013/2007) textová a výkresová �ást obsahu.  

Dokumentaci tvo�í úvodní list ,3 strany textové �ásti a 1 list grafické �ásti –  

vý�ez Hlavního výkresu (hlavní výkres*) 1x M 1:10 000 
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IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 
Akce: Územní plán m�sta Liberec – 40.Zm�na 

(v textu „40.Zm�na“) 

�ást dokumentace: OBSAH 40.Zm�ny 

Fáze: Návrh dokumentace 

Po�izovatel: Magistrát m�sta Liberec 

Stavební ú�ad 

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

Objednatel Statutární m�sto Liberec 

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

 

 

Zhotovitel: SAUL s.r.o. Liberec 

U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 

�íslo zakázky zhotovitele: 013/2007 

�íslo zakázky objednatele:  

Datum zpracování: 31.10.2007 

AUTORSKÝ KOLEKTIV 

Vedoucí projektant, urbanismus Ing. arch. Ji�í Plašil 

Zodpov�dný projektant Ing. Old�ich Lubojacký 

Demografie RNDr. Václav Poštolka 

Ob�anské vybavení Ing. Lucie Ježková 

Výroba, výrobní služby Ing. Lucie Ježková 

Doprava a dopravní za�ízení Ing. Ladislav K�enek 

Vodní hospodá�ství Ing. Petr Ko�ínek 

Energetika, informa�ní systémy Ing. Boleslav Jagiello 

P�írodní podmínky, nerostné suroviny Ing. Old�ich Lubojacký 

Životní prost�edí, nakládání s odpady Mgr. Pavel Ku�írek 

Ochrana p�írody, ZPF, PÚPFL Ing. Jan Hromek 

Nelesní zele�, ÚSES Ing. Jan Hromek 

Limity využití území Ing. Old�ich Lubojacký 

Civilní ochrana Ing. Jaroslav Štainbruch 

Terénní pr�zkumy Ing. arch. Ji�í Plašil 

Fotodokumentace Ing. Old�ich Lubojacký 

Grafické práce Romana Svobodová 



Zm�na �. 40. územního plánu m�sta Liberec   Textová �ást obsahu zm�ny  

SAUL s.r.o.    
 

OBSAH TEXTOVÉ �ÁSTI 
Kapitola  Strana 
 Identifika�ní údaje 1 
 Vymezení obsahu dokumentace (dle p�íl.7 vyhlášky 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� 3 
D Koncepce ve�ejné infrastruktury 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� územního plánu 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pozn.: * název dle platného ÚPML 

 

 

 

 

 

 

OBSAH GRAFICKÉ �ÁSTI 
�íslo Název výkresu M��ítko 
1a Hlavní výkres (Hlavní výkres*)  1 : 10000 
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C URBANISTICKÁ KONCEPCE 
C2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zastavitelné plochy vymezené v grafické �ásti územního plánu m�sta Liberec se 
40.Zm�nou zmenšují o �ást lokality 17/1 Obchodn� pr�myslové plochy zóny R�žodol I – Sever 
vymezenou pro navrženou lokalitu zm�ny �.40/2 Plochy urbanizované zelen� – zele� rekrea�ní 
(ZR). 

Zastavitelné plochy vymezené v grafické �ásti územního plánu m�sta Liberec se 
40.Zm�nou rozši�ují o �ást navržené lokality zm�ny �.40/1a Obchodn� pr�myslové plochy (OPP) 
a �.40/1b Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS), p�esahující plochy 
zahrádek a chatových osad vymezené v grafické �ásti územního plánu m�sta Liberec, které 
lokalita �.40/1 nahrazuje. 

 
Ozna�ení dle 
40.Zm�ny 

P�vodní využití navrhované v ÚPML Nové využití navrho-vané 
v 40.Zm�n� 

Katastrální území 

40/1a Plochy zahrádek a chatových osad (ZZ) – 
návrh 
Plochy ostatní m�stské zelen� – stav 

Obchodn� pr�myslové 
plochy (OPP) – návrh 

R�žodol I 

40/1b Plochy zahrádek a chatových osad (ZZ) – 
návrh 
Plochy ostatní m�stské zelen� – stav 
Plochy komunikací ostatních – stav 

Plochy smíšené ostatní 
(služby, obchod a drobná 
výroba SS) – návrh 

R�žodol I 

C4 VYMEZENÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN� 
Systém sídelní zelen� se 40.Zm�nou dopl�uje plochou lokality �.40/2 Plochy urbanizované 

zelen� – zele� rekrea�ní (ZR). 
Ozna�ení dle 
40.Zm�ny 

P�vodní využití navrhované v ÚPML Nové využití navrhované 
v 40.Zm�n� 

Katastrální území 

40/2 Obchodn� pr�myslové plochy (OPP) – stav 
- �ást lokality �.17/1 

Plochy urbanizované zelen� 
– zele� rekrea�ní - návrh 

R�žodol I 

Nezastavitelné plochy vymezené v závazné �ásti územního plánu m�sta Liberec se 
celkov� 40.Zm�nou zv�tšují o plochu navržené lokality �.40/2 Plochy urbanizované zelen� – 
zele� rekrea�ní (ZR) poníženou o plochu �ásti lokality �.40/1a Obchodn� pr�myslové plochy 
(OPP) a �.40/1b Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) nov� vymezené na 
nezastavitelných plochách. 

V textové �ásti územního plánu m�sta Liberec – regulativech funk�ního a prostorového 
uspo�ádání území – se v �lánku 3.3.11 Plochy pracovních aktivit (VD) 3.odstavci dopl�uje: 
„Podmínky ú�innosti ur�í svým stanoviskem p�íslušný dot�ený správní ú�ad ochrany 
životního prost�edí.“ a v �lánku 3.3.8 Plochy smíšené ostatní (SS) se dopl�uje 3.odstavec: 
„Od ploch bydlení budou plochy smíšené ostatní odd�leny ú�inným pásem ochranné 
zelen�. Podmínky ú�innosti ur�í svým stanoviskem p�íslušný dot�ený správní ú�ad ochrany 
životního prost�edí.“ 

K ÚDAJE O PO�TU LIST� A VÝKRES� ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Textová �ást 40. zm�ny územního plánu m�sta Liberec obsahuje 3 strany textu. Grafická 

�ást 40. zm�ny územního plánu m�sta Liberec obsahuje 1 výkres formátu A4. 

 

 

 

 

V Liberci dne 31.10.2007        Ing.arch. Ji�í Plašil 
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O d � v o d n � n í 
Od�vodn�ní opat�ení obecné povahy, kterým se vydává zm�na �. 40 územního plánu m�sta 
Liberec, obsahuje vlastní od�vodn�ní a  nedílnou p�ílohu - dokumentaci  40. zm�ny územního 
plánu m�sta Liberec, zpracovanou autorizovaným architektem Ing.arch. Ji�ím Plašilem 
z 31.10.2007 (SAUL s.r.o. – �.zakázky 013/2007) textová a výkresová �ást od�vodn�ní.  

A. Vlastní od�vodn�ní: 
1. Zm�na �. 40, územního plánu m�sta Liberec (dále jen ÚPML), byla schválena  usnesením 
Zastupitelstva m�sta Liberec �. 45/07 dne 29.3.2007. Ve smyslu 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 zákonným zp�sobem projednán návrh zadání zm�ny �. 40 ÚPML.  

Dne 25.10.2007, na 9. zasedání zastupitelstva m�sta Liberec, bylo zadání  zm�ny �. 40 ÚPML 
schváleno usnesením �.159/07 a na jeho základ� byl autorizovaným projektantem zpracován 
návrh zm�ny �.40 ÚPML.  

Dne 15.11.2007  se konalo spole�né jednání o návrhu zm�ny �. 40 ÚPML. Z doru�ených 
stanovisek dot�ených orgán� nevyplynula pot�eba na provedení úprav v návrhu zm�ny územního 
plánu. 

Dne 20.12.2007 byla p�edložena dokumentace návrhu  zm�ny �.40 ÚPML, v�etn� návrhu opat�ení 
obecné povahy zpracovaného po�izovatelem, Krajskému ú�adu Libereckého kraje, k posouzení 
podle § 51 stavebního zákona.  

Dne 6.3.2008 se konalo ve�ejné projednání zm�ny �.40 ÚPML ve form� opat�ení obecné povahy. 
Na jednání se nedostavili žádní zástupci dot�ených orgán�, sousedních obcí ani ve�ejnosti, tudíž 
nebyly vzneseny žádné námitky ani p�ipomínky. 

2. Zm�na �. 40 ÚPML je v souladu s územn� plánovací dokumentací Libereckého kraje a Politikou 
územního rozvoje �R. Zm�na v �ešené ploše navržených lokalit 40/1a, 40/1b a 40/2 nemá 
podstatné ú�inky p�esahující hranici �ešeného území platného ÚP. 

3. Zm�na �. 40 ÚPML je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastav�ného území. Zm�na �. 40 ÚPML umož�uje realizovat p�edpokládanou  výstavbu p�i 
sou�asném zajišt�ní vyvážených vztah� v území a s pozitivním dopadem ( navýšení ) na celkovou 
vým�ru nezastav�ných ploch. 

4. Zm�na �.40  ÚPML 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. Dokumentace zm�ny �. 40 ÚPML obsahuje všechny 
p�edepsané a požadované sou�ásti a údaje, v�etn� komplexního zd�vodn�ní p�ijatého �ešení. 

5. Zm�na �. 40 ÚPML je v souladu s požadavky zvláštních právních p�edpis� a je v souladu se 
stanovisky dot�ených orgán� podle zvláštních právních p�edpis�.  

6. Navržená zm�na splnila požadavky schváleného zadání v plném rozsahu. 

7. P�edpokládanými d�sledky p�i plánovaném využití ploch, je p�im��ená intenzita výstavby 
umož�ující hospodá�ský rozvoj m�sta p�i sou�asném rozvoji sociálních vztah� pomocí 
adekvátního využití ploch rekrea�ní zelen� a p�i absenci doložitelných podstatných negativních 
vliv� na životní prost�edí. Z p�edpokládaných d�sledk� na udržitelný rozvoj území byl 
po�izovatelem vyhodnocen p�íznivý vliv zm�ny �. 40 ÚPML na rovnovážnost vztah� v území  a tím 
i na udržitelný rozvoj území m�sta Liberec. 

8. V zadání nebylo požadováno vyhodnocení vliv� na životní prost�edí ani vyhodnocení vliv� na 
udržitelný rozvoj území ve smyslu zvláštního p�edpisu, stavebního zákona a jeho provád�cích 
vyhlášek.  



Zm�na �. 40. územního plánu m�sta Liberec   Od�vodn�ní OPAT�ENÍ OBECNÉ POVAHY  

Statutární m�sto Liberec    
 

9. Vyhodnocení ú�elného využití zastav�ných ploch a pot�eby vymezení zastavitelných ploch je 
obsaženo v kapitole C, �lánku C1 dokumentace v p�íloze tohoto od�vodn�ní. 

10. O námitkách nebylo rozhodováno 

11. P�ipomínky nebyly uplatn�ny.  
 

 

 

B. p�íloha od�vodn�ní: 
Nedílnou p�ílohu tohoto od�vodn�ní tvo�í dokumentace  40. zm�ny územního plánu m�sta 
Liberec, zpracovaná autorizovaným architektem Ing.arch. Ji�ím Plašilem, �KA 01603, ke 
dni 31.10.2007 (SAUL s.r.o. – �.zakázky 013/2007) textová a výkresová �ást od�vodn�ní. 

Dokumentaci tvo�í úvodní list ,12 stran textové �ásti a 3 listy grafické �ásti – vý�ez Koordina�ního 
výkresu (hlavní výkres*) 1x M 1:10 000 + 1 x A4 legenda 

vý�ez Výkresu p�edpokládaných zábor� ZPF (vyhodnocení záboru ZPF*)     1x M 1:10 000 

 

Pou�ení: 

Proti zm�n� �. 40 územního plánu m�sta Liberec, vydané formou opat�ení obecné povahy nelze 
podat  opravný prost�edek ( § 173 odst. 2 správního �ádu ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.Ji�í Kittner        Ing.Ivo Palouš 

primátor m�sta Liberec                                                                    nám�stek primátora  
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Fáze: návrh dokumentace 

Po�izovatel: Magistrát m�sta Liberec 
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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 ÚPD vydanou krajem 3 
B Údaje o spln�ní zadání 3 
B1 Údaje o Zadání 3 
B2 Údaje o spln�ní Zadání 3 
C Komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení 4 
C1 Vyhodnocení ú�elného využití zastav�ného území a pot�eby vymezení 

zastavitelných ploch 
4 

C2 Vyhodnocení souladu zm�ny koncepce rozvoje území m�sta s cíli územního 
plánování a s požadavky na ochranu hodnot v území 

5 

C3 Od�vodn�ní p�ijatého �ešení urbanistické koncepce  6 
C4 Od�vodn�ní koncepce ve�ejné infrastruktury 6 
C5 Od�vodn�ní koncepce uspo�ádání krajiny 7 
C6 Od�vodn�ní stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem 

využití 
7 

C7 Od�vodn�ní vymezení VPS a VPO 7 
C8 Od�vodn�ní vymezení ploch a koridor� k prov��ení RP a územní studií 7 
D Informace o výsledcích vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj území 8 
E Vyhodnocení d�sledk� �ešení na ZPF a PUPFL 10 
F Údaje o po�tu list� a výkres� od�vodn�ní ÚP 12 

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 : 10000 
12 Výkres p�edpokládaných zábor� p�dního fondu (Vyhodnocení záboru ZPF*) 1 : 10000 
Pozn.: *název dle platného ÚPML 

 40.Zm�na = 40.Zm�na územního plánu m�sta Liberec 

 ÚPML = územní plán m�sta Liberec 
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A VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH� 

A1 VYHODNOCENÍ ŠIRŠÍCH VZTAH� 
40.Zm�na v navržených lokalitách 40/1 a 40/2 ne�eší aktivity p�esahující hranici �ešeného 

území platného ÚPML. 

A2 VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM 
Žádné požadavky z ÚPD vydané Libereckým krajem pro �ešené území 40.Zm�ny 

nevyplývají. 40.Zm�na je v souladu s koncepcemi této dokumentace v aktuálním stavu. 

40.Zm�na je v souladu s požadavky a prioritami Politiky územního rozvoje �R. Liberec je 
za�len�n do rozvojové oblasti OB7 Liberec. Zvláštní požadavky na 40.Zm�nu z pohledu PÚR �R 
nevyplývají. 

P�edm�t 40.Zm�ny je v souladu s rozvojovými cíly platného Strategického plánu rozvoje 
m�sta Liberec a s úkolem pro úst�ední orgány pro rozvojovou oblast OB7 PÚR – podpora 
podnikatelských aktivit. 

B ÚDAJE O SPLN�NÍ ZADÁNÍ 
B1 ÚDAJE O ZADÁNÍ 

Podkladem pro zpracování návrhu 40.Zm�ny je Zadání 40.Zm�ny schválené 
Zastupitelstvem m�sta Liberec na jeho zasedání dne 25.10.2007 usnesením �.159/07. 

B2 ÚDAJE O SPLN�NÍ ZADÁNÍ 
Zadání 40.Zm�ny je spln�no návrhem zm�ny funk�ního využití ploch nezastav�ného resp. 

zastavitelného území platného ÚPML v lokalit� �.40/1 a zm�ny funk�ního využití ploch (sou�asn�) 
zastav�ného území platného ÚPML v lokalit� �.40/2. 

Promítnutí d�sledk� 40.Zm�ny do sm�rné �ásti platného ÚPML nebylo podle pokynu 
po�izovatele v rámci 40.Zm�ny �ešeno (vyjma ZPF). V sou�asnosti probíhá p�íprava na zpracování 
ÚAP, v jejichž rámci bude nov� prov��eno i �ešené území. 40.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 40.Zm�ny jsou v návrhu 40.Zm�ny zohledn�na. 

PODROBNÝ POPIS NÁVRHOVÝCH LOKALIT 
�íslo lokality dle 40.Zm�ny 40/1a 
Katastrální území R�žodol I 
Velikost plochy (m2) 10278 
P�vodní využití navržené v ÚP Plochy zahrádek a chatových osad (ZZ) – návrh, plochy ostatní m�stské zelen� – 

stav 
Nové využití navržené v 40.Zm�n� Obchodn� pr�myslové plochy (OPP) - návrh 
Doporu�ená kapacita 5000m2 CUP 
Dopravní p�ístupnost z již realizovaného sjezdu na komunikaci Nové Ostašovské s povoleným pouze 

pravým odbo�ením – bez vlivu na koncepci ÚP 
Napojení na inženýrské sít� shodn� s plochami p�vodního funk�ního využití obchodn� pr�myslové zóny 

R�žodol I - Sever – bez vlivu na koncepci ÚP 
Poznámka zm�na funkce zastavitelných ploch v zastavitelném území a nezastavitelných 

ploch v nezastav�ném území, rozši�uje rozsah zastavitelných ploch 
Limity využití území ochranná pásma proti nebezpe�ným klamavým sv�tl�m, OP s omezením 

vzdušných vedení, vnit�ní a vn�jší ornitologické ochranné pásmo letišt� Liberec 
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�íslo lokality dle 40.Zm�ny 40/1b 
Katastrální území R�žodol I 
Velikost plochy (m2) 30051 
P�vodní využití navržené v ÚP Plochy zahrádek a chatových osad (ZZ) – návrh, plochy ostatní m�stské zelen� – 

stav, plochy komunikací ostatních – stav 
Nové využití navržené v 40.Zm�n� Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) – návrh 
Doporu�ená kapacita 15000m2 CUP 
Dopravní p�ístupnost ze stávající okružní k�ižovatky na Nové Ostašovské – bez vlivu na koncepci ÚP 
Napojení na inženýrské sít� shodn� s plochami p�vodního funk�ního využití obchodn� pr�myslové zóny 

R�žodol I - Sever – bez vlivu na koncepci ÚP 
Poznámka zm�na funkce zastavitelných ploch v zastavitelném území a nezastavitelných 

ploch v nezastav�ném území, rozši�uje rozsah zastavitelných ploch  
Limity využití území ochranná pásma proti nebezpe�ným klamavým sv�tl�m, OP s omezením 

vzdušných vedení, vnit�ní a vn�jší ornitologické ochranné pásmo letišt� Liberec 
 

�íslo lokality dle 40.Zm�ny 40/2 
Katastrální území R�žodol I 
Velikost plochy (m2) 44994 
P�vodní využití navržené v ÚP Obchodn� pr�myslové plochy (OPP) – stav – �ást lokality �.17/1 
Nové využití navržené v 40.Zm�n� Plochy urbanizované zelen� – zele� rekrea�ní (ZR) - návrh 
Doporu�ená kapacita - 
Dopravní p�ístupnost nevyžaduje - bez vlivu na koncepci ÚP 
Napojení na inženýrské sít� nevyžaduje - bez vlivu na koncepci ÚP 
Poznámka zm�na funkce zastavitelných ploch v zastav�ném území, zmenšuje rozsah 

zastavitelných ploch ozna�ených Obchodn� pr�myslová zóna R�žodol I - Sever 
na úkor nezastavitelných ploch 

Limity využití území ochranná pásma proti nebezpe�ným klamavým sv�tl�m, OP s omezením 
vzdušných vedení, vnit�ní a vn�jší ornitologické ochranné pásmo letišt� Liberec 

C KOMPLEXNÍ ZD�VODN�NÍ P�IJATÉHO �EŠENÍ 
C1 VYHODNOCENÍ Ú�ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ A 

POT�EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
P�edm�tem �ešení 40.Zm�ny je prostor v okolí Obchodn� pr�myslové zóny R�žodol I - 

Sever, která byla na základ� vydaného územního rozhodnutí za�azena do platného ÚPML jako 
Plochy pr�myslové výroby (VP) – stav a následn� 17.Zm�nou za�azena do nové funk�ní kategorie 
Obchodn� pr�myslové plochy (OPP) – stav. 

V pr�b�hu p�ípravných prací na probíhající realizaci jednotlivých komplex� staveb v této 
zón� bylo zjišt�no, že �ást této vymezené zastavitelné plochy je v d�sledku geologických pom�r� 
(plochy rekultivované skládky) fakticky nezastavitelná a byla tudíž z této plochy vyjmuta jako 
lokalita 40.Zm�ny �.40/2 – Plochy urbanizované zelen� – zele� rekrea�ní (ZR) – návrh. 

Ztráta vým�ry zastavitelných ploch, na které byla dimenzována inženýrská infrastruktura, je 
následn� kompenzována návrhem lokalit 40.Zm�ny �.40/1a – Obchodn� pr�myslové plochy (OPP) 
– návrh a �.40/1b - Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS), umíst�ných 
podél p�ístupové komunikace Nová Ostašovská na úkor Ploch ostatní m�stské zelen� – stav, 
Ploch ostatních komunikací – stav a Ploch zahrádek a chatových osad (ZZ) – návrh, jejichž 
umíst�ní v dané lokalit� se ukazuje jako rekrea�n� neatraktivní. 

Plochy obchodn� pr�myslové zde vhodn� využijí existující a budované technické a 
dopravní infrastruktury a umožní jemn�jší p�echod urbanistického m��ítka z kapacitních ploch 
stávající obchodn� pr�myslové zóny k plochám bydlení �istého p�es drobn�jší podnikatelské 
plochy umíst�né na tvarov� �lenitých pozemcích podél kapacitní komunikace a navazující na 
sou�asné i navrhované (p�estavby) využití p�ilehlých ploch. 

40.Zm�nou navrhované zastavitelné plochy (lokalita �.40/1) se zm�nou funk�ního využití 
jsou situovány �áste�n� na zastavitelné plochy v zastavitelném území a �áste�n� na nezastav�né 
plochy vn� (sou�asn�) zastav�ného území m�sta, �ímž rozši�ují zastavitelné území platného 
ÚPML. 

40.Zm�nou navrhované nezastavitelné plochy (lokalita �.40/2) se zm�nou funk�ního 
využití jsou situovány na zastavitelné  plochy uvnit� (sou�asn�) zastav�ného území m�sta, �ímž 
rozši�ují nezastavitelné území platného ÚPML. 

40.Zm�na jako celek nevyžaduje rozší�ení zastavitelných ploch. 
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C2 VYHODNOCENÍ SOULADU 40.ZM�NY S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A 
S POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT V ÚZEMÍ 

C2.1 VYHODNOCENÍ SOULADU 40.ZM�NY S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
40.Zm�na vytvá�í p�edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spo�ívá ve 

vyváženém vztahu podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro hospodá�ský rozvoj a pro 
soudržnost spole�enství obyvatel území a který uspokojuje pot�eby sou�asné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

40.Zm�na zajiš	uje p�edpoklady pro udržitelný rozvoj území zm�nou ú�elného využití a 
prostorového uspo�ádání území s cílem dosažení obecn� prosp�šného souladu ve�ejných a 
soukromých zájm� na rozvoji území. 

40.Zm�na koordinuje ve�ejné i soukromé zám�ry zm�n v území, výstavbu a jiné �innosti 
ovliv�ující rozvoj území a konkretizuje ochranu ve�ejných zájm� vyplývajících ze zvláštních 
právních p�edpis�. 

40.Zm�na ve ve�ejném zájmu chrání a rozvíjí p�írodní a civiliza�ní hodnoty území. P�itom 
chrání krajinu jako podstatnou složku prost�edí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 
S ohledem na to respektuje podmínky pro hospodárné využívání zastav�ného území a zajiš	uje 
ochranu nezastav�ného území a nezastavitelných pozemk�. Zastavitelné plochy jsou vymezeny 
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastav�ného území. 

40.Zm�na v nezastav�ném území p�ipouští v souladu s jeho charakterem umis	ování 
staveb, za�ízení a jiných opat�ení pouze pro vodní hospodá�ství, pro ochranu p�írody a krajiny, pro 
ve�ejnou technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpe�í ekologických a p�írodních katastrof a 
pro odstra�ování jejich d�sledk�, a dále taková technická opat�ení a stavby, které zlepší podmínky 
pro jeho využití pro ú�ely rekreace, nap�íklad cyklistické stezky, hygienická za�ízení. 

40.Zm�na na nezastavitelných pozemcích umož�uje výjime�n� umístit technickou 
infrastrukturu zp�sobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. 

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT V ÚZEMÍ 
P�ÍRODNÍ A KULTURNÍ HODNOTY 

Navržené �ešení 40.Zm�ny reáln� p�ispívá k zachování a podpo�e p�írodních hodnot na 
území m�sta Liberec. Koncepce �ešení 40.Zm�ny vhodným zp�sobem dopl�uje p�írodní prost�edí 
�ešeného území, realizací lokality �.40/2 Plochy urbanizované zelen� – zele� rekrea�ní (ZR) 
zajiš	uje roz�len�ní rozsáhlé zástavby obchodn� pr�myslové zóny do menších urbanistických 
celk�. Lesní areál „Opi�ák“ s nebezkými rybníky nebude s ohledem na umíst�ní nad navrhovanými 
lokalitami a za hlavní sb�rnou komunikací a s ohledem na respektování ochranného pásma lesa 
ve své p�írodní funkci navrženými zastavitelnými plochami omezen. 

Nov� navržené lokality �.40/1a Obchodn� pr�myslové plochy (OPP) a �.40/1b Plochy 
smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) budou s ohledem na t�snou návaznost na 
sousední obytné plochy dopln�ny na jihovýchodním okraji souvislým pásem izola�ní zelen�, který 
spolu se zachovanou vzrostlou zelení v jejím sousedství vytvo�í rovn�ž její prostorový rámec. 

CIVILIZA�NÍ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY 

�ešení zástavby nov� navržených obchodn� pr�myslových ploch bude respektovat 
civiliza�ní hodnoty v lokalit� tím, že s ohledem na menší velikost a �lenitý tvar pozemk� umožní 
vytvo�it velikostní p�echod mezi hmotami a prostory budované obchodn� pr�myslové zóny a 
stávající obytnou zástavbou podél Ostašovské ulice (využití nap�. pro autosalony, služby, drobnou 
�emeslnou výrobu). Toto je zajišt�no stávajícím regulativem m�stského sektoru („výška a hmota 
objekt� bude p�izp�sobena okolní zástavb�, nep�ijatelné jsou výškové a hmotové dominanty 
narušující architektonický charakter území a významné pr�hledy“). 
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LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Stanovení limit� využití území m�sta Liberec se v d�sledku 40.Zm�ny nem�ní. Omezení a 

limitující prvky vyplývající ze všech dot�ených obecn� závazných právních p�edpis�, norem a 
správních rozhodnutí pro 40.Zm�nu byly p�evzaty z jednotlivých výkres� a kapitol platného ÚPML. 

Pro jednotlivé nov� navržené lokality �.40/1a, 40/1b a 40/2 je uvedena jejich potenciální 
kolize s limitujícími prvky a podmínky využití území v kapitole Podrobný popis návrhových lokalit. 

40.Zm�na nenavrhuje žádné nové limity, které by vycházely z konkrétních podmínek a 
nových funkcí �ešených lokalit ani speciální požadavky vyplývající ze zvláštních p�edpis�, které by 
se staly závaznými podmínkami schválením 40.Zm�ny schvalujícím orgánem. 

C3 OD�VODN�NÍ P�IJATÉHO �EŠENÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 
V rámci projektových prací byl vyhodnocen požadavek Zadání na �ešení zm�ny využití 

p�edm�tných ploch nadefinovanými funk�ními plochami. Z urbanistického hlediska a s p�ihlédnutím 
k probíhající exploataci �ešené plochy se tento požadavek jeví jako optimáln� dostupné �ešení. 
V rámci zpracování návrhu byly nadefinovány hranice ploch s rozdílným zp�sobem využití. 

Oproti vymezení ploch v Zadání 40.Zm�ny byla detailn� upravena hranice lokality �.40/2 
Plochy urbanizované zelen� – zele� rekrea�ní (ZR) v sousedství obchodn� pr�myslové zóny se 
stávající plochou urbanizované zelen� – rozdíl vyplynul zjevn� z nesouladu použitých podkladních 
map. 

Oproti vymezení ploch v Zadání 40.Zm�ny byla rovn�ž detailn� upravena hranice lokality 
�.40/1b v sousedství stávající obytné zástavby Srbské ulice a to omezením rozsahu této lokality 
tak, aby Srbská ulice mohla být ve svém pr�b�hu zachována v�etn� propojení na nov� budovanou 
p�ší komunikaci z Ostašovské ulice do obchodn� pr�myslové zóny. 

C4 OD�VODN�NÍ KONCEPCE VE�EJNÉ INFRASTRUKTURY 

OD�VODN�NÍ NÁVRHU ZM�NY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Dosavadní koncepce dopravy Sektoru Severozápad, zakotvená v územním plánu m�sta 

Liberec a jeho schválených zm�nách, založená na využití nov� realizované komunikace Nová 
Ostašovská je v 40.Zm�n� zachována. 

Lokalita �.40/2 Plochy urbanizované zelen� – zele� rekrea�ní (ZR) nevyžaduje dopravní 
napojení, b�žná údržba bude mít p�ístup po vnit�ní komunika�ní kost�e obchodn� pr�myslové 
zóny. 

Hlavní dopravní napojení lokality �.40/1a Obchodn� pr�myslové plochy (OPP) je s ohledem 
na terénní konfiguraci �ešeno z jihu z již vybudovaného sjezdu na komunikaci Nová Ostašovská 
stejn� jako další plochy obdobné funkce a velikosti napojené na tuto komunikaci. S ohledem na 
význam a zatížení tohoto úseku hlavní sb�rné komunikace a nep�ipravené odbo�ovací pruhy bude 
p�ipušt�no pouze pravé odbo�ení. 

Hlavní dopravní napojení lokality �.40/1b je �ešeno ze severu p�ímo z budované okružní 
k�ižovatky na komunikaci Nová Ostašovská, podružné vjezdy mohou být napojeny z jihu na 
komunikaci Ostašovská, avšak jejich charakter nesmí zp�sobit p�etížení na ni napojených 
obytných ploch zejména nákladní dopravou. 

Odstavení vozidel zam�stnanc� a návšt�vník� provozoven navržených v rámci lokality 
�.40/1 bude �ešené v rámci vlastních funk�ních ploch, specifické plochy dopravy v klidu se proto 
nevymezují. 

OD�VODN�NÍ NÁVRHU ZM�NY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Napojení lokality �.40/2 Plochy urbanizované zelen� – zele� rekrea�ní (ZR) na inženýrské 

sít� není požadováno. 

Napojení lokality �.40/1 na inženýrské sít� bude provedeno pomocí stávajících resp. 
navržených ú�elových p�ípojek a za�ízení budovaných v rámci lokality �.40/1 a napojených na 
celom�stskou koncepci stejným zp�sobem, jako navazující obchodn� pr�myslová zóna R�žodol I 
– Sever. Výstavba v lokalit� si nevyžádá p�eložky inženýrských sítí vyššího �ádu ani posílení 
celom�stských �ad� a uzl�. 
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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 40.Zm�ny nem�ní. 

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. 40.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 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 

40.Zm�ny nem�ní. Pro 40.Zm�nu platí �ešení požadavk� civilní ochrany schválené ÚPML. 

C5 OD�VODN�NÍ KONCEPCE USPO�ÁDÁNÍ KRAJINY 
Koncepce uspo�ádání krajiny platného ÚPML se v d�sledku 40.Zm�ny nem�ní. Návrhy 

40.Zm�ny se nedotýkají lesních pozemk� (PUPFL), jsou situovány z�ásti na trvalých travních 
porostech, z�ásti na ostatních druzích pozemk� (ostatní plochy – neplodné �i manipula�ní plochy). 
Realizacemi zám�r� nedojde k narušení sou�asného charakteru krajinného rázu ani kolizi s prvky 
ÚSES a dalšími p�írodními prvky se zvýšenou ochranou. 

Podél komunikace Nová Ostašovská z�stává v souladu se schválenou projektovou 
dokumentací zachován pás ochranné zelen� kopírující násypy a zá�ezy, pás izola�ní ale i 
prostorotvorné zelen� bude dopln�n na jihovýchodním okraji ploch lokality �.40/1. 

Podmínky vegeta�ního zakrytí a využití lokality �.40/2 musí odpovídat jejímu charakteru 
rekultivované skládky. 

C6 OD�VODN�NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZP�SOBEM VYUŽITÍ 
V Zadání 40.Zm�ny nebyly požadovány a ani z �ešení 40.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 40.Zm�ny nebyly požadovány a ani z �ešení 40.Zm�ny nevyplynuly zm�ny ve 

Vymezení VPS a VPO a asana�ní zásahy platného ÚPML. 

C8 OD�VODN�NÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR� K PROV��ENÍ RP A 
ÚZEMNÍ STUDIÍ 
V Zadání 40.Zm�ny nebyly uplatn�ny a ani z �ešení 40.Zm�ny nevyplynuly požadavky na 

prov��ení ploch a koridor� regula�ním plánem a územní studií. 
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D INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIV� NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
S ohledem na malý rozsah, jednoduchost zm�ny bez p�edpokládaného vzniku negativních 

vliv� vyvolaných 40.Zm�nou na okolí a s ohledem na to, že dosud nebyl proveden Rozbor 
udržitelného rozvoje území m�sta Liberec Zadání 40.Zm�ny nepožaduje provedení vyhodnocení 
vliv� 40.Zm�ny na udržitelný rozvoj. 

a VYHODNOCENÍ VLIV� 40.ZM�NY NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 
Z provedených pr�zkum� a rozbor� �ešeného území nevyplývá žádný p�edpoklad 

podstatného negativního vlivu na životní prost�edí a tedy není p�edpoklad požadavku na provedení  
vyhodnocení vlivu na životní prost�edí podle zvláštního zákona. Z hlediska zm�ny platného ÚPML 
lze p�edpokládat možné vlivy na následující složky životního prost�edí: 

OCHRANA VE�EJNÉHO ZDRAVÍ 

V d�sledku 40.Zm�ny a následné realizace zám�ru dojde ke zvýšení obslužné dopravy 
v prostoru okružní k�ižovatky na komunikaci Nová Ostašovská, kde se budou koncentrovat 
návšt�vníci p�ijížd�jící do obchodní �ásti obchodn� pr�myslové zóny. To bude mít za následek 
zvýšení emisí hluku v území a zvýšení emisí zne�išt�ní ovzduší. Jedná se o možný záporný jev se 
sekundárními vlivy. Jde však o relativn� nevýznamná zvýšení a v žádném p�ípad� nedojde 
k p�ekro�ení stanovených limit� resp. zatížení kompenzovaného ochrannými opat�eními. 

OCHRANA P�ÍRODY A KRAJINY 

VLIV NA ÚSES, KRAJINU 

V d�sledku 40.Zm�ny a následné realizace zám�ru dojde k drobným terénním úpravám a 
zásah�m do ekosystém� a krajiny. Jedná se negativní vlivy okamžité s možnými sekundárními 
vlivy (pokud by nebyla realizována ochranná opat�ení). Tyto nep�íznivé vlivy jsou eliminovatelné. 

VLIV NA FAUNU A FLÓRU 

V d�sledku 40.Zm�ny a následné realizace zám�ru dojde k drobným terénním úpravám a 
zásah�m do ekosystém� a krajiny. Sekundárním vlivem m�že být ovlivn�ní vegetace. Ovlivn�ní 
fauny se nep�edpokládá. Jedná se o negativní vliv okamžitý s možnými sekundárními vlivy (pokud 
by nebyla realizována ochranná opat�ení). 

VLIV NA ZVLÁŠT� CHRÁN�NÁ ÚZEMÍ 

V d�sledku 40.Zm�ny a následné realizace zám�ru nebudou dot�ena zvlášt� chrán�ná 
území. 

OCHRANA ZPF 

V d�sledku 40.Zm�ny a následné realizace zám�ru budou zábory a vyn�tí pozemk� ze 
ZPF �ešeny standardním zp�sobem v rámci platné legislativy v ochran� ZPF, resp. regulativy 
ÚPML. Pro �ešení nebudou vyvolány nestandardní postupy. Nep�íznivé vlivy jsou eliminovatelné 
nap�. vyrovnáním záporného vlivu lokality �.40/1 a kladného vlivu lokality �.40/2. 

OCHRANA LESA 

V d�sledku 40.Zm�ny a následné realizace zám�ru nedojde k záboru a vyn�tí PUPFL. 

POSUZOVÁNÍ VLIV� NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ (EIA) 

Pro 40.Zm�nu není vypracováno hodnocení vliv� na trvale udržitelný rozvoj z hlediska 
životního prost�edí. V rámci p�ípravy samotné realizace zám�ru m�že být zám�r hodnocen 
prost�ednictvím oznámení EIA. 
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b VYHODNOCENÍ VLIV� 40.ZM�NY NA ÚZEMÍ NATURA 2000 
40.Zm�na nebude mít vliv na vyhlášené Pta�í oblasti ani evropsky významné lokality 

(NATURA 2000). Lokalita �.40/2 se nachází v zastav�ném území, lokalita �.40/1 se z podstatné 
�ásti nachází v zastavitelném území platného ÚPML v proluce zastav�ného území. Vzhledem 
k tomu se nepožaduje vyhodnocení vlivu 40.Zm�ny na životní prost�edí. 

Vyhodnocení vliv� 40.Zm�ny na území Natura 2000 bylo orgánem ochrany p�írody 
vylou�eno. 

c VYHODNOCENÍ VLIV� 40.ZM�NY NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE 
VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEV� OBSAŽENÝCH V ÚZEMN� 
ANALYTICKÝCH PODKLADECH 
Územn� analytické podklady nebyly dosud pro území m�sta Liberce zpracovány, 

v provedených dopl�ujících pr�zkumech a rozborech pro 40.Zm�nu, které nenahrazují ÚAP, 
nebyly stanoveny vybrané jevy ke sledování vliv� ÚP na stav a vývoj území. 

Z pr�zkum� a rozbor� �ešeného území vyplynulo omezení plánovaného hospodá�ského 
potenciálu ploch obchodn� pr�myslové zóny R�žodol I – Sever, protože stávající plocha zóny 
obsahuje území bývalé skládky, kde není možno realizovat plánované funk�ní využití. Tato plocha 
je vhodná k d�sledné revitalizaci a využití pro adekvátní typ zelen�. 

V t�sné blízkosti obchodn� pr�myslové zóny R�žodol I – Sever byly identifikovány plochy 
podél nov� vybudované hlavní obslužné komunikace zóny a p�i stávající trase ulice Ostašovské, 
které nenabízí vzhledem k p�edpokládanému provozu k obchodnímu areálu „Globus“ optimální 
podmínky pro pot�eby platným ÚPML navrhovaných ploch zahrádek a chatových osad. 

Tato disproporce je �ešena 40.Zm�nou. 

d P�EDPOKLÁDANÉ VLIVY 40.ZM�NY NA VÝSLEDKY SWOT ANALÝZY 

SPOLE�ENSKÝ POTENCIÁL M�STA 

Vývoj demografických bilancí území m�sta Liberec se v d�sledku 40.Zm�ny nezm�ní. 

HOSPODÁ�SKÝ POTENCIÁL M�STA 

M�sto Liberec je významným st�ediskem ekonomických aktivit v�etn� cestovního ruchu 
nadregionálního významu a jako takové vyžaduje dostate�ný potenciál ploch pro menší podniky a 
drobné provozovny neintegrovatelné do ploch bydlení, které �eší 40.Zm�na. 

Pozitivním p�ínosem 40.Zm�ny je posílení socioekonomického rozvoje v �ešeném území 
(poté, co �ást obchodn� pr�myslové zóny v lokalit� �.40/2 byla shledána nevyužitelnou) utvo�ením 
podmínek pro rozvoj podnikání s efektem tvorby pracovních míst se snížením rizika 
nezam�stnanosti, vzniku negativních sociopatologických jev� a podobn�. 

Identifikované hrozby a slabé stránky budou snižovány dodržením regulativ� stanovených 
ve 40.Zm�n�. Zám�ry 40.Zm�ny vhodn� využívají p�íležitostí a mohou je zm�nit v budoucí silné 
stránky �ešeného území. 

POTENCIÁL ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ M�STA 

Ovlivn�ní p�írodních hodnot �ešeného i širšího území je hodnoceno jako nevýznamné a 
�ešitelné navrženými opat�eními, civiliza�ní a kulturní hodnoty nejsou návrhem 40.Zm�ny dot�eny. 

Realizace 40.Zm�ny zajistí mírné zlepšení potenciálu životního prost�edí rozší�ením ploch 
urbanizované zelen�, které prostorov� rozd�lí obchodn� pr�myslový areál do menších 
urbanistických celk�, vhodn�jším využitím ploch podél hlavní m�stské komunikace pro obchodn� 
pr�myslové plochy a zmenšením rozsahu zastavitelných ploch na úkor nov� navržené m�stské 
ve�ejné zelen�. 

Koncepce �ešení 40.Zm�ny je navržena v harmonickém souladu p�írodních a civiliza�ních 
funkcí v limitech požadavk� dodržení podmínek zdravého životního prost�edí. 
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e VYHODNOCENÍ P�ÍNOSU 40.ZM�NY K NAPLN�NÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 
40.Zm�nou jsou napl�ovány republikové priority územního plánování pro zajišt�ní 

udržitelného rozvoje území (viz. Politika územního rozvoje �R). Zásady územního rozvoje 
Libereckého kraje nejsou schváleny. 

f VYHODNOCENÍ VLIV� 40.ZM�NY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – 
SHRNUTÍ 
40.Zm�na a související realizace zám�ru rozvoje obchodn� pr�myslové zóny R�žodol I – 

Sever nebudou konfliktní v��i životnímu i p�írodnímu prost�edí ani zdravým životním podmínkám a 
ve�ejnému zdraví, p�i dodržení všech norem a limit� a opat�ení. 

Návrhem 40.Zm�ny jsou vytvá�eny podmínky pro posílení ekonomického a sociálního pilí�e 
udržitelného rozvoje. 

Identifikovaným rizik�m ovliv�ujícím pot�eby sou�asné generace obyvatel m�sta Liberec 
lze �ešením 40.Zm�ny p�edcházet (eliminovat) jen �áste�n� z d�vodu �ešení pouze díl�í �ásti 
území m�sta a jen specifické problematiky. 

Celkový p�ínos 40.Zm�ny lze hodnotit i pro budoucí generace obyvatel p�i dodržení 
navržených regulativ� a ochranných opat�ení jako pozitivní, eliminující možná ohrožení zejména 
týkající se spole�enství obyvatel a hospodá�ského rozvoje území. 

E 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 �ásti platného ÚP) se v d�sledku díl�ích zm�n provedených 
v 40.Zm�n� dopl�uje následujícím zp�sobem. 

Údaje platného ÚP se dopl�ují o: 

- obchodn� pr�myslové plochy: 
- 40/1a – Obchodn� pr�myslové plochy (OPP) - zastavitelné 

- plochy smíšené ostatní: 
- 40/1b – Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) - zastavitelné 

- plochy urbanizované zelen�: 
- 40/2 – Plochy urbanizované zelen� – zele� rekrea�ní (ZR) - nezastavitelné 

Následné vyhodnocení d�sledk� navržených zm�n funk�ního využití lokalit 40/1a, 40/1b, 
40/2 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� jednotlivých lokalit jsou provedeny z digitalizovaného 
mapového podkladu. Uvád�né údaje o plochách jsou oproti ÚPML uvedeny v m2, zaokrouhlen� na 
celou tuto jednotku. 

SOUPIS DOT�ENÝCH POZEMK�, ÚDAJE DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

Pozn.: v platném ÚPML ne�ešeno, všechny zjišt�né údaje se týkají k.ú. Liberec (780472), 
identifikace parcel byla provedena dle digitalizovaného mapového podkladu z internetového 
serveru Katastrálního ú�adu k 15.5.2007. 
 
40/1a – Obchodn� pr�myslové plochy (OPP) – zastavitelné 
parcela �íslo vým�ra celé 

parcely (m2) 
druh pozemku 
(zp�sob využití) vlastnické právo, p�íp. právo hospoda�it s majetkem státu 

1321/1 10278 trvalý travní porost Ing.Petr Turek, Mokrá 240, Liberec XXXIII-Machnín, 46001 
Mgr.Nad�žda Turková, Mokrá 240, Liberec XXXIII-Machnín, 46001 
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40/1b – Plochy smíšené ostatní (služby, obchod a drobná výroba SS) - zastavitelné 
parcela �íslo vým�ra celé 

parcely (m2) 
druh pozemku 
(zp�sob využití) vlastnické právo, p�íp. právo hospoda�it s majetkem státu 

1323/1 14729 trvalý travní porost Investorsko inženýrská a.s. 

1323/4 2411 trvalý travní porost 

Jana Kubátová, Dolní Rokytnice 157, Rokytnice nad Jizerou, 51244 
Lenka Kubátová, Dolní Rokytnice 157, Rokytnice n/J, 51244 
Martina Majtanová, Gebauerova 861, Nová Paka, 50901 
Radka Kubátová, Dolní Rokytnice 157, Rokytnice n/J, 51244 

1324/1 2485 trvalý travní porost 

Jana Kubátová, Dolní Rokytnice 157, Rokytnice n/J, 512 44 
Lenka Kubátová, Dolní Rokytnice 157, Rokytnice n/J, 51244 
Martina Majtanová, Gebauerova 861, Nová Paka, 50901 
Radka Kubátová, Dolní Rokytnice 157, Rokytnice n/J, 51244  

1324/2 4211 trvalý travní porost 

Jana Kubátová, Dolní Rokytnice 157, Rokytnice n/J, 51244 
Lenka Kubátová, Dolní Rokytnice 157, Rokytnice n/J, 51244 
Martina Majtanová, Gebauerova 861, Nová Paka, 50901 
Radka Kubátová, Dolní Rokytnice 157, Rokytnice n/J, 51244  

1318 �ást 374 zahrada Investorsko inženýrská a.s. 
1302/1 4755 trvalý travní porost Investorsko inženýrská a.s. 
1304/3 124 trvalý travní porost Statutární m�sto Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, Liberec 

I-Staré M�sto, 460 59 

1324/5 �ást 1566 ostatní plocha Statutární m�sto Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, Liberec 
I-Staré M�sto, 460 59 

40/2 – Plochy urbanizované zelen� – zele	 rekrea�ní (ZR) – nezastavitelné 
parcela �íslo vým�ra celé 

parcely (m2) druh pozemku vlastnické právo, p�íp. právo hospoda�it s majetkem státu 

1384/1 4660 orná p�da Statutární  m�sto Liberec 
1383/1�ást 34735 orná p�da Statutární  m�sto Liberec 
1356/1�ást 23552 orná p�da Statutární  m�sto Liberec 
1386/2�ást 27683 trvalý travní porost Statutární  m�sto Liberec 

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

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

z toho celková 
vým�ra 
záboru  

zábor ZPF 
celkem orná p�da TTP zahrady 

nezem�d�lské 
pozemky 
celkem 

z toho PUPFL SZÚ 

40/1a 
10278 10278 0 10278 0 0 0 10278 

40/1b        
30051 28980 0 28715 265 1071 0 0 

40/2 
-44994 -44994 -44530 -464 0 0 0 -44994 

PLOŠNÉ PODÍLY LOKALIT V RÁMCI CELKOVÉ PLOCHY 40.ZM�NY 
Lokalita  Celková vým�ra záboru 
40/1a 10278 
40/1b 30051 
40/2 -44994 
Celkem 40.Zm�na -4665 

SESTAVENÍ „ZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ“ 
z toho celková 

vým�ra 
záboru 

zábor ZPF 
celkem orná p�da TTP zahrady 

nezem�d�lské 
pozemky 
celkem 

z toho PUPFL SZÚ 

40/1a 
10278 10278 0 10278 0 0 0 10278 

40/1b        
30051 28980 0 28715 265 1071 0 0 

Celkem „zastavitelná území“ 
40329 39258 0 38993 265 1071 0 10278 
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SESTAVENÍ „NEZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ“ 
z toho celková 

vým�ra 
záboru 

zábor ZPF 
celkem orná p�da TTP zahrady 

nezem�d�lské 
pozemky 
celkem 

z toho PUPFL SZÚ 

40/2 
-44994 -44994 -44530 -464 0 0 0 -44994 

Celkem „nezastavitelná území“ 
-44994 -44994 -44530 -464 0 0 0 -44994 

KVALITA A KATEGORIZACE ZM�NOU DOT�ENÝCH POZEMK� ZPF 

Vzhledem k tomu, že se lokality 40/2 a 40/1a nacházejí v (sou�asn�) zastav�ném území, 
jsou pro n� údaje o bonitovaných p�dn� ekologických jednotkách (BPEJ) irelevantní. Stejn� jako 
vyhodnocení zábor� ZPF dle t�íd ochrany. Jsou však uvedeny pro porovnání vy�azení lokality 
�.40/2 ze záboru ZPF s nov� navrženým záborem. 

Jsou uvedeny pouze lokality a jejich �ásti na ZPF. Proložen� jsou ozna�eny �ásti s I. – II. 
t�ídou ochrany. 

PLOCHY ZASTAVITELNÉ: 
�íslo lokality kód BPEJ t�ída ochrany ZPF vým�ra 

7.47.42 V. 8963 

7.47.02 III. 988 40/1a (v zastav�ném území) 

7.44.00 II. 327 

7.44.00 II. 78 

7.47.52 V. 28723 

7.47.42 V. 127 
40/1b 

7.68.11 V. 52 
Pozn. detailní rozdíly ve vým�rách vyplývají z nep�esností mapových podklad� 

PLOCHY NEZASTAVITELNÉ: 
�íslo lokality kód BPEJ t�ída ochrany ZPF vým�ra 

7.44.10 II. -38063 
40/2 (v zastav�ném území) 

7.47.12 IV. -6931 

 

F ÚDAJE O PO�TU LIST� A VÝKRES� OD�VODN�NÍ ÚP 
Textová �ást Od�vodn�ní 40.Zm�ny územního plánu Liberec obsahuje 12 stran textu. 

Grafická �ást Od�vodn�ní 40.Zm�ny územního plánu Liberec obsahuje 2 výkresy formátu A4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne 31.10.2007        Ing.arch. Ji�í Plašil 
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