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plánovací dokumentace

a)

požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn plánovací
dokumentace vydané krajem a z dalších širších územních vztah
POŽADAVKY PLYNOUCÍ PRO ÚZEMNÍ PLÁN M STA LIBEREC (DÁLE JEN ÚP)
Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE R (DÁLE JEN PÚR R):

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Zárove je nutné sledovat soulad s PÚR R 2008. Návrh PÚR R 2008 je nyní ve
vn jším p ipomínkovém ízení. P edložení návrhu PÚR R 2008 ke schválení vlád
R se
p edpokládá ke konci roku 2008.
POŽADAVKY PLYNOUCÍ PRO ÚP Z NAD AZENÉ ÚZEMN PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE
Územní plán velkého územního celku Liberecké sídelní regionální aglomerace (ÚPN VÚC
LSRA) byl schválen Usnesením vlády SR v roce 1984. Vzhledem k politickým, ekonomickým a
legislativním zm nám a relativn dlouhé dob od jeho schválení není možné akceptovat všechny
lánky Závazné ásti schváleného dokumentu ÚPN VÚC LSRA. S ohledem na vývoj v území
uplynulý od doby schválení této ÚPD jsou p ekonány závazné sm rnice týkající se zejména
rozvoje pr myslu, životního prost edí, dopravní a technické infrastruktury.
V roce 2001 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje o po ízení Územního plánu
velkého územního celku Libereckého kraje (dále jen ÚP VÚC LK). Jeho po izování bylo ukon eno
ve fázi projednávání konceptu. S ú inností zákona .183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním ádu byla provedena transformace rozpracovaného ÚP VÚC LK do nového typu
územn plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Libereckého kraje
(dále jen ZÚR LK).
S využitím p echodného ustanovení zákona .183/2006 Sb., uvedeného v §187, odst.6
bylo aktualizováno zadání ÚP VÚC LK Libereckého kraje, které v cn vychází z výstup procesu
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po izování ÚP VÚC LK a stanovuje požadavky pro spln ní obsahových náležitostí pro po ízení
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Aktualizované Zadání, spl ující požadavky na Zásady
územního rozvoje, bylo schváleno usnesením . 376/02/ZK z 11. zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje dne 19.12.2006.
Následn byly zpracovány Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) v etn
od vodn ní a Vyhodnocení vliv ZÚR LK na udržitelný rozvoj území (SAUL s.r.o., 09/2007) a
prob hlo spole né jednání o návrhu ZÚR LK a Vyhodnocení vliv ZÚR LK na URÚ s dot enými
orgány, ministerstvy a sousedními kraji.
Soulad s aktuáln platnou ÚPD Libereckého kraje bude nadále sledován, p i stanovování
podmínek ÚP pro zm ny v území je t eba v souladu s charakterem území zohlednit z hledisku
ZÚR LK p edevším:
-

základní uspo ádání a limity širšího území

-

hlavní koridory dopravy a technické infrastruktury

-

územní systémy ekologické stability

-

vymezení významných rozvojových ploch a dalších území speciálních zájm
POŽADAVKY PLYNOUCÍ PRO ÚP Z KONCEP NÍCH ROZVOJOVÝCH MATERIÁL
LIBERECKÉHO KRAJE (LK)

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

Strategie rozvoje LK

-

Program rozvoje LK

-

Strategie udržitelného rozvoje LK

-

Surovinová politika LK

-

Územn energetická koncepce LK

-

Krajský lesnický program

-

Koncepce odpadového hospodá ství na území LK

-

Plán odpadového hospodá ství LK

-

Koncepce ochrany p írody a krajiny LK

-

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

-

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

-

Plán rozvoje vodovod a kanalizací LK

-

Krajská koncepce zem d lství LK

-

Strategie rozvoje dopravní infrastruktury LK

-

Dopravní politika LK

-

Koncepce kultury LK 2004 – 2008

-

Registr cyklotras LK

-

Program rozvoje cestovního ruchu LK

-

Zdravotní politika LK (dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel)

-

Krajský zdravotní plán LK

-

Havarijní plán LK, Krizový plán LK
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POŽADAVKY PLYNOUCÍ PRO ÚP Z KONCEP NÍCH ROZVOJOVÝCH MATERIÁL
STATUTÁRNÍHO M STA LIBEREC (SML)
P i stanovování podmínek ÚP pro zm ny v území je t eba v souladu s charakterem území
zohlednit vedle dalších rozvojových projekt a studií zpracovaných v období 2002-2007
relevantních pro územní plán p edevším následující materiály:
-

Strategie rozvoje statutárního m sta Liberec 2007 - 2020

-

Místní projektový plán Liberecka pro období 2007 - 2013

-

Integrovaný plán rozvoje m sta - regenerace sídlišt Rochlice

-

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

-

Integrovaný plán rozvoje m sta - zóna Lidové sady
DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ PRO ÚP Z ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAH

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Zp es ovat a stabilizovat navržené dopravní plochy a koridory ve vzájemných
návaznostech:
silnice R35, I/35 Turnov - Liberec - Chrastava - Hrádek n/N
silnice I/13 D

ín - Liberec - Mníšek - D t ichov - Frýdlant

silnice I/14 Liberec - Jablonec n/N - Tanvald
silnice II/272 Liberec - Ose ná (v etn možné podzemní ásti)
železni ní tra Praha - Turnov - Liberec - Frýdlant - hranice R (optimalizace, elektrizace,
zdvojkolejn ní v úseku Liberec – Turnov, variantní ešení dle studie firmy SUDOP)
železni ní tra Liberec - Chrastava – Bílý kostel nad Nisou - Hrádek n/N - hranice
zdvojkolejn ní v úseku Liberec – Bílý kostel nad Nisou, (optimalizace a elektrizace).

R

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

Územn chránit a koordinovat koridory nad azených zásobovacích VTL plynovod .

-

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

-

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

-

Respektovat vymezené prvky nadregionálního a regionálního Územního systému
ekologické stability, zajisti návaznost místního systému ÚSES.

-

Vytvá et územní p edpoklady pro uchování kvalitního životního prost edí s návazností na
oblast Jizerských a Lužických hor a Ješt dského h betu.
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b)

požadavky na ešení vyplývající z územn analytických podklad

Územn analytické podklady pro území ORP Liberec by m ly být po ízeny v souladu s
§185 odst.3 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu do 31.12.2008.
Vzhledem k zám ru M sta Liberec bezodkladn komplexn aktualizovat platný územní plán (dále
jen ÚPML) obsahuje proces po ízení nového územního plánu m sta Liberec (dále jen ÚP) i
zpracování pr zkum a rozbor ešeného území v rozsahu odpovídajícím územn analytickým
podklad m.
Pr zkumy a rozbory pro ÚP byly zpracovány v b eznu 2008 (SAUL s.r.o.). Textová ást
pr zkum a rozbor obsahuje zjišt ní a vyhodnocení stávajícího stavu a vývoje území, jeho
hodnot, omezení zm n v území z d vodu ochrany ve ejných zájm vyplývajících z právních
p edpis nebo z vlastností území - limit využití území, ur ení zám r na provedení zm n v území,
zjišt ní a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s výsledným ur ením problém k ešení
v novém územním plánu. Do pr zkum za len né požadavky a návrhy ob an na zm ny
územního plánu budou posouzeny a vyhodnoceny.
Grafická ást obsahuje p ehledné informace pr zkum
Zadání nového územního plánu Liberec obsažené ve výkresech:
-

Výkres hodnot území

-

Výkres limit využití území

-

Výkres zám r na provedení zm n v území

-

Problémový výkres

a rozbor

s vazbou k tomuto

Pr zkumy a rozbory byly provedeny s ohledem na rámcovou strukturu, vyplývající
z obsahových náležitostí územního plánu. Jednotlivé požadavky na ešení vyplývající
z provedených pr zkum a rozbor a uvedené v problémech k ešení v ÚPD jsou za len ny do
p íslušných díl ích kapitol tohoto Zadání.
V návrhu ÚP budou respektovány limity využití území zjišt né a uvedené v Pr zkumech a
rozborech pro ÚP a to zejména:
-

vyhlášená ochranná pásma pr myslových podnik

-

ochranná pásma železni ních tratí a vle ek

-

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

-

pásmo územní ochrany pro trasu obchvatové komunikace

-

ochranná pásma letišt

-

ochranná pásma tramvajových tratí

-

ochranná pásma lanové dráhy

-

ochranná pásma vodních zdroj všech stup

-

ochranná pásma zdroj p írodních minerálních vod všech stup

-

ochranná pásma vodovodních sítí

-

ochranná pásma kanaliza ních sítí a objekt

-

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

-

ochranná pásma STL a VTL plynovod

-

ochranná pásma regula ních stanic

-

bezpe nostní pásma VTL plynovod a za ízení

-

ochranná pásma rozvod tepla

-

ochranná pásma spojových vedení a za ízení

-

ochranná pásma vysíla

-

ochranné pásmo geodetického bodu

v etn CHOPAV

a koridor pro mikrovlnné spojení
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-

m stská památková zóna

-

národní kulturní památka Ješt d

-

nemovité kulturní památky

-

území s archeologickými nálezy

-

ochranná pásma ve ejných poh ebiš a krematoria

-

ochranná pásma za ízení používajících a skladujících nebezpe né látky

-

stanovená záplavová území

-

územní ochrana za ízení sloužících k zajišt ní bezpe nosti státu (Armáda

-

dobývací prostory - DP Rochlice, DP Ruprechtice

-

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

-

registrovaná poddolovaná území - Starý Harcov-Lukášov, Hluboká, Karlinky, MachnínHamrštejn

-

ochranná hygienická pásma lom Ruprechtice, Rochlice

-

ochranná a manipula ní pásma kolem vodních tok a nádrží

-

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

-

za ízení soustav plošného odvodn ní

-

lesní pozemky v . ochranného pásma 50 m od okraje lesa

-

ÚSES (bez ohledu na biogeografický význam)

-

registrované VKP i VKP „ze zákona“

-

území P írodního parku Ješt d

-

CHKO Jizerské hory v etn zón odstup ované ochrany p írody

-

NPR Karlovské bu iny

-

PR Hamrštejn

-

PP Terasy Ješt du

-

PP Panský lom

-

evropsky významné lokality Rokytka a Lu ní potok

-

památné stromy (v etn jejich ochranných pásem)

-

limity a kriteria z hlediska životního prost edí
stanovené emisní limity a další podmínky provozování zdroj zne išt ní ovzduší
stanovené emisní stropy pro n které látky zne iš ující ovzduší
stanovené imisní limity zne išt ní ovzduší
vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
kriteria zne išt ní podzemní vody
stanovené limitní hodnoty zne išt ní povrchových vod
kritéria zne išt ní zeminy
limity mísitelnosti odpad ukládaných na skládky
limity obsahu škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu
hygienické limity hlukové zát že a vibrací

R, Policie

R)

Pro zpracování ÚP je t eba využít rovn ž aktuální informa ní základnu vyhotovenou
v rámci prací na ÚAP ORP Liberec.
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c)

požadavky na rozvoj území obce

ešené území ÚP m sta Liberec je tvo eno celým správním územím m sta obsahujícím
26 katastrálních území o celkové rozloze 10 609 ha. Základní požadavky na rozvoj území obce
vyplývají ze schválené Strategie rozvoje statutárního m sta Liberec 2007-2020, kde byly
stanoveny základní vize a cíle:
VIZE:
-

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

-

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

-

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

M sto spolupracující se sousedními obcemi, regionem, euroregionem.
STRATEGICKÉ CÍLE:

1.

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

2.

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

3.

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

4.

P itažlivé m sto – dostupnost služeb a informací, p írodní a fyzické prost edí,
architektura, cestovní ruch, kultura.

5.

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

P i tvorb koncepce nového ÚP budou vize, cíle a opat ení zohledn ny, budou vytvo eny
územn technické podmínky pro jejich napl ování, budou zapracovány navržené aktivity mající
dopad do území a ešeny potenciální negativní vlivy rozvojových opat ení na životní prost edí.
Na území m sta Liberec pr b žn probíhá intenzívní stavební innost s výsledkem využití
zastavitelných ploch dle dosud platného ÚPML p evážn pro bydlení, ob anské vybavení,
podnikatelské aktivity v již tém napln ných dvou hlavních pr myslových zónách, vznikají nové
plochy sportu a rekreace.
Tato skute nost potvrzuje atraktivitu m sta Liberec jako významného centra osídlení
Libereckého kraje s metropolitní funkcí a pot ebu jeho komplexního rozvoje v etn návrhu dalších
zastavitelných ploch.
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ZÁKLADNÍ TEZE ROZVOJE ÚZEMÍ M STA
Z hlediska hospodá ské základny - ekonomického rozvoje je t eba
-

Podporovat rozvoj hospodá ských funkcí ve vymezených plochách vybavených
odpovídající dopravní a technickou infrastrukturou.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Vytvá et územní podmínky pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, up ednost ovat
šetrné formy cestovního ruchu a rekreace ve smyslu ochrany p írodních hodnot území,
zvyšování kvality služeb a omezování dalších devastujících nežádoucích zát ží.
Z hlediska ve ejné vybavenosti – dopravních systém je t eba:

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Posoudit a technicky ešit dopravní napojení Liberce na hlavní železni ní trati.

-

Koordinovat dopravní systémy, navrhnout optimalizovanou dopravní obslužnost všech
ástí m sta s up ednost ováním ve ejné dopravy, vytvo it územní podmínky pro možný
další rozvoj tramvajových tratí a kolejové dopravy.

-

Podporovat rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu.
Z hlediska ve ejné vybavenosti – technické infrastruktury je t eba:
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ásti m sta

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Vytvá et územní podmínky pro substituci ekologicky nevhodných paliv ekologicky
šetrn jšími primárními energetickými zdroji nebo obnovitelnými zdroji energie.

-

Územn stabilizovat a optimalizovat rekonstruovaný stávající systém centrálního
zásobování teplem za ú elem dosažení sociáln únosné ceny produkovaného tepla,
zvýšit kapacitu spalovny pro energetické ú ely.

-

Vytvá et územní podmínky pro zlepšení dostupnosti služeb spoj a telekomunikací ve
vztahu k pot ebám území, pro rozvoj infrastruktury informa ní spole nosti.
Z hlediska ve ejného ob anského vybavení je t eba:

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Koordinovat rozvoj významných za ízení ve ejného ob anského vybavení ve smyslu
odstran ní dualizace tak, aby jejich provoz byl rentabilní.
Z hlediska ve ejných prostranství je t eba:

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

Vytvo it územní podmínky pro revitalizaci sociáln problémových oblastí m sta a pro
bydlení senior , duševn chorých, drogov závislých, zdravotn postižených, cizinc a
etnických menšin apod.,
Z hlediska životního prost edí je t eba:

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Rozši ovat plochy sídelní zelen , vymezit zelené pásy ve zvlášt
lokalitách podél silnic, parkoviš , vodních tok .
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frekventovaných

d)

požadavky na plošné a prostorové uspo ádání území (urbanistickou
koncepci a koncepci uspo ádání krajiny)

Zám rem m sta Liberec je p ipravit podmínky pro utvá ení polyfunk ní struktury m sta p i
zajišt ní bezproblémového soužití rozdílných m stských funkcí. Za tímto ú elem budou v ÚP
vymezena polyfunk ní zastavitelná území umož ující formou písemných regulativ a p i
respektování navazujících právních norem r znorodé funk ní využití a jeho zám ny. P itom budou
zásadn chrán ny nad azené monofunk ní plochy pro ve ejnou infrastrukturu – ob anské
vybavení ve ejné infrastruktury, plochy ve ejných prostranství – komunikací a m stské zelen , a
plochy p írodní. Koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu budou vymezeny tak, aby
umož ovaly variantní ešení t chto systém v závislosti na asových a finan ních podmínkách.
Detailní funk ní a prostorové uspo ádání t chto polyfunk ních zastavitelných území, které
není p edm tem metodiky územního plánu, bude ešeno územními studiemi zadávanými m stem
na základ jejich vymezení v ÚP a za sou innosti již známých hlavních investor v území. P itom
budou respektovány závazné regulativy územního plánu pro polyfunk ní plochy, vymezení
nad azených monofunk ních ploch a napojení na koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu.
Základní urbanistická a prostorová koncepce m sta bude vycházet ze schváleného
ÚPML a jeho následn schválených zm n a bude se ídit následujícími požadavky:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Navrhnout urbanistická opat ení ke zmírn ní d sledk
zástavby na hranici historického jádra, nap . Bída II.

-

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

-

V zastav ném území a v zastavitelných plochách pomocí regulativ
chránit stávající plochy zelen a místní plochy rekreace a sportu.

-

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

-

Jasn vymezit a kategorizovat plochy s rozdílným zp sobem využití v souladu s jejich
definicí dle vyhlášky .501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
(provád cí p edpis k zákonu .183/2006Sb. - dále jen vyhláška .501/2006Sb.) a uvést
p íslušné regulativy (nap . územn diferencovat regulaci výšky staveb a procento
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neadekvátních forem novodobé

v maximální mí e

zastav ní pozemku), kategorie ploch lze v ÚP dle pot eby koncep ního ešení a s
ohledem na charakter území dále podrobn ji lenit.
-

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

Z hlediska jednotlivých ploch s rozdílným zp sobem využití je t eba uplatnit následující
Plochy bydlení

-

Zahrnout do ploch bydlení zejména pozemky bytových dom , pozemky rodinných dom ,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky ve ejných
prostranství.

-

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

-

Pozemky souvisejícího ob anského vybavení zahrnout do ploch bydlení.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Navrhnout oživení sektor
ekonomických problém .

ohrožených rizikem zvýšené nezam stnanosti a sociáln -

Plochy rekreace
-

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

-

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

-

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

-

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

-

ešit st ety rozvoje sportovn rekrea ních aktivit se zvláštní ochranou p írody –
nap . CHKO Jizerské hory, P írodní park Ješt d.

-

Nep ipustit expanzi nevhodných forem cestovního ruchu a dalšího zat žování p írodn
cenných území.
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-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Prov it možnosti dalšího rozvoje sportovn
Hluboké pro rekrea ní lyžování.

-

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

-

Zapracovat zám r rozhledny na Císa ském kameni.

na potoce

rekrea ního areálu Ješt d a využití svah

Další pokyny jsou uvedeny v kapitole e) Ve ejné ob anské vybavení.
Plochy ob anského vybavení
-

Do ploch ob anského vybavení zahrnout zejména pozemky, stavby a za ízení
ob anského vybavení pro vzd lávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, kulturu,
ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva, pro obchodní prodej, stravování, služby,
ubytování, t lovýchovu a sport, v du a výzkum a související pozemky dopravní a
technické infrastruktury.
Další pokyny jsou uvedeny v kapitole e) Ve ejné ob anské vybavení.
Plochy ve ejných prostranství

-

Do ploch ve ejných prostranství zahrnout stávající a navrhované pozemky jednotlivých
druh ve ejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické
infrastruktury a ob anského vybavení, slu itelné s ú elem ve ejných prostranství.
Další pokyny jsou uvedeny v kapitole e) Ve ejná prostranství.
Plochy smíšených obytných

-

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

-

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

-

Do ploch dopravní infrastruktury zahrnout pozemky staveb a za ízení:
stávajících a nov navržených silnic I. až III.t ídy a rychlostních komunikací, místních
komunikací I. a II.t ídy a významných místních komunikací III.t ídy (obslužné
komunikace), odstavných a parkovací plochy, ploch dopravních za ízení (nap .
autobusové nádraží, hromadné garáže aj.) pokud nejsou sdruženy v jiných plochách,
dráhy, v etn násp , zá ez , op rných zdí, most , kolejiš a doprovodné zelen , dále
pozemky za ízení pro drážní dopravu, nap íklad stanice, zastávky, nástupišt a
p ístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, p ekladiš a
správních budov,
letišt v etn obslužných komunikací, garáží, parkoviš a odstavných stání,
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logistických center - plochy kombinované dopravy zahrnující za ízení a stavby terminál
kombinované dopravy a pozemky pro související výrobu a skladování.
Další pokyny jsou uvedeny v kapitole e) Dopravní infrastruktura.
Plochy technické infrastruktury
-

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

-

Vycházet z platné koncepce ešení jednotlivých systém
m st .

-

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

technické infrastruktury ve

Další pokyny jsou uvedeny v kapitole e) Technická infrastruktura.
Plochy výroby a skladování
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

ešit p estavbu a revitalizaci výrobního zóny mezi centrem a
Vratislavicích n/N. (Intex a.s.).

-

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

ekou Nisou ve

Plochy smíšené výrobní
-

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

-

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

-

Do ploch vodních a vodohospodá ských zahrnout pozemky vodních ploch, koryt vodních
tok a jiné pozemky ur ené pro p evažující vodohospodá ské využití.

-

Posoudit možnost obnovení zám ru víceú elové vodní nádrže na Lu ním potoce pod
Mlýnským rybníkem.

-

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

-

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

Vyhledat p ípadn další plochy pro umíst ní nových víceú elových vodních ploch pro
letní-vodní sporty, retenci, tvorbu krajiny a mikroklimatu.
Plochy zem d lské

-

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

-

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

-

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

-

Vytvá et územní p edpoklady pro obnovu živo išné výroby a pro o ekávaný nár st
p stování biomasy pro energetické ú ely.
Plochy lesní

-

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

-

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

-

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

-

Postupovat citliv a pokud možno minimalizovat zábor lesní p dy.

-

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

-

Do ploch p írodních za adit na území m sta plochy v II.zón odstup ované ochrany
p írody CHKO Jizerské hory, plochy v maloplošných zvlášt chrán ných územích, plochy
evropsky významných lokalit, všechna biocentra v etn nov navržených úprav jejich
vymezení a plochy registrovaných významných krajinných prvk .

-

Rozd lit plochy p írodní na plochy lesní a nelesní.
Plochy smíšené nezastav ného území

-

Do ploch smíšených nezastav ného území zahrnout pozemky zem d lského p dního
fondu, pozemky vodních ploch a koryt vodních tok bez rozlišení p evažujícího zp sobu
využití, pozemky p irozených a p írod blízkých ekosystém a pozemky související
dopravní a technické infrastruktury.
Plochy t žby nerost

-

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

-

Navrhnout úpravu a rekultivaci vyt žené
nerost na území m sta.

ásti území, nenavrhovat nové areály t žby

Plochy specifické
-

Do ploch specifických zahrnout specifické plochy areál
ochrany.
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Armády

R a plochy civilní

e)

požadavky na ešení ve ejné infrastruktury

Požadavky na ešení dopravní a technické infrastruktury, ob anského vybavení a
ve ejných prostranství, jejich kapacit a rozmíst ní na území m sta budou vycházet z variant
výhledové velikosti 110 000 – 115 000 tzv. potenciálních uživatel území.
Z hlediska jednotlivých oblastí ve ejné infrastruktury je t eba uplatnit následující ešení:
Dopravní infrastruktura
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

prov it možnosti odleh ení jižní tangenty centra m sta

-

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

-

navrhnout dopravní zklidn ní centrální zóny a lokálních center

-

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

-

reagovat na možnost p eložení železni ní trati na
stávající trati v prostoru m sta

-

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

-

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

-

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

-

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

-

stabilizovat a dopravn napojit plochy letišt Liberec s nadregionálním významem

-

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

-

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

-

navrhnout protažení jižního p šího tunelu pod nádražím do prostoru Je ábu
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eskou Lípu s d sledky zklidn ní

Technická infrastruktura - zásobování vodou
-

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

-

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

-

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

-

navrhnout novou akumulaci pitné vody v Krásné Studánce, Rad icích a v oblasti
Ruprechtice-Horská

-

zajistit zásobování vodou nov zastavovaných lokalit
Technická infrastruktura - odkanalizování

-

zachovat sou asný systém sb ra
istírn odpadních vod

a hlavních kmenových stok s išt ním na centrální

-

p i odvád ní istých srážkových vod uplat ovat v maximální mí e retenci v území,
navrhovat na vhodných místech deš ové zdrže na „ isté“ deš ové vody s postupným
vypoušt ním t chto vod do kanaliza ního systému

-

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

-

ešit návrh chyb jící kanalizaci severn
K emenného potoka

-

zajistit území pro reten ní nádrže na zadržení p ívalových deš ových vod

-

navrhnout likvidaci splaškových a deš ových vod z nov zastavovaných lokalit, odpadní
vody odvád t p ednostn do kanaliza ního systému a na centrální OV

-

dopln ní kanaliza ní sít

nad ulicí Tanvaldskou u pivovaru a v povodí

ešit oddílným systémem

Technická infrastruktura - zásobování elektrickou energií
-

posoudit pot eby elektrické energie pro nov zastavované lokality ve m st jako celku a
následn vyhodnotit pot eby transformoven Liberec-Doubí a Liberec-R žodol I

-

stabilizovat umíst ní transformovny Liberec-Nové Pavlovice v . p ipojení vrchním
dvojvedením

-

ešit propojení transformovny Liberec-Východ s transformovnou Liberec-Pavlovice
vedením VVN 110 kV

-

ešit umíst ní a p ipojení alternativních zdroj el. energie (nap . geotermálních elektráren,
malých vodních elektráren, fotovoltaických elektráren...)

-

navrhnout rozvody VN pro nové zastavitelné plochy, up ednost ovat kabelová vedení
Technická infrastruktura - zásobování plynem, teplem

-

navrhnout rekonstrukci systému NTL plynovod na STL

-

plynofikovat nové lokality zástavby, stávající lokality s rodinnými domy spalujícími dosud
pevná paliva pokud možno p evést na zemní plyn

-

zachovat a dále rozvíjet systém CZT v etn napojení nových ekologických zdroj
(geotermální energie), navrhnout odstran ní parovodních rozvod z problematických tras
v etn koryta eky Lužické Nisy, up ednost ovat podzemní vedení

-

navrhnout v tší využití obnovitelných zdroj energií (tepelná erpadla, spalování biomasy)
Technická infrastruktura elektronické komunikace, informa ní systémy

-

konkrétní požadavky z hlediska problematiky elektronických komunikací se neuplat ují
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Technická infrastruktura - nakládání s odpady
-

vytvo it územní p edpoklady pro rozší ení ploch pro za ízení na materiálové využití
odpad

-

nenavrhovat na území m sta nové plochy pro skládky odpad
Ob anské vybavení

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

navrhnout územní rezervy ur ené pro p ípadné posílení obchodní vybavenosti v
sektorech Sever, Severovýchod, Východ a Jihovýchod

-

ešit dostupnost a zkvalit ování ve ejných služeb v etn
pro podnikání a podnikatelské subjekty

-

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

-

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

-

vytvo it územní podmínky pro umíst ní za ízení bezpe nostních složek v rizikových
lokalitách

-

vytvo it územní podmínky pro výstavbu nových mate ských škol

-

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

-

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

-

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

-

zajistit územní podmínky pro výstavbu nového kostela v lokalit
kláštera u kostela U Obrázku

-

posoudit kapacity, strukturu a dostupnost ploch a vybavenosti pro sport a rekreaci
v jednotlivých sektorech a provést návrh jejich homogenizace s ohledem na
nerovnom rné rozmíst ní ploch

-

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

-

zapracovat rozší ení areálu pro letní rekreaci a sport u koupališt
Vratislavicích n/N
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vytvá ení a zlepšování služeb

Nová Ruda, realizaci

Sluní ko ve

-

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

-

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

-

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

-

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

-

vzájemn provázat plochy ve ejných prostranství do uceleného celom stského systému

-

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

-

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

-

snížit dopravní zatížení ve ejných prostranství vhodným ešením dopravní problematiky

-

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

-

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

-

navrhnout revitalizaci p írodních pás podél Lužické i

-

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

-

zam it se na revitalizaci následujících území

sektor
001Centrum
003Východ
004Rochlice-NR
005Jihovýchod
006Jih
007Jihozápad
008Západ
009Za nádražím
010Severozápad
011Sever

erné Nisy i malých vodních tok

charakteristika zám ru
posílení ploch ve ejné zelen v pásu podél Nisy na úkor zahrádkových osad ve Wintrov ulici,
extenzivn využívaných servisních ploch za teplárnou a v centrální zón
založení pásu izola ní zelen mezi novou trasou silnice I/14 a obytnou zástavbou Kunratic
posílení ploch ve ejné zelen v pásu podél Nisy na úkor extenzivn využívaných servisních ploch
výrobních zón
posílení ploch ve ejné zelen na h ebenu mezi pivovarskými rybníky a Prose ským h ebenem a
v údolích pod Tyršovou chatou
posílení ploch ve ejné zelen v pásu podél Lu ního, Doubského a Pilínkovského potoka a v údolích pod
Špi ákem a Hlubokou, založení pásu izola ní zelen mezi novou trasou západní tangenty a obytnou
zástavbou Pilínkova
založení pásu izola ní zelen mezi novou trasou západní tangenty a obytnou zástavbou Horního
Hanychova
posílení ploch ve ejné zelen v pásu podél Ostašovského potoka a v údolích pod Ješt dem
založení pásu izola ní zelen mezi novou trasou západní tangenty a obytnou zástavbou Karlinek a
Ostašova
posílení ploch ve ejné zelen v pásu podél Františkovského potoka a v údolí pod letišt m Liberec
posílení ploch ve ejné zelen v okolí letišt Liberec a v údolí potoka pod Karlovem, založení pásu
izola ní zelen mezi trasami nové západní tangenty a silnice I/35 a obytnou zástavbou Machnína
posílení ploch ve ejné zelen v údolí Krásnostudáneckého potoka, založení pásu izola ní zelen mezi
novou trasou silnice I/13 a obytnou zástavbou Krásné Studánky
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f)

požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

V souladu se zpracovanými pr zkumy a rozbory bude návrh územního plánu respektovat,
chránit a dále rozvíjet vymezené hodnoty území.
P írodní hodnoty
Jedná se zejména o hodnoty prost edí, které není významn
urbanizací:

zm n no a dot eno

-

výhradní ložiska nerostných surovin

-

Lužická porucha – možnost využití geotermální energie

-

CHOPAV Jizerské hory (na území m sta ást)

-

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

-

zdroje pitné vody s dostate nou kapacitou

-

zdroje p írodních minerálních vod Vratislavice n/N

-

vodní toky a plochy

-

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

-

lesní p da

-

ÚSES - biocentra bez ohledu na jejich biogeografický význam

-

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

-

území CHKO Jizerské hory (na území m sta ást)

-

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

-

VKP registrované i ze zákona

-

lokality s výskytem chrán ných druh rostlin a živo ich

-

vymezené p írodní biotopy s nejvyšší reprezentativností a zachovalostí z výsledk
terénního mapování NATURA 2000

-

vyhlášené památné stromy

-

Ješt d hlavní krajinná dominanta nadregionálního významu

-

významné krajinné dominanty Císa ský kámen, Dra í vrch, Žulový vrch,
Plán

-

významné p írodní masivy, pohledové horizonty

erná hora,

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

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

-

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

-

postupovat citliv s ohledem k ochran
s vyššími t ídami ochrany

-

postupovat citliv s ohledem k ochran pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa a
respektovat pokud možno 50 m pásmo od okraje lesních pozemk , zastavitelné plochy
navrhovat tak, aby na nich bylo možné umíst ní objekt mimo minimální p ípustné
odstupové vzdálenosti od lesa
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zem d lských pozemk , zvlášt

ástech,

chránit p dy

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

zohlednit koncepci uspo ádání krajiny vymezenou na území CHKO Jizerské hory
Kulturní hodnoty

-

m stská památková zóna

-

národní kulturní památka Ješt d

-

nemovité kulturní památky (dle seznamu v P+R)

-

území s archeologickými nálezy

-

lokální centra historických obcí s dochovanými fragmenty lidové architektury

-

soubory dalších hodnotných objekt zejména spojených s pr myslovou revolucí

-

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

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

ešit dostavbu a rozvoj území vyhlášené m stské památkové zóny, cílen
novou zástavbu

regulovat

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

zachovalá polycentrická funk ní a prostorová struktura m sta

-

historické obytné soubory promíšené s celom stskou vybaveností

-

dynamicky se rozvíjející soust ed né výrobní a obchodn
páte ní silnice I/35

-

významné vyhlídkové body
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výrobní zóny v pásu podél

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

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

-

up ednost ovat intenzifikaci využití již urbanizovaných území a optimalizovat rozsah
zastav ných a zpevn ných ploch
Civiliza ní hodnoty

-

silný zpracovatelský pr mysl, silná pozice libereckých stavebních firem

-

vysoká kupní síla území (obyvatel a ostatních uživatel území)

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

plocha letišt nadregionálního významu, v etn heliportu záchranné služby

-

cyklokoridor mezinárodního významu podél Lužické Nisy, sí cyklotras

-

lanovky

-

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

-

zdroje p írodních minerálních vod – Vratislavice n/N

-

rekonstruovaná

-

realizovaná protipovod ová opat ení - vodní dílo Harcov

-

kapacitní rozvody zemního plynu plošn pokrývající ešené území

-

SCZT plošn pokrývající zna nou ást území kolem jeho st edu

-

dob e založený nad azený systém VVN elektrického vedení a transformoven

-

Ješt d jako nadregionální centrum vysíla

-

vysoká intenzita nové bytové výstavby a atraktivní prost edí pro bydlení

-

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

-

vysoká nabídka pracovních p íležitostí

-

vysoká míra zam stnanosti se stále vysokým potenciálem pro r st v terciéru

-

za ízení ze všech oblastí ob anské vybavenosti nadmístního významu: ZOO, Botanická
zahrada, polyfunk n zábavní areál Centrum Babylon, Krajská nemocnice, Kulturní d m v
Liberci, Divadlo F.X.Šaldy, Severo eské muzeum, Krajská v decká knihovna v Liberci,
Oblastní galerie, Lidové sady - PKO

-

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

-

centra vrcholového sportu s moderním vybavením

OV s dostate nou kapacitou i pro rozvoj území
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RR spoj a základnových MW stanic

-

fungující Integrovaný záchranný systém

-

spalovna komunálních odpad - Termizo a.s.

-

t ídící linka odpad ve sb rném dvo e

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

vytvá et územní podmínky pro p im ené, významu odpovídající a šetrné využívání
civiliza ních hodnot území
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g)

požadavky na ve ejn prosp šné stavby, ve ejn prosp šná opat ení a
asanace

Sou ástí návrhu ÚP bude výkres ve ejn
v m ítku 1:5 000.

prosp šných staveb, opat ení a asanací

V textové ásti ÚP bude provedeno jmenovité vymezení ve ejn prosp šných staveb,
ve ejn prosp šných opat ení a staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch
pro asanace, pro která lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit.
V textové ásti ÚP bude p ípadn provedeno i jmenovité vymezení dalších ve ejn
prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo.
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h)

další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis (nap íklad
požadavky na ochranu ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a
bezpe nosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické
stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými rizikovými p írodními
jevy)
Obrana státu, civilní ochrana

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování stanovuje vyhláška Ministerstva
vnitra . 380/2002 Sb. zákona . 239/2000 Sb.
P ípadné požadavky civilní ochrany v rámci územn plánovací dokumentace mohou
vyplynout z havarijního a krizového plánu Libereckého kraje a m sta Liberec a to v rozsahu, který
odpovídá charakteru území a druhu ÚPD. ešení uplatn ných požadavk civilní ochrany a
p ípadn dalších požadavk strategických státních zájm bude sou ástí návrhu ÚP.
Do ÚP budou zapracovány návrhy ploch speciálních zájm pro požadované pot eby:
-

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

-

zón havarijního plánování

-

ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události

-

evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

-

skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

-

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

-

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

-

ochrany p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území

-

nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
P i ešení ÚP budou respektovány limity využití území:

-

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

-

ochranná pásma vysíla

-

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

a koridor pro mikrovlnné spojení – radioreléové trasy

V ÚP bude navrženo využití uvol ovaných ploch armádou

R,

R:

-

plochy bývalé st elnice Starý Harcov, p ehodnotit ochranné pásmo

-

plochy sklad letišt Liberec
V koncepci ÚP budou zohledn ny zám ry:

-

výstavba nového areálu Okresního
v Pastý ské ulici

editelství (pop . Krajské správy) Policie

R

-

p emíst ní editelství a centrálního okrsku M stské policie do budovy „Uranu“ na ulici
1. máje
Ochrana ložisek nerostných surovin

P i ešení ÚP budou respektována vymezená CHLÚ - na území m sta bylo vyhlášeno p t
CHLÚ (Ruprechtice, Machnín, Hluboká, Pilínkov, Kryštofovo Údolí) pro ochranu výhradních ložisek
nerostných surovin.
Vyjma ložiska . GF 3101800 Ruprechtice - kámen pro kamenickou výrobu, se s t žbou
ostatních uvedených ložisek nepo ítá. Ložisko Ruprechtice bude dot ženo, po ukon ení t žby
27

bude provedena rekultivace vyt žených prostor. P esto bude v ÚP zohledn n plán otvírky, p ípravy
a dobývání kamenolomu Ruprechtice.
Výhradní ložiska Machnín-Karlov, Kryštofovo Údolí, Hluboká-Minkovice a Pilínkov,
situovaná v P írodním parku Ješt d nebudou navrhována k t žb .
V souvislosti s ukon ením t žby v lomu Rochlice bude p ehodnoceno ochranné
hygienické pásmo lomu a navržen nový zp sob využití ploch.
Poddolovaná území na území m sta Liberec nemají významný vliv na realizaci ÚP. Pro
p ípadnou výstavbu na míst poddolovaného území je nutný geologický pr zkum.
P i ešení ÚP budou respektovány limity využití území:
-

dobývací prostory - DP Rochlice, DP Ruprechtice

-

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

-

registrovaná poddolovaná území - Starý Harcov-Lukášov, Hluboká, Karlinky, MachnínHamrštejn
Geologie

V Registru sesuv a jiných nebezpe ných svahových deformací nejsou uvedena žádná
sesuvná území vztahující se k ešenému území, p esto p i ešení ÚP bude zohledn na možnost
sesuvu na lokáln se vyskytujících plastických jílech na úbo ích Ješt dsko - Kozákovského h betu,
kde lze potenciáln o ekávat nestabilitu zemského povrchu. Je t eba vytvá et územní podmínky
pro nutné protierozní úpravy krajiny v této oblasti.
Ochrana p ed povodn mi
P i ešení ÚP budou zohledn na veškerá stanovená záplavová území v etn
zóny, která je vymezena na Lužické Nise a na erné Nise.

aktivní

V ÚP budou zohledn ny následující požadavky:
-

nep ipoušt t nevhodné využívání území v údolních nivách vodních tok

-

provést regulaci zástavby v územích, kde není možná ochrana území p ed víceletými
vodami

-

navrhnout revitalizaci problémových úsek vodních tok

-

zajiš ovat prostupnost podél vodních tok , nepovolovat nevhodné morfologické úpravy

-

územními opat eními eliminovat rizika záplav v zastav ném území

-

zajistit ochranu území p ed zvýšeným odtokem srážkových vod maximálním zadržením
t chto vod v míst vzniku úpravou ploch, návrhem reten ních deš ových zdrží pro
zachycení p ívalových vod

-

uchovat reten ní schopnosti krajiny a zajistit ochranu území p ed zvýšeným odtokem
srážkových vod maximálním zadržením t chto vod v míst vzniku úpravou ploch zejména
p írod blízkými zp soby

-

navrhnout reten ní nádrže na Ostašovském potoce, na p ítoku Kunratického potoka

-

prov it plochu pro víceú elovou vodní nádrž v Machnín na potoce pod Karlovem

-

prov it možnost obnovení zám ru víceú elové vodní nádrže na Lu ním potoce pod
Mlýnským rybníkem
Ochrana p d

P i navrhování rozvojových lokalit ÚP bude postupováno podle § 4 a 5 zákona
. 334/1992 Sb. o ochran ZPF v platném zn ní a podle § 3 a p ílohy . 3 provád cí vyhlášky
. 13/1994 Sb. P i územn plánovací innosti bude minimalizován dopad na zem d lské p dy
s nadpr m rnou produk ní schopností, které dle Metodického pokynu MŽP R .j. OOPL/1067/96
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ze dne 1.10.1996 byly za azeny do I. a II. t ídy ochrany. Pro p ípadné zalesn ní je možno
navrhnout plochy zem d lské p dy extrémních vlastností, navazující na PUPFL.
P i navrhování rozvojových lokalit ÚP bude dále postupovat v souladu s ustanovením §14
odst.1 zákona . 289/1995 Sb. o lesích, p ípadné zábory PUPFL budou kvantifikovány.
Ochrana ve ejného zdraví
ešení ÚP bude obsahovat ucelený p ehled všech možných zdravotn významných
územních vliv na obyvatelstvo a v návaznosti na tento p ehled bude odhadnuta míra závažnosti
zát že, p íp. navržen režim hodnocení a ízení zdravotních rizik ve smyslu zákona . 258/2000 Sb.
o ochran ve ejného zdraví.
ešení ÚP bude obsahovat vyhodnocení hlukové zát že z provozu na stávajících
p ípadn nov navrhovaných úsecích hlavních pozemních komunikací I/35, I/13 a I/14 v souladu
s na ízením vlády .148/2006 Sb. o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. Na
základ provedeného vyhodnocení bude do grafické ásti zaneseno pásmo nadlimitní hlukové
zát že formou izofon a jako jeden z limit pro využití území, v kterém nelze umís ovat chrán né
prostory ve smyslu §30 zákona .258/2000 Sb. o ochran ve ejného zdraví, bude obsaženo i
v textové ásti.
P i vymezování ploch s rozdílným zp sobem využití budou respektovány závazné
hygienické normy a p írodní limity ešeného území (inverzní poloha, výskyt p dního radonu aj.)
Hygienické podmínky výrobních provoz budou ešeny technickými opat eními tak, aby
byly hygienické normy dodrženy na hranicích vymezených areál .
podnik .

Do ÚP budou zakreslena vyhlášená ochranná pásma i již neexistujících pr myslových
Ochrana ovzduší

Ve smyslu ustanovení §17 zákona .86/2002 Sb. v platném zn ní bude respektován
Program snižování emisí a imisí Libereckého kraje.
ešení ÚP bude chránit istotu ovzduší, do území nebudou umis ovány a v regulativech
nebudou p ipoušt ny aktivity s negativním vlivem na stav ovzduší.
Ochrana vod
ešení ÚP zabezpe í ochranu vodních ploch a vodních tok v souladu se zákonem
.254/2001 Sb. v platném zn ní. Podél vodních tok bude ponechán manipula ní prostor pro
výkon správy dle ustanovení §49 zákona .254/2001 Sb. v platném zn ní.
Do ÚP budou zakreslena ochranná
severozápadním okraji ešeného území.

pásma

i

zrušených

vodních

zdroj

na

Ochrana p írody a krajiny
Do ÚP bude zapracována revize vymezenosti ÚSES (v . stanovení opodstatn nosti
vymezení n kterých prvk ), budou odstran ny neshody vymezenosti v jednotlivých podkladových
dokumentacích, bude ujednoceno ozna ení prvk ÚSES v celokrajské posloupnosti. Do ÚP budou
v souvislosti s revizí ÚSES zapracovány interak ní prvky.
Bude koordinováno up esn ní prvk ÚSES s ostatními zájmy v území, stanoveny
regulativy pro plochy s prvky ÚSES, koordinována návaznost prvk ÚSES na území okolních obcí
v širších souvislostech.
P i ešení ÚP budou v souladu se zákonem .114/1992 Sb. v platném zn ní respektována
vyhlášená zvlášt chrán ná území p írody - CHKO Jizerské hory v etn zón odstup ované
ochrany p írody, NPR Karlovské bu iny, PR Hamrštejn, PP Terasy Ješt du, PP Panský lom,
evropsky významné lokality Rokytka a Lu ní potok (na ízení vlády .132/2004Sb.), významné
krajinné prvky registrované i ze zákona, památné stromy a P írodní park Ješt d (dle na ízení LK
.5/2005) v etn jejich ochranných pásem.
V koncepci ÚP bude zohledn n návrh na vyhlášení p írodní rezervace Ješt dské buky a
p írodního parku Císa ský kámen, zapracovány navržené VKP po jejich registraci.
29

Zvýšená pozornost bude v nována ochran
zákona .114/1992 Sb. v platném zn ní.

krajinného rázu v souladu s požadavky

P i ešení ÚP budou respektována ochranná pásma vyhlášená orgány státní správy,
pokud se ešeného území dotýkají a dodržena ustanovení všech dot ených obecn závazných
právních p edpis a norem s p ihlédnutím k omezením, která tyto právní p edpisy ukládají.

30

i)

požadavky a pokyny pro ešení hlavních st et
v území

zájm

a problém

P i dalším rozvoji území m sta bude zajišt na rovnováha mezi požadavky na urbanizaci
území a zám ry na zachování kulturních a p írodních hodnot území. Budou rozlišeny st ety
s limity, které zástavbu neumož ují v bec, a limity, které zástavbu umož ují za ur itých podmínek
– nap . projednání s p íslušným dot eným orgánem.
Rozvoj území x záplavové území
-

up esnit regulativy pro stavební innost v záplavových územích

-

územními opat eními eliminovat rizika záplav v zastav ném území
Rozvoj území x ochrana ZPF

-

omezit na nezbytnou míru kolize zám r umíst ní rozvojových ploch s p dami vyšších
t íd ochrany, ádn zd vodnit jejich zábor
Rozvoj území x ochrana p írody a krajiny

-

provést díl í úpravy tvaru i vymezení jednotlivých prvk ÚSES v souladu s koncep ním
urbanistickým ešením vyvolaným komplexním rozvojem obce

-

navrhnout regulativy zastavitelných ploch na území CHKO Jizerské hory v souladu se
zájmy ochrany p írody a krajiny

-

návrhem vhodných regulativ
ekologickými zájmy

-

návrh nových vodních nádrží posoudit v kontextu s vodnatostí toku a ochranou p írody a
krajiny

ešit st ety rozvoje sportu a rekreace v krajin s krajiná sko-

Rozvoj území x ochrana vedení technické infrastruktury
-

navrhnout p íslušné p eložky vedení technické infrastruktury vyvolané rozvojem území
s vy ešením souvisejících vazeb

-

prov it variantní ešení nových tras v souladu s požadavky na rozvoj území a dopravní
systém m sta a ochrany p írody a krajiny
Rozvoj území x ochrana lesa

-

co nejmén zasahovat do pozemk lesa, jednotlivé zastavitelné plochy navrhovat plošn
dostate né tak, aby byla umožn na lokalizace objekt mimo minimální p ípustnou
odstupovou vzdálenost od lesa
Rozvoj území x kvalita životního prost edí

-

nenavrhovat taková za ízení a innosti, která by mohla zhoršit kvalitu ovzduší ve m st
ešit problém odvedení a išt ní odpadních vod v n kterých ástech m sta

-

p i návrhu reorganizace dopravní kostry m sta respektovat volné koridory zachovaných
zelených pás podél vodote í

-

funk ní využití území podél hlavních m stských dopravních tepen regulovat v kontextu
s jejich hlukovým zatížením p i zachování jejich m stotvorného charakteru

-

vytvá et územní p edpoklady pro eliminaci stávající i potenciální hlukové zát že z dopravy

-

navrhnout využití zem d lským hospoda ením dlouhodob nedot ené p dy s projevy
sukcese lesních d evin a k ovin majících vliv na ší ení plevel a invazních druh rostlin
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území:

P i ešení ÚP bude navrženo odstran ní i minimalizace hlavních závad a problém

v

Urbanistické závady a problémy
-

funk n znehodnocené historické radiály propojující lokální centra historických sídel, které
byly dlouhodob s ohledem na hygienické dopady m stské dopravy zastavovány nikoliv
obytnými a obslužnými, ale servisními funkcemi

-

znehodnocená údolí vodote í, kde po ztrát opodstatn nosti historických výrobních areál
došlo vzhledem k ekonomické situaci místo jejich revitalizace pro rekreaci, turistický ruch
resp. specifické formy soužití bydlení a malovýroby k obsazení t chto lehce dostupných
prostor op t servisními funkcemi

-

obecný úbytek ploch ve ejné zelen v centru

-

absence zakládání ve ejných prostranství p i výstavb sídliš , ale i v rozsáhlých lokalitách
RD (nap . Dolní Hanychov, Karlinky)

-

zpož ování realizace p estavby zchátralých ploch v centru (Na Ladech-Široká) a
rozsáhlých ploch brownfields

-

malý podíl vodních ploch na území m sta, vysoký podíl zatrubn ní vodních tok
Hlavní dopravní závady a problémy

-

nevyhovující prostorové pom ry pro ešení dopravy v centrální zón
lokalizaci nových aktivit, prudký r st dopravní zát že v centru m sta

s ohledem na

-

složitý terénní reliéf území m sta neumož ující p irozené vytvo ení m stských okruh
kolem centrální zóny a v propojení prstence obytných tvrtí

-

omezené provozní možnosti a neuspokojivý stav infrastruktury letišt Liberec

-

p etíženost úsek m stské komunika ní sít (Košická, Dr.M. Horákové, pr tah I/35…)

-

nedostatek odstavných a parkovacích stání zejména v centru m sta a lokálních centrech,
kapacitních souborech obytné výstavby (Rochlice) a u n kterých aktivit

-

absence vysokorychlostního železni ního koridoru v území

-

nízká úrove obslužných objekt hromadné dopravy

-

neexistence systému komunikací vyhrazených pro cyklistickou dopravu
Hlavní hygienické závady a problémy

-

nep ipojení n kterých ástí m sta na kanaliza ní systém

-

silné zne išt ní n kterých tok v povodí Nisy

-

vysoký podíl (p evaha) ladem ležící a zem d lským hospoda ením již dlouhodob
nedot ené p dy s projevy sukcese lesních d evin a k ovin majících vliv na ší ení plevel a
invazních a nep vodních druh rostlin (v . alergen )

-

velká ást území zasažená stávající i potenciální hlukovou zát ží z dopravy

-

za azení celého území m sta Liberce do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

-

realizace kone ného materiálového využití odpad mimo území m sta

-

vysoké riziko ohrožení radonem v ásti sektor 006-Jih a 004-Rochlice-Nová Ruda
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j)

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

Zastav né území bude vymezeno procesem podle zákona .183/2006 Sb. a zapracováno
do konceptu územního plánu.
M sto Liberec je centrem rozvojové oblasti republikového významu OB7 Liberec
napojené na významné kapacitní silni ní a železni ní tahy. Jednou z priorit stanovených v PÚR
R pro rozvojové oblasti je podpora rozvoje hospodá ských a sociálních aktivit mezinárodního a
republikového významu. M sto Liberec bude dále zajiš ovat služby metropole a jejich dostupnost
pro celý spádový obvod kraje. Na základ hodnocení rozvojových p edpoklad byl spádový obvod
centra osídlení Liberec za azen do území s nejlepšími - výrazn nadpr m rnými rozvojovými
p edpoklady. Liberecko je spolu s Jabloneckem nejrozvinut jší oblastí na území kraje. Je zde
výrazná koncentrace obytných, pracovních a rekrea ních funkcí. P evážná ást ekonomických
aktivit má republikový význam. Pror stovým faktorem je existující propojení trasami silnic R10 a
R35 s Prahou, silnicí I/35 s Hradcem Králové a v opa ném sm ru s Zittau v rámci nových vazeb na
SRN a Polsko.
Výše uvedené charakteristiky vyvolávají silný tlak na zajišt ní doprovodných aktivit
tradi n pr myslového území v relativn složit jších geomorfologických podmínkách (zejména
zajišt ní nových obytných kapacit a využití volného asu).
V ešení ÚP se požaduje:
-

p i vymezování zastavitelných ploch zohlednit umíst ní m sta Liberec v rozvojové oblasti
republikového významu a zárove
na rozvojové ose republikového významu
s mezinárodním p esahem

-

up ednost ovat intenzifikaci využití zastav ných území p ed zástavbou volných ploch

-

navrhnout plochy p estavby v souladu s postupným opoušt ním p vodních výrobních
areál

-

nep ipoušt t spontánní p ístupy k urbanizaci

-

regulovat umíst ní a koncentraci obslužných a zábavních za ízení podél komunika ní sít

-

v krajin nevytvá et nová sídla a samoty

V textové ásti ÚP uvést charakteristiku navržených ploch zastavitelných území a pro
zastavitelné plochy v tší nebo rovné 10 ha zpracovat tabulku dle p ílohy .16 vyhlášky
.500/2006 Sb.
Požadavky na vymezení v tších zastavitelných ploch:
Do koncep ního ešení ÚP p evzít perspektivní navržené a dosud nevyužité zastavitelné
plochy platného ÚPML a prov it možnost dalšího plošného rozvoje m sta v následujících
územích:
Sektor
001Centrum
002Severovýchod
003Východ
004Rochlice-NR
005Jihovýchod
006Jih
007-

Charakteristika zám ru
regenerace Dr.M.Horákové
rozší ení areálu internát v Zeyerov ulici
rekrea ní zóna Harcovská p ehrada
rozptýlené obytné plochy v Kate inkách
obytné plochy podél Kunratické ulice (I/14)
obytné plochy pod Jizerskou silnicí
obytné plochy nad lomem
obytné plochy podél ulice Pod Sadem míru
polyfunk ní plochy podél silnice I/14
obytné a rozptýlené obytné plochy pod Tyršovým vrchem
rozší ení sportovn rekrea ního areálu Sluní ko
polyfunk ní plochy podél nové trasy západní tangenty
obytné plochy v Pilínkov a u Veseckého h bitova
sportovn rekrea ní plochy v okolí polyfunk ní vodní nádrže na Lu ním potoce
rozší ení sportovn rekrea ních areál Vesec a Hluboká
polyfunk ní plochy podél nové trasy západní tangenty
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Jihozápad
008Západ
009Za nádražím
010Severozápad
011Sever

další plochy ekonomických aktivit v návaznosti na Pr myslovou zónu - Jih
polyfunk ní a obytné plochy podél nové trasy západní tangenty
plochy ekonomických aktivit za letišt m Liberec
dostavba servisního areálu severn sídlišt Františkov
rozší ení sportovn rekrea ního areálu R žodol
plochy ekonomických aktivit podél I/35 na Bed ichovce
plochy ekonomických aktivit v p edpolí letišt Liberec a podél nové trasy západní tangenty
obytné plochy v Karlov a Machnín
obytné plochy podél I/13 v Krásné Studánce a v Pavlovicích
rozptýlené obytné plochy u železni ní trati v Krásné Studánce a Rad icích
sportovn rekrea ní areál v Ruprechticích a vojenském cvi išti v Rad icích

Požadavky na vymezení v tších ploch k obnov nebo op tovnému využití
znehodnoceného území
Do koncep ního ešení ÚP p evzít perspektivní navržené a dosud nerealizované
p estavbové plochy platného ÚPML a prov it možnost funk ní i prostorové revitalizace
následujících území:
Sektor
001Centrum
002Severovýchod
003Východ
004Rochlice-NR
005Jihovýchod
006Jih
007Jihozápad
008Západ
009Za nádražím
010Severozápad
011Sever

Charakteristika zám ru
vybavenost ve ejné infrastruktury na ploše Textilany

sportovn rekrea ní zóna v okolí Harcovské p ehrady
konverze Horních kasáren
sportovn rekrea ní zóna v okolí Harcovské p ehrady
využití zahrádkových osad v okolí ulice Kadlická a Kunratická pro trvalé bydlení
vybavenost ve ejné infrastruktury na ploše Textilany
využití zahrádkových osad v okolí ulice Pod Sadem míru pro trvalé bydlení
využití zahrádkových osad v okolí ulice Kunratická pro trvalé bydlení
regenerace pr myslové zóna Vratislavice n/N (Intex)
p estavby centra Vratislavic n/N
využití zahrádkových osad v údolí Lu ního potoka pro trvalé bydlení a ve ejnou rekreaci
využití zahrádkových osad v okolí ulice eské mládeže a západní tangenty pro trvalé bydlení
využití zahrádkových osad v okolí západní tangenty pro trvalé bydlení
využití zahrádkových osad v Ostašov pro trvalé bydlení
využití zahrádkových osad v údolí Františkovského potoka a v okolí sídlišt Františkov pro trvalé bydlení
a ve ejnou rekreaci
regenerace servisního areálu severn sídlišt Františkov
využití zahrádkových osad v okolí letišt Liberec, Ostašovské ulice a v Machnín pro trvalé bydlení a
ekonomické aktivity
p estavba ploch golfového h išt Liberec - Machnín na bydlení + výrobní plochy
využití zahrádkových osad v okolí ulice Horské pro ve ejnou rekreaci
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k)

požadavky na vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo
prov ení zm n jejich využití územní studií

V pr b hu prací na územním plánu budou vymezeny plochy a koridory, ve kterých bude
uloženo prov ení zm n jejich využití územní studií. V pr b hu projednávání budou ur eny další
plochy a koridory, jejichž konkrétní využití (realizace zám ru) bude podmín no zpracováním
územní studie.
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l)

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

P ípadné plochy a koridory, pro které budou podmínky pro rozhodování o zm nách jejich
využití stanoveny regula ním plánem budou vymezeny v pr b hu prací na územním plánu.
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m)

požadavky na vyhodnocení vliv územního plánu na udržitelný rozvoj
území, pokud dot ený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání
uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vliv na
životní prost edí nebo pokud nevylou il významný vliv na evropsky
významnou lokalitu i pta í oblast

Dot ený orgán ve svém stanovisku k návrhu Zadání uplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení územního plánu z hlediska vliv na životní prost edí. Z tohoto d vodu bude
zpracováno Vyhodnocení vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území dle p ílohy .5 vyhlášky
.500/2006 Sb.
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n)

p ípadný požadavek na zpracování konceptu, v etn
zpracování variant

požadavk

na

Koncept bude zpracován ve dvou variantách. Variantn budou pov eny potenciální
dlouhodobé rozvojové sm ry m sta vyplývající z prognózovaného stavu obyvatel. Ob varianty
budou spl ovat zadání a z hlediska celkového rozsahu rozvoje m sta budou ve všech
návaznostech vyhodnoceny z hlediska dopad sociálních, environmentálních a hospodá ských.
1. varianta bude vycházet z p edpokládaného nár stu po tu obyvatel m sta na po et
110 000 trvale bydlících obyvatel
2. varianta bude vycházet z p edpokladu nár stu po tu obyvatel m sta až na po et
120 000 trvale bydlících obyvatel
Koncept územního plánu bude zpracován dle požadavk stanovených stavebním
zákonem a provád cími p edpisy.
Obsahová nápl konceptu územního plánu bude vycházet z p ílohy .7 vyhlášky
.500/2006 Sb.
Podrobný obsah variant bude up esn n ve spolupráci s projektantem v pr b hu
zpracování konceptu.
V ešení konceptu územního plánu budou prov eny a p ípadn
zapracovány
projednávané zm ny platného územního plánu a schválené návrhy a podn ty ke zm n územního
plánu.
V pr b hu zpracování konceptu up esní po izovatel formu a skladbu jednotlivých ástí
dokumentace zejména rozsah grafické ásti.
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o)

požadavky na uspo ádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu
a na uspo ádání obsahu jejich od vodn ní s ohledem na charakter
území a problémy k ešení v etn m ítek výkres a po tu vyhotovení

Uspo ádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a uspo ádání obsahu jeho
od vodn ní s ohledem na charakter území a jeho problémy bude respektovat p ílohu .7 vyhlášky
.500/2006 Sb. Koncept i návrh ÚP bude expedován v listinné podob v 6ti kompletních
vyhotoveních a v digitální podob na DVD nosi i v 1 vyhotovení.
Obsah územního plánu
Textová ást
Pokud to bude ú elné je možno v textové ásti také vymezit plochy a koridory územních
rezerv, v etn stanovení možného budoucího využití a podmínek pro jeho prov ení a uvést
seznam staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle §117 odst.1 zákona
.183/2006 Sb.
Grafická ást
1.

výkres základního len ní území

1:10 000

2.

hlavní výkres

1:10 000

3.

výkres koncepce dopravní infrastruktury

1:10 000

4.

výkres koncepce technické infrastruktury

1:10 000

5.

výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací 1:10 000 (1x 1:5 000)
Obsah od vodn ní územního plánu
Textová ást dopln ná tabulkami
Grafická ást dopln ná schématy

1.

koordina ní výkres

1:10 000

2.

výkres širších vztah

1:100 000

3.

výkres p edpokládaných zábor p dního fondu

1:10 000

Sou ástí od vodn ní konceptu ÚP bude vyhodnocení vliv ÚP na udržitelný rozvoj území
v rozsahu dle p ílohy .5 vyhlášky .500/2006 Sb.
Další požadavky na zpracování ÚP
Územní plán bude zpracován pro celé správní území m sta Liberec.
Územní plán bude zpracován v souladu se zákonem .183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu v platném zn ní, vyhláškou .500/2006 Sb.o územn analytických
podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti,
vyhláškou .501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území a s dalšími p edpisy, které
se k dané problematice vztahují.

Územní plán bude zpracován digitáln v souladu s požadavky m stského
geografického informa ního sytému. Datové a tiskové digitální výstupy pro ucelenou
prezentaci dokumentace budou p edány na samostatném digitálním záznamovém médiu
takto:
-

textové zprávy ve formátu .doc

-

tabulky ve formátu .xls

-

soubory map ve formátu .jpg (v min. rozlišení 300 DPI) – tiskové sestavy
p edepsaných výkres a p ípadných mapových schémat v rastrovém formátu za
spln ní podmínky dostate né itelnosti (v etn popisu struktury, uspo ádání
tiskových sestav p edepsaných výkres pro jednotlivé soubory map ve formátu
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.jpg) Jednotlivé soubory .jpg budou „referencovány“ do sou adnicového systému
S-JTSK.
-

databáze ve formátu .dbf

-

datové informa ní vrstvy ve formátu .dgn (s vy ešeným provázáním na informa ní
prvky databáze .dbf pomocí jednozna ných atribut ). Vrstvy budou vytvo eny a
uspo ádány pro použití v prost edí Microstation V7 i V8. Grafické atributy prvk
budou vázány p ímo na konkrétní prvek (bez použití funkce nastavení vlastností
vrstvy). Kresba bude bez topologických chyb a k jednotlivým výkres m (vrstvám)
bude vyhotoven dokument s popisem struktury.

-

kompletní dokumentace bude dále p edána ve formátu .pdf

Regulace využití a uspo ádání ploch bude graficky vyzna ena v jednotlivých
výkresech a popsána v textové ásti v etn p ípustných, podmín n p ípustných a
nep ípustných inností v ešených plochách. Podmínky budou stanoveny ve vazb na
vyhlášku .501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Regulace v území
budou odpovídat m ítku a problematice územního plánu.
Zpracovatel bude akceptovat zm ny a dopl ky požadavk na uspo ádání ÚP, ke
kterým dojde v pr b hu zpracování konceptu ÚP a budou mu p edány po izovatelem.
Po et vyhotovení kone né dokumentace a její formáty budou dodate n upraveny
ve smlouv o dílo.
Pozornost bude dále v nována
-

strukturování textové ásti tak, aby byla závazná v celém rozsahu v souladu s požadavky
zákona .183/2006 Sb.

-

odstran ní zbyte ných popisných údaj
rámec ÚP

-

za azení do ÚP pouze informací a jev s bezprost edním vztahem k ešenému území,
nebudou vkládány citace a požadavky na respektování konkrétních zákonných p edpis

-

rozlišení jev v legendách výkres tak, aby bylo jednozna n
schvalující orgán a které jsou pouze jevy informativní

-

rozlišení asového horizontu grafické ásti v kategoriích stav, návrh, rezerva
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z textu a vylou ení podrobností p esahujících

patrné, které schvaluje

Seznam zkratek
AGTC

BPEJ
CR
CZT
R
SR
OV
DP
EVL
HZS
CHKO
CHLÚ
CHOPAV
IZS
KHS
KÚLK
LK
m-ZCHÚ
MHD
MŽP R
NPR
OP
ORP
OZKO
PP
PR
PUPFL
PÚR R
SCZT
SML
SRN
STL
TUL
ÚAP
ÚP
ÚPML
ÚPD
ÚP VÚC LK
ÚP VÚC LSRA
URÚ
ÚSES
VKP
VTL
VVN
VN
V-ZCHÚ
ZPF
ZÚR LK
P+R

Evropská dohoda o nejd ležit jších trasách mezinárodní kombinované p epravy a souvisejících
objektech
bonitovaná p dn ekologická jednotka
cestovní ruch
centrální zásobování teplem
eská republika
eká socialistická republika
istírna odpadních vod
dobývací prostor
evropsky významná lokalita
hasi ský záchranný sbor
chrán ná krajinná oblast
chrán né ložiskové území
chrán ná oblast p irozené akumulace vod
integrovaný záchranný systém
krajská hygienická správa
Krajský ú ad Libereckého kraje
Liberecký kraj
maloplošné zvlášt chrán né území
m stská hromadná doprava
Ministerstvo životního prost edí eské republiky
národní p írodní rezervace
ochranné pásmo
obec s rozší enou p sobností
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
p írodní památka
p írodní rezervace
pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
Politika územního rozvoje eské republiky
systémy centrálního zásobování teplem
statutární m sto Liberec
Spolková republika N mecko
st edotlaký plynovod
Technická univerzita Liberec
územn analytické podklady
územní plán (nový)
územní plán m sta Liberec (platný)
územn plánovací dokumentace
územní plán velkého územního celku Liberecký kraj
územní plán velkého územního celku Liberecké sídelní regionální aglomerace
udržitelný rozvoj území
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
vysokotlaký plynovod
velmi vysoké nap tí
vysoké nap tí
velkoplošné zvlášt chrán né území
zem d lský p dní fond
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje
pr zkumy a rozbory k územnímu plánu m sta Liberec
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