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Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, zajistit následné kroky v procesu pořízení no-
vého územního plánu města Liberec – informovat pořizovatele o ukončení přípravy opakova-
ného veřejného projednání a ve spolupráci s pořizovatelem činit kroky vedoucí k pořízení 
nového návrhu územního plánu. 

Termín: ihned 

 

Důvodová  zp ráva  
Pořizovatel územního plánu předkládá na základě předchozích jednání a rozhodnutí 
pokyny pro zpracování nového návrhu územního plánu. 

Dne 6. 5. 2015 určený zastupitel seznámil pořizovatele s výsledky jednání ZM, kde ZM svým 
usnesením č. 102/2015 ze dne 30. 4. 2015 schválilo postup pořizování nového ÚP a to poříze-
ní nového návrhu ÚP vč. jeho projednání, jak je vyjádřeno ve schváleném harmonogramu 
postupu. Z toho vyplývá znovu se komplexně zabývat jednotlivými námitkami obdrženými v 
procesu pořizování ÚP. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem znovu komplexně a 
v širších souvislostech vyhodnotil výsledky projednání. S ohledem na koncepční změny, které 
vyplývají z jednotlivých námitek, je v souladu s § 53 odst. 3 nutné návrh ÚP přepracovat. 
Pořizovatel dále postupuje podle § 51 odst. 3 stavebního zákona. 

Z tohoto důvodu je navrženo ukončení prací na návrhu územního plánu pro opakované veřej-
né projednání a pořizovatel předkládá zastupitelstvu města ke sválení pokyny pro zpracování 
nového návrhu ÚP. Pokyny vycházejí z námitek uplatněných v rámci celého procesu projed-
nání ÚP. Důraz je kladen na námitky zástupců veřejnosti, kteří ve svých námitkách požadova-
li zásadní koncepční úpravy. 

Hlavními tématy jsou přehodnocení plošného rozvoje území, koncepce zelených pásů a 
ochrana významných zelených veřejných prostranství, úprava prostorové regulace a posouze-
ní dopravní koncepce. Jedním ze zásadních nových požadavků je vymezení ploch, ve kterých 
je rozhodování v území podmíněno vydáním regulačního plánu.  

Dále bude podrobněji prověřena koncepce krajiny, zahušťování zástavby v intravilánu a s tím 
související vhodnost zastavitelných ploch na okraji města. Cílem je redukovat bydlení v ro-
dinných domcích na okraji města, které představuje především bariéru mezi městem a volnou 
přírodou sloužící každodenní rekreaci obyvatel. A bude podporovat průchodnost územím ná-
vrhem „zelených cest“, které by měly propojit významné příměstské rekreační celky.  

Bude prověřena možnost intenzifikace ploch výroby. S ohledem na ochranu přírody není 
možné na okraji území města vymezit plochy výroby a zvýšit tak nabídku pracovních příleži-
tostí. Cílem intenzifikace ploch výroby je zajistit potenciál pro rozvoj výroby bez nutnosti 
záboru pozemků v příměstské krajině.  

Koncepce dopravy bude prověřena na základě aktualizovaného dopravního modelu s ohledem 
na minimalizaci negativních dopadů na obyvatele jednotlivých čtvrtí. Nový návrh prověří 
navržené tramvajové trasy z hlediska efektivnosti jejich provozu. 

Cílem úprav koncepce je nalezení vyššího souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území, posouzení potřeby změn v území s ohledem na veřejný zájem na jejich provedení, zdů-
raznění urbanistických požadavků na využívání a prostorové uspořádání území. 

Návrh pokynů pro zpracování nového návrhu územního plánu Liberec byl projednán ve výbo-
ru pro rozvoj a územní plánování dne 20. 5. 2015. Výbor pro rozvoj územní plánování nepři-
jal k návrhu pokynů žádné usnesení. Hlasování (5-1-3). 
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Pokyny	pro	zpracování	nového	návrhu	územního	plánu	

1. Přehodnotit plošný rozvoj města 

a. zohlednit výsledky sčítání lidí, domů a bytů 2011, znovu projednat nastavené 
demografické parametry přičemž respektovat výhledovou velikost města 106 000 
obyvatel s ohledem na demografickou studii, zvážit potřeby návrhu nových 
bytových jednotek a jejich rozložení na území města 

b. vymezit rozvojové oblasti, na jejichž rozvoj bude kladen důraz, stanovit základní 
charakteristiky a podmínky pro tyto rozvojové oblasti, ve vazbě na vymezení 
oblastí prověřit vymezení lokálních center 

c. doplnit odůvodnění – hodnocení jednotlivých oblastí z hlediska vazby na 
urbanistické podmínky ve městě, vazby na dopravní a technickou infrastrukturu 

d. respektovat princip zahušťování ploch od centra k okrajům města, z tohoto 
pohledu prověřit rozvojové plochy, zhodnotit možnost jejich zahuštění nebo 
naopak jejich vyřazení 

e. rozvojové plochy, zejména na okrajích města, prověřit s ohledem na jejich vliv na 
příměstskou krajinu, dostupnost dopravní a technické infrastruktury 

f. potenciál dostavby zastavěných ploch, zejména v centru, prověřit v kontextu 
s přiměřeností jejich podmínek prostorového uspořádání 

g. doplnit parametry hodnocení rozvojového potenciálu uvedené ve zpracované 
multikriteriální analýze navržených ploch – např. zapojení nových ploch do 
struktury města, funkční vazby ploch, vliv nových lokalit na lokality stávající 

2. Upravit podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

a. doplnit definice prostorových regulativů v souvislosti s navrženými úpravami 

b. doplnit navrhovaný urbanistický charakter pro jednotlivé plochy s ohledem na 
urbanistické hodnoty – vytvořit „katalog“ charakterů, doplnit označení do kódů 

c. prověřit číselné charakteristiky podmínek prostorového uspořádání v jednotlivých 
plochách – ve vhodných lokalitách posoudit jejich intenzifikaci 

d. prověřit možnost vymezení ploch pro výškovou zástavbu nad 8 NP – intenzifikace 
center 

e. u podmíněně přípustného využití prověřit jednoznačnost definování podmínek 
přípustnosti 

f. v odůvodnění doplnit do souhrnné tabulky rozvojových ploch všechny hlavní 
podmínky pro jejich využití 

3. Prověřit možnost intenzifikace zejména stabilizovaných ploch výroby 

a. zejména prověřit funkční vymezení stabilizovaných i rozvojových ploch 
v Obchodně průmyslové zóně sever 

4. Přehodnotit podmínky využití ploch občanského vybavení - kapacitního obchodu 

a. kapacitní obchod dále nerozvíjet 



5. Přehodnotit podmínky pro využití ploch výroby a skladování a ploch smíšených 
aktivit, prověřit možnosti upřesňování – omezování jejich přípustného využití podle 
lokálních podmínek – např. indexací, doplněním kódů podmínek 

6. Prověřit koncepci zeleně 

a. prověřit funkčnost a prostupnost zelených pásů a zvážit možnost jejich doplnění 

b. nevymezovat nové zastavitelné plochy v místech narušujících funkci zelených 
pásů nebo zeleň s významným rekreačním potenciálem, v případě vymezení nové 
zastavitelné plochy zasahující do zeleného pásu navrhnout kompenzační opatření 
zajišťující funkčnost zeleně 

c. prověřit možnost vymezení ploch rekreační zeleně na pozemcích ve vlastnictví 
SML, LK a ČR 

d. prověřit a doplnit průchodnost územím 

e. doplnit výkres zeleně, který bude znázorňovat koncepci krajiny, zejména zelené 
pásy doplněné o koridory pro zajištění jejich spojitosti, průchodnosti územím a 
možnosti jejich zkvalitnění, směry propojení zelených pásů a nově definovaných 
příměstských rekreačních zón 

f. počítat s následným upřesněním výkresu zeleně na základě podrobného prověření 
problematiky územní studií zeleně 

7. Prověřit vymezení nových zahrádkářských kolonií jako specifické zemědělské půdy a 
ploch pro komunitní zahrady jako součásti ploch pro bydlení 

8. Podrobněji definovat podmínky pro umisťování staveb pro reklamu 

9. Prověřit nastavené podmínky etapizace 

a. prověřit plochy, jejichž zástavba je možná až po vybudování kapacitní dopravní a 
technické infrastruktury a vymezení veřejných prostranství 

10. Prověřit vymezení regulačních plánů na žádost 

a. lokalita „Textilana“ – ulice Jablonecká, Na Bídě 

b. lokalita „LVT“ – ulice Masarykova, Šamánkova, Vítězná 

c. lokalita „Perštýn“ – ulice Na Perštýně, Poutnická, U Krematoria 

d. lokalita „Papírová ulice“ – ulice Široká, Na Ladech, U Křížového kostela, Pražská 

e. případně další 

f. v textové části upravit podmínky pro rozhodování v území, pro které je v ÚP 
uloženo zpracování RP 

11. Územní studie  

a. aktualizovat vymezení lokalit pro zpracování územní studie 

b. doplnit základní požadavky na řešení lokalit – např. architektonické řešení 
sjednocující vzhled dané lokality 

c. v textové části uložit podmínku: vymezené území, pro které je uloženo zpracování 
územní studie, nelze zmenšit 

d. v textové části upravit podmínky pro rozhodování v území, pro které je v ÚP 
uloženo zpracování ÚS 



12. Prověřit vymezení ploch zemědělské výroby s ohledem na aktuálně vznikající 
požadavky 

13. V nezastavěném území přesněji vymezit podmínky přípustnosti staveb dle § 18 odst. 5 
stavebního zákona 

14. Dále podporovat retenci vody v krajině a prověřit možnost zpřístupnění vodních toků 
pro každodenní rekreaci 

15. Prověřit nové možnosti řešení protipovodňové ochrany centra 

16. Prověřit nové zásady systému zásobení tepelnou energií 

a. zapracovat výsledky jednání mezi SML a Energie Holding a.s. 

17. Upravit vymezení zastavěného území dle aktuálního stavu KN, prověřit vymezení 
ploch dle platných územních rozhodnutí a stavebních povolení 

18. Převzít limity a záměry z aktualizovaných ÚAP ORP Liberec a ÚAP LK 

19. Aktualizovat soulad s požadavky vyplývajícími z aktualizace Politiky územního 
rozvoje ČR a koordinovat dokumentaci s připravovanou aktualizací ZÚR LK 

20. Zapracovat aktuálně vydané změny platného územního plánu 

21. Upřesnit stanovení významných staveb, u kterých může zpracovat dokumentaci pouze 
autorizovaný architekt 

22. Optimalizovat řešení dopravní infrastruktury města s ohledem na navržené změny 
funkčního využití území a rozvržení rozvojových i stabilizovaných ploch 

23. Aktualizovat dopravní model na základě úpravy funkčních ploch a dopravní kostry, 
modelem prověřit i rezervní koridory  

24. Prověřit základní dopravní kostru, trasování vnitřního městského okruhu vč. vazby na 
vedení tunelu pod Šaldovým náměstím, vedení sběrné obvodové komunikace 

25. Prověřit řešení prostoru Šumavská – Košická – teplárna, prověřit trasu kapacitního 
propojení rampy R35 (Košická) po ulici Čechova a M. Horákové 

26. Doplnit křižovatku na přeložku silnice I/13 v k. ú. Krásná Studánka případně Stráž nad 
Nisou z důvodu napojení rozvojové oblasti v okolí Dětřichovské ulice a Stráže nad 
Nisou 

27. Centrální část města ohraničenou vnitřním sběrným okruhem řešit formou tzv. 
„kapes“, tj. zamezit přímým průjezdům přes centrum (zcela vyloučit tranzitní dopravu 
přes centrum města), zapracovat do generelu dopravy  

28. Prověřit a optimalizovat koridory pro MHD  

29. Pokud dojde k úpravě jedné plochy, prověřit celou lokalitu v širších souvislostech 

30. Doplnit odůvodnění ÚP o odpovídající argumentaci 

31. Jednoznačně uvádět podmínky pro rozhodování v území, užívat termíny definované 
v zákoně, v případě zavedení nových termínů tyto přesně definovat 

32. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území bude doplněno dle požadavků 
příslušných orgánů ochrany přírody 

  



Odůvodnění	pokynů	pro	zpracování	nového	návrhu	územního	plánu	

O pořízení nového územního plánu města Liberec rozhodlo Zastupitelstvo města Liberce dne 
31. 5. 2007 usnesením č. 92/07.  

K návrhu zadání územního plánu bylo uplatněno 10 vyjádření dotčených orgánů, 2 stanoviska 
dotčených orgánů, 3 připomínky veřejnosti a 1 připomínka sousední obce (Kryštofovo Údolí). 
Návrh zadání byl upraven a doplněn na základě požadavků a stanovisek dotčených orgánu a 
následně byl návrh zadání předložen zastupitelstvu města ke schválení. Zadání územního 
plánu města Liberce bylo schváleno Zastupitelstvem města Liberce dne 30. 10. 2008 usnesení 
č. 201/08. Součástí schváleného zadání byl i požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu na 
udržitelný rozvoj území tzv. SEA. 

Na základě schváleného zadání zpracoval projektant (fa. SAUL s.r.o. zastoupená Ing. arch. 
Jiřím Plašilem) koncept územního plánu a dokumentaci vyhodnocení vlivu na udržitelný 
rozvoj území. 

Veřejné projednání konceptu a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území bylo oznámeno 
veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Liberce a 
webových stránkách statutárního města Liberce od 1. 3. 2011 do 27. 5. 2011. Ve stejné lhůtě 
byl vystaven zpracovaný koncept územního plánu včetně vyhodnocení jeho vlivů na 
udržitelný rozvoj území, a to v tištěné podobě v budově magistrátu a v digitální podobě na 
webových stránkách města a na webu územního plánu města Liberec 
(www.uzemniplanliberec.cz). 

Před veřejným projednáním bylo uspořádáno 16 besed pro veřejnost (1. 3. 2011 až 26. 4. 
2011) a s odbornou veřejností, zastupiteli a občanskými sdruženími (1. 2. 2011), vždy spojené 
s výkladem pořizovatele a projektanta, představení koncepce a dlouhého bloku diskuze. Byla 
zřízena informační kancelář od 1. 3. 2011 do 27. 5. 2011, která byla v budově MML vždy v 
Po, St a Pá v úředních hodinách MML. Dokumentace byla od 03/2011 do 05/2011 vystavena 
v nákupní galerii Plaza Liberec. 

Veřejné projednání konceptu s odbornými výklady zpracovatele územního plánu, 
zpracovatele vyhodnocení vlivů na území a zpracovatele vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí proběhlo dne 11. 5. 2011 od 17 hod a bylo ukončeno dne 12. 5. 2011 jednu hodinu 
po půlnoci. Z jednání byl pořízen zvukový a písemný záznam, který byl zveřejněn na webu 
územního plánu. 

V zákonné lhůtě do 15 dnů ode dne veřejného projednání doručilo svá stanoviska 11 
dotčených orgánů, dále bylo uplatněno cca 1300 námitek z toho 63 zástupců veřejnosti. Na 
základě stanovisek dotčených orgánů a uplatněných námitek byly zpracovány pokyny pro 
zpracování návrhu územního plánu. Pokyny byly schváleny zastupitelstvem města usnesením 
č. 2/2012 ze dne 19. 1. 2012. Tyto pokyny byly doplněny zastupitelstvem města usnesením č. 
126/2012 ze dne 31. 5. 2012.  

Na základě schválených pokynů byl zpracován návrh pro společné jednání. Společné 
projednání proběhlo 24. 10. 2012 a do 30 dnů od společného jednání mohly dotčené orgány 
uplatnit svá stanoviska a sousední obce své připomínky. Celkem bylo doručeno 12 stanovisek 
dotčených orgánů a 1 připomínka sousední obce. Na základě stanovisek a připomínek byl 
návrh upraven. 

Veřejné projednání návrhu a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území bylo oznámeno 
veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Liberce a 
webových stránkách statutárního města Liberce od 8. 4. 2013 do 20. 6. 2013. Ve stejné lhůtě 
byl vystaven zpracovaný návrh územního plánu včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 



rozvoj území, a to v tištěné podobě v budově magistrátu a v digitální podobě na webových 
stránkách města a na webu územního plánu města Liberec (www.uzemniplanliberec.cz). 

Před veřejným projednáním bylo uspořádáno 14 besed pro veřejnost (9. 4. 2013 až 8. 6. 
2013), vždy spojené s výkladem pořizovatele a projektanta, představení koncepce a dlouhého 
bloku diskuze. Byla zřízena informační kancelář od 2. 4. 2013 do 20. 6. 2013, která byla v 
budově MML vždy otevřena v úředních hodinách MML. Dokumentace byla od 04/2013 do 
06/2013 vystavena v nákupní galerii Plaza Liberec. 

Veřejné projednání návrhu s odbornými výklady zpracovatele územního plánu, zpracovatele 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a zpracovatele vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí proběhlo dne 13. 6. 2013 od 16 hod. Z jednání byl pořízen zvukový a písemný 
záznam, který byl zveřejněn na webu územního plánu. 

V zákonné lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání doručily dotčené orgány svá 
stanoviska, dále bylo uplatněno cca 700 námitek z toho 12 zástupců veřejnosti. 

Pořizovatel námitky vyhodnotil a zaslal dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek. Námitky 
byly odeslány v pěti částech od srpna 2014 do února 2015. V březnu 2015 obdržel pořizovatel 
poslední část stanovisek a proběhla dohodovací jednání s dotčenými orgány. Nevyřešené 
zůstává negativní stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. KHS LK mimo 
jiné vyžaduje nové posouzení druhého napojení průmyslové zóny Jih. Požadavek na řešení 
tohoto napojení je zároveň v souladu s požadavky obyvatel Doubí. Negativní stanovisko bude 
dořešeno v rámci společného jednání k novému návrhu. 

Dne 6. 5. 2015 určený zastupitel seznámil pořizovatele s výsledky jednání ZM, kde ZM svým 
usnesením č. 102/2015 ze dne 30. 4. 2015 schválilo postup pořizování nového ÚP a to 
pořízení nového návrhu ÚP vč. jeho projednání, jak je vyjádřeno ve schváleném 
harmonogramu postupu. Z toho vyplývá znovu se komplexně zabývat jednotlivými 
námitkami obdrženými v procesu pořizování ÚP. Pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem znovu komplexně a v širších souvislostech vyhodnotil výsledky projednání. S 
ohledem na koncepční změny, které vyplývají z jednotlivých námitek, je v souladu s § 53 
odst. 3 nutné návrh ÚP přepracovat. Pořizovatel dále postupuje podle § 51 odst. 3 stavebního 
zákona: „Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit 
nový návrh územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro 
jeho zpracování. K návrhu pokynů si pořizovatel vyžádá stanovisko příslušného úřadu a 
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a 
krajiny. Příslušný úřad ve stanovisku uvede, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska 
vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 
předloží pořizovatel spolu se zdůvodněním zastupitelstvu obce ke schválení. V rozsahu, v 
jakém se tyto pokyny odchylují od zadání územního plánu, jsou jeho změnou.“ 

Z tohoto důvodu předkládá pořizovatel zastupitelstvu města ke sválení pokyny pro zpracování 
nového návrhu ÚP. Pokyny vycházejí z námitek uplatněných v rámci celého procesu 
projednání ÚP. Důraz je kladen na námitky zástupců veřejnosti, kteří ve svých námitkách 
požadovali zásadní koncepční úpravy. 

Hlavními tématy jsou přehodnocení plošného rozvoje území, koncepce zelených pásů a 
ochrana významných zelených veřejných prostranství, úprava prostorové regulace, posouzení 
dopravní koncepce a řešení zásobování tepelnou energií. 

Jedním ze zásadních nových požadavků je vymezení ploch, ve kterých je rozhodování 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu. Centrum města je klíčovým územím, které 
do značné míry určuje kvalitu života ve městě pro jeho obyvatele.  



Dále bude podrobněji prověřena koncepce krajiny, zahušťování zástavby v intravilánu a s tím 
související vhodnost zastavitelných ploch na okraji města. Cílem je redukovat bydlení v 
rodinných domcích na okraji města, které představuje především bariéru mezi městem a 
volnou přírodou sloužící každodenní rekreaci obyvatel. Důraz bude kladen na vhodné 
rozmístění bytů do území. Bude podporována průchodnost územím návrhem „zelených cest“, 
které by měly propojit významné příměstské rekreační celky. 

Bude prověřena možnost intenzifikace ploch výroby. S ohledem na ochranu přírody není 
možné na okraji území města vymezit plochy výroby a zvýšit tak nabídku pracovních 
příležitostí. Cílem intenzifikace ploch výroby je zajistit potenciál pro rozvoj výroby bez 
nutnosti záboru pozemků v příměstské krajině. Nový ÚP vytvoří městu možnost být 
aktivnější v podpoře diverzifikovanějších ekonomických aktivit a využít potenciálu nových 
technologií vznikajících na Technické univerzitě Liberec. 

Koncepce dopravy bude prověřena na základě aktualizovaného dopravního modelu s ohledem 
na minimalizaci negativních dopadů na obyvatele jednotlivých čtvrtí. Nový návrh také prověří 
navržené tramvajové trasy z hlediska efektivnosti jejich provozu.  

Cílem úprav koncepce je nalezení vyššího souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území, posouzení potřeby změn v území s ohledem na veřejný zájem na jejich provedení, 
zdůraznění urbanistických požadavků na využívání a prostorové uspořádání území. 

Nový návrh podpoří naplňování strategie rozvoje města, jejíž aktualizace byla schválena v 
září 2014. Cílem úprav je podpoření kvality bydlení, zvýšení kvality životního prostředí a 
veřejných prostranství zvýšením funkčního využití veřejné zeleně a zelených pásů a zajištění 
udržitelné mobility. 
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