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A VYHODNOCENÍ  KOORDINACE  VYUŽÍVÁNÍ  ÚZEMÍ  Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

A1 VYMEZENÍ A VNITŘNÍ ČLENĚNÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území obce Lázně Libverda zahrnuje jedno katastrální území Lázně Libverda o

rozloze 1323 ha, kde žije trvale 457 obyvatel (2009).

Tab.1: Názvy a číselné kódy katastrálních území:

Katastrální území číslo k.ú. část obce
Lázně Libverda 679381 Lázně Libverda

Obec není dále vnitřně členěna na urbanistické obvody, sčítací obvody či administrativní
části obce.

A2 VYHODNOCENÍ ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

A2.1 POLOHA A POSTAVENÍ OBCE V RÁMCI KRAJE

Obec Lázně Libverda leží asi 140 km severně od Prahy a asi 15 km západně od města
Swieradow-Zdroj v Polsku. Největšími městy v nejbližším okolí jsou Liberec (100 000 obyvatel) a
Jablonec nad Nisou (50 000 obyvatel). Z menších měst položených v blízkosti jsou nejvýznamnější
Frýdlant a nové Město pod Smrkem.

Od 1.1.2000 je řešené území obce Lázně Libverda legislativně součástí Libereckého kraje
se sídlem krajského úřadu v Liberci.  Podle vyhlášky č. 564/2002 Sb. spadá území obce Lázně
Libverda do okresu Liberec.

Řešené  území  obce  Lázně  Libverda  sousedí  po  svém  obvodu  na  severu  s  Novým
Městem pod Smrkem (od osady Peklo po státní hranici), na východě je území ohraničeno státní
hranicí  s  Polskou  republikou  (od  vrcholu  hory  Smrk  po  rašeliniště  Velké  Jizerské  louky,  na
jihovýchodě tvoří hranici Hájený potok a odděluje Lázně Libverdu od k.ú. Bílého Potoka, na jihu
sousedí s Hejnicemi a dále na západě s Raspenavou (Lužec a Peklo).

Prostor  obce  Lázně  Libverda  podle  vymezení  regionů  cestovního  ruchu  (zpracovala
ČCCR – Česká centrála cestovního ruchu, 1999) spadá do širší oblasti č.7 - Frýdlantsko. Celá
oblast  má  ráz  harmonické  krajiny  díky  souladu  přírodních  a  civilizačních  prvků.  Vysoký  podíl
rekreačně  vhodných  ploch  vytváří  příznivé  předpoklady  pro  rozvoj  celoroční  územně  vázané
rekreace s důrazem zejména na krátkodobou a střednědobou rekreaci  a to  především letní  a
lázeňskou léčbu.

Lázně Libverda jsou zařazeny dle rajonizace CR do II. kategorie lázeňských míst. Lázně
mají stanoveno vnitřní, vnější a zájmové lázeňské území a užší a širší ochranné pásmo přírodních
léčivých zdrojů zasahující i na území sousedních obcí.

Území České republiky bylo Českou centrálou cestovního ruchu rozděleno dle přírodních
podmínek na 14 Marketingových turistických regionů. Řešené území spadá do regionu č.8 Český
sever – turistická oblast Jizerské hory (resp. Frýdlantsko), turistická podoblast Frýdlantsko.

V rámci  zpracování  ZÚR  Liberecký  kraj  byly  na  základě  stanovených  ukazatelů
vyhodnoceny  rozvojové  předpoklady  všech  obcí  v Libereckém  kraji.  Hodnocení  a  stanovení
rozvojových předpokladů území obcí bylo založeno na hodnocení vývoje v letech 1991 – 2001 a
dosaženého stavu, který by měl vypovídat o tom, jak se území vyrovnávalo a vyrovnalo s problémy
vývoje v odlišných podmínkách transformačního období.  Čím lépe se  území dokázalo s těmito
problémy vyrovnat, tím má také větší šanci, že tomu bude i v dalším období a naopak.

Hodnocení  rozvojových  předpokladů  zahrnovalo  celkem  šest  dílčích  předpokladů
(faktorů):
• Vzdělanost trvale bydlících obyvatel - stav v roce 2001 (podle sčítání lidu)
• Migrační saldo, tj. rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých za období 1991-

2001
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• Výstavba  rodinných  domků,  resp.  počet  již  trvale  obydlených  rodinných  domů
postavených v letech 1991-2001

• Výstavba ostatních domů pro bydlení, resp. počet již trvale obydlených bytových domů
postavených v letech 1991-2001

• Míra nezaměstnanosti - stav k 30.9.2002 (podle Úřadu práce a ARR Nisa)
• Počet objektů individuální rekreace jako potenciál možné a již probíhající změny na trvalé

bydlení (podle GAREP Brno)

Na bodování jednotlivých předpokladů – faktorů rozvoje v rozpětí od 1 bodu pro nejhorší
úroveň do 5 bodů pro nejlepší úroveň a na jejich součtu je založen výsledný ukazatel předpokladů
rozvoje území každé obce.

Tab.1: Rozvojové p ředpoklady obcí Libereckého kraje, z toho pro obec L ázně Libverda

Název
obce

Obyv

2001

Sez.

uživ.

Celkem uživ

abs na 100

Střed

stav ob

Migr

obrat

Migr

saldo

RD OB

1991-01

Obrat

rel

Saldo

rel

RD

rel

UK

1

UK

2

UK

3

UK

4

UK

5

UK

6

UK

7
Lázně
Libverda 456 724 1180 159 455 390 108 9 0 85,7 237,4 19,8 4 5 2 0 3 2 16

Podle tohoto způsobu hodnocení dosáhla obec Lázně Libverda 16 bodů z 30 možných a
patří k centrům osídlení s průměrnými předpoklady rozvoje, těžícími z přírodní polohy, atraktivního
obytného prostředí, z nabídky ploch pro bydlení a lázeňské funkce.

Tab.2: Rozvojové p ředpoklady obcí Libereckého kraje, z toho pro obec L ázně Libverda  (Koncept ÚPN VÚC
LK)

Význam obce ve struktu ře osídlení
zatížení nadprůměrné
rozvojové předpoklady průměrné
ekonomický potenciál stabilizovaný 
cestovní ruch Středisko regionálního významu

turistická oblast Jizerské hory (resp. Frýdlantsko), turistická podoblast
Frýdlantsko

chráněná památková území nejsou vyhlášena
ochrana přírody a krajiny část území CHKO Jizerské hory, NPR Jizerskohorské bučiny,

NPR Rašeliniště Jizery, PP Klečoviště na Smrku, PK Peklo
ÚSES – NC 83, NC 84, RC 1275, K 23Amb, K 23H
krajinný typ: C zvýšený zájem o ochranu krajiny
lesnatost – 75,8% 

VPS nadmístního významu D30/2 - silnice III/29015 přeložka trasy – Lázně Libverda 

Obec Lázně Libverda byla zařazena v rámci zpracování návrhu ZÚR LK (2007) do SOB 4
Specifické  oblasti  Frýdlantsko.  Jedním  z  úkolů  pro  územní  plánování  je  i  podpora  aktivit
směřujících k posílení významu lázeňského střediska Lázně Libverda.

A2.2 PŘÍRODNÍ VZTAHY A VAZBY

Řešené  území  obce  Lázně  Libverda  se  nachází  v  jihovýchodní  části  Frýdlantského
výběžku v severní části Libereckého kraje v klidném prostředí s množstvím přírodních atraktivit.

Území  obce  Lázně  Libverda  je  téměř  po  celém svém obvodu  spjato  se  sousedními
obcemi rozsáhlými lesními masivy překračujícími do okolních obcí i do Polska. Odvozené vazby
tvoří vymezený systém ÚSES, na velké části území obce je vyhlášena CHKO Jizerské hory (vč.
chráněné  oblasti  přirozené  akumulace  vod).  Hranice  obcí  překračuje  i  Ptačí  oblast  a  NPR
Jizerskohorské bučiny. 

Řešené území obce Lázně Libverda patří do povodí Libverdského potoka vtékajícího do
řeky Smědé vlévající se do řeky Lužické Nisy a tím do úmoří Baltického moře.

A2.3 SOCIOEKONOMICKÉ VZTAHY A VAZBY

Obec  Lázně  Libverda  těží  svoji  atraktivitu,  mimo  jiné,  z charakteru  lázeňského  sídla
s těsnou vazbou na historické centrum obce Hejnice. Tento vztah se přirozeně rozvíjí zejména ve
vzájemném doplnění  některých funkcí  –  vybavenost,  výroba,  technická vybavenost.  Vzhledem
k ostatním okolním obcím je poloha obce Lázně Libverda značně autonomní.
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Obec  Lázně  Libverda  je  obcí  I. stupně,  obcí  s pověřeným  obecním  úřadem  (obec
II. stupně)  i  obcí  s rozšířenou působností (obec III. stupně)  pro obec Lázně  Libverda je  město
Frýdlant, do jehož spádové oblasti obec Lázně Libverda náleží -  dojížďka do středních škol, za
prací, službami, zdravotnictvím (nemocnice), státní správou (finanční úřad, katastrální úřad).

Některé činnosti státní správy jsou dislokovány do Nového Města pod Smrkem (sociální
péče, zemědělství) a Hejnic (stavební úřad).

Do krajského města Liberec dojíždí obyvatelé obce Lázně Libverda za správou, středním
a vysokým školstvím, službami, kulturou, prací apod.

Dostupnost všech těchto obcí je velmi dobrá, Hejnice cca 5 minut, Nové Město 10 minut,
Frýdlant 30 minut, Liberec 50 minut, prostředky hromadné přepravy.

Řešené  území  obce  Lázně  Libverda  je  začleněno  v české  části  Euroregionu  Nisa
vytvořeného příhraničními regiony ČR, SRN a Polska a zahrnující podstatnou část Libereckého
kraje s hlavními středisky Liberec (ČR), Zittau (SRN) a Jelenia Gora (PR).

Na základě zákona č.128/2000 Sb. O obcích, jak vyplývá z následných změn, v úplném
znění  v zákoně  č. 2/2003  Sb.,  je  obec  Lázně  Libverda  členem  dobrovolného  svazku  obcí
mikroregionu  „Sdružení  přátel  Frýdlantska“  a  „Svazku  měst  a  obcí  Jizerské  hory“.  Na  jejich
platformě  se předpokládá těsnější  spolupráce zejména v  oblasti  dopravní  obslužnosti,  rozvoje
cestovního ruchu, zimní turistiky, cykloturistiky apod.

A2.4 DOPRAVNÍ VZTAHY A VAZBY

Silniční síť  řešeného území je tvořena silnicemi třetí třídy, dopravně  nejvýznamnější je
silnice  III/29015,  která  prochází  celou  obcí.  Tato  komunikace  propojuje  osídlení  z Hejnic  přes
Lázně Libverdu, Přebytek, Ludvíkov do Nového Města pod Smrkem. Druhou silnicí je III/29013
spojující Lázně Libverdu s Lužcem pod Smrkem a Raspenavou.

Nejbližší  železniční  tratí  je  lokální  trať  Raspenava  –  Bílý  Potok.  Železniční  zastávka
Hejnice slouží i pro Lázně Libverdu (cca 1,5 km od centra obce).

Dopravní vzdálenosti z obce Lázně Libverda do významných správních středisek osídlení
Libereckého kraje jsou:
• Liberec cca 30 km
• Jablonec nad Nisou cca 45 km
• Frýdlant cca 11 km
• Nové Město pod Smrkem cca 6 km

Územím obce prochází cyklotrasy regionálního významu:

č.3006 Andělka  (Filipovka),  Černousy,  Habartice,  Pertoltice,  Bulovka,  Horní  Řasnice, 
Jindřichovice pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Hejnice, Viničná 
cesta a dále Mníšek, Liberec

č. 3063 (Karolinina) – Raspenava, Peklo, Lázně Libverda.

A2.5 VZTAHY A VAZBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Přes  území  obce  jsou  trasovány  nadřazené  systémy  technické  infrastruktury  -  VTL
plynovodní přivaděč směrem na nové Město pod Smrkem probíhající po západním okraji obce, VN
venkovní  elektrická  vedení,  dálkový  spojový  kabel.  Přímá  provázanost  s okolními  obcemi  je
v systému napojení na skupinový vodovod.

Vyhlášená ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů  na území obce Lázně  Libverda
zasahují rovněž do území okolních obcí. Do řešeného území zasahuje CHOPAV Jizerské hory,
jsou zde umístěny vodní zdroje včetně OP napojené na úpravnu vody Bílý Potok.
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A3 VYHODNOCENÍ  SOULADU  VYUŽÍVÁNÍ  ÚZEMÍ  S ÚPD  VYDANOU
KRAJEM, S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A S DALŠÍMI VSTUP Y

A3.1 VYHODNOCENÍ SOULADU KONCEPCE S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Územní  plán  obce Lázně  Libverda  vytváří  předpoklady  pro  výstavbu  a  pro  udržitelný

rozvoj území,  který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,  pro
hospodářský  rozvoj  a pro  soudržnost  společenství  obyvatel  území  a  který  uspokojuje potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Ačkoliv obec Lázně
Libverda není v PÚR ČR zařazena v žádné rozvojové oblasti a ose, ani specifické oblasti, je s
ohledem na rozvoj  lázeňství  a  potenciál  kvalitního  obytného prostředí  legitimním požadavkem
vedení obce usilovat na základě žádostí občanů o přípravu nových zastavitelných ploch.

Rozvojové plochy účelně využívají proluky a okraje zastavěného území obce  a v rámci
možností územního plánu respektují dosavadní prostorové uspořádání území s cílem dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.

Rozvoj obce uspokojující zájmy jak hlavního hospodářského subjektu – lázní Libverda, tak
obyvatel  obce  –  soukromých  investorů  obytné  výstavby,  respektuje  ochranu  veřejných  zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů – zejména kumulované požadavky ochrany přírody a
krajiny  jako  podstatné  složky  prostředí  života  obyvatel  a  základ  jejich  totožnosti,  ochrany
lázeňských léčebných zdrojů, architektonického a archeologického dědictví.

Územní  plán  obce  Lázně  Libverda  v nezastavěném  území  připouští  v souladu  s jeho
charakterem umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále
taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky pro jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.
Na nezastavitelných pozemcích umožňuje výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem,
který neznemožní jejich dosavadní užívání.

A3.2 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Politika územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR) byla schválena usnesením
vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.2009.  Obec Lázně  Libverda není v  PÚR ČR zařazena v žádné
rozvojové  oblasti  a  ose,  ani  specifické  oblasti.  Územní  plán  Lázně  Libverda  je  v  souladu  s
obecnými požadavky a prioritami územního plánování PÚR ČR s možným územním dopadem na
řešené  území  v  oblasti  rozšiřování  a  zkvalitňování  systému veřejné  dopravy,  podpory  rozvoje
podnikatelských aktivit,  odstraňování starých ekologických zátěží a podpory rozvoje cestovního
ruchu. Další zvláštní požadavky na území obce Lázně Libverda z pohledu PÚR ČR nevyplývají.

A3.3 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z NADŘAZENÉ ÚPD

ÚP VÚC LSRA

Územní plán velkého územního celku Liberecké sídelní regionální aglomerace (ÚPN VÚC
LSRA) schválený dne 11.4.1984 usnesením vlády ČSR č.76/1984 pozbyl platnosti k 31.12. 2009.
V letech 1998-2000 zpracovaná 1.změna a doplněk ÚPN VÚC nebyla schválena.  V roce 2000
zpracované nové průzkumy a rozbory nebyly následovány dalšími etapami.

S ohledem  na  uplynulý  vývoj  v území  jsou  překonány  závazné  směrnice  týkající  se
zejména  rozvoje  průmyslu,  životního  prostředí,  dopravní  a  technické  infrastruktury.  Hlavní
rozvojové aktivity byly v ÚP VÚC LSRA směrovány do pásu osídlení Hrádek nad Nisou - Liberec -
Tanvald, obec Lázně Libverda byla zařazena mezi nestředisková sídla trvalého významu, kam byl
navržen rozvoj bytové výstavby a služeb.

Využití řešeného území obce navrhované v ÚP Lázně Libverda je v kontextu se zásadami
závazné části směrnic i konkrétním záměrem přeložky komunikace III/29015.
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ÚPN VÚC (ZÚR) LIBERECKÉHO KRAJE

V  roce  2001  rozhodlo  Zastupitelstvo  Libereckého  kraje  o  pořízení  Územního  plánu
velkého územního celku Libereckého kraje (dále jen ÚP VÚC LK). Jeho pořizování bylo ukončeno
ve  fázi  projednávání  konceptu.  S  účinností  zákona  č.183/2006  Sb.  o  územním  plánování  a
stavebním  řádu  byla  provedena  transformace  rozpracovaného  ÚP  VÚC  LK  do  nového  typu
územně  plánovací dokumentace kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Libereckého kraje
(dále jen ZÚR LK).

S využitím přechodného ustanovení zákona č.183/2006 Sb., uvedeného v §187, odst.6
bylo aktualizováno zadání ÚP VÚC LK, které věcně vychází z výstupů procesu pořizování ÚP VÚC
LK a stanovuje požadavky pro splnění obsahových náležitostí pro pořízení ZÚR LK. Aktualizované
Zadání ÚP VÚC LK,  splňující  požadavky na ZÚR LK,  bylo schváleno usnesením č.376/02/ZK
z 11.zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.12.2006.

Následně byly zpracovány ZÚR LK včetně Vyhodnocení vlivů ZÚR LK na udržitelný rozvoj
území (SAUL s.r.o., 09/2007) a proběhlo společné jednání o návrhu ZÚR LK a Vyhodnocení vlivů
ZÚR LK na URÚ s dotčenými orgány, ministerstvy a sousedními kraji.

Tento dosud neschválený dokument stanovuje základní uspořádání a limity širšího území,
hlavní koridory dopravy, technické infrastruktury a územní systémy ekologické stability, upřesňuje a
vymezuje rozvojové oblasti a rozvojové osy a další specifické oblasti. Soulad s aktuálně platnou
ÚPD Libereckého kraje bude nadále sledován.

A3.4 POŽADAVKY  VYPLÝVAJÍCÍ  ZE STRATEGICKÝCH  ROZVOJOVÝCH
DOKUMENTŮ

STRATEGICKÉ DOKUMENTY LIBERECKÉHO KRAJE

Územní  plán  Lázně  Libverda  reaguje  na  zpracovanou  a  aktualizovanou  Strategii
regionálního rozvoje Libereckého kraje (schválena usnesením Zastupitelstva  Libereckého kraje
č.9/02/ZK ze dne 22.1.2002), kde jsou definovány základní strategické cíle a směry včetně návrhu
rozvojových aktivit. Řešeného území se z pohledu Strategie regionálního rozvoje týkají především
cíle  a  aktivity  z oblasti  rozvoje  cestovního  ruchu  a  technické  infrastruktury.  Jedná  se  o  tyto
strategické cíle:
• Technická a finanční podpora podnikatelských aktivit
• Koncepční a komplexní řešení potřeb a lokalizace bydlení regionu
• Nabídka rozvojových ploch včetně podmiňující infrastruktury
• Podpora udržitelného rozvoje v zemědělství a obnova venkova

Z pohledu  rozvoje  území  v širších  vztazích  je  důležitým  podkladem  Program  rozvoje
Libereckého kraje 2007 - 2013 (schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.146/04/ZK
ze  dne  15.6.2004),  který  je  základním  střednědobým  taktickým  dokumentem  a  konkretizuje
stanovené strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě  konkrétních opatření a projektů, určuje
jejich nositele.

Program zvýrazňuje mimo jiné snahu o zařazení hospodářsky slabé oblasti Frýdlantska
mezi regiony se soustředěnou pomocí státu. V rámci Programu je rovněž kladen důraz na rozvoj
technické a dopravní infrastruktury, řešeného území obce Lázně  Libverda se dotýkají například
aktivity: rekonstrukce a modernizace regionální sítě silnic III.třídy, místních komunikací, výstavba
cyklistických stezek, dořešení odkanalizování a čištění odpadních vod apod, v první řadě je to však
zvýšení využití dobrých podmínek relativně zachovalého přírodního a životního prostředí pro rozvoj
cestovního ruchu a   turistiky.  Aktuální bude řešení využití  zemědělských pozemků  –  údržba a
tvorba krajiny, podpora alternativních forem zemědělství.
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V gesci  KÚLK  byla  rozpracována  řada  dalších  koncepčních  materiálů  např.  Krajská
zemědělská  koncepce,  Koncepce  ochrany  přírody  a  krajiny,  Strategie  rozvoje  dopravní
infrastruktury kraje,  Surovinová politika  LK  a  další.  V rámci  těchto  dokumentů  se  obce Lázně
Libverda  mohou  dotýkat  zejména  opatření  týkající  se  podpory  malého  podnikání  zejména  v
cestovním  ruchu,  rozšíření  nabídky  a  přístupnosti  různých  forem  a  typů  bydlení,  zkvalitnění
stávající dopravní a technické infrastruktury, optimální využití krajinného a přírodního potenciálu,
péče  o  krajinu  a  její  složky,  revitalizace  zemědělské  prvovýroby,  vypracování  rozvojových
dokumentů a jejich realizace.

Územní plán Lázně Libverda je v souladu s požadavky těchto dokumentů. Navíc Rada LK
dne 15.5.2007 usnesením č.483/07/RK vyslovila podporu sportovně rekreačnímu záměru obce,
jehož realizace však byla z důvodu ochrany přírodního prostředí odložena.

STRATEGIE ROZVOJE CEST. RUCHU TURISTICKÉHO REGIONU JIZERSKÉ HORY

Záměr  vybudovat sportovně  rekreační areál  na území obce Lázně  Libverda je rovněž
jedním z hlavních dlouhodobých projektů Strategie rozvoje cestovního ruchu turistického regionu
Jizerské  hory  (březen  2007)  vydané  Svazkem  měst  a  obcí  Jizerské  hory.  V  ÚP  se  těžiště
sportovně rekreačních aktivit přesouvá k cykloturistice.

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO

Tento dokument je na území obce Lázně Libverda zaměřen rovněž na rozvoj cestovního
ruchu.

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

Obec Lázně  Libverda byla  od roku 1996 přihlášena do POV,  měla  zpracován  vlastní
místní rozvojový program, na základě kterého čerpala dotace. V současné době již obec program
nesleduje.
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B ÚDAJE O SPLN ĚNÍ ZADÁNÍ

B1 ÚDAJE O ZADÁNÍ
Zpracování  územního  plánu  (dále  jen  ÚP)  pro  obec  Lázně  Libverda  bylo  obcí  zadáno

projekční  kanceláři  SAUL  s.r.o.  Liberec  smlouvou  o  dílo  č.027/2005.  První  etapa  (koncept)  je
zpracována na základě  Zadání územního plánu obce Lázně  Libverda schváleného Zastupitelstvem
obce 4.9.2008 usnesením č.15/3 s termínem dokončení 30.04.2009.

Obsah Zadání ÚP byl následně dále projednáván zejména s KÚLK a SCHKOJH za účelem
zajištění schvalitelnosti koncepce ÚP na základě nových skutečností zjištěných při zadávání posouzení
vlivu koncepce ÚP na udržitelný rozvoj a upraven usnesením Zastupitelstva obce č.18/3 z 16.2.2009.

Předmětem díla je vypracování územního plánu obce Lázně Libverda pro celé správní území
obce – katastrální území Lázně Libverda s podrobnostmi a náležitostmi stanovenými novým stavebním
zákonem č.183/2006 Sb. a vyhláškami č.500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.

Územní  plán  je  zpracován  digitálně  ve  formátu  Microstation  nad  vektorovým  digitálním
katastrálním polohopisným mapovým podkladem, digitální výškopis je převzat z databáze ZABAGED.

Hlavním  cílem  pořízení  územního  plánu  je  získání  závazného  územně  plánovacího
dokumentu, jehož pomocí bude možno koncepčně usměrňovat územní rozvoj obce Lázně Libverda při
očekávaných dílčích úpravách cca po 4 letech.

B2 ÚDAJE O SPLN ĚNÍ ZADÁNÍ

a Požadavky  vyplývající  z politiky  územního  rozvoje,  územně  plánovací  dokumentace
vydané  krajem,  popřípadě  z dalších  širších  územních  vztahů  -  jsou  respektovány  s
výjimkou zařazení sportovně rekreačního záměru (lyžařský areál) do koncepce ÚP.

b Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů - jsou respektovány, po
schválení Zadání byly ÚAP dokončeny a do ÚP zapracovány.

c Požadavky na rozvoj území obce - jsou respektovány, i při odložení realizace sportovně
rekreačního záměru obce zůstávají teze o rozvoji turistického ruchu platné.

d Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny)  -  jsou respektovány  s  vyloučením  vymezení  sportovního  území  a
lanovky v nezastavěném území.

e Požadavky  na  řešení  veřejné  infrastruktury  -  jsou  respektovány,  vypuštění  podmínky
kvalitního přístupu ke sportovně rekreačnímu centru s kapacitním parkovištěm u lanovky
tyto požadavky zásadně nemění.

f Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území - jsou respektovány.
g Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - jsou

respektovány.
h Další  požadavky  vyplývající  ze  zvláštních  právních  předpisů  (například  požadavky  na

ochranu veřejného zdraví,  civilní ochrany,  obrany a bezpečnosti  státu, ochrany ložisek
nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými
přírodními jevy) - jsou respektovány.

i Požadavky  a  pokyny  pro  řešení  hlavních  střetů  zájmů  a  problémů  v území  -  jsou
respektovány,  na  základě  dohod  provedených  po  vypuštění  sportovně  rekreačního
záměru z koncepce ÚP není  zpracováno Vyhodnocení vlivů  územního plánu na životní
prostředí jako součást vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

j Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose - tabulkový
výčet  ploch  v  Zadání  je  po  vypuštění  sportovně  rekreačního  záměru  a  pracovním
projednání koncepce ÚP detailně upraven jak formálně (přečíslován), tak obsahově.

k Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich
využití územní studií - jsou respektovány.

l Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem - jsou respektovány.
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m Požadavky  na  vyhodnocení  vlivů  územního  plánu  na  udržitelný  rozvoj  území,  pokud
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast - na základě dohod provedených po vypuštění
sportovně  rekreačního záměru z koncepce ÚP  lze vyloučit  vliv záměru na vymezenou
Ptačí oblast Jizerské hory i evropsky významnou lokalitu Jizerskohorské bučiny a není
nutno ÚP posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí a provést vyhodnocení vlivů ÚP na
udržitelný rozvoj území.

n Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant -  
po vypuštění sportovně rekreačního záměru z koncepce ÚP zůstává zpracování konceptu
odůvodněno navrhovaným rozsahem a umístěním řešených rozvojových lokalit.

o Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání
obsahu  jejich  odůvodnění  s ohledem na charakter  území  a  problémy k řešení  včetně
měřítek výkresů a počtu vyhotovení - jsou respektovány.

B3 ÚDAJE O SPLN ĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP
1. Návrh  ÚP Lázně  Libverda  je  zpracován  v  souladu  se  zákonem č. 183/2006 Sb.  (stavební

zákon)  a  v rozsahu  uvedeném  v Příloze  č. 7  vyhlášky  č. 500/2006  Sb.  v  platném  znění.
Vymezené  funkční  plochy  jsou  v souladu  s obecnými  požadavky na  vymezování  ploch  dle
Hlavy I § 3–19 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

2 V návrhu ÚP je v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a dohodou s příslušnými
DO doplněna etapizace využití návrhových ploch určených k zástavbě

3 Do  textové  a  grafické  části  návrhu  jsou  přiměřeně  zapracovány  požadavky  a  připomínky
SCHKO JH uvedené ve stanovisku z 29. 6. 2009 s tím, že textová i grafická část návrhu byla
konzultována před dokončením návrhu.

4. Návrhové ploch Z48 a Z50 jsou upraveny tak, že plocha veřejné infrastruktury Z48 je přesunuta
severně od komunikace Z49, plocha parkoviště Z50 je zmenšena.

5. V  textové  části  jsou  v rámci  ochrany  kulturních  a  civilizačních  hodnot  upraveny  formulace
týkající  se  evidence  nemovitých  kulturních  památek  a  území  s výskytem  archeologických
nálezů v souladu s koordinovaným stanoviskem KÚLK z 25.6.2009.

6. V textové části  jsou  upraveny  podmínky  využití  nezastavitelných  ploch  (možnosti  staveb
v lokalitě N1).

7. V  dotčených  návrhových  lokalitách  stanovené  regulativy  respektují  podmínky  vymezeného
pásma Přírodního parku „Peklo“.

8. Na základě stanoviska Českého inspektorátu lázní a zřídel MZ ČR z 12.5.2009 jsou přiměřeně
upraveny regulativy využití funkčních ploch a opravena chybná označení ochranných pásem
přírodních léčivých zdrojů (podklad nebyl dodán).

9. Návrh ÚP respektuje zachování průtočnosti koryt neupravených vodních toků dle zákresu ZVS
z 25.5.2009.

10. V textové části jsou v rámci vstupních limitu upraveny formulace v uvedení ochranných pásem
rozvodů el. energie a vzdálenosti ochranného pásma v lesním úseku.

11. Do návrhu jsou na žádost vlastníků při respektování existujících vstupních limitů zařazeny nové
resp. stávající zastavitelné plochy na p.p.č. 171, p.p.č. 186 a p.p.č. 467.

12. Na základě upozornění vlastníka je provedena oprava skutečného stavu na p.p.č. 633/3.
13. Na žádost vlastníka a se souhlasným stanoviskem obce není navrhován Obří sud na zařazení

do Ústředního seznamu nemovitých a movitých kulturních památek.
14. Návrhová plocha Z52 je rozdělena na plochy parkoviště a občanského vybavení.
15. Návrhová plocha Z51 je redukována v souladu požadavky SCHKO JH
16. V návrhové  ploše  Z13  je  respektováno  stávající  odstavné  parkoviště  a  plocha  přináležící

k bytovým domům.
17. Návrhová nezastavitelná plocha N3 je zrušena.
18. Do zpracování Návrhu ÚP je pro zneškodnění odpadních splaškových vod vybrána varianta č.

1 – výstavba nové čistírny odpadních vod s kapacitou pod 2000 EO umístěná na pozemku
stávající ČOV.
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C KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ VYBRANÉ VARIANTY P ŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

C1 VYHODNOCENÍ  ÚČELNÉHO  VYUŽITÍ  ZASTAVĚNÉHO  ÚZEMÍ  A
ROZVOJOVÝCH POTŘEB OBCE

C1.1 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území obce, jehož vymezení bylo aktualizováno v dubnu 2009, je do značné
míry vyplněno stavební strukturou obce. Dosud nezastavěné části zastavěného území jsou tvořeny
pozemky,  jejichž  využití  je  omezeno  limity  využití  území,  nepříznivými  stavebně  technickými
podmínkami,  dočasnou  nemožností  napojení  na  technickou  a  dopravní  infrastrukturu  nebo
aktuálním  nezájmem vlastníků  o  zastavění.  Na  části  těchto  pozemků  již  byla  vydána  územní
rozhodnutí a stavební povolení.

Nově navržené zastavitelné plochy jsou přednostně navrženy v zastavěném území tak,
aby  jeho  potenciál  pro  zástavbu  byl  plně  využit  při  zachování  a  doplnění  funkčního  systému
městské zeleně.  S ohledem na rozvojové potřeby jsou nové zastavitelné plochy navrženy i  za
hranicí zastavěného území.

S ohledem na stanoviska dotčených orgánů státní správy jsou dílčí lokality Z24, Z29-část
(Z54),  Z35,  Z36,  Z37,  Z44-část  (Z55)  ploch smíšených obytných –  venkovských zařazeny do
II. etapy  s  tím,  že  zahájení  využívání  lokalit  II.  etapy  výstavby  je  podmíněno  zpracováním
vyhodnocení využití návrhových lokalit I. etapy a jeho posouzením příslušnými DO (CHKO, KÚ)

C1.2 VYHODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH POTŘEB OBCE - DEMOGRAFIE

DLOUHODOBÝ VÝVOJ POČTU OBYVATELSTVA

V dlouhodobém vývoji počtu trvale bydlícího obyvatelstva se v Lázních Libverda projevuje
trend postupného mírného poklesu. Od 90. let 20. století je trvalý pokles pozastaven, projevuje se
dokonce mírný nárůst počtu a velikost obce je s menšími výkyvy stabilizována v intervalu 400 –
500 trvale bydlících.

Tab. č.1 Počet trvale bydlících obyvatel ve vybraných S čítání lidu, dom ů a bytů

Rok 1869 1930 1950 1961 1971 1980 1991 2001
Počet obyvatel 924 719 502 478 450 388 389 456

Zdroj: Retrospektivní lexikon obcí ČR

Po roce 2001 zůstává populační vývoj  obce bez významných změn,  její  velikost  se i
nadále pohybuje na hranici 450 trvale bydlících.

Tab. č.2 Počet trvale bydlících obyvatel po roce 2001

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Počet obyvatel 455 448 452 453 459 446 453

Zdroj: ČSÚ Liberec

Na  stabilizaci  této  velikosti  nebo  mírném  přírůstku  obyvatelstva  se  podílí  převážně
příznivá migrace obyvatelstva, která bude mít i v dalším populačním vývoji obci zásadní význam.

Tab. č.3 Bilance obyvatelstva

Rok Přirozený p řírůstek Migra ční p řírůstek Celkový p řírůstek
1996 1 -1 0
1997 1 18 19
1998 1 12 13
1999 -2 10 8
2000 3 2 5
2001 3 -4 -1
2002 -4 7 3
2003 2 -9 -7
2004 2 2 4
2005 1 0 1
2006 2 4 6
2007 6 -19 -13

Zdroj: ČSÚ Liberec
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STRUKTURA OBYVATELSTVA

Pro další populační vývoj obce je rozhodující věková struktura obyvatelstva. Vývoj věkové
struktury obce za posledních 30 let odpovídá změnám ve struktuře obyvatelstva ČR a Libereckého
kraje – snižování podílu osob v předproduktivním věku, růst podílu osob v poproduktivním věku a
růst průměrného věku obyvatelstva.

Tab. č.4 Věková struktura obyvatelstva

Věková skupina SLDB 2001 Stav 31.12.2008
0 – 14 let 87 (19,1%) 72 (15,9%)
15 – 64 let 318 (69,7%) 327 (72,2%)
nad 65 let 51 (11,2%) 54 (11,9%)
Celkem obyvatelstvo 456 (100%) 453 (100%)

Zdroj: ČSÚ Liberec

Tab. č.5 Průměrný v ěk obyvatelstva
Rok

1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Počet let 36,0 36,2 35,9 35,9 36,3 37,0 37,6 38,1 38,3

Zdroj: ČSÚ Liberec

V dalším rozvoji obce je potřeba zohlednit trend stárnutí populace a vytvořit podmínky pro
pokrytí potřeb nejstarší věkové skupiny obyvatelstva.

BYDLENÍ A BYTOVÝ FOND

Tab. č.6 Bytová výstavba v obci v letech 1998 - 2008

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dokon čené byty
celkem 15 - - - - - - 4 - - 3 

v tom:            

rodinné domy - - - - - - - 3 - - 2 

bytové domy - - - - - - - - - - - 

nástavby, p řístavby,
vestavby k RD - - - - - - - 1 - - 1 

nástavby, p řístavby,
vestavby k BD 15 - - - - - - - - - - 

nebytové stavby - - - - - - - - - - - 

nebytové prostory - - - - - - - - - - - 

byty v DPS - - - - - - - - - - - 
Zdroj: ČSÚ Liberec

Z  vývoje  bytové  výstavby  je  zřejmé,  že  za  posledních  10  let  byly  nejvýznamnějším
obdobím roky 1997 – 1998, kdy probíhala výstavba střešních nástaveb na panelových domech.
Stávající  výstavba  rodinných  domů  je  minimální,  přičemž  právě  migrace  obyvatelstva  je
v současné době jediným populačním zdrojem obce.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE
• současná struktura obyvatelstva není schopna zajistit výrazné přírůstky obyvatelstva
• migrace  bude  i  nadále  jediným  možným  zdrojem  přírůstků  obyvatelstva  a  struktura

migrantů ovlivní další populační vývoj obce
• pro udržení velikosti obce je nutné vytvořit  podmínky pro nové kvalitní bydlení a získat

nové obyvatelstvo
• návrh  nové výstavby pro bydlení  bude rozhodujícím faktorem pro výhledovou velikost

obce
• v rozvoji obce je potřeba zohlednit rostoucí potřeby služeb pro nejstarší věkovou skupinu

obyvatelstva
• pokud  v rozvoji  obce  dojde  k realizaci  nové  bytové  výstavby,  je  potřeba  počítat

s rozšířením kapacity stávající mateřské školky o 1 novou třídu pro přibližně 20 dětí
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C2 VYHODNOCENÍ  SOULADU  KONCEPCE  ROZVOJE  ÚZEMÍ  OBCE  S
POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT V ÚZEMÍ

C2.1 CIVILIZAČNÍ HODNOTY

V řešeném území se nachází lázeňské místo Lázně Libverda. Platný statut lázeňského
místa  Lázně Libverda  byl  vydán  usnesením  rady  SČKNV  Ústí  nad  Labem  dne  8.12.1982  s
účinností dnem 15.4.1983.

Omezení vyplývající z lázeňského statutu vztažená k vnitřnímu a vnějšímu lázeňskému
území zakreslenému ve výkresu  č.6 - Koordinační výkres grafické  části  odůvodnění ÚP budou
respektována.

Indikační  zaměření  přírodních  léčebných  lázní  dle  platného  indikačních  seznamu pro
lázeňskou péči je onemocnění srdce, cév, krevního oběhu a onemocnění pohybového aparátu.

PAMÁTKOVÁ OCHRANA

V řešeném  území  není  vymezena památková  zóna.  Aktualizovaný  výčet  nemovitých
památek je uveden v následující tabulce a zakreslen včetně návrhu na zařazení areálu Obří sud ve
výkresu  č.6  -  Koordinační  výkres  grafické  části  odůvodnění  ÚP.  Ochranné  režimy  z hlediska
památkové péče budou respektovány.

Tab. č.1 Nemovité památky na území obce Lázn ě Libverda (07938)

Číslo rejst říku Památka Část Poznámka
20567/5-4375 areál lázní dům čp.82

kolonáda
pavilón Kristiánova zřídla
pavilón Eduardova zřídla
pavilón Mariánského zřídla
gloriet
pavilónek

34266/5-4377 dům čp.116
20341/5-4383 dům čp.113
33724/5-4384 areál zámku zámek č.p. 114

branka s vázami
41950/5-4385 areál domu

čp.117
dům č.p. 117
ohradní zídka

53323/5-4376 dům čp.13 2008 NPÚ ÚOP v Liberci podán na MK ČR podnět na
zrušení památkové ochrany (neexistuje)

54657/5-4386 p.p.č.21 2008 NPÚ ÚOP v Liberci podán na MK ČR podnět na
zrušení památkové ochrany (neexistuje)

Zdroj: NPÚ ÚOP v Liberci dne 10.4.2009 (Mgr. Petra Šternová)

Podnět na zrušení památkové ochrany byl podán u objektů, které již neexistují nebo zcela
ztratily  památkové  hodnoty.  Podněty  vycházejí  z projektu  „Obnova  identifikace  nemovitých
kulturních památek v České republice“.

V  minulosti  rozpracovaný  a  projednávaný  návrh  na  zřízení  krajinné  památkové  zóny
Hejnice – Libverda (Památkový ústav Ústí nad Labem), která měla zajistit vyšší stupeň ochrany
objektů v sídlech i rozptýlených v krajině, nebyl schválen a o jeho aktualizaci se neuvažuje.

Celé řešené území leží na ÚAN III s výskytem lokalit ÚAN II (viz tabulka).

Tab. č.2 Území archeologických nález ů (ÚAN) 

Obec Katastrální území Číslo SAS ČR Typ ÚAN Název ÚAN Popis lokalizace

Lázně Libverda Lázně Libverda 03-14-04/2 II Lázně Libverda areál vsi s prameny
Zdroj: Národní památkový ústav

Na kategorie území s archeologickými nálezy UAN II - III se vztahuje povinnost vyplývající
z § 21 - 24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění - respektovat § 22
tohoto zákona, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoliv zemní práce,
při  nichž může být  objeven archeologický nález ve smyslu § 23,  povinni  tento záměr  oznámit
Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit  jemu nebo organizaci  oprávněné k archeologickým
výzkumům provádět na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
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C2.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY

GEOMORFOLOGIE

Terén  řešeného území je značně členitý a krajinářsky velice hodnotný. Ráz krajiny má
charakter pahorkatiny  členitého předhůří Jizerských hor. Podle typologického  členění reliéfu  ČR
(Balatka) je území obce situováno na rozhraní plochých vrchovin představovaných Frýdlantskou
pahorkatinou na severu a hornatých vrásno-zlomových struktur Jizerské pahorkatiny. Obě jednotky
jsou součástí regionu Západních Sudet. V řešeném území se nachází nejvyšší vrchol Jizerských
hor - Smrk – 1 124 m n.m.

GEOLOGIE

Centrální část Frýdlantského výběžku, tedy i území obce Lázně Libverda, budují svory a
fylity v mocném prohnutém oblouku, který probíhá zhruba ZV směrem uprostřed Jizerských ortorul,
a to z Raspenavy až do Wojciesage v Polsku. Jejich poloha je konkordantní v ortorulách, jimiž jsou
na okrajích metamorfovány.  V nepříliš mocných  čočkách se vyskytují  jílové břidlice,  krystalické
vápence a kvarcity. Drobnozrnná ortorula vystupuje při basi svorového komplexu právě v oblasti
Lázní Libverda a pokračuje podél SZ okraje Smrku.

Pokryvné  útvary  jsou  tvořeny  zvětralinami  matečných  hornin,  na  severu  a  jihu  pak
pokryvnými útvary glacifluviálních štěrkopískových akumulací. Aluviální náplavy jsou jen v úzkých,
lokálních  polohách  podél  vodoteče.  Svahové  sedimenty  tvoří  produkty  zvětralinového  pláště -
písčité jíly s úlomky o mocnosti až několika metrů v závislosti na morfologii terénu.

STABILITA SVAH Ů

V řešeném území se nenachází  žádná aktivní sesuvná území, s ohledem na morfologii
terénu je však nutné s možným rizikem snížené stability při umisťování staveb počítat. V blízkosti
osady Přebytek je na hranicích katastrálního území obce evidováno jedno poddolované území
s nepřesnou lokalizací, s těžbou rud ukončenou v 18.století.

ZÁKLADOVÉ POM ĚRY

Morfologické poměry obce nejsou z hlediska zakládání zcela příznivé. Údolí protažené ve
směru V-Z podél Libverdského potoka je dosti  sevřené a svahy příkré.  Podle  ČSN 731001 se
takovéto staveniště charakterizuje jako podmínečně vhodné, protože je nutné počítat se změnami
v celkovém uspořádání zakládaných staveb. Hydrogeologický vrt v údolní nivě potoka zastihl 14 m
zahliněných štěrkopísků na svorovém podloží. Další průzkumný vrt prošel 15 m slídnatých písků
na svorovém podloží. Pokryv písků směrem od potoka do strání klesá.

Podle  ČSN  je  základová  půda  klasifikována  jako  třída  B-9  s  hodnotou  odvozeného
normového namáhání při  šířce základu 0,5 m 0,3 MPa. Hladina podzemní vody bude kolísat od
0,6 m  do  3,0 m  podle  polohy  v  území.  Vzhledem ke  svému chemickému složení  bude  voda
negativně působit na betonové konstrukce (uhličitanová agresivita).

RADONOVÉ RIZIKO

Kromě primárního obsahu uranu v horninách a jejich zvětralinovém plášti se podílí  na
výsledné  objemové  aktivitě radonu  pórovitost  a  propustnost  hornin,  jejich  zrnitost,  vlhkost  a
tektonické porušení. Právě v horninách krystalinika dochází k integraci těchto faktorů.

Podle odvozené mapy radonového rizika, zpracované kolektivem ÚÚG Praha, Geofyzika
Praha,  PFKÚ  Praha  a  ÚP  Liberec,  nachází  se  řešené  území  v  kategorii  vysokého  rizika  -
3.kategorie  -  s  objemovou  aktivitou  222Rn  větší  než 70  kBq.m-3 při  střední  propustnosti
geologického podloží. Průměrné obsahy uranu, zjištěné v referenčních plochách, činí 3,8 ppm U. V
případě stavební činnosti je nutné aktuální situaci staveniště ověřit radonovým průzkumem.

NEROSTNÉ SUROVINY

V současné době se v katastrálním území nenachází žádné chráněné ložiskové území,
dobývací prostor ani další perspektivní či prognózní ložiska. Dle vyjádření Obvodního báňského
úřadu  v Liberci  není  v katastru  obce  Lázně  Libverda  povolena  těžba  vyhrazených  ani
nevyhrazených nerostů.
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Na základě dosud platného Výnosu MZ č.j. LZ/3-2884-442-6.9.1960 ze dne 19.9.1960 je
evidován přírodní  léčivý  zdroj  pro Lázně  Libverda a to ložisko rašeliny „Jizerka“  mimo řešené
území. Vzhledem k jeho nesmírné přírodovědné a krajinářské cennosti a výlučnosti je nereálné
tento zdroj v budoucnu využívat (viz NPR Rašeliniště Jizerky).

V katastrálním území Lázně Libverda je evidováno jedno poddolované území po těžbě
železné rudy.

Tab. č.3 Poddolovaná území
Klíč Název Surovina Rozsah Rok  po řízení

záznamu
Stáří Signatury

2815 Lázně Libverda-Přebytek Železné rudy systém 1984 do 18. století GF P007330 - GF P007840

Obr.: Poddolovaná území

HYDROGEOLOGIE

Obr.: Hydrologické povodí

Tab. č.4 Vymezení útvar ů podzemních vod

ID útvaru Plocha [km 2] Název útvaru Ned ělitelné/d ělitelné útvary

64130 701,6 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy Dělitelný

Zdroj: Plány povodí Horního a Středního Labe, PLa 2008

Zdroje  podzemních  vod  jsou  vázány  především  na  útvar  podzemních  vod  64130
Krystalinikum  Jizerských  hor  v povodí  Lužické  Nisy,  dříve  hydrogeologický  rajón  č. 641
Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor (Olmer a kol. 1990). 
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Puklinový systém granitoidů se jeví jako příznivý pro usměrněné proudění podzemních
vod a zvětralinový plášť je dobře propustný. Horniny krystalinika jak svými sevřenými puklinami,
tak eluviem, jsou často velmi špatně propustné. Režim podzemních vod se liší - v písčitém eluviu
granodioritů je většinou hladina podzemní vody volná, v eluviu krystalinika je často napjatá.

Při  jižním  okraji  rajonu na zlomovém pásmu vznikají  minerální  vody.  Oxid  uhličitý  se
uvolňuje při okraji plutonu jako poslední produkt dokončující se metamorfosy, cirkuluje po styčné
ploše  plutonu,  odděluje  se  od  ní  a  vystupuje  k  povrchu.  Vývěry  jsou  soustředěny  do  Lázní
Libverda, kde jsou lázeňsky využívány, a do údolí Ztraceného potoka, kde přepadají do povrchové
vodoteče.  V Lázních  Libverda  vyvěrá  kyselka  podél  puklin  ve  svorovém  pruhu  v  blízkosti
křemenců, které jsou jejich pásmem tvoření. V lázních Libverda je v údolí Libverdského potoka z
bývalých tří pramenů jímán pouze jeden - pramen Christian. Výskyt minerální vody je kalcium-
bikarbonátového typu,  tedy vody,  které získávají svoji  mineralizaci v horninách žulových a jsou
metamorfovány  v horninách  rulových  a  svorových.  Kysličník  uhličitý  je  hlubinného  původu  a
vystupuje po styčné ploše žul  s jejich pláštěm a v nejsvrchnější  části  své cesty se odděluje  a
používá prvovýstup nejotevřenějších nejmladších linií.  Jako lázeňské zřídlo se používají převážně
vrty S1A hl.109,8 m, S2A hl.129,9 m a BJ 5 hl.65,0 m.

Celková  vydatnost  je  asi  90  l/min  (Myslil,  Chalupský  1962).  Obsah  volného  CO2 je
přibližně 2 870 mg/l při teplotě 1000 C.

Území s minerálními vodami je přísně chráněno, jsou zakázány vrtné práce, ochranná
pásma I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Libverda byla stanovena
výměrem ministra zdravotnictví č.j. LZ/3-2884-442-6.1.60 ze dne 20.1.1960.

HYDROGRAFIE

Řešené území náleží k povodí Lužické Nisy, resp. Odry a k úmoří Baltského moře. Podél
Smědé prochází hranice odběrů povrchové vody (Jizerské hory) a podzemní vody (Frýdlantský
výběžek). Z hlediska organizace dle SVP patří  řešené území do oblasti  Horní a Střední Labe,
Střední  Labe 3,  hydrologické  pořadí  základního  povodí  2-04-10,  hlavní  recipient  území
2-04-10-006 Libverdský potok, který ústí do říčky Smědé v ř.km 35.

Smědá a Libverdský potok představují vodohospodářské toky, ostatní bezejmenné toky
jsou pravostranné a levostranné přítoky Libverdského potoka. Lokality Z31, Z33, Z37, P5, P6 resp.
Z43 jsou v kontaktu  s  neupravenými  vodními  toky Z  Od Kočičích  kamenů  resp.  Od Kočičích
kamenů, jejichž průtočnost musí být zachována.

Celý  levý  břeh  a  část  území  Libverdy  na  pravém břehu  Libverdského  potoka  leží  v
CHOPAV Jizerské  hory,  která  byla  zřízena  nařízením  vlády  ČSR  č.40/78.  Hranice  je  totožná
s hranicí CHKO Jizerské hory.

Vedle nevýznamných lokálních studní se v řešeném území nenacházejí žádné veřejné či
plošné zdroje pitné vody kromě prameniště u Jizerské chaty s vyhlášeným OP.

V  řešeném  území  je  vymezeno  inundační  území  podél  části  Libverdského  potoka,
nejedná se o vyhlášené záplavové území.

PŮDNÍ POMĚRY

Dle souhrnných údajů o zastoupení jednotlivých druhů pozemků zaujímají lesní půdy v
řešeném  území  podstatnou  část  –  výměru  1 003,8862 ha,  t.j  75,8 %  z  celkové  výměry
katastrálního  území,  jsou  soustředěny  hlavně ve  formě velkých  komplexů,  ojediněle  v jejich
okrajích i ve formě drobných lesů.

Zemědělské půdy zaujímají v řešeném území 261,4015 ha celkem, t.j. 19,8 % z celkové
výměry katastrálního území, z toho orná půda 58,6592 ha, zahrady 17,2782 ha, louky 73,4238 ha,
pastviny 112,0403 ha.  Z celkové výměry zemědělské půdy 19,8 %  činí  podíl  orné půdy 4,4 %,
zahrad 1,3 %, sadů 0,0 %, luk 5,5 %, a pastvin 8,6 %.

KLIMATOLOGIE

Řešené území  obce  Lázně Libverda  je  členěno do tří  klimatických  jednotek,  veškeré
osídlené území obce je v klimatické jednotce MT7, východní část území ležící v oblasti Jizerských
hor je v klimatické jednotce CH7, nejvýše položená část - hora Smrk a okolí v jednotce CH6.
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Dle  údajů hydrometeorologické  stanice  Hejnice  činí  dlouhodobý  roční  průměr  teplot
vzduchu 7,9° C a dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek 974,7 mm. V lokalitě Lázně Libverda
převládá západní a severozápadní proudění vzduchu. Toto má význam i s ohledem na transport
plynných škodlivin ze zdrojů mimo území České republiky.

ZÁJMY OBECNÉ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

Významné krajinné prvky (VKP) „ze zákona“  (dle § 3 zákona č.114/92 Sb. o ochraně
přírody a krajiny): veškeré „lesy“ (dle členění katastru nemovitostí tzv. lesní pozemky, dle členění
LHP/LHO tzv. porostní plocha), vodní plochy (vodní toky a vodní plochy), rybníky (vodní plochy) a
údolní nivy (obecně pozemky hydromorfních půd v okolí vodních toků, v úžlabích apod. - zde gleje
na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků)“ – grafické znázornění viz příslušná grafická
část dokumentace v druhovém členění pozemků dle KN.

Obr.: Orienta ční znázorn ění lokalizace VKP ze zákona v řešeném území (bez m ěřítka)

Zdroj: ÚAP ORP Frýdlant

Registrované  VKP :  v řešeném  území  se  tato  kategorie  obecné  ochrany  přírody
nevyskytuje (důvodem je naprostá většina řešeného území náležející v-ZCHÚ, kde nejsou VKP
registrovány).

Územní  systém  ekologické  stability  (tvořený  zde  jednotlivými  vymezenými  prvky
nadregionálního, regionálního i místního významu): viz kap. C5.3.

Přírodní park : „Přírodní park Peklo“ byl (dle zákona č. 114/92 Sb., § 12, odst. 3) vyhlášen
nařízením někdejšího Okresního úřadu Liberec č. 4/97 ze dne 18.6.1997 na rozloze 1 850 ha.
Rozkládá se ve Frýdlantské pahorkatině, při severním okraji CHKO Jizerské hory. Zahrnuje údolí
říčky Lomnice s přítoky a údolí Pekelského potoka, s výraznými vrchy Chlumem (495 m n.m.) a
Pekelským vrchem (486 m n.m.). Značnou část území zaujímají lesní porosty, většinou smrkové,
místy  však  s dosud  hojným bukem.  V nižších  polohách  přistupují  louky  a  pastviny,  biologicky
významná jsou mokřadní lada.
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Obr.: Orienta ční znázorn ění lokalizace P řP Peklo (bez m ěřítka):

Zdroj: ÚAP ORP Frýdlant

Lokality výskytu zvlášt ě chrán ěných druh ů rostlin a živo čichů:  Vzhledem k absenci,
resp.  nedostupnosti  podrobnějších  údajů,  lze  odůvodněně  předpokládat  výskyt  těchto  druhů
mozaikovitě v v-ZCHÚ, m-ZCHÚ a na území Evropsky významných lokalit a Ptačí oblasti. Bližší
možné údaje – viz výsledky podrobného terénního mapování NATURA 2000 (databáze AOPK ČR).

Přechodn ě chrán ěné plochy : v řešeném území se tyto plochy nevyskytují.

VYHODNOCENÍ KRAJINÁŘSKÝCH HODNOT

Viz kapitola C5.3.

ZÁJMY ZVLÁŠTNÍ OCHRANY P ŘÍRODY A KRAJINY

Řešené území je velmi bohaté na zastoupení kategorií zvláštní ochrany.

„Velkoplošná“  zvlášt ě  chrán ěného území  (v-ZCHÚ) :  představuje  Chráněná  krajinná
oblast Jizerské hory.
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Obr.: Orienta ční znázorn ění CHKO Jizerské hory a zónace odstup ňované ochrany p řírody:

Zdroj: ÚAP ORP Frýdlant, dle podkladů Správy CHKO Jizerské hory

Podstatná část  řešeného území je  součástí  „Chráněné krajinné oblasti  Jizerské hory“
(CHKO JH), která byla vyhlášená výnosem MK č. 13853/67 ze dne 8.12.1967 s cílem uchovat
nejcennější  ekosystémy  a  zároveň  věnovat  maximální  úsilí  celkové  revitalizaci  poškozeného
přírodního  prostředí,  s  dostatečným  prostorem  pro  společenský  a  hospodářský  život  obcí
a ekologicky  únosné  rekreační  a  sportovní  aktivity.  CHKO JH  je  charakteristická  vysokým
zastoupením lesní půdy, vodoakumulačním systémem, existencí zbytků přirozených ekosystémů a
harmonicky utvářenou zemědělskou krajinou,  bohatou na nelesní zeleň  a  urbanistické hodnoty
(významnou  součástí  CHKO JH  je  nelesní  krajina  s  převažujícími  loukami  a  pastvinami  a  s
dochovanými stavbami tradiční lidové architektury).

Ochranný  režim  v CHKO JH  je  diferencován  dle  jednotlivých  vymezených  zón
odstup ňované  ochrany  p řírody  (dle  Protokolu  o  vymezení  zón  CHKO  JH  –  MŽP ČR,  č.j.
OOP/6650/95 z 20.12.1995):

I.  zóna  přírodní  je  tvořena nejcennějšími  partiemi oblasti  vesměs přirozených lesních
ekosystémů  přírodě  blízké  druhové  skladby,  a  většinou  na  plochách  m-ZCHÚ či  EVL.  Cílem
ochrany je konzervace a uchování přírodních a kulturních hodnot. 

Území  I.  zóny  je  pro  jakékoliv  změny  využívání  pozemků  prakticky  nedotknutelné,
případné veškeré činnosti dotýkající se těchto území a zájmů ochrany přírody jsou realizovatelné
pouze za souhlasu orgánu ochrany přírody (Správa CHKO Jizerské hory).

Do  II.  zóny  polop řírodní  jsou  zařazena  území  s významnými  přírodními  hodnotami,
převážně lesní ekosystémy s částečně pozměněnou druhovou skladbou. Dále jsou sem zařazena
území nezbytná pro uchování hodnot  v I.  zóně  a  vybrané enklávy luk  a pastvin s hodnotnými
objekty  lidové  architektury.  Cílem  je  uchování  přírodních  a  kulturních  hodnot  a  postupné
přibližování  přirozeným  ekosystémům  s vyšší  ekologickou  stabilitou  s usměrňováním  lidské
činnosti v tomto smyslu.

Na  území  II.  zóny  lze  umisťovat  a  povolovat  pouze  stavby  pro  ekologicky  vhodné
hospodaření  na  zemědělské  a  lesní  půdě  a  stavby  pro  bydlení  a  služby  v místě  nezbytné,
důsledně respektující historickou strukturu zástavby a architekturu místních lidových staveb.
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Do  III.  zóny  kompromisní  jsou  zařazena  území  značně  pozměněná  lidskou  činností
s místně uchovanými přírodními hodnotami, zejména lesní ekosystémy se značně  pozměněnou
druhovou skladbou, zemědělská půda s převahou trvalých travních porostů s neúplným systémem
ekologické stability a nesouvisle a rozptýleně zastavěné části sídel s převahou dochované místně
tradiční zástavby.  Cílem je ochrana dochovaných přírodních prvků  a uchování krajinného rázu,
dotvoření  funkčního  systému  ekologické  stability  krajiny  zvyšováním  druhové  a  prostorové
pestrosti ekosystémů, zejména usměrňování činností v tomto smyslu.

Na území III.  zóny lze  umisťovat  a povolovat  stavby v místě  potřebné pro ekologicky
vhodné hospodaření na zemědělské a lesní půdě, s vodami, horninami, větrnou a sluneční energií
a stavby  pro  bydlení,  služby  a  ekologicky  nezávadnou  drobnou  výrobu,  respektující  typickou
urbanistickou  strukturu  zástavby,  napojenou  na  stávající  trvale  sjízdné  komunikace  a
architektonicky navazující na místně tradiční a slohové stavby.

Do  IV.  zóny  okrajové  jsou  zařazena  urbanizační  území,  včetně  územní  rezervy,  a
intenzívně  obhospodařovaná  zemědělská  krajina  s převahou  orné  půdy  s nedostatečným
systémem ekologické stability.  Urbanizační území zahrnují současná souvisle zastavěná území
sídel, včetně  navazující územní rezervy, a propojujících inženýrských a dopravních koridorů  ve
vymezení  nepoškozujícím přírodní  stav a hodnotu krajiny.  Cílem je zabezpečení dostatečného
urbanizačního  prostoru  pro  rozvoj  obcí  při  respektování  základních  ochranných  podmínek
krajinného rázu a v zemědělské krajině vytvoření funkční kostry ekologické stability.

Na území IV. zóny lze umisťovat a povolovat stavby pro bydlení, rekreaci a sport, služby,
ekologicky  neškodnou  výrobu,  zemědělské  hospodaření,  technické  a  dopravní  vybavení,
napojitelné na inženýrské a dopravní koridory urbanizační kostry při respektování krajinného rázu
a přírodních prvků (vodních toků s břehovými porosty, parků a kvalitní vzrostlé zeleně).

„Maloplošná“  zvlášt ě  chrán ěných  území  (m-ZCHÚ) :  představuje  kategorie  národní
přírodní rezervace (NPR) a přírodní památka (PP) a Památný strom:

Obr.: Orienta ční znázorn ění lokalizace m-ZCHÚ (bez m ěřítka)

Zdroj: ÚAP ORP Frýdlant, dle podkladu Správy CHKO JH
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NPR JIZERSKOHORSKÉ BUČINY

v řešeném území část, jejíž součástí je původní m-ZCHÚ Tišina, NPR má vymezené OP
kód AOPK: 2058
celková výměra [ha]: 950,93
příslušný orgán ochrany přírody: Ministerstvo životního prostředí
odborné pracoviště ochrany přírody AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory
předmět ochrany: původní smíšený les, významné geomorfologické útvary, dochovaná rostlinná a

živočišná společenstva
kategorie IUCN: přísná rezervace - ochrana původní přírody
ochranné pásmo: vymezeno
vyhlašovací dokumentace: vyhláška MŽP ČR č. 200/1999 Sb. z 16.8.1999

NPR RAŠELINIŠTĚ JIZERY

v řešeném území část, NPR má vymezené ochranné pásmo
kód AOPK: 366
celková výměra [ha]: 189,11
příslušný orgán ochrany přírody: Ministerstvo životního prostředí
odborné pracoviště ochrany přírody AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory
předmět ochrany: bilaterální rašeliniště s meandrujícím tokem Jizery
kategorie IUCN: řízená rezervace 
ochranné pásmo: vymezeno
vyhlašovací dokumentace: vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. z 11.6.1992

výnos MK ČSR č. 17.094/87-VI/2 z 21.12.1987

PP KLEČOVIŠTĚ NA SMRKU
kód AOPK: 1792
celková výměra [ha]: 0,83
příslušný orgán ochrany přírody: Správa CHKO Jizerské hory
odborné pracoviště ochrany přírody AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory
předmět ochrany: jediná lokalita kleče na minerálním podkladu v Jizerských horách
kategorie IUCN: řízená rezervace 
ochranné pásmo: ze zákona
vyhlašovací dokumentace: vyhláška SCHKOJH č. 1/1995 z 6.11.1995

„Památný strom“  - v řešeném území není evidován výskyt památných stromů, skupin či
jejich stromořadí.

ZÁJMY MEZINÁRODNÍ  OCHRANY P ŘÍRODY A KRAJINY  –  SOUSTAVA „NATURA
2000“

Řešené území je bohaté na zastoupení ploch v mezinárodní ochraně přírody a krajiny:

Evropsky  významná  lokalita  Jizerskohorské  bu činy  CZ0510400  (kód  AOPK  2865),
v řešeném území část:  vyhlašovací dokumentace nařízení vlády č.  132/2005 Sb. z 22.12.2004,
celková výměra 3 536,9561 ha, předmětem ochrany jsou lesy svazu TILIO-ACERION na svazích,
sutích a v roklích, chamofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, bučiny asociace LUZULO-
FAGETUM a  ASPERULO-FAGETUM, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem
horským. EVL je v územním překryvu s CHKO Jizerské hory, NPR Jizerskohorské bučiny a Ptačí
oblastí Jizerské hory.

Evropsky významná lokalita Rašeliništ ě Jizery CZ0510415  (kód AOPK 2879), v řešeném
území  část:  vyhlašovací  dokumentace  nařízení  vlády  č.  132/2005 Sb.  z 22.12.2004,  celková
výměra 396,7996 ha,  předmětem ochrany jsou druhově  bohaté smilkové louky na silikátových
podložích  v  horských  oblastech  (a  v  kontinentální  Evropě  v  podhorských  oblastech),  aktivní
vrchoviště, rašelinný les, přechodová rašeliniště a třasoviště. EVL je v řešeném území v územním
překryvu s CHKO Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery a Ptačí oblastí Jizerské hory.

Ptačí  oblast  Jizerské  hory CZ0511008  (kód  AOPK 2288): vyhlašovací  dokumentace
nařízení vlády č. 605/2004 Sb. z 27.10.2004, celková výměra 11 666,6300 ha, předmětem ochrany
jsou populace tetřívka obecného a sýce rousného a jejich biotopy. PO je v části řešeného území v
územním překryvu s CHKO Jizerské hory,  NPR Jizerskohorské bučiny,  NPR Rašeliniště  Jizery,
EVL Rašeliniště Jizery a EVL Jizerskohorské bučiny.
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Obr.: Orienta ční znázorn ění NATURA 2000 - Evropsky významných lokalit a Pta čí oblasti (bez m ěřítka):

Zdroj: ÚAP ORP Frýdlant

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHŮ

ASPEKTY OBECNÉ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

Existence zdejších významných krajinných dominant a významných vyhlídkových bodů je
v návrzích urbanistického řešení plně respektována.

Nutnost ochrany VKP „ze zákona“ vyplývá z legislativních ustanovení, hlavně však pro
zajištění kulturního cítění uživatele území.

Ochranný  režim  Přírodního  parku  Peklo  je  v  návrzích  urbanistického  řešení  plně
respektován.

Odůvodnění návrhů ÚSES – viz dále.

Výskyt  zvláště  chráněných  druhů  rostlin  a  živočichů  podléhá  ochrannému  režimu
vyplývajícímu z tuzemských i mezinárodních legislativních ustanovení, jejich ochrana je vzhledem
k předpokládanému výskytu zejména na území v zájmech zvláštní ochrany přírody a krajiny návrhy
urbanistického řešení plně respektována.

Návrh na údržbu nezemědělských i  zemědělských pozemků  tvořících údolní nivy okolí
vodotečí (VKP ze zákona) je zdůvodněn snahou o zachování a navýšení druhové diverzity, a pro
zamezení devastace zdejších biotopů a ekosystémů postupující sukcesí.

Aspekty zvláštní a mezinárodní ochrany přírody a krajiny:

Zvláště  chráněná území (v-ZCHÚ, m-ZCHÚ, NPR a PP) nejsou návrhy urbanistického
řešení dotčeny, ochranný režim není jimi negativně ovlivněn.

Ochranný režim území NATURA 2000 (EVL a PO) je návrhy urbanistického řešení plně
respektován.
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C2.3 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb a jiné využití
území  včetně různých  opatření  v území.  Limity  určují  nepřekročitelnou hranici,  hodnotu,  nebo
rozpětí pro využití a uspořádání předmětného území za účelem zajištění funkčnosti jeho systémů,
bezpečnosti, ochrany přírody a zdravého životního prostředí.

Územní plán respektuje ustanovení obecně závazných právních předpisů a norem, jsou
dodržena všechna ochranná a bezpečnostní pásma, pokud se řešeného území dotýkají. Tyto limity
vycházející  z právních  předpisů a  správních  rozhodnutí  (vstupní  limity)  jsou  uvedeny  v
následujícím  výčtu  a  zakresleny,  pokud  je  to  z  hlediska  čitelnosti  účelné,  ve výkresu  č.6  –
Koordinační výkres grafické části Odůvodnění ÚP.

Územní plán stanoví  nová omezení (výstupní  limity),  která  vyplývají  z jeho schválené
koncepce. Výstupní limity jsou uvedeny v textové  části ÚP a zakresleny, pokud je to z hlediska
čitelnosti účelné, ve výkresech č.2 – Hlavní výkres grafické  části ÚP a  č.6 – Koordinační výkres
grafické části Odůvodnění ÚP.

OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• objekty zapsané do Ústředního seznamu nemovitých a movitých kulturních památek
• ochranná pásma veřejných pohřebišť – 100 m
• území s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických nálezů

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NEZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• ustanovení §50 odst.1 zákona 20/1966Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozd. předpisů.

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF)

Trvalé zábory pozemků nejvyšších tříd ochrany lze dle platné legislativy realizovat pouze
výjimečně, a to hlavně pro obnovu ekologické stability, v případě liniových a veřejně prospěšných
staveb apod. Údaje o ochraně  ZPF dané charakteristikami zdejších BPEJ jsou podkladem pro
návrhy trvalých změn v ÚP.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• nebyly zjištěny

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NEZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• pozemky ZPF zařazené v I. a II. třídě ochrany

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL)

Pro ÚP je územním limitem obecně existence lesních porostů  (mj. VKP dle §3 zákona
č.114/92 Sb.) a jeho ochranné pásmo 50 m od okraje lesa (ve výkladu orgánů státní správy lesů i
šířka pásu daná střední výškou porostu v mýtném věku) dle zákona č.289/95 Sb., §14 a dalších.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• ochranné pásmo lesa

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NEZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• nebyly zjištěny

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• CHKO Jizerské hory včetně hranice zón odstupňované ochrany
• Přírodní park Peklo
• NPR Jizerskohorské bučiny vč. OP
• NPR Rašeliniště Jizery vč. OP
• Evropsky významná lokalita Jizerskohorské bučiny CZ0510400
• Evropsky významná lokalita Rašeliniště Jizery CZ0510415
• Ptačí oblast Jizerské hory CZ0511008
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LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NEZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• VKP „ex lege“ dle § 3 zákona č.114/92 Sb.

ÚSES

K datu zpracování ÚP jsou pro jeho návrhy limitem prvky ÚSES „vyššího“ významu dle
ÚTP NR a R ÚSES, MŽP ČR a MMR ČR, 1996 – v podmínkách řešeného území se jedná o prvky
regionálního významu. Po schválení ÚP příslušnými orgány státní správy se ostatní prvky systému
v místním významu stanou tzv. výstupními limity využití území.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• biocentrum regionálního významu:
• biokoridor regionálního významu:

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NEZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• nebyly zjištěny

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Z hlediska vodního hospodářství je řešena ochrana vodních nádrží a toků, ochrana před
záplavami, ochrana chráněných oblastí a ochrana nadregionálních a místních vodních zdrojů.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Libverda
• záplavové území Libverdského potoka
• chráněná oblast akumulace podzemních vod Jizerské hory
• ochranná pásma vodních zdrojů

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NEZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• manipulační prostor v šířce nejvýše 8,0 m od břehové čáry u významných vodních toků
• manipulační prostor v šířce nejvýše 6,0 m od břehové čáry u ostatních vodních toků

NEROSTNÉ SUROVINY

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• bodové poddolované území po těžbě železných rud

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NEZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• nebyly zjištěny

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Ochranné pásmo silnice mimo zastavěné území obce nebo území určené k souvislému
zastavění  je  podle  zákona  o  pozemních  komunikacích  č.13/1997 Sb.,  ve  znění  pozdějších
předpisů,  upraveno  svislými  rovinami  vedenými  do  výšky  50 m  ve  vzdálenosti  15 m  od  osy
komunikace III. třídy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• ochranná pásma extravilánových silnic III. třídy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NEZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• nebyly zjištěny

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA

K bezprostřední ochraně stávajících i navržených vodovodních řadů a kanalizačních stok
před poškozením a pro výstavbu v jejich blízkosti je nutno respektovat Zákon č.274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• ochranná pásma ČOV – obecně 50 m

SAUL s.r.o. 24



Územní plán Lázně Libverda – Odůvodnění Komplexní zdůvodnění (vybrané varianty) přijatého řešení

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NEZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů
• ochranná pásma dalších VH objektů - čerpacích stanic

ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA

Rozvody elektrické  energie  jsou v současné  době  chráněny ochrannými  pásmy podle
Vládního nařízení č.80/1957 z 30.12.1957 a Vyhlášky MPE č.153/1961 z 11.12.1961 pro stávající
zařízení vybudovaná do konce roku 2000 a podle Energetického zákona č.91/2005 Sb. pro nově
navržená zařízení vybudovaná po konci roku 2000.

Plynárenská zařízení jsou k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu chráněna
ochrannými pásmy dle Energetického zákona č.91/2005 Sb. a zákona č.458/2000 Sb.

Rozvody  tepelné  energie  jsou  k zajištění  jejich  bezpečného  a  spolehlivého  provozu
chráněny ochrannými pásmy dle Energetického zákona č.91/2005 Sb. a zákona č.458/2000 Sb.

Podzemní  telekomunikační  sítě  a  nadzemní  telekomunikační  zařízení  jsou  k zajištění
jejich  bezpečného  a  spolehlivého  provozu  chráněna  ochrannými  pásmy  dle  Zákona  o
telekomunikacích č.151/2000 Sb.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• ochranná pásma nadzemních VN elektrických vedení 22 kV
• bezpečnostní pásma VTL plynovodních vedení
• ochranné pásmo telekomunikačního převaděče

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NEZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚP
• ochranná pásma ostatních elektrických vedení
• ochranná pásma plynovodních vedení
• ochranná pásma teplovodních vedení
• ochranná pásma kabelových telekomunikačních vedení

OCHRANNÁ PÁSMA FUNK ČNÍCH PLOCH

Plochy s  rozdílným způsobem využití  mohou mít negativní  účinky na životní  prostředí
(hluk, prašnost, zápach) přesahující jejich hranice nebo naopak mohou mít zvýšené požadavky na
ochranu hlavní funkce vůči vnějšímu prostředí. Za tímto účelem je stavebním úřadem vyhlášeno
hygienické ochranné pásmo platné do doby jeho zrušení, které omezuje činnosti v jím vymezeném
prostoru. Současná tendence je tato ochranná pásma pokud možno omezovat na hranice areálů,
protože je žádoucí kompenzovat znehodnocení ploch ochrannými pásmy dotčených.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚPO
• hranice zastavěného území
• vnitřní a vnější lázeňské území

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NEZAKRESLENÉ V GRAFICKÉ ČÁSTI ÚPO
• nebyly zjištěny

Lázně  Libverda se svým vývojem za posledních dvacet let zařadila mezi stabilizované
obce. Poloha v kvalitním přírodním prostředí umocněná lázeňskou funkcí,  možnost dojížďky za
nabídkou pracovních příležitostí, relativně velmi kvalitní životní prostředí a některé výhody menší a
výstavbou  méně  zasažené  obce  byly  až  dosud  hlavními  předpoklady  tohoto  vývoje.  Z těchto
předpokladů vyplývá optimistické stanovení výhledové velikosti na 900 trvale bydlících obyvatel,
pro jejíž zajištění je navržena nabídka rozvojových ploch pro výstavbu cca 170 nových bytů.

Vzhledem  k plošnému  potenciálu  jak  jádrového  území,  tak  jeho  okrajů  venkovského
charakteru  bude  rozvoj  obce  limitovaný  především  kvalitou  životního  prostředí  (včetně
vyhodnocení záboru ZPF), představami jejích obyvatel o filosofii obce a jejím velikostním růstu a
výsledky obecního  správního i ekonomického managementu v soutěži s ostatními sídly, protože
zdroje trvale bydlícího obyvatelstva jsou v tomto regionu omezené. Nárůst bytového fondu je však
dán i vzrůstajícími nároky na standard bydlení a rozvojem areálu lázní.
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Celkově  lze  říci,  že  řešené  území  má předpoklady  pro  docílení  vyváženého  souladu
přírodních a civilizačních hodnot i při zajištění žádoucího rozvoje všech složek sídelního útvaru.
ÚP tyto předpoklady plně respektuje a využívá mírně naddimenzovaným návrhem rozvoje formou
nabídky ploch. Jasná, avšak ne zbytečně detailní pravidla pro využití území jsou určena funkčním
vymezením  ploch,  na  něj  vázanými  regulačními  zásadami  a  návrhem  systémů  infrastruktury.
Detailnější řešení dílčích aktivních území (centrální zóna) si vyžádá zpracování územních studií.

C3 ODŮVODNĚNÍ URBAN. KONCEPCE VČ. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY, NEZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH
A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV

C3.1 PROSTOROVÉ A PLOŠNÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ OBCE

ZÁKLADNÍ KONCEPCE USPO ŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ OBCE

Vzhledem  k  předešlému  vývoji  lze  považovat  základní  uspořádání  funkcí  v řešeném
území za stabilizované. Za účelem posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje území obce se
však navrhuje poměrně významný územní rozvoj v návaznosti na zastavěné území, při kterém se
bude  vycházet  ze  stávající  struktury  funkcí  a  intenzivně využívat  vnitřní  rezervy  zastavěného
území.

Frýdlantsko se  vyznačuje  mimo dvou historicky založených měst  Frýdlantu  a  Nového
Města  pod  Smrkem  převážně  dlouhými  souvislými  pásy  osídlení,  které  vznikaly  v  údolních
polohách podél vodních toků. Zástavba obce Lázně Libverda se táhne podél Libverdského potoka,
zemědělství vtisklo obci její původní tvar lánové obce. Zástavba v západní části je díky specifické
lázeňské  funkci  městsky  kompaktní,  východní  část  má  zde  tradiční  neuspořádaný  rozptýlený
venkovský charakter. Charakteristické je malé měřítko zástavby lázní.

Lázně  Libverda jsou  známy již  ve  14.století  svojí  kyselkou  s  léčivou  mocí  (tzv.  Boží
pramen - později zasypán). Hlavní rozvoj lázeňského uplatnění nastal až na konci 18. a začátkem
19.století.  Lázně Libverda jsou přírodní léčebné lázně využívající především přírodních léčivých
zdrojů a spolupůsobení poměrně příznivého klimatu.

Veškeré  koncepční  úvahy  ÚPO se  odvíjejí  od  prioritního  zájmu zachovat  a  rozvinout
lázeňský  charakter  místa,  který  je  legalizován  jednak  Statutem lázeňského  místa  schváleným
radou Sč.KNV s účinností od 15.4.1983, vymezenými zónami:
• vnitřní lázeňské území
• širší zájmové území
• vnější území

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ OBCE

Řešené území obce leží v nadmořské výšce cca 380 - 1124 m n.m. ve dvou významných
orografických  jednotkách,  a  to  ve  Frýdlantské  pahorkatině  a  Jizerských  horách,  v  podcelku
Smrčinské hornatině.

Frýdlantská pahorkatina, na jihu příkře ohraničená strmým zlomovým svahem Jizerských
hor, tvoří jejich severní podhůří až po státní hranici s Polskou republikou. Má mírně zvlněný reliéf
ukloněný k severozápadu do Žitavské pánve a tímtéž směrem odvodňovaný říčkou Smědou, jež
vtéká do Nisy mimo území ČR.

Dominantou Smrčinské hornatiny je hora Smrk 1124 m n.m., která je současně nejvyšší
horou české části Jizerských hor.  Od Smrku se území svažuje přes Vlašský hřbet ke Kočičím
kamenům západním směrem. Jižním směrem se svažuje ze Smrku do údolí Hájeného potoka.

Přírodními  dominantami  je  především  hřbet  Jizerských  hor  (vrcholy  Smrk,  Paličník,
Smědavská  hora)  a  skalní  partie  Frýdlantského  cimbuří  a  Ořešníku.  Nejbližšími  vrcholy  jsou
Závorník,  Sviňský vrch,  Tišina  (úbočí  Smrku)  a dále  několik  bezejmenných vrchů.  Na západě
odděluje Lázně Libverdu od Pekla Dubový vrch.

Vlastní zástavba obce leží v průměrné nadmořské výšce 400-470 m n.m., Obří sud má
485 m n.m., Jizerská chata 520 m n.m.
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Zástavba obce leží v poměrně krátkém a úzkém údolí Libverdského potoka. Na západě je
území  ohraničeno  terénním  zlomem  nad  osadou  Peklo  a  k  jihu  hřbítkem  oddělujícím  Lázně
Libverdu od Hejnic, na severu hřbetem táhnoucím se k Závorníku a Sviňskému vrchu. Oba tyto
hřbety tvoří výrazné terénní hrany s členitými horizonty.

Údolí se táhne od východu na západ s mírným podélným sklonem. Svahy údolí obrácené
k jihu jsou strmější,  k severu mírnější,  Svírají výraznou kompoziční osu obce probíhající již od
Smrku, v zastavěném území pak od Jizerské chaty podél Libverdského potoka přes uzlové body u
otočky autobusu,  obecního úřadu,  lázeňské kolonády a Nového domu k Lázeňskému rybníku.
Příčná kompoziční osa probíhá od Obřího sudu přes uzlový bod u kolonády podél komunikace k
Hejnicím.

Zástavba  obce  je  v  západní  části  kompaktnější,  ve  východní  rozvolněná,  zastavěná
plocha má protáhlý tvar daný obestavěním Libverdského potoka, mimo zastavěné území jsou v
samostatné poloze rozptýleny pouze lokality Obří sud, Jizerská chata, hřbitov a vodojemy.

Na hranicích řešeného území obce je několik objektů, které nemají spojitost se zástavbou
Lázní Libverda, ale jsou začleněny do sousedních obcí. Je to především autosalon a servis Pink
na jižním okraji, který je v těsném kontaktu se zástavbou Hejnic (od Lázní Libverda je oddělen
hřbetem a  vzdálenost  od  obce  je  cca  400 m).  Na  severu  jsou  to  dva  obytné  domy  a  areál
chatového tábora za Obřím sudem stojící na okraji osady Přebytek patřící k Novému Městu pod
Smrkem, na západě je solitérní objekt spojen se zástavbou Pekla.

Centrum  obce  je  při  křižovatce  silnic  III. třídy  v blízkosti  lázeňské  kolonády.  Je  zde
soustředěna převážná část  občanského vybavení obce a lázní  (obecní  úřad,  pošta,  knihovna,
směnárna,  prodejny,  přijímací  budova  lázní,  ředitelství  lázní,  kolonáda,  prameny,  autobusová
zastávka...). Lokální centrum je možno vysledovat při otočce autobusů ve středu zástavby obce
(zvláštní škola, autodílna, pensiony, informační tabule ObÚ).

Ve středu zástavby odbočuje silnice III/29015 k severu, serpentinovitě překonává strmý
svah údolí  a pokračuje přes hřbet k Přebytku.  Před hranou tohoto hřbetu se nachází  jedna z
charakteristických dominant obce – restaurace Obří sud, odkud se nabízejí daleké rozhledy po
okolí - hřbety Jizerských hor, průhled přes Peklo k Frýdlantu.

Při  pohledech  z  bočních  svahů  údolí  vlastní  obci  nevhodně  dominují  tři  čtyřpodlažní
panelové bytové domy, jejichž negativní působení bylo částečně zjemněno střešními nástavbami.

Vlastním  lázním  dominuje  8mipodlažní  panelová  ubytovací  budova  Nového  domu
oddělená  od obce  a  lázní  lázeňským parkem,  který  ji  částečně  zakrývá.  Tato  architektonicky
nevhodná dominanta se uplatňuje i při dálkových pohledech ze severních svahů údolí (ze silnice
pod Obřím sudem) a byla rovněž nově zakončena střešní nástavbou.

ÚP  výše  popsanou  kompozici  respektuje.  Návrh  urbanistické  koncepce  navazuje  na
přirozenou  osu  Libverdského  potoka,  kterou  doplňuje  plochami  veřejné  zeleně  a  očišťuje  od
nevhodných  funkcí  kolizních  s lázeňstvím.  Návrh  rozvojových  ploch  vede  především  k
dokompletování místy neúnosně zředěné struktury v pásu osídlení podél Libverdského potoka, ke
zvýraznění již definovaných místních center, přičemž nejvýrazněji je posilován prostor nové části
lázní. Nová výstavba by také měla zmírnit dopad dřívějších nevhodných stavebních zásahů.

FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ OBCE

Kromě trvalého bydlení plní obec především funkci lázeňskou a rekreační. Přírodní léčivé
zdroje přispěly k vybudování nejen zařízení a ubytovacích objektů vlastních lázní, ale i dalších
objektů hromadného ubytování (penziony, hotely, ubytování v soukromí).

Lázně jsou ohraničeny silnicí III/29015, a silnicí III/29013. Na západě přechází upravený
park  s  tenisovými  kurty  do  neudržovaného  lesoparku  (lesa)  se  zbytky  bývalých  lázeňských
"atraktivit" - plovárna, lavičky, kaskáda jezírek apod. Vlastní centrum lázní se nachází v těsném
kontaktu s  křižovatkou výše uvedených silnic  na jediné  rovinné ploše uměle  vybudované nad
Libverdským potokem, který je zde zatrubněn.
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Na  ploše  cca  150x120  metrů  je  zde  soustředěno  ředitelství  lázní,  léčebné  objekty,
ubytování, společenský sál, kolonáda, minerální prameny. Z tohoto je patrné malé měřítko lázní,
které jim dává unikátní charakter.

Nejvzdálenějším objektem na hřbetu k Hejnicím v krásné přírodní poloze s vyhlídkou je
bývalý lázeňský dům Slovan. Další objekty sloužící převážně lázeňským hostům prorůstají již se
zástavbou obce východním směrem od křížení silnic III. třídy.

Styk lázní a zástavby obce vytváří centrum celé obce Lázně Libverda. Je zde i správní
centrum obce - obecní úřad, pošta.

Vnitřní lázeňské území je na základě dohody ČIL a obce z roku 2000 (viz. zápis z jednání
na OÚ Lázně  Libverda o úpravách ÚP ze dne 15.2.2000)  rozděleno hranicí,  sledující  průběh
komunikace III/29015 k centru a dále pěší cesty k Obřímu sudu, na východ od níž se připouští
návrh  rozvojových  ploch,  které  bezprostředně  nesouvisí  s lázeňskou  funkcí  a  na  západ  bude
povolena pouze výstavba, rozšiřování současných staveb a případné úpravy terénu související s
provozem lázní.

V horní části údolí Libverdského potoka ubývá objektů občanského vybavení, převažuje
zde bydlení a na východním konci obce rekreační bydlení - chalupy.

Konec osy údolí tvoří bývalý areál živočišné výroby s volným přístupem na pastviny, které
obklopují obec ze tří stran a táhnou se k lesním masívům hor, na jižním okraji je zárodek plochy
podnikatelských aktivit na místě dřívější farmy Kukubara.

Funkce jsou v obci příznivě  promíšeny,  samostatný celek tvoří pouze lázně  v západní
části  zástavby  obce.  Tato  promíšenost  je  v  ÚP rozvíjena  v  západní  části  zejména kombinací
městského bydlení  a vybavenosti,  ve východní je  smíšené venkovské obytné území doplněno
dvěma soustředěnými areály podnikatelských aktivit.

Urbanistická struktura obce Lázně Libverda je v ÚP doplněna v prolukách zastavěného
území  a  na  jeho  okraji  o  obcí  schválené  a  s inspektorátem  lázní  projednané  nové  záměry
jednotlivých investorů.

Při návrhu nové zástavby a úpravách objektů a pozemků je respektován ochranný režim
CHKO Jizerské hory, Přírodního parku Peklo, vnitřního a vnějšího lázeňského území, ochranných
pásem  přírodních  léčivých  zdrojů,  ÚSES,  maloplošných  chráněných  území,  VKP,....  Je
respektován platný statut lázeňského místa Lázně Libverda z roku 1983.

Areál lázní je navržen k rozšíření o projednané plochy, označené obecně jako lázeňská
funkce, včetně ploch za Libverdským potokem, specifikace náplně a rozložení jednotlivých ploch,
včetně  odstavného  parkoviště  a  rozmístění  navržených  objektů,  bude  ponechána  na  jednání
zpracovatele generelu lázní a inspektorátu lázní s tím, že veškeré aktivity budou sloužit  pouze
provozu lázní.

BYDLENÍ

Na  území  obce  Lázně  Libverda  se  vyskytují  všechny  druhy  maloměstské  obytné
zástavby:
• typ usedlostního bydlení (především ve východní části obce)
• historické rodinné domy převážně  jednopodlažní  (východní část  obce),  dnes převážně

využívané pro individuální rekreaci
• řadové rodinné domy (nově se nenavrhují)
• samostatné rodinné domy
• vícebytové viladomy

Převažující jsou objekty postavené před rokem 1945. Nově byly postaveny po roce 1980
čtyřpodlažní  bytové  domy v blízkosti  centra  obce  (panelová  technologie  OP 1.21.).  Tato  nová
výstavba nešťastně zasáhla do stávající struktury zástavby a stala se nechtěnou dominantou obce.

Nově  bylo postaveno množství rodinných domků,  což charakterizuje zájem obyvatel o
trvalé bydlení v obci.
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Rozloha pozemků obytných domů je různorodá od velkých přes 5 000 m2 (usedlosti) po
malé kolem 400 m2 (řadové RD, některé rekreační objekty).

Na  plochách  smíšených  obytných  je  alternativní  možnost  výstavby  předměstských
rodinných domů s integrovanými ekonomickými aktivitami nebo integrovaných domů s občanským
vybavením a garážemi v parteru a 4-10 bj. v patře a podkroví - viladomy. Jsou umístěny do proluk
mezi  objekty  obdobného charakteru  v  jádrovém území  obce a  do  uzlových  bodů  –  návrhové
lokality Z10, Z12, Z13, Z17, Z18, Z33.

Na  plochách  smíšených  obytných  –  venkovských je  možnost  výstavby  venkovských
rodinných domů s integrovanými ekonomickými aktivitami. Jsou rozptýleny v malých skupinách do
proluk ve stávající zástavbě  i  soustředěny do větších skupin za okrajem zastavěného území -
návrhové lokality I.etapy Z14, Z15, Z19, Z20, Z25, Z27, Z29, Z30, Z32, Z38, Z39, Z40, Z41, Z42,
Z44, Z45, Z46, Z56, návrhové lokality II.etapy Z24, Z35, Z36, Z37, Z54, Z55.

V návrhu  urbanistické  struktury  nejsou  zahrnuty  žádné  zvláštní  plochy  pro  výstavbu
nových objektů individuální rekreace, tato možnost je zahrnuta v plochách smíšených obytných –
venkovských.

LÁZNĚ

V lázních Libverda jako hlavním rozvojovém fenoménu obce dochází po změně vlastnických
vztahů k oživení, které je v současné době prezentováno kvalitativními úpravami stávajícího areálu, ale
do budoucna je požadován i kapacitní rozvoj se změnami rozložení funkčních ploch.

Zpracovateli ÚP byly potvrzeny záměry výstavby nového balneoprovozu mezi Novým domem
a lázeňským domem Frýdlant, bazénu pro veřejnost severně od Nového domu, rekreačního využití
Lázeňského rybníka a přírodních ploch jižně lázeňského parku, podstatného rozšíření krátkodobých a
zejména dlouhodobých ubytovacích kapacit a dalších nespecifikovaných aktivit.

Rozvoj areálu lázní je proto v ÚP řešen obecně návrhem ploch specifických - lázeňských
(zastavitelných) - lokality Z2, Z3, Z4, Z23, P1 a ploch veřejných prostranství – zeleně - lokalita N1,
v jejichž rámci bude řešena podrobnější dokumentace areálu.

Hlavním indikačním zaměřením přírodních léčebných lázní Lázně Libverda zůstane i do
výhledu léčení nemocí nervových,  oběhového ústrojí,  pohybového ústrojí  a  duševních poruch,
případně  dalších  nemocí  dle  platného  indikačního  seznamu  pro  lázeňské  léčení  vydaného
ministerstvem zdravotnictví.

OBSLUŽNÉ FUNKCE

Řada kvalitních maloměstských objektů především v centrální části obce je využitelná pro
drobné aktivity v režii soukromých subjektů - prodejny masa, pečiva či  jiného specializovaného
sortimentu - nebo obecního úřadu - prodej suvenýrů, informační středisko jak pro lázeňské hosty,
tak pro nárůst jednodenních pasantů po otevření hranic do Polska (Nové Město pod Smrkem) a
SRN (Kunratice).

ÚP navrhuje několik nových lokalit ploch smíšených obytných – centrálních pro výstavbu
různých zařízení občanského vybavení vč. podílu trvalého bydlení a ubytovacích zařízení, která by
měla  nahradit  úbytek  lůžek  zákonitě  způsobený  nutnou  rekonstrukcí  spojenou  se  zvýšením
standartu a vybavení s limitovanou celkovou ubytovací kapacitou v obci na 600 lůžek (bez lázní a
chatového tábora Plastimat) – návrhové lokality Z6, Z8, Z9, Z21, Z22, Z31, P2, P3. Na rozdíl od
nich plochy OV:  Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura – návrhové lokality  Z26,
Z48, Z53 bydlení nepřipouští.

V  rámci  těchto  ploch  řeší  ubytování  starších  občanů  ve  spojení  s dalšími  sociálními
službami - jídelna, hygiena. Umístění přístřeší pro sociálně nepřizpůsobivé občany a občany v tísni
může být umístěno v rámci ploch bydlení odděleně ve východní části obce.

V lokalitě u Obřího sudu je navrženo pouze rozšířit stávající parkoviště směrem k silnici,
nepovoluje se výstavba nových objektů, předpokládá se likvidace stávajících cizorodých objektů
bez stavebního povolení (stanice AIM již zrušena).
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ÚP navrhuje  řešit  víceúčelové  využití  lékařských  kapacit  lázní  pro  omezení  vyjížďky
obyvatel  obce  k obvodnímu  lékaři  do  Hejnic  a  k dětskému,  gynekologovi,  zubnímu  lékaři  do
Frýdlantu, kde je i nemocnice a základna rychlé 1.pomoci.

Ve vazbě na systém turistických pěších cest a nově otevřený turistický pěší a lyžařský
hraniční  přechod  Smrk  -  Izerski  Stog  byla  na  vrcholu  tohoto  nejvyššího  kopce  v  regionu  ve
spolupráci  s  Novým  Městem  pod  Smrkem  realizována  nová  rozhledna  v  jednoduché  formě.
Lanovka na jizerskohorské hřebeny potažmo na Smrk ať už vedená z Nového Města pod Smrkem
nebo od Jizerské chaty byla zatím shledána neschvalitelná z pohledu ochrany přírody.

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ FUNKCE

Obec Lázně Libverda je z velké části obklopena plochami chráněné přírody s rozsáhlými
lesy. Dobře značené jsou turistické trasy, cyklostezky a cyklotrasy. Vhodnými formami cestovního
ruchu jsou zde víkendová rekreace,  vícedenní rekreace,  pěší turistika, cykloturistika a kulturně
poznávací turistika. Jako výchozí místo pro výlety do okolí, především Jizerských hor bude území
obce kromě rozšiřování záchytných parkovišť na okrajích a ubytovacích kapacit po celém území
obce rozvíjeno i z hlediska navazujících standardních sportovních aktivit.

Travnaté fotbalové hřiště se nachází ve východní části obce. Hřiště je využíváno spolkem
dobrovolných  hasičů.  Severně  hřiště  je  navržena  přestavba  areálu  s  možností  doplnit  objekt
tribuny, v kterém by měly etapovitou výstavbou vzniknout jak šatny a sociální zařízení, ale i např.
fitcentrum, sauna, občerstvení, půjčovna kol atd. na komerční bázi ve spolupráci se soukromými
aktivitami - lokalita P5.

V souvislosti s úpravami objektu Vzlet ve východní části (rekonstrukce sportovní ubytovny
na  40  lůžek)  je  sportovní  plocha  s  tělocvičnou  a  volejbalovým  hřištěm  navržena  k rozšíření
severním  směrem  o  tenisové  kurty  popř.  universální  hřiště,  dále  na  východ  navazuje  nová
víceúčelová vodní nádrž s pláží - návrhové lokality Z43, N6, N7.

U zvláštní školy je školní hřiště  a areál dopravního hřiště,  který bude zahrnut  do širší
koncepce  lokálního  centra  -  lokalita  P3.  Nová  veřejná  sportovní  plocha  s  možností  výstavby
sportovního centra je umístěna západně panelových bytovek - návrhová lokalita Z16.

Tři  tenisové  kurty  s  malou  budovou  šaten  uprostřed  lázeňského  parku  využívané
tenisovým oddílem z Hejnic jsou zařazeny obecně do ploch lázeňské funkce, stejně jako případné
další záměry navázané na hlavní východozápadní lázeňskou parkovou osu propojující historické
centrum lázní s Lázeňským rybníkem – 25-ti metrový krytý bazén, minigolf, ...

Rekreační potenciál lázeňského parku přecházejícího do starých částí lesoparku včetně
procházkových „kardiookruhů“, bývalého koupaliště a drobné architektury bude využit přeměnou
Lázeňského rybníka na rekreační nádrž s obnovou zázemí v původní podobě, na východním břehu
za hranicí biocentra bude vymýcením náletového lesíku zřízena pobytová louka - návrhová lokalita
N2.

V odtržené poloze nad obcí leží chatový rekreační tábor Plastimat se zděnou správní
budovou  a  vlastním  hřištěm,  který  by  měl  být  zachován  jako  vhodné  doplnění  struktury
ubytovacích možností obce.

Individuální rekreace řešená formou venkovských chalup, jejichž charakteru by se měly
přizpůsobit  i  stávající  rekreační  objekty  (chaty)  je  zahrnuta  do  plochy  smíšených  obytných  –
venkovských. V řešeném území se nepředpokládá stabilizace stávajících ani se nenavrhují nové
zahrádkářské osady.

EKONOMICKÉ AKTIVITY

Hospodářskou sféru obce tvoří především Lázně Libverda a.s. a řada drobných výrobců -
výroba plastových spoilerů,  výroba ponožek,  výroba oplatek a další výrobní zařízení drobného
charakteru, která nemají negativní vliv na obytné prostředí.

Opuštěný stavební dvůr firmy Eurostav na bývalém parkovišti je určen k přestavbě  na
objekt funkce a architektury adekvátní dominantní poloze při samém vstupu do obce - lokalita P2,
obdobně jako zařízení staveniště (plechový sklad a panelová plocha) nacházejícího se při silnici na
Lužec při Libverdském potoku, jehož plocha je navržena k využití pro areál lázní - lokalita P1.
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Výrobní  služby jsou v  obci  zastoupeny především autosalonem a servisem,  který má
nadmístní význam pro širší oblast Frýdlantska. V nedávné době zde proběhla investiční výstavba o
výměře cca 1 500 m2 a nákladech 21 mil.Kč. V areálu, který leží po obou stranách silnice III/29015
na okraji zástavby Hejnic, je umístěna rovněž výroba spoilerů.  Vzhledem k oddělení areálu od
Lázní  Libverda  nízkým hřbetem jsou  do  této  lokality  situovány další  rozvojové  plochy,  jejichž
rozsah je limitován ZPF a charakter činnosti sousedstvím obytné zóny Hejnic - návrhová lokalita
Z51.

Hlavní rozvojové plochy pro výrobní aktivity v rámci ploch smíšených komerčních, bez
kterých se  ani  lázeňské místo  neobejde,  jsou navrženy na východním a  jihovýchodním okraji
zástavby  obce  mimo  vnitřní  lázeňské  území  v  dobré  dostupnosti  od  obchvatu  III/29015  na
přestavbových plochách dříve  užívaných zemědělskými areály (Kukubara,  farmy Ing. Chytila)  -
lokality P4, P7.

Tradiční zemědělská výroba bude v řešeném území utlumována. Státní statek Frýdlant byl
zprivatizován několika subjekty. Farma Ing. Chytila počítá s útlumem chovu krav a přechodem na
chov ovcí. S ohledem na těsný kontakt s obytnou zástavbou obce bude problematiku hygienických
vlivů  areálu  řešena ozeleněním jeho hranice,  přístupem na obdělávané  plochy  po navrženém
systému zemědělských svozových cest, situováním letních salaší - lehkých dřevěných staveb v
chráněných pohledově neexponovaných lokalitách na pastvinách.

Možnosti zemědělství budou vždy omezovány ochrannými pásmy - lázně, přírodní léčivé
zdroje,  CHKO.  Obec  se  proto  bude  orientovat  spíše  na  malovýrobu  s  vhodnou  doplňkovou
orientací  na  agroturistiku,  jejíž  menší  základny  mohou být  zřízeny  i  v rámci  ploch  smíšených
obytných – venkovských.

DOPRAVNÍ PLOCHY

Na  území  obce  jsou  navrženy  plochy  pro  úpravy  dopravní  kostry  -  obchvat  silnice
III/29015, nové přístupové komunikace z obchvatu do centra obce, reorganizace dopravního uzlu u
otočky  autobusu  a  přeložka  páteřní  komunikace  ve  východní  části  obce  na  její  jižní  okraj  -
návrhové lokality Z5, Z7, Z28, Z34, P6.

Jsou navrženy i dílčí doplnění systému pěších cest - návrhové lokality Z1, Z47.

ÚP navrhuje maximální omezení rozptýleného neorganizovaného parkování ve vnitřním
lázeňském území a výstavbu či rozšíření záchytných parkovišť na levém odbočení do areálu lázní
ve směru od Hejnic, na pravé straně při vstupu do obce od Hejnic a u Obřího sudu, parkování pro
lázně bude řešeno samostatně v rámci areálu - návrhové lokality Z50, Z6, Z52.

PLOCHY ZELENĚ

Kromě  nezbytné  revitalizace  stávajícího  lázeňského  parku  (pěší  okruhy,  lávky  přes
Libverdský potok, vodní hříčky za komunikací III/29013, vyhlídky a intimní koutky s altány atd.),
kterou bude řešit  detailní studie lázeňského areálu, je v ÚP navrženo jeho podstatné rozšíření
jižním směrem ve funkční kategorii veřejná prostranství - zeleň, tedy ne  původně  uvažovaného
golfového hřiště - návrhová lokalita N1.

Příměstská krajina obce Lázně Libverda historicky sloužila pěším procházkám lázeňských
hostů jako součást procedur. ÚP navrhuje revitalizaci místy zdevastovaných lokalit ve vazbě na
navržený systém pěších tahů zejména směrem k Obřímu sudu (např. vyhlídky s altány s lavičkami
a dalším vybavením ale i odclonění nevhodné zástavby) - návrhové lokality N4, N5.

ÚP navrhuje  dále  posílení  pásu  doprovodné  zeleně  podél  Libverdského  potoka,  kde
omezuje zastavitelné plochy. Pás by měl svou uceleností propojit malé parkové plošky chaoticky
rozmístěné v prolukách mezi zástavbou - návrhové lokality N8, N9, N10.

C3.2 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Návrh zastavitelných ploch vychází z projednaného konceptu a návrhu ÚPO z roku 2001,
převod původního na nové označení lokalit v souladu s vymezením dle zákona č.183/2006 Sb. je
proveden v příslušné tabulce.
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Vymezení  zastavitelných  ploch  vychází  z  především  požadavků  obce,  jednotlivých
vlastníků  pozemků  a  subjektů  se  sídlem  v  obci  -  lázně.  Rozsah  zastavitelných  ploch  byl  v
tužkopisu redukován po předběžně konzultaci se Správou CHKO Jizerské hory a rozdělen na I. a
II.  etapu.  Zahájení využívání lokalit  II.  etapy výstavby je podmíněno zpracováním vyhodnocení
využití návrhových lokalit I. etapy a jeho posouzením příslušnými DO (CHKO, KÚ)

C3.3 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

Návrh  ploch přestavby vychází  z projednaného konceptu  a  návrhu ÚPO z roku 2001,
převod původního na nové označení lokalit v souladu s vymezením dle zákona č.183/2006 Sb. je
proveden v příslušné tabulce.

Plochy  přestavby  jsou na základě  nového  stavebního zákona vyčleněny z  původních
zastavitelných  ploch  navržených  na  plochách  již  zastavěných,  s  ohledem  probíhající  vývoj
ekonomické  základny  obce  (zemědělské  areály)  byly  doplněny  o  revitalizaci  zde  specifických
„brownfields“.

C3.4 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Návrh  ploch systému sídelní  zeleně  vychází  z projednaného konceptu  a  návrhu ÚPO
z roku  2001,  převod  původního  na  nové  označení  lokalit  v souladu  s vymezením  dle  zákona
č.183/2006 Sb. je proveden v příslušné tabulce.

Nezastavitelné  plochy  jsou  vymezeny  podle  nového  stavebního  zákona  za  účelem
posílení  kostry  městské  zeleně  uvnitř  zastavěného  území  i  intenzifikace  rekreačního  využití
zemědělsky stagnující příměstské krajiny.

C4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

C4.1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Poloha stávajících železničních tratí je ve Frýdlantském výběžku stabilizována. Územím
sídelního útvaru Lázně  Libverda neprochází žádná železniční trať. Nejbližší vlakové spoje jsou
vypravovány z Hejnic, které jsou vzdálené cca 1,5 km (autobusem 5 minut). Vazby na rychlíkové a
spěšné vlaky se realizují v železniční stanici Liberec - dojížďková doba vlakem z Hejnic 45 minut.

Výhledové  záměry  v železniční  dopravě  budou  orientovány  na  racionalizaci  a  vyšší
efektivnost  provozu.  Jejich realizace se  prostorově  předpokládá na stávajících plochách mimo
řešené území při respektování stanoveného ochranného pásma dráhy.

SILNIČNÍ DOPRAVA

ŠIRŠÍ VZTAHY

Základem uspokojování širších dopravních vazeb ve Frýdlantském výběžku je silniční tah
I/13 od hranic ČR s Polskem přes Frýdlant do Liberce, s pokračováním ve směru na Ústí nad
Labem (silnice s mezinárodním provozem E442). V Liberci je dále zajištěna vazba ve směru na
Prahu - silnice I/35. Návrhová kategorie silnice I/13 v úseku Stráž nad Nisou – Mníšek je S 11,5/70,
v úseku Mníšek - Frýdlant – začátek obchvatové komunikace je S 11,5/60, ve zbývajícím úseku
S 9,5/70.

Dalšími důležitými silnicemi v regionu jsou II/290 Frýdlant - Kořenov a II/291 Frýdlant -
Nové Město pod Smrkem. Silnice II/290 Frýdlant - Hejnice - Bílý Potok pod Smrkem má pro řešené
území značný dopravní význam a zprostředkovává vazby především do Frýdlantu jako spádového
centra celé oblasti.  Úsek Frýdlant - Raspenava - Hejnice je dopravně  nejzatíženější,  směr Bílý
Potok a dále Smědava vykazuje minimální četnost dopravy, avšak znovuotevření této komunikace
dále přes Souš do okresu Jablonec nad Nisou má pro život regionu zásadní význam.

ZÁKLADNÍ SILNIČNÍ SÍŤ

Základní síť státních silnic je v k.ú. Lázní Libverda tvořena silnicemi III. třídy:
• III/29013 Raspenava - Lázně Libverda
• III/29015 Hejnice - Lázně Libverda - Hajniště
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Dopravně významnější je silnice III/29015, která prochází v severojižním směru řešeným
územím a regionálně  propojuje  silnice  II/290 a  II/291.  Stávající  průtah Lázněmi Libverdou má
charakter  kategorie městské komunikace s chodníky a vykazuje  řadu komunikačních  závad v
nedostatečných směrových poměrech, malé přehlednosti křižovatek, kolizi pěších s automobilovou
dopravou, kategorie MO2 10/6/40 je do výhledu dostatečná.

Se  záměrem  zklidnit  centrální  část  obce  s  převahou  pěších  aktivit  v  rámci  pohybu
lázeňských návštěvníků, se navrhuje odklonit trasu silnice III/29015 mimo tuto exponovanou zónu.
Přeložka je vedena v jihovýchodní části řešeného území a koresponduje s trasou dnešní obslužné
komunikace. Jedná se o nový úsek komunikace v délce 1 km s napojením do původní trasy silnice
v prostoru křižovatky s místní komunikací (autobusová zastávka Lázně Libverda, obratiště). Tak se
tranzitní doprava dostává mimo centrum.

Koncepce dopravního obchvatu jádrového území obce silnicí III/29015 vychází z projektu
PGP Lbc z roku 1987 alternativy A1, přičemž v ÚP je navrženo finančně i ekologicky úspornější
řešení.  Návrh ÚP více respektuje trasu dnešní účelové komunikace a terén v místě  křížení se
zástavbou obce,  kde nahrazuje mimoúrovňové řešení okružní  křižovatkou vzhledem k četnosti
zachování  napojení  obslužných  komunikací  a  dopravnímu  zpřístupnění  autobusové  zastávky.
Tento typ křižovatky umožní přirozené zpomalení provozu na obchvatu při průjezdu zastavěným
územím obce, zlepšení plynulosti průjezdu křižovatkou a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Při  návrhu  úprav  silnice  III/29015  v  úseku  pod  Obřím  sudem  je  třeba  počítat  s
rekonstrukcí stromořadí tvořeného převážně javory a jasany. V dalším pokračování trasy silnice ve
směru na  Přebytek  a Nové Město pod Smrkem se navrhuje  lokálně  odstraňovat  komunikační
závady v šířkovém a směrovém uspořádání. Kategorie silnice bude v úseku přeložky S 7,5/50, v
trase k Obřímu sudu S 6,5/50 (bez zpevněné části krajnice).

Silnice  III/29013  propojuje  Raspenavu  (Lužec)  s Lázněmi  Libverda.  Předpokládá  se
zvýšení jejího dopravního významu na přístupu k lázeňským objektům situovaným v západní části
obce Lázně Libverda. Směrově musí být doprava navedena informačními tabulemi z křižovatky se
silnicí II/290 v Raspenavě a nezbytné bude stavebně upravit úrovňový železniční přejezd včetně
světelně  signalizačního  zabezpečení.  V  některých  úsecích  musí  být  komunikace  směrově  a
šířkově upravena. Kategorie silnice S 6,5/50.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

V rozsahu zastavěného území obce mají některé komunikace dopravněobslužný význam.
Zpřístupňují obytnou zástavbu ve východní části  řešeného území v údolí  Libverdského potoka,
areál s lázeňskými domy a sportoviště západně od centrální části.

V územním  plánu  se  navrhuje  prodloužení  stávající  místní  komunikace  z  lázeňského
komplexu  do  křižovatky  se  silnicí  III/29015  u  záchytného  parkoviště.  Komunikace  je  určena
výhradně  pro  obsluhu  lázní,  průjezd  nesmí  být  povolen,  křížení  s  hlavním  pěším  tahem  v
lázeňském parku bude řešeno fyzickou úpravou - příčný práh.

Po vybudování přeložky silnice III/29015 mimo centrální část obce bude stávající průtah
od  napojení  na  III/29013  vyřazení  ze  silniční  sítě  a  převeden  do  sítě  místních  komunikací  -
kategorie MO2 10/6/40.

Místní komunikace v obytné zástavbě nemají potřebnou konstrukci vozovek ani šířkové
uspořádání  a  je  navrhováno  zpevnění  povrchů  zejména  v procházkových  trasách.  Kategorie
obslužných  komunikací  MO1 6,5/ 4,5/30  -  MO2 8/6/40.  Zbylé  místní  dopravní  vztahy  mají
charakter  účelových spojek s přímým vztahem k obytným objektům a návrhové lokality budou
napojeny  zásadně  na  stávající  dopravní  uspořádání  komunikací.  Dále  je  navrhováno  řešení
lokálních kolizních míst na komunikacích.

Komunikační síť bude rozčleněna fyzickým uspořádáním dle účelu a intenzity využití na
komunikace místní a účelové,  komunikace s chodníky a dopravně  zklidněné,  budou vyčleněny
hlavní pěší a cykloturistické trasy.
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ZEMĚDĚLSKÉ SVOZOVÉ KOMUNIKACE

V územním plánu je navrhováno dokompletování započaté sítě  hlavních zemědělských
svozových  cest  vedených  po  okrajích  zástavby  s  maximálním  využitím  stávajících  cest  nebo
souběhu s cykloturistickými trasami. Je počítáno s napojením všech zemědělských (potenciálně
agroturistických) areálů ve vazbě na Raspenavu.

INTENZITY SILNIČNÍ DOPRAVY

Celostátní sčítání silniční dopravy, zajišťovaná ŘS Praha, se uskutečnila v letech 1995,
2000 a 2005. V řešeném území bylo lokalizováno jediné sčítací místo na silnici III/29015 na hranici
zastavěného území obce Lázně Libverda ve směru na Nové Město pod Smrkem:
rok celkem vozidel/24 hod. podíl NA 
1995 790 12 %
2000 664 14 %
2005 963 16 %

Výhledová intenzita byla stanovena pro rok 2015 pomocí přepočítávacích koeficientů, kdy
základem  jsou  výsledky  ze  sčítání  dopravy  v roce  2005.  Na  obchvatové  komunikaci  lze
předpokládat denní intenzitu dopravy 1 500 voz./24 hod. a v centrální části okolo 300 voz./24 hod.
Na  úseku  silnice  III/29015  mezi  Hejnicemi  a  Lázněmi  Libverdou  vychází  intenzita  provozu
2 100 voz./24 hod.

DOPRAVNÍ VYBAVENOST

V řešeném území není  umístěna čerpací  stanice  PHM.  Nejbližší  čerpací  stanice  jsou
situovány na silnici  II/290 v Hejnicích a Raspenavě  nebo na silnici  II/291 v Novém Městě  pod
Smrkem. V řešeném území se nenavrhuje umístění čerpací stanice pohonných hmot ani specifické
dopravní aktivity, které mohou vznikat v rámci navržených ploch smíšených komerčních (SK) resp.
ploch dopravní infrastruktury - vybavení (DV) při dodržení jejich regulačních podmínek.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Území Lázní Libverda bude nadále obsluhováno průjezdnými autobusovými linkami, které
umožňují spojení do blízkých větších sídelních center
• Frýdlant - Lázně Libverda - Nové Město pod Smrkem - Hajniště
• Nové Město pod Smrkem - Lázně Libverda - Frýdlant - Liberec

Současný  počet  spojů  v  běžném  pracovním  dni  je  dostatečný  a  pokrývá  především
potřeby v dojížďce za prací a do škol ve Frýdlantě a Liberci. Dojížďkové doby jsou do Hejnic 5
minut, Frýdlantu 30 minut a Liberce 60 minut. Provoz v sobotu a neděli je využíván pro jednodenní
návštěvníky  a  hosty  nebo  k  příjezdu  turnusových  rekreantů.  Navrhuje  se  ponechat  vedení
autobusové linky přes centrální část města.

V řešeném území jsou lokalizovány autobusové zastávky:
• Lázně Libverda, pošta
• Lázně Libverda, obratiště
• Lázně Libverda, Obří sud

V  souvislosti  s  úpravou  křižovatky  v  prostoru  autobusové  zastávky  Lázně  Libverda,
obratiště  bude  provozně  řešen  režim  průjezdů  autobusů.  Převážná  část  obytné  zástavby  se
nachází v docházkové vzdálenosti 5 minut (400 m).

Koncepce rozvoje veřejné autobusové dopravy, v uspokojování dalších záměrů a potřeb,
bude  zásadním  způsobem  vázána  na  dotaci  a  dohodnuté  smluvní  podmínky  mezi  Obecním
úřadem a  provozovatelem.  V  letní  i  zimní  sezóně  by  bylo  vhodné  zavést  alespoň  víkendové
autobusové  spojení  Frýdlant  -  Smědava.  Jako  reálná  se  jeví  možnost  provozování  menšího
autobusu pro školní a víkendové turistické jízdy společně s lázněmi.
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DOPRAVA V KLIDU

PARKOVÁNÍ

Atraktivitu  jednotlivých aktivit  na  území  obce značným způsobem ovlivňuje  nabídka v
možnosti odstavování vozidel. Krátkodobé parkování motorových vozidel se uplatňuje u objektů
občanského vybavení a dlouhodobé u ubytovacích kapacit.  Jsou navrženy přiměřené kapacity
veřejných parkovišť na vstupních místech do obce s ohledem na celkový maximální počet 1 900–
2 400  přítomných  uživatelů  území,  přehodnoceno  rozmístění  a  kapacity  účelových  parkovišť,
odstavení vozidel lázeňských hostů je navrženo bez bližší specifikace v areálu lázní na plochách
specifických - lázeňských (SL).

Koncepce parkování v obci vychází z následujících předpokladů:
• odstavení vozidel  dlouhodobých (týdenních) návštěvníků  lázní bude řešeno ve  více  či

méně soustředěných lokalitách v rámci areálu lázní v počtu odpovídajícím potřebám
• parkování  zákazníků  občanského  vybavení  a  penzionů  bude  řešeno  v  rozptýlených

minimalizovaných lokalitách vyhrazených stání na plochách těchto aktivit
• parkování jednodenních  návštěvníků  obce bude řešeno v soustředěných lokalitách na

okraji zastavěného území při sjezdech z obchvatu III/29015 v poměru cca 2:1 na příjezdu
od Hejnic oproti příjezdu od Nového Města pod Smrkem

• parkování  jednodenních  návštěvníků  bude  dále  řešeno  v  uzlových  bodech  obce  u
významných aktivit samostatnými stavbami veřejných parkovišť na plochách  smíšených
obytných – centrálních (SC) a plochách smíšených – komerčních (SK) označených v
hlavním  výkresu  grafické  části  ÚP  symbolem  „P“  a  veřejně  přístupnou  kapacitou
požadovanou nad rámec normového počtu stání

Reorganizaci  systému parkovišť  je třeba využít  pro to,  aby nejen nová,  ale i  stávající
parkoviště  splňovala  veškeré  požadavky  na  ekologický  provoz  -  vybavení,  stavební  zajištění
odtoku povrchových vod proti průsaku ropných látek s ohledem na jejich umístění v OP přírodních
léčivých zdrojů.

ODSTAVOVÁNÍ VOZIDEL BYDLÍCÍCH OBYVATEL

Převažující  zástavba  rodinných  domů  vytváří  předpoklady  pro  bezkolizní  odstavování
automobilů obyvatel. Garáže jsou součástí objektů nebo samostatné na přilehlých pozemcích.

Veškerá  nová  výstavba  řeší  odstavení  vozidel  ve  vlastním  objektu  (rodinné  domky,
integrované bytové domy), případné nároky v potřebě skupinových garáží pro stávající bytovou
zástavbu nebo navržené střešní nástavby lze vzhledem k prostorovým možnostem území uspokojit
na vlastních funkčních plochách.

PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA

PĚŠÍ DOPRAVA

Ve vztahu k charakteru zástavby a počtu bydlících obyvatel  nedosahuje pěší doprava
vyšších intenzit, pěší pohyb je však důležitou součástí léčebné procedury. Pěší trasy jsou vedeny
převážně  mimo  páteřní  městskou  komunikaci  s oboustrannými  chodníky.  Hlavní  pěší  tah  do
východní části řešeného území je veden v souběhu s Libverdským potokem v trasách zklidněných
komunikací. Přesto je oprava chodníků podél obslužných komunikací jedním z prioritních úkolů.

Hlavní  pěší  prostor  pro  návštěvníky  je  vytvořen v centrální  městské části  -  kolonáda,
léčebný pramen. Odtud radiálně vycházejí další pěší trasy k lázeňským domům v západní části
území, na sever k Obřímu sudu, na východ do Jizerských hor a na jih do Hejnic. Ve střetových
místech s automobilovou dopravou jsou realizovány přechody pro chodce.

Příměstským územím budou vedeny doplňkové pěší  trasy,  tzv.  okruhy pro  kardiaky s
vytypovanými místy, které by měly být vybaveny měřící pomůckami na kontrolu zdravotního stavu,
tyto trasy jsou nedílnou součástí ploch veřejných prostranství - zeleně (PZ) i ploch lesních (NL).
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Řešeným územím prochází i celosvětová tzv. “Sluneční cesta”, vstupuje sem od Nového
Města pod Smrkem podél Obřího sudu, prochází centrem obce a lázeňským parkem a opouští ho
kolem Jizerské chaty na Smrk. U Obřího sudu, Obecního úřadu, parkoviště a autobusové zastávky
Lázně  Libverda  -  obratiště  jsou  umístěny  Euromapy  a  na  vyhlídce  pod  Obřím  sudem
panoramatický pohled na Jizerské hory.

Z hlediska turistických cest probíhají sídelním útvarem značené stezky:
• červená značka: Hejnice - Lázně Libverda - Hubertka - Smrk - Smědava
• žlutá značka: Raspenava - Peklo - Lázně Libverda
• žlutá značka: Hejnice - Lázně Libverda - Obří sud - Nové Město pod Smrkem

Obec usiluje o doplnění turistických tras v jejím okolí o okruhy od 1 km do 15 km a jejich
doplnění  do  turistických  map.  Tato  problematika  musí  být  předmětem  specializované  práce
překračující hranice katastrů a řešené ve spolupráci s KČT.

Na Smrku byl nově otevřen hraniční přechod do Polské republiky Smrk - Stog Izerski na
turistické  stezce  pro  pěší  a  lyžaře  s omezeným provozem 1.4.  -  30.9.  (8.00  -  20.00  hod.)  a
1.10. -  31.3. (9.00 - 16.00. hod.).

CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Cyklistické trasy jsou v současné době vedeny po silnicích III/29013 a III/29015. Kmenová
cyklotrasa Liberec - Mníšek - Oldřichov v Hájích - Hejnice - Lázně Libverda - Nové Město pod
Smrkem - hranice s Polskem má KČT přiděleno evidenční číslo 3006. V prostoru Mníšku a Liberce
je tato cyklotrasa napojena na významné celostátní cyklotrasy č. 22 Chrastava - České Petrovice a
č. 14  Praha  -  Jičín  -  Liberec  -  Hrádek  nad  Nisou  -  hranice  SRN.  Místní  cyklotrasa  č. 3063
(Karolinina)  propojuje Lázně  Libverdu s Raspenavou přes atraktivní  část  Peklo.  Na hřebenech
Jizerských hor v okolí Smrku je relativně  hustá síť  turistických cyklotras, které však nejsou na
území obce propojeny s hlavními cyklotrasou, u které se umisťují nástupní místa pro cykloturistiku.

Místně jsou užívány obslužné a zklidněné komunikace, smíšený provoz s pěšími okruhy
je  však  třeba  z  hlediska  lázeňského  využití  maximálně  eliminovat  -  nepřipouští  se  vedení
cyklistických  tras  lázeňským  parkem.  Naopak  je  navrženo  zpevnit  jako  cyklistické  stezky
pokračování komunikace k Hubertce dále ve směru na Bílý Potok a Nové Město pod Smrkem s
možnou zimní návazností na lyžařskou magistrálu.

Obec Lázně  Libverda se stane jedním z hlavních  středisek  pro  síť  nově  budovaných
cykloturistických  tras  systému „singletreck“  v  Jizerských  horách.  Nástupními  místy  budou  obě
hlavní záchytná parkoviště a parkoviště u nové vodní nádrže s příslušným vybavením. Trasy jsou
nedílnou součástí ploch lesních (NL).

NEGATIVNÍ ÚČINKY HLUKU Z DOPRAVY

VYMEZENÍ HLUKEM OHROŽENÉHO ÚZEMÍ

Postup stanovení úrovně hluku je dán "Novelou metodiky výpočet hluku z dopravy". Pro
zástavbu podél průtahů silnic III. třídy lze použít korekci:
• základní hladina hluku 40 db(A)
• korekce + 5 db(A)
• maximální přípustná hladina Laeq 45 db(A)

Vynesením isofony 45 db(A) do situace určíme rozsah území potencionálně ohroženého
vyšší hladinou hluku než je maximálně přípustná.

VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY

X = F1 . F2 . F3, Y = 10 lgX – 10,1
• F1 = faktor dopravního proudu
• F2 = faktor podélného sklonu nivelety
• F3 = faktor druhu krytu vozovky

Výpočet je proveden pro přepočtenou intenzitu dopravy na rok 2015 z výchozích hodnot
ze sčítání dopravy v roce 2005.
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Pro  časové  období  po  roce  2005  se  předpokládá  snížení  negativního  vlivu  rychlosti
dopravního proudu a procentuálního podílu nákladních vozidel.
silnice III/29015 střed obce
S voz./24 hod. 1500 300
počet OA 1350 265
počet NA 150 35
F1 1,00 1,00
F2 1,13 1,06
F3 1,00 1,00
X 5 684 213 1 346 523
Y 57,3 51,1
vzdálenost isofony v m 75(45dB) 65(40dB)

VYHODNOCENÍ HLUKEM OHROŽENÉHO ÚZEMÍ

Z výpočtu a vynesení isofon 45 dB(A) a 40 dB(A) do situace je zřejmé, že vyšší hladinou
hluku než se maximálně  připouští,  je ohroženo území podél silnice III/29015 i  páteřní městské
komunikace.

Ochranná opatření proti nepříznivým vlivům hluku z dopravy lze užít následující:

VYHODNOCENÍ DOPADU HLUKU ZE ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠŤ
• urbanistická - byla využita návrhem obchvatu a maximálního ozelenění intravilánu obce
• architektonicko stavební - úpravy objektů (trojskla, dispozice) budou prováděny zejména

na objektech se zvláštní – lázeňskou  funkcí, neřeší však vnější prostředí
• technická - protihlukové stěny by mohly být řešením pro obchvat, negativní účinek hluku

však není rozhodující a krásné výhledy na obec by byly znehodnoceny

Kapacity stávajících i  navrhovaných parkovišť  jsou relativně  malé.  Z hlediska hluku je
nejblíže lázeňskému území situováno parkoviště na začátku obce (ve směru od Hejnic) s počtem
60 stání OA + 8 stání BUS. Obrat vozidel na ploše bude minimální, protože parkoviště je určeno
pro návštěvníky s celodenním pobytem (atraktivita  lázní  i  okolí,  turistika).  Protože se  nepočítá
s intenzitou provozu vyšší jak 50 pohybů vozidel za hodinu, není nutné řešit nákladná protihluková
opatření a negativní dopad na nejbližší okolí bude minimální.

OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍCH STAVEB

Ochranné pásmo silnice mimo zastavěné území obce nebo území určené k souvislému
zastavění je podle zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb., schváleného Poslaneckou
sněmovnou  dne  20.12.1996  a  Senátem  dne  23.1.1997  s účinností  od  1.4.1997,  ve  znění
pozdějších předpisů, upraveno svislými rovinami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti:
• 15 m od osy komunikace u silnice III. třídy

C4.2 ODŮVODNĚNÍ  NÁVRHU  TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY  VČ.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ENERGETIKA

VYTÁPĚNÍ

Pro  vytápění  objektů  v areálu  lázní  Libverda  je  využíván  systém  stávajících  parovodů
s plynovou  kotelnou  CZT.  Kotelna  byla  postavena  na  kapacitu  3x6  MW.  V současné  době  jsou
provozovány dva hořáky s výkonem 4,2 MW pro zimní období a 1,6 MW pro letní období. V budoucnu
budou parovody nahrazeny teplovodním systémem. Tím dojde ke snížení ztrát v rozvodech a ke snížení
odběru plynu pro vytápění stávajících objektů. V areálu lázní Libverda jsou dále provozovány tři menší
lokální kotelny s výkonem do 0,5 MW.

Pro  vytápění  ostatních  objektů  v obci  je  využíván  plyn  z 50 %,  elektrická  energie  z 10 %,
zbytek připadá na tuhá paliva a dřevo. Do budoucna lze počítat s postupným zvýšením podílu plynu,
hlavně v centrální části se zavedenou sítí STL plynovodů. V okrajových částech na severu a na východě
bude spíše využívána elektrická energie a obnovitelné zdroje tepla (tepelná čerpadla, biomasa).
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Ochranná pásma

Podle Energetického zákona č.458/2000 Sb. §87 jsou ochranná pásma:
• pro zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie 2,5 m kolmo od půdorysu zařízení.

V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení,
jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní práce,
uskladňování materiálu a zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech
je  možno  provádět  pouze  s předchozím  písemným  souhlasem  a  za  podmínek  provozovatele
zařízení.

Navrhované úpravy

V areálu  Lázní  Libverda  provést  náhradu  stávajících  parovodů  novými  teplovody.
Optimalizace zdrojů tepla bude prováděna průběžně podle požadavků na odběr tepelné energie.
Požadavky  na  navýšení  odběru  plynu  a  elektrické  energie  jsou  uvedeny  v následujících
odstavcích.

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Zásobování  plynem v řešeném území zajišťuje  RWE -  Severočeská plynárenská,  a.s.
Poloha regulačních stanic a trasy plynovodů byly převzaty z ÚAP. V řešeném území se nacházení
dvě VTL/STL regulační stanice plynu.

Seznam VTL/STL regulačních stanic:
název připojení výkon průtok

RS1 Libverda DN200 1200 m3/hod 216 m3/hod
RS2 Hejnice DN100 4000 m3/hod 587 m3/hod

Regulační stanice RS1 je určena pro zásobování obce Libverda, z regulační stanice RS2
jsou zásobovány Hejnice. VTL plynovod je přiveden od Frýdlantu a pokračuje dále do Nového
Města pod Smrkem.

Z regulační  stanice  RS1  je  připojena  STL plynovodem  kotelna  pro  CZT  lázně.  Před
kotelnou je stávající regulační stanice STL/NTL. V areálu lázní jsou připojeny NTL plynovodem
další  tři  menší  plynové kotelny s výkonem do 0,5 MW. STL plynovod pro kotelnu CZT a NTL
plynovody jsou ve vlastnictví lázní Libverda.

Ochranná pásma

Podle Energetického zákona č.458/2000 Sb. §68 jsou ochranná pásma:
• u středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce 1 m na obě strany od

půdorysu
• u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
• u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit  plynárenská
zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní
práce, zřizování skládek a uskladňování materiálu lze provádět pouze se souhlasem provozovatele
plynárenského zařízení. Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad
povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu o šířce 2 m na obě strany od
osy plynovodu.

Bezpečnostní pásma
• regulační stanice vysokotlaké - 10 m
• vysokotlaké plynovody do DN100 - 15 m
• vysokotlaké plynovody do DN 250 - 20 m.

V bezpečnostním pásmu lze zřizovat stavby pouze s předchozím písemným souhlasem
provozovatele plynového zařízení, viz Energetický zákon č.458/2000 Sb. § 69. 
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Navrhované úpravy

Pro návrhové lokality v řešeném území je požadavek na navýšení odběru plynu 4 800 kW
za předpokladu úplné realizace záměrů. Dá se předpokládat, že záměry na zástavbu navržených
lokalit budou realizovány ze 2/3. Dále bude průběžně prováděna optimalizace spotřeby energie na
vytápění spojená se snížením ztrát ve stávajících rozvodech a se zateplením objektů. Při splnění
výše uvedených předpokladů bude požadavek na navýšení soudobého odběru plynu 2 400 kW.
V regulační stanici RS1 je kapacita pro pokrytí uvedeného navýšení odběru plynu. STL plynovody
jsou dostupné pro většinu nových lokalit. Rozšíření STL plynovodů se navrhuje podél komunikací.
Přípojky k jednotlivým odběratelům nejsou předmětem územního plánu.

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

V řešeném území se nevyskytují žádné zdroje elektrické energie.

Distribuci  elektrické  energie  v  řešeném  území  zajišťuje  ČEZ-distribuce,  a.s..  Poloha
stávajících trafostanic a trasy stávajících sítí 22 kV vč. ochranných pásem byly převzaty z ÚAP.
Údaje o výkonech trafostanic provozovatel neposkytl. Území je napájeno z RZ 110/22 kV Frýdlant.

V současné době  z důvodu nedostatečné kapacity v  síti  110 kV je  dočasně  omezeno
připojování nových odběrných míst. Situace by se měla zlepšit po roce 2010. Úpravy sítě 110 kV
jdou  mimo  řešené  území.  V řešeném  území  je  celkem  10  stávajících  trafostanic  VN/NN.
Trafostanice T8, T9, T10 jsou vzájemně propojeny podzemním kabelem VN 22 kV. Ostatní rozvody
jsou provedeny vrchním vedení VN 22 kV. Rozvody NN nejsou předmětem územního plánu.

Seznam trafostanic :

č.ev.ČEZ název účel
T1 T 507 Jizerka distribuční
T2 T 499 Statek distribuční
T3 T 498 U školy distribuční
T4 T 556 Wolker distribuční
T5 T 576 Obří sud distribuční
T6 T 2023 Bytovky distribuční
T7 T 562 Vodojem velkoodběr
T8 T 497 Obec distribuční
T9 T 2054 Lázně velkoodběr
T10 T 2006 Lázně distribuční
T11 LB 0535 Hejnice PINK servis distribuční

Ochranná pásma

Energetický zákon č. 458/2000 Sb. stanoví ochranná pásma v § 46 následovně :
• u nadzemního vedení s napětím 1 kV - 35 kV včetně (pro vodiče bez izolace) je ochranné

pásmo 7 m od krajního vodiče na obě strany
• u nadzemního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně (pro vodiče s izolací základní)

je ochranné pásmo 2 m od krajního vodiče na obě strany
• u podzemního vedení s napětím do 110 kV včetně  je ochranné pásmo 1 m po obou

stranách krajního kabelu.

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami:
• u stožárových stanic s převodem napětí z úrovně 1 kV - 52 kV včetně na úroveň nízkého

napětí je ochranné pásmo 7 m
• u kompaktních zděných stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV

na úroveň nízkého napětí je ochranné pásmo 2 m.

V ochranném pásmu je zakázáno :
• zřizovat  bez  souhlasu  vlastníka  těchto  zařízení  stavby,  umísťovat  konstrukce  a  jiná

podobná zařízení, uskladňovat hořlavé a výbušné látky
• provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
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• provádět  činnosti,  které  by  mohly  ohrozit  spolehlivost  a  bezpečnost  provozu  těchto
zařízení, nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

• provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat
růst porosty nad výšku 3 m.

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět
vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Provozovatel přenosové soustavy může udělit písemný souhlas s činností v ochranném
pásmu.

Osoby  zřizující  zařízení  napájená  stejnosměrným  proudem  v  bezprostřední  blízkostí
ochranných  pásem  s  možností  vzniku  bludných  proudů  poškozujících  podzemní  vedení  jsou
povinny tyto skutečnosti  oznámit  provozovateli  přenosové soustavy a provést  opatření k  jejich
omezení.

U  zařízení  vybudovaných  před  účinností  zákona  č.458/2000  Sb.  zůstávají  zachována
ochranná  pásma  podle  dříve  platných  předpisů  (Vládní  nařízení  č.80/1957,  Zákon  č.79/1957,
Vyhláška MPE č.153/1961, Zákon č.222/1994) :
• u nadzemního vedení VN je ochranné pásmo 10 m na každou stranu od krajního vodiče
• u stožárových trafostanic VN/NN se stanoví šířka ochranného pásma jako u vedení VN
• v lesním průseku jsou uživatelé pozemků k zajištění přístupu a příjezdu povinni udržovat

volný pruh “bezlesí“ o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů
• u nadzemního vedení od 60 do 110 kV včetně je ochranné pásmo 15 m na každou stranu

od krajního vodiče
• u nadzemního vedení od 110 do 220 kV včetně  je ochranné pásmo 20 m na každou

stranu od krajního vodiče
• u nadzemního vedení od 220 do 400 kV včetně  je ochranné pásmo 25 m na každou

stranu od krajního vodiče
• u kabelového vedení všech napětí je ochranné pásmo 1 m na každou stranu
• ochranné  pásmo  elektrické  stanice  je  vymezeno  svislými  rovinami  vedenými  ve

vodorovné vzdálenosti 30 m měřené kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu

Navrhované úpravy

Přívodní vrchní vedení 22 kV přeložit do trasy v souběhu s komunikací, připojení provést
vodiči 22 kV s izolací, ochranné pásmo 2 m.

V prostoru mezi lokalitou Z35 a Z36 je navržena nová trafostanice TN1, připojení vrchním
vedením 22 kV.

V prostoru mezi lokalitou Z14 a Z15 je navržena nová trafostanice TN2, připojení vrchním
vedením 22 kV.

V prostoru mezi lokalitou Z20 a Z25 je navržena nová trafostanice TN3, připojení kabelem
22 kV – zasmyčkování k trafostanici T8.

Stávající  rozvody  a  trafostanice  posílit  na  základě  požadavků  o  připojení  nových
odběrných míst nebo navýšení rezervovaného příkonu v souladu s Energetickým zákonem.

Pro návrhové lokality v řešeném území je  požadavek  na navýšení soudobého odběru
elektrické energie o 3 300 kW za předpokladu úplné realizace záměrů. Dá se předpokládat, že
záměry na zástavbu navržených lokalit budou realizovány ze 2/3. Za výše uvedeného předpokladu
bude potřeba zajistit navýšení soudobého odběru elektrické energie o 2 200 kW. 
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SPOJE

TELEKOMUNIKACE

Trasy sdělovacích kabelů a poloha základnových stanic byly převzaty z ÚAP.

Provozovatelem veřejné telekomunikační sítě v řešeném území je společnost Telefónica
O2. Dle podkladů ÚAP probíhá řešeným územím dálkový telefonní kabel společnosti Telefónica
O2, který je zakreslen ve výkresu č.3.

V areálu lázní Libverda je síť interních sdělovacích vedení. Tyto ani další místní sdělovací
kabely nejsou řešeny územním plánem.

Ochranná pásma

Zákon o telekomunikacích č.151/2000 Sb. V § 92 stanoví ochranné pásmo pro podzemní
telekomunikační sítě 1,5 m po stranách krajního vedení.

V ochranném pásmu je zakázáno:
• provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
• zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti,

které  by  jinak  znemožňovaly  nebo  podstatně  znesnadňovaly  přístup  k  podzemnímu
telekomunikačnímu vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho
provozu

• vysazovat trvalé porosty.

RADIOKOMUNIKACE

Na  východě  území  je  základnová  stanice  společnosti  T-mobile  a  vysílač  Českých
radiokomunikací.  U vodojemu je TV převaděč,  jehož provozovatele se nepodařilo  identifikovat.
Informace o ochranných pásmech nebyly poskytnuty.

Ochranná pásma

Podle Telekomunikačního zákona č.151/2000 Sb. V § 92 odst. 5 vznikají ochranná pásma
nadzemních  zařízení  dnem  nabytí  právní  moci  územního  rozhodnutí  vydaného  v  souladu  se
Zákonem č.50/1976 Sb.

Dle § 92 odst. 6 Telekomunikačního zákona je v ochranných pásmech zakázáno zřizovat
stavby,  elektrická  vedení  a  železné  konstrukce,  umísťovat  jeřáby,  vysazovat  porosty,  zřizovat
vysokofrekvenční zařízení a nebo jinak způsobovat elektromagnetické stíny, odrazy nebo rušení.

V § 88 požaduje Telekomunikační zákon dále, aby provozovatelé zařízení nezpůsobovali
vysokofrekvenční rušení telekomunikačních zařízení, poskytování telekomunikačních služeb nebo
provozování radiokomunikačních služeb.  Za rušení se považuje také elektromagnetické stínění
nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami.
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY

Řešené území se nachází v Libereckém kraji,  bývalý okres Liberec.  Je zakresleno na
vodohospodářských mapách měřítka 1:50 000 list 03 – 14 Liberec.

Oblast náleží k povodí Lužické Nisy,  resp.  Odry a k úmoří Baltského moře. Správcem
povodí – Horní a Střední Labe, do které řešené území patří je  Povodí Labe s.p. Hradec Králové,
vlastní správu provádí Povodí Labe s.p. Jablonec nad Nisou, provozní středisko Liberec.

Územím protéká Libverdský potok,  který  náleží  dle  seznamu uvedeném v příloze  č.1
vyhl.267/2005 Sb. mezi významné vodní toky v kilometráži 4,7 km a má pořadové  číslo 617, číslo
hydrologického pořadí 2-04-10-006. Libverdský potok je pravostranným přítokem říčky Smědá.
Pramení SV od Lázní  Libverda ve  výšce 495 m n.m. ústí   v ř.km 35,0 do  Smědé na úrovni
360 m n.m. (Smědá, významný vodní tok, zapsán v seznamu pod č.616, č.h.p. 2-04-10-001).

Do Libverdského potoka jsou zaústěny 3 levostranné a 1 pravostranný bezejmenné přítoky.

Hydrologické údaje  ze studie odtokových poměrů  (V-SERVIS,listopad 2000)  jsou uvedeny
níže:

Tab. č.1 Libverdský potok - hydrologické údaje

ř.km Průtok m 3/s

Q1 Q20 Q100

Libverdský potok 3,184 1,5 10,8 20,7
Libverdský potok 2,809 1,7 12,1 23,1
Libverdský potok 2,270 1,9 13,3 25,6
Libverdský potok 1,947 2,1 14,6 28,0
Inundační větev 0,0 4,5 17,9
Libverdský potok 1,915 2,1 10,1 10,1
Libverdský potok 1,690 2,1 14,6 28,0

SAUL s.r.o. 42



Územní plán Lázně Libverda – Odůvodnění Komplexní zdůvodnění (vybrané varianty) přijatého řešení

Kapacita koryta Libverdského potoka nezajišťuje neškodné odvedení velkých vod a proto
dochází  k  zátopám podél  toku.  Při  těchto  zátopách  nedochází  k  větším  škodám tak  jako  na
spodním toku řeky Smědé. 

4.12.2000  zpracovala  na  základě  požadavku obce firma V-SERVIS Studii  odtokových
poměrů  Libverdského potoka v Lázních Libverda s cílem stanovit  zátopové území Libverdského
potoka pro potřeby územního plánu.

Podkladem pro výpočet byly hydrologické údaje (uvedené ve studii) a údolní profily potoka
v úseku dlouhém cca 1,8 km. V dolní části zastavěného území obce je koryto neupraveno, v ř.km
1,754-1,914  následuje  zakrytý  úsek  pod  lázeňskou  kolonádou,  dále  v průchodu  zástavbou  je
koryto souvisle upraveno do obdélníkového profilu po ř.km 2,375, dále po most v ř.km 2,536 je
koryto neupraveno, celá horní část potoka je pomístně upravena.

V současné době není stanoveno záplavové území Libverdského potoka ani jeho přítoků.
Doporučuje se proto, v místě možného střetu rozvojové plochy a inundace posoudit ohrožení buď
výše uvedenou studií  odtokových poměrů  nebo modelovým výpočtem a  stanovením aktivní  a
pasivní zóny záplavy. Zakreslená hranice Q100 vychází z údajů výše uvedené studie.

V  řešeném  území  až  na  Lázeňský  rybník  nejsou  vybudovány  žádné  větší  nádrže.
Lázeňský  rybník  je  napouštěn  vodou  z  Libverdského  potoka.  Na  rekonstrukci  a  odbahnění
Lázeňského rybníku je vydáno stavební povolení pod č.j. 7714/2007/OSUZP/4/Hd-231.2 ze dne
27.7.2007. Dále se v území nachází malá požární nádrž a na horním toku Libverdského potoka
menší nádrž - bývalé koupaliště Jizerské chaty.

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Zásobování  řešeného  území  pitnou  vodou  je  zajištěno  ze  skupinového  vodovodu
Frýdlant, který distribuuje pitnou vodu  z úpravny Bílý Potok.  Zdrojem pitné vody jsou povrchové
vody z Hájeného potoka a Smědé. Voda je rozváděna do obce z VDJ 1x1 000 m3  a 1x300 m3.
Součástí systému je čerpací stanice. V souvislosti  s nutnou rekonstrukcí úpravny  Bílý Potok je
počítáno s rekonstrukcí obou vodojemů a čerpací stanice na celkovou kapacitu 3 000 m3. Systém
zásobování  je  doplněn  zdrojem z prameniště  a  VDJ  pod  Jizerskou  chatou.  V případě  snížení
kapacity  zdroje  především  v letních  měsících,  je  dodávka  zajištěna  z vodovodu  Frýdlant.  Je
zamezeno míchání obou druhů vod.

Vlastní síť pro potřeby rozvoje sídelního útvaru vyžaduje rozšíření o vodovodní řady na
jihozápadním a severovýchodním okraji zastavěného území, přičemž bude nadále provozována v
jednom tlakovém pásmu.

Výpočet pot řeby vody obyvatelstvo - stav
• Libverda stav 446 obyvatel
• penziony bez Lázní a.s. 360 lůžek
• potřeba obyvatel = 150 l/os/d
• potřeba penzionů = 300 l/lůžko/den
• Qd = 446 * 150 + 360 * 300 = 174,9 m3/den = 2,02 l/s
• Qmax = 174,9 * 1,4 = 244,9 m3/den = 2,83 l/s

Výpočet pot řeby vody obyvatelstvo - výhled
• výhledový počet obyvatel = 900
• Qd = 450 * 150 + 450 * 300 = 202,5 m3/den = 2,34 l/s
• Qmax = 202,5 * 1,4 = 283,5 m3/den = 3,28 l/s

Výpočet pot řeby vody vybavenost - stav
• q2 = 30l/os/d
• Qd = 450 * 30 = 13,5 m3/den = 0,16 l/s
• Qmax = 13.5 * 1,5 = 20,25 m3/den = 0,23 l/s

Výpočet pot řeby vody vybavenost - výhled
• Qd = 900 * 30 = 27,0 m3/den = 0,32 l/s
• Qmax = 27,0 * 1,5 = 40,5 m3/den = 0,47 l/s
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Výpočet pot řeby vody ekonomické aktivity - stav
• EUROSTAV s.r.o. 3,20 m3/den
• LÁZNĚ LIBVERDA a.s.        100,00 m3/den
• ING.PŠENSKÝ výroba z plastů 0,64 m3/den
• AUTOSALON PINK 1,40 m3/den

Celkem EA        105,24 m 3/den
• Qd = 105,24 m3/den = 1,22 l/s
• Qmax = 105,24 * 1,4 = 147,34 m3/den = 1,71 m3/den

Z veřejných zdrojů, tj. skupinového vodovodu je zásobeno skoro 100 % množství obyvatel
obce. Stáří trubní sítě je 30 let a mladší, vodovodní síť je z materiálů litiny a plastů - PVC, PE.

Pro potřeby sídelního útvaru Lázně  Libverda je  navrženo zkapacitnění trubní sítě  pro
plánované využití nových rozvojových ploch a zkapacitnění vodojemu.

Celková  koncepce  rozvoje  zásobování  pitnou  vodou  je  v souladu  s koncepcí
provozovatele vodovodu a to Frýdlantské vodárenské společnosti a.s..

Provozovatelem vodovodů je Frýdlantské vodárenské sdružení, s nímž byla problematika
projednána.

Ochranná pásma

Veškeré zdroje vody mají příslušným vodoprávním úřadem stanovena ochranná pásma
ve smyslu § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o znění pozdějších předpisů,  Rozhodnutí o
stanovení ochranných pásem vodních zdrojů jsou uložena ve spisovně provozovatele vodovodů a
na vodoprávních úřadech.

Celý levý břeh a část území Lázní Libverda na pravém břehu Libverdského potoka leží v
CHOPAV Jizerské  hory,  která  byla  zřízena  nařízením  vlády  ČSR č.40/78.  Hranice  je  totožná
s hranicí CHKO Jizerské hory.

Řešené území leží v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa
Lázně Libverda. Obě hranice jsou znázorněny v grafické části.

ODKANALIZOVÁNÍ

Centrální část obce je odkanalizována. Kanalizace je stará cca 30 let, vyžaduje postupnou
obnovu. Kanalizace je jednotná,  dešťové vody nejsou separovány.  Okrajové části  obce nejsou
odkanalizovány,  odvedení a zneškodnění odpadní splaškových vod a dešťových vod je řešeno
individuálně a ve většině případů nevhodně. 

Pro  doplnění  kanalizační  sítě  obce  bude  provedena  dostavba  kanalizace  ve  všech
okrajových částech obce, především východně  od č.p. 26 (Parkhotel)  a na jižních stráních nad
Libverdou.  Kanalizační  řady  jsou  zakresleny  ve  výkresu  č.3 - Výkres  koordinace  technické
infrastruktury. Předpokládaná délka dostavby kanalizace je 4,0 km. Plochy nevhodné k napojení do
kanalizačního  systému  především  z ekonomických  důvodů  budou  řešeny  individuálně  (např.
septiky, společnou DČOV aj.).

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

V současné  době  jsou  odpadní  splaškové vody  čištěny na  3  monoblocích  typu  KSB.
Čištění odpadních vod stejně  jako provoz kanalizace zajišťuje obec. Provoz čistírny je povolen
rozhodnutím  Městského  úřadu  Frýdlant  Odborem stavebního  úřadu  a  životního  prostředí  pod
č.j. 1587/03/ZP/Bú/1080/-231.2 z 16.8.2004. Množství vypouštěných vod je 135 000 m3/rok.

Pro  vyhovující  zneškodnění  odpadních  splaškových  vod  byla  vybrána  následující
alternativa č.1:
Alt. č.1 odpadní  splaškové  vody  budou  čištěny  na  nově  postavené  čistírně  odpadních  vod

s kapacitou pod  2000 ekvivalentních obyvatel (EO), umístěné na pozemku stávající ČOV
na západním okraji lázeňského parku
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Alternativa č.2 nebude nadále sledována:
Alt. č.2 odpadní splaškové vody budou přečerpávány a převedeny tlakovou kanalizací na čistírnu

odpadních vod do Hejnic, plocha stávající ČOV Lázně Libverda bude využita pro čerpací
stanici a technické zázemí areálu lázní.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE A ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD

Dešťové  vody  budou  podle  místních  možností  řešeny  separátně.  Jejich  odvod  bude
směrován především do vodotečí  a  silničních  příkopů.  U nových zpevněných ploch budou při
jejich odvodnění použity v případě potřeby účinné záchytné prostředky (např. sorpční vpusti).

ODPADY

ÚVOD

Řešení problematiky tuhých komunálních odpadů  (TKO) není v silách jednotlivé obce,
bude je nutné hledat v koordinaci s dalšími obcemi, minimálně v území Frýdlantského výběžku a v
souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje schváleným v roce 2005.

ODPADY OBCE LÁZNĚ LIBVERDA

Do původních Programů odpadového hospodářství (POH), které přestaly platit s nabytím
účinnosti zákona ČR č. 125/1997 Sb., o odpadech dne 1.ledna 1998, se ne zcela dostatečným
způsobem promítla například problematika čištění odpadních vod a údržby stokové sítě, jíž je obec
Lázně Libverda provozovatelem.

Zneškodňování  odpadů,  jichž  je  obec  Lázně  Libverda  původcem, tj.  zejména odpadu
20 03 01 směsný komunální odpad (dále SKO), je zabezpečováno prostřednictvím firmy A.S.A.
Praha s.r.o.,  pobočka Frýdlant,  která má pronajaty bývalé Technické služby města Frýdlantu a
provádí svoz odpadů na území Frýdlantského výběžku. S provozovatelem svozu mají uzavřeny
individuální smlouvy jednotliví vlastníci objektů, za obecní byty obecní úřad. Svezené odpady byly
v  minulosti  ukládány  na  řízené  skládce  odpadů  v  Hejnicích,  která  byla  v souladu  s  právními
předpisy v oblasti  nakládání s odpady provozována v rámci stanovených zvláštních podmínek.
Provoz skládky v této lokalitě byl v roce 1996 ukončen a svážené odpady jsou odváženy do lokality
Větrov (město Frýdlant) na překládací stanici.

Dle poslední verze POH je na území obce u různých subjektů  rozmístěno 213 nádob
objemu 110 l  (34 ks vlastní ObÚ, 49 soukromé osoby a 130 různé organizace;  193 nádob je
vyváženo 1x týdně, 20 nádob 1x za 14 dní) a 3 ks kontejnerů 1,1 m3. Kromě toho obec využívá
přívěs,  který  pravidelně  přistavuje  na dvou stanovištích,  kde jej  ponechává 14 dní  (stanoviště
autobusová zastávka "Obratiště"; stanoviště u nejstarší požární zbrojnice).

Množství  směsného  komunálního  odpadu  SKO  při  počtu  457  obyvatel  a  produkci
cca 250 kg/obyvatel.rok představuje cca 115 tun odpadu č. 91101 za rok. Rozpory mezi podklady
RŽP a evidencí obce mohou vznikat vykazováním odpady i jiných původců, nebo absencí odpadů
souvisejících s provozem ČOV, odpadů z čištění septiků a vyvážecích jímek.

Skladba  tuhého  domovního  odpadu  dle  dostupných  podkladů  nebyla  sledována.  S
ohledem na charakter zástavby lze předpokládat využití významného podílu zbytků potravin pro
výkrm domácího zvířectva, kompostování kompostovatelných odpadů a v topném období výskyt
podílu  odpadů  ze  spalování  tuhých  paliv  (popel  a  škvára),  neboť  v  části  objektů  je  pro  otop
využíváno spalování tuhých paliv - podíl se bude snižovat s postupující plošnou plynofikací.

Druhotné suroviny - v obci Lázně Libverda není sběrna druhotných surovin a obec zatím
separovaný sběr druhotných surovin nezajišťuje. Občané mají v případě zájmu možnost druhotné
suroviny odevzdávat v Hejnicích, v provozovně a.s. Severočeské sběrné suroviny.

Nebezpečné složky směsného komunálního odpadu (SKO) - zneškodňování odpadů této
kategorie, které vznikají  v souvislosti  s provozem obecního úřadu, je smluvně  zajištěno firmou
MOTORSPORT s.r.o. se sídlem v Raspenavě. Dále je uzavřena smlouva s firmou LIKO v.o.s. se
sídlem v obci Lázně Libverda, která zajišťuje odběr a zneškodňování nebezpečných složek SKO
od  občanů  (pro  odběr  se  připravuje  zřízení  sběrného  dvora).  Další  postup  závisí  na  vzniku
komplexního perspektivního řešení problematiky SKO v širším území.
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ODPADY JINÝCH PŮVODCŮ

Na území obce Lázně Libverda se vyskytují níže uvedená odvětví, v nichž působí řada
subjektů, které jsou v souladu s platnou legislativou samostatnými původci odpadů:
• Strojírenství, elektro, textil, ostatní (PŠENSKÝ ZDENĚK - výroba z plastů)
• Zemědělství  a  lesnictví  (ING.  JAN  CHYTIL  -  zemědělská  farma,  LESY  ČESKÉ

REPUBLIKY - LESNÍ SPRÁVA Frýdlant)
• Výrobní služby (ŠKARÝD LADISLAV - PINK - autoservis)
• Nevýrobní služby (LÁZNĚ LIBVERDA a.s., RESTAURACE A PENZIONY)

Skládkovatelné odpady - zejména odpady  200000 -  odpady komunální a jim podobné
odpady ze živností, úřadů a z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů O i N,
dále pak odpady ze spalování tuhých paliv (odpad č. 100101 popel, struska, škvára ze spalovacích
zařízení O, popílek ze spalování uhlí N) a další, jsou sváženy na základě  individuálních smluv
původce a provozovatele svozu odpadů – firmy A.S.A. Praha s.r.o., pobočky Frýdlant.

Další  odpady,  zejména  z  kategorie  nebezpečných  odpadů,  jsou  zneškodňovány
prostřednictvím specializovaných firem na základě individuálních smluv. V oblasti zemědělství je
řada  odpadů  následně  využívána  v  zemědělské  činnosti,  problematické  však  může  být  jejich
přechodné ukládání (polní hnojiště, jímky), neboť při nesprávné manipulaci může dojít k ohrožení
povrchových a podzemních vod. Obdobným problémem je odpad č. 200304 kal ze septiků nebo
žump, odpad z chemických toalet  O -  nesprávná manipulace může být  opět  zdrojem ohrožení
povrchových a podzemních vod.

SKLÁDKY ODPADŮ

V minulosti k území obce Lázně Libverda náležel pozemek s pískovnou, kterou využívalo
město Hejnice jako skládku odpadů. Jelikož tato skládka byla provozována na základě zvláštních
podmínek,  je  v  současné  době  již  skládkování  ukončeno  a  lokalita  se  rekultivuje.  Předmětné
pozemky byly převedeny na město Hejnice, takže je možné konstatovat, že na území obce Lázně
Libverda není provozována legálně žádná skládka odpadů.

V  minulosti  byla  pro ukládání odpadů  využívána lokalita  v  blízkosti  areálu  a.s.  Lázně
Libverda - skládka na pozemku p.č. 69 nebyla povolena, ukládal se zde SKO a škvára z původní
kotelny na tuhá paliva v  lázních.  Ukládání odpadů  bylo ukončeno přibližně  v  roce 1983,  část
pozemku byla po provedených terénních úpravách využita pro výstavbu nové plynové kotelny lázní
a pro úložiště paliva. V současné době již nejsou stopy po ukládání odpadů patrné.

Další skládkovou lokalitou malého rozsahu je lokalita Přebytek - terénní deprese v lese
vpravo od modré turistické značky poblíž objektu vodárny byla v minulosti využívána jako černá
skládka, pravděpodobně  nepříliš  vzdálenou okolní zástavbou. Lesní závod ve spolupráci s OÚ
Lázně Libverda provedl rekultivaci - zavezení zeminou a ornicí, výsadbu smrku a omezení přístupu
ostnatým drátem.

C4.3 ODŮVODNĚNÍ  NÁVRHU  OBČANSKÉHO  VYBAVENÍ  VEŘEJNÉ
INFRASTRUKTURY

Sektor „služeb“ v širším pojetí v 90.letech prošel a stále prochází výraznými vnitřními a
vnějšími proměnami, především z hlediska vlastnických a uživatelských vztahů. Velká část zařízení
občanského vybavení působí na tržních principech.  Přesto by obec měla  sledovat  a v případě
naléhavé  potřeby  případně  i  ovlivňovat  strukturu  a  lokalizaci  občanského  vybavení  na  svém
správním  území,  zejména  v oblastech,  kde  tržní  regulaci  nelze  uplatnit,  resp.  kde  selhává  –
školství, zdravotnictví, sociální péče, státní správa, veřejné služby,...

Stav struktury a kapacit zařízení občanského vybavení je třeba posuzovat v širším kontextu.
Obec Lázně Libverda má vzhledem ke specifice lázeňské a rekreační funkce celého řešeného území
poměrně značný počet zařízení občanského vybavení orientovaných na tyto funkce. S ohledem na
velikost  spádového obvodu  obce  a  tradiční  vyjížďku  do  spádových  center  je  však  v  obci  pouze
omezená nabídka zařízení základního občanského vybavení sloužícího hlavně místnímu obyvatelstvu
–  tato  zařízení  jsou  a  budou i  do  výhledu  s  ohledem  na  jejich  kapacitu  zahrnuta  do  ploch  jiné
odpovídající funkce - plochy smíšené obytné - centrální (SC), plochy specifické - lázeňské (SL).
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ŠKOLSTVÍ

Mateřská škola - 14 dětí (kapacita 15 dětí), 2 učitelky, 1 třída, budova je majetkem obce.
Případná potřeba zvýšení kapacity MŠ je řešitelná ve stávajícím objektu, např. využitím podkroví.

Základní škola je v současné době zrušena, dříve bývala malotřídka pro 1.- 5. ročník se 2
třídami. Žáci dojíždí od 1. ročníku do ZŠ v Hejnicích (ve školním roce 2007/08 dojíždělo 40 dětí).

V  budově  bývalé  základní  školy  je  zřízena Základní  škola  se  speciálním  zaměřením,
budova je majetkem obce. Školu navštěvuje 25 dětí z Libverdy, Hejnic, Raspenavy, Bílého Potoka
a Nového Města p.S. V objektu jsou 3 třídy a 4 pedagogové na plný úvazek.

SOCIÁLNÍ PÉČE

Sociální  péče je v současné době  zajišťována v Domě  pečovatelské služby v budově,
kterou  má obec  v pronájmu.  V současné  době  je  kapacita  plánovaného  nového  objektu  plně
obsazena  a  obec  eviduje další  4  žádosti  o  umístění.  Obec připravuje  pro  zajištění  sociálních
služeb výstavbu nového objektu s kapacitou přibližně 15 bytových jednotek.

S  ohledem  na  výše  uvedené,  na  umístění  většiny  zařízení  v  centrální  zóně  obce  a
nežádoucí  stabilizaci  monofunkční náplně  stávajících  ploch (MŠ,  DPS) nejsou na území  obce
vymezeny samostatné plochy pro občanské vybavení veřejné infrastruktury kromě  specifických
zařízení vyhlídkové odpočívky na Přebytku a vstupního objektu do areálu lázní, jejichž „zneužití“
pro trvalé bydlení v rámci přípustných regulativů smíšených ploch je třeba zabránit.

C4.4 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Pozemky veřejných prostranství jsou zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu dle § 34
zákona č.128/2000 Sb., o obcích. V řešeném území jsou tvořeny plochami, které jsou po novém
vymezení  ploch  s rozdílným  způsobem  využití  dle  zákona  č.183/2006 Sb.,  stavební  zákon
označeny  jako  stávající  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikací  (PK)  a  plochy  veřejných
prostranství – zeleně (PZ).

Návrh  nových ploch veřejných prostranství  vychází  z potřeby dokompletování  ucelené
kostry těchto prostorů.

C4.5 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY

Při  umisťování  staveb  dle  územního  plánu  budou  respektovány  následující  podmínky
vyplývající ze speciálních předpisů na úseku civilní ochrany:

OCHRANA PŘED PRŮCHODEM PRŮLOMOVÉ VLNY VZNIKLÉ ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ

Stavebními  úpravami  budou  ochráněna  místa,  stavby  a  objekty  přilehlé  k toku
Libverdského potoka ohrožená povodní. Zvýšená pozornost bude věnována místům s omezenou
průtočností,  mostním  profilům,  místům  pro  vznik  ledových  barier  apod.,  která  mohou  ovlivnit
průběh povodně.

Obec  bude  respektovat,  plány  pomoci  od  jednotlivých  orgánů  a  organizací  včetně
technického  zajištění  prací,  Povodňový  plán  a  pro  případ  III. stupně  povodňové  aktivity  plán
ochrany a evakuace obyvatel z ohrožených území po nezbytně nutnou dobu a ochrana majetku.

Není nutná zvláštní  ochrana řešeného území před průchodem průlomové vlny vzniklé
zvláštní povodní.

ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Charakter  navržených  ploch  pro  výrobu  a  skladování  nevyvolává  potřebu  stanovení
havarijních zón ani stanovení míst pro vyvezení nebezpečných látek mimo zastavěná území obce.

Staré  zátěže  vzniklé  působením  živočišné  velkovýroby  na  JV  okraji  řešeného  území
budou nadále postupně likvidovány.

Reorganizovaná  dopravní  kostra  odstraní  možný  průjezd  kamionů  s nebezpečným
nákladem po páteřní komunikaci s hustou oboustrannou zástavbou.
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Pro  činnosti  v objektech  a  na  venkovním  prostranství  budou  respektovány  podmínky
Obecně  závazné  vyhlášky  č. 2/2007,  kterou  se  vydává  požární  řád,  stanoví  podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další
případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky.

UKRYTÍ OBYVATELSTVA V D ŮSLEDKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Bude novelizován Plán ukrytí obyvatel obce, podle kterého jsou vytipovány sklepní úkryty
v domech, do kterých se sejdou okolní obyvatelé, kteří tuto možnost nemají. Jedná se o úkryty
improvizované  –  IÚ,  které  svépomocně  mohou  být  upravovány  podle  Metodické  příručky
MV-Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR – HZS.

V řešeném  území  nejsou  žádné  stálé  úkryty  CO.  S  novou  výstavbou  se  nepočítá
vzhledem k rozvoji vesměs individuální obytné zástavby.

EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ

Charakter řešeného území, průmyslový potenciál a velikost osídlení nedává předpoklad
pro plošnou hromadnou katastrofu, která by si vyžádala okamžité zajištění a soustředění velkého
množství evakuovaných osob.

V případě naléhavé potřeby budou krátkodobé evakuaci osob postižených mimořádnou
událostí využity objekty v areálu lázní. Zdravotní zabezpečení zajistí lékaři lázní. Záchranou službu
zajistí nemocnice ve Frýdlantě.

SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU CO A HUMANITÁRNÍ POMOCI

Stávající  sklad  CO,  který  je  umístěn  v  místní  požární  zbrojnici,  bude  zrušen  a  nový
nebude zřizován. Podle nové celostátní organizace budou prostředky CO prostřednictvím HZS,
územního odboru, dodávány z centrálního skladu podle vzniklé potřeby obce.

Se zřízením humanitární základny se v řešeném území nepočítá. V případě  potřeby si
starosta vyžádá dodání potřebné pomoci prostřednictvím KOPIS – Krajské operační a informační
středisko HZS.

VYVEZENÍ  A  USKLADN ĚNÍ  NEBEZPEČNÝCH  LÁTEK  MIMO  SOUČASNĚ
ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ OBCE

Převládající  využití  území  je  neslučitelné  s  jakoukoliv  průmyslovou  činností  ohrožující
životní  prostředí.  Stávající  výrobní aktivity  svým zaměřením nezpůsobují  podstatné narušování
životního prostředí. Nebudou vyváženy žádné nebezpečné látky mimo území obce.

ZÁCHRANNÉ,  LIKVIDA ČNÍ  A  OBNOVOVACÍ  PRÁCE  PRO  ODSTRAN ĚNÍ  NEBO
SNÍŽENÍ  ŠKODLIVÝCH  ÚČINKŮ  KONTAMINACE,  VZNIKLÝCH  P ŘI  MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI

Při  mimořádné události se bude postupovat přiměřeně podle zákona č. 239/2000 Sb. o
Integrovaném  záchranném  systému,  koordinovaný  postup  složek  bude  zajišťovat  HZS  při
respektování  podmínek  Obecně  závazné  vyhlášky  č. 2/2007,  kterou  se  vydává  požární  řád,
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky.

Z územního hlediska bude nutno zachovat zdroje požární vody – hydrantová síť obecního
vodovodu s možností zvýšení počtu a Libverdský potok s místy odběru pod stávající hasičskou
zbrojnicí a u čp. 175.

OCHRANA PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK SKLADOVANÝCH V ÚZEMÍ

V řešeném území nebudou skladovány ohrožující nebezpečné látky a není proto nutné
řešit ochranu před jejich vlivy.
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NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU  ENERGIÍ

Místní zokruhovaná vodovodní síť  bude nadále zásobovaná ze skupinového vodovodu
s dostatečnou vydatností  i  akumulací  ve  vodojemech. Totální  výpadek v zásobování  vodou je
nepravděpodobný. Dílčí poruchy na zařízení budou řešeny přepínáním a místní uzávěrou případně
cisternou na rozvoz vody.

Centrální čistírna odpadních vod bude rekonstruována v jihozápadní části obce.

Rozvody elektrické energie jsou převážně sloupové, v místě zástavby kabelové. Nouzové
zásobování bude řešeno provozním řádem správce sítě.
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C5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

C5.1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU CELKOVÉ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Podrobné charakteristiky krajiny řešeného území nebyly předchozími ÚPD hodnoceny,
následující  údaje  vycházejí  z  návrhové  části  ÚP,  která  člení  a  zařazuje  zdejší  krajinu  do
jednotlivých územních krajinných teritorií:
• Oblasti (podoblasti) krajinného rázu,
• Místa krajinného rázu,
• základní Krajinné typy.

Obr. Orienta ční znázorn ění krajiná řských aspekt ů v řešeném území (bez m ěřítka):

Zdroj: Typologie české krajiny (Löw a spol., s.r.o., MŽP), podklady Správy CHKOJH, ZÚR LK

CHARAKTERISTIKY ZÁKLADNÍCH „KRAJINNÝCH TYP Ů“:

LESNÍ KRAJINA (L)
Výskyt v ř.ú. větší část ř.ú. zejména ve východní části, charakter přechází téměř všesměrně do sousedících území

i mimo hranice ČR
Základní
charakteristiky

Rozsáhlé homogenní plochy velkých komplexů lesa s méně podstatným podílem ostatních druhů
pozemků v územně arondovaných enklávách, vymezené bez ohledu na reliéf terénu. Typ je pro
oblast krajinného rázu charakteristický. 
K nejcennějším přírodním hodnotám zde patří krajinářsky určující složky (obecně les a reliéf terénu,
zejména významný vyhlídkový bod vrcholu Smrku), dále přírodní a přírodě blízké prvky požívající
legislativní ochranu (ze zákona o ochraně přírody a krajiny). Ke kulturním prvkům zde patří veškeré
antropogenní struktury (soustava účelových komunikací, účelová zástavba apod.), ale i prostorová
měřítka plošných obnov lesa. Prostor naplňují zejména mimoprodukční funkce lesů definované
v jejich kategorizaci (půdoochranné, vodoochranné, klimatické nebo krajinotvorné), ale i funkce
produkční (lesnická výnosová hospodářská činnost). Tento typ zde díky reliéfu terénu náleží do tzv.
význačného krajinného typu - krajiny vysoko položených plošin a výrazných severních svahů a
skalnatých horských hřbetů.
Cílem veškerých činností ve vymezeném prostoru je vytvoření územně i fakticky vyváženého poměru
mezi zájmy uživatelů krajiny (obyvatel, návštěvníků, veřejnosti…) specifikovanými mimoprodukčními
funkcemi lesa, a hospodář. činnostmi specifikovanými produkčními funkcemi lesů hospodářských.

Možná ohrožení Zábory PUPFL v souvislosti s investiční výstavbou všeho druhu, z krajinářského hlediska zástavba a
necitlivé umísťování obnovných prvků na horizontech a v blízkosti krajinných dominant, extrémní
zatěžování lesů rekreačně sportovními aktivitami

Rámcové
zásady
využívání

Hospodaření v lesích za dodržování podmínek pro udržitelný rozvoj, s cílem ochrany přírod. hodnot.
Obnovu lesů cílit na navyšování druhové a prostorové diverzity a stability, v lokalitách zájmů ochrany
přírody důsledně dle stanovištních podmínek.
Vytváření podmínek pro využívání vymezeného prostoru pro obyvatele a návštěvníky v souladu
s principy udržitelného rozvoje.
Úroveň a intenzitu mysliveckého hospodaření podmínit úživností stanovišť a zájmům obnovy lesa.
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LESOZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA (M)
Výskyt v ř.ú. v západní části ř.ú., krajinný typ tvořený rozsáhlejší enklávou v okolních komplexech lesů, otevřenou

Z směrem
Základní
charakteristiky

V řešeném území plošně významný krajinný typ (heterogenní, přechodový, pokračující vně ř.ú.
(zejména Z a S směrem), tvořený pestrou mozaikou pozemků sevřené i rozptýlené zástavby obce a
jejich částí, s lesními pozemky drobných lesů, zemědělské půdy a ostatních druhů pozemků. Typ je
pro oblast krajinného rázu charakteristický. 
Ke kulturním prvkům zde patří veškeré antropogenní struktury (soustava silničních a účelových
komunikací, veškerá zástavba sídel, energovody apod.), k jejichž kladným aspektům zde náleží areál
lázní s přilehlým pečlivě udržovaným parkem, a významná stavba objektu Obřího sudu (zároveň
vyhlídkový bod regionálního významu). Prostor většinou naplňují výrazně produkční funkce (v
hospodářských lesích lesnická výnosová činnost), ale i funkce mimoprodukční vyplývající
z kategorizace lesů, a i pro vyžití obyvatel a návštěvníků všeho druhu.
Ke krajinářsky nejcennějším aspektům patří zejména existence přírodních a přírodě blízkých struktur,
pestrost kultur, jejich střídání a členitost, existence nelesní vzrostlé zeleně, ale i urbanizované prvky
(zástavba historická a sakrální, i novodobá). Cílem veškerých činností ve vymezeném prostoru je
vytvoření územně i fakticky vyváženého poměru mezi zájmy uživatelů krajiny (obyvatel, návštěvníků,
veřejnosti…) specifikovanými mimoprodukčními funkcemi a hospodářskými činnostmi
specifikovanými produkčními funkcemi složek půdního fondu.

Možná ohrožení Zástavba mimo zastavěná a zastavitelná území vyžadující plošné požadavky na ZPF a PUPFL.
Necitlivé způsoby zástavby vč. krajinně cizorodých, nadměrných a architektonicky nevhodných prvků
vč. vnášení nových krajinných dominant, zanedbávání ploch a probíhající sukcese na pozemcích
nevyužívaných a opuštěných, nerespektování zájmů ochrany přírody a krajiny.

Rámcové
zásady
využívání

Využívání půdního fondu za dodržování podmínek udržitelného rozvoje.
Zachování a obnova harmonického vztahu sídel a volné krajiny, a to přírodních i urbanistických
hodnot.
Novou zástavbu situovat přednostně do zastavěných a zastavitelných území obcí, posuzovat vliv
významných staveb na krajinný ráz.
Ochrana významných prvků vzrostlé nelesní zeleně v sídlech i ve volné krajině, údržba volné krajiny
tradičními i netradičními formami využívání.

ČLENĚNÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ DLE OSTATNÍCH BIOREGIONÁLNÍCH JEDNOTE K

Vymezenost  biochor  v řešeném  území  je  výše  využita  jako  podklad  pro  hodnocení
krajinářských  aspektů.  Nadřazenou jednotkou  je  tzv.  „bioregion“  -  1.56   Žitavský  (Frýdlantská
pahorkatina), 1.67 – Jizerský.

V řešeném území se vyskytují následující biochory:
4BN – 4. bukový (dubojehličnatý) vegetační stupeň, pahorkatina s plošinami, kyselé metamorfity,
4VS – 4. bukový (dubojehličnatý) vegetační stupeň, vrchovina, kyselé metamorfity,
5SS – 5. jedlobukový vegetační stupeň, svahy, kyselé metamorfity,
5SR – 5. jedlobukový vegetační stupeň, svahy, kyselé plutonity,
6SS – 6. smrkobukojedlový vegetační stupeň, svahy, kyselé metamorfity,
6SR – 6. smrkobukojedlový vegetační stupeň, svahy, kyselé plutonity,
7ZS – 7. smrkový vegetační stupeň, hřbety, kyselé metamorfity,
7PR – 7. smrkový vegetační stupeň, pahorkatina, kyselé plutonity,
7RV – 7. smrkový vegetační stupeň, vrchovina, váté písky.
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Obr. Orienta ční znázorn ění biogeografického členění (bez m ěřítka)

Zdroj: ÚAP ORP Frýdlant, dle podkladu AOPK

VÝZNAMNÉ VYHLÍDKOVÉ BODY

V řešeném území se nacházejí „významné vyhlídkové body“:
• Smrk (nadregionálního významu)
• Obří sud (regionálního významu)
• Nebeský žebřík (místního významu)

Pozn.: Pro vyhodnocení krajinářských hodnot ŘÚ byl využit mj. i koeficient ekologické stability (KES) – viz kap. C.5.3
ÚSES.

C5.2 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH KRAJINY A
JEHO ZMĚNY

RÁMCOVÉ ZÁSADY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU DLE JEDNOTEK  KRAJINNÉHO
USPOŘÁDÁNÍ

Dle obecných zásad ochrany krajinného rázu („Hodnocení a ochrana krajinného rázu –
Lıw a spol.“) je jeho ochrana diferencovaná dle jednotlivých vymezených krajinných typů. 

K základním  principům  uchování  místního  krajinného  rázu  řešeného  území  patří
nepřipuštění  budování  objemově  i  investičně  náročných  objektů  a  akcí  vymykajících  se
dochovaným harmonickým vztahům, avšak s neomezováním volnosti architektonického ztvárnění
jednotlivých  objektů  v rámcích  závazných  předpisů  (pro  investory  s jednoznačně  vymezenými
podmínkami) a s podporou postupné i fragmentární realizace výstavby s dochovaným měřítkem
krajiny a sídel. Výjimkou zde mohou být snahy o dopravní propustnost území, kdy pro eliminaci
dopadů  na  zájmy  ochrany  krajiny  (zde  obecné  i  zvláštní,  příp.  mezinárodní  ochrany  přírody)
navrhovaná a realizovaná detailní technická řešení podléhají podmínkám významově příslušných
orgánů ochrany přírody a krajiny.

PROSTUPNOST KRAJINY

Prostupnost  krajiny  je  nutná  pro  zajištění  přímého  komunikačního  propojení  sídel
v krajině, pro zajištění hospodárného využívání a údržby dílčích částí krajiny, ale i pro zachování
vztahu obyvatel ke krajinnému prostředí bez ohledu na vlastnické vztahy.
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Veškerá  činnost  ve  zdejší krajině  (vyplývající  z podnikatelských  záměrů  vlastníků
pozemků či jejich nájemců) je obecně podřízena zájmům ochrany přírody a krajiny, kdy způsoby
využívání  složek  půdního  fondu  podléhají  podmínkám  platné  legislativy.  Výjimky  a  odlišnosti
využívání podléhají souhlasům a stanoveným podmínkám orgánů ochrany přírody a krajiny, kdy
jedním z atributů je dodržení zásad udržitelného rozvoje. Pro zachování rázu „volné krajiny“ a pro
její údržbu a prostupnost jsou prakticky relevantním zejména způsoby a intenzita zemědělského a
lesnického hospodaření.

Prostupnost krajiny (včetně prostupnosti optické) je kompromisem mezi zájmy vlastníků
pozemků (danými jejich podnikatelskými záměry a používanými technologiemi), zájmy veřejnosti a
státu, a podmínkami ochrany přírody a krajiny.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Předchozí ÚPD nezaznamenaly výskyt erozních jevů  ani pozemků potencionálně  takto
ohrožených  (eliminace  těchto  jevů  v  podmínkách  řešeného  území  spočívá  v  dodržování
technologické kázně).

OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Ochrana před povodněmi je v obci závislá na respektování pásma stoleté vody. V případě
střetu rozvojových ploch s aktivním nebo pasivním pásmem záplavy je nutné předpokládaný záměr
přehodnotit modelovým řešením. Doporučuje se obci požádat o vyhlášení záplavového území.

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK

V současné době není katastr obce zatížen vyhlášeným chráněným ložiskovým územím
ani dobývacím prostorem. Není žádoucí ani v budoucnu, aby v obci probíhala jakákoliv těžba a to
především vzhledem k jejímu charakteru lázeňského sídla.

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHŮ

Návrhy na ochranu pohledově exponovaných prostorů spočívají ve snaze minimalizace
zásahů  do  dominantních  krajinářských  znaků  (místních  hřebenů,  lesnatých  strání…),  tj.  ve
svažitých a pohledově  exponovaných terénech lesních porostů  uvážlivé zasahování obnovnými
prvky, neumísťování prvků,  které naruší charakteristické vztahy, měřítko, funkci a využití těchto
pohledově exponovaných prostorů.

Ochrana  niv  vodotečí  a  příbřežních  společenstev,  členitosti  okrajů  lesních  porostů  a
ochrana  lučních  enkláv,  je  kromě  krajinářských  aspektů  odůvodněna  i  zájmy ochrany  přírody
(uchování a navýšení biodiverzity, ekologické stability a funkčnosti prvků ÚSES...).

C5.3 VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

PODKLADY PRO VYMEZENÍ ÚSES V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES, systém, součást  tzv.  obecné ochrany
přírody) je v řešeném území řešen v následujících podkladových dokumentacích:
• Územně analytické podklady ORP Frýdlant,
• Územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES (ÚTP NR a R ÚSES),

MMR a MŽP ČR, 1996 – Společnost pro životní prostředí Brno,
• Koncepce  ochrany  přírody  a  krajiny  v Libereckém kraji (dále  KOP)  –  LESPROJEKT,

lesnické a parkové úpravy, 2004,
• podklady Správy CHKO Jizerské hory (na území CHKO),
• Revize  (Hodnocení)  ÚSES  (na  území  mimo  CHKO  Jizerské  hory)  –  LESPROJEKT,

lesnické a parkové úpravy, 1998,
• kategorizace lesů (vektorové mapy podkladu KÚLK).

Označení prvků systému v části řešeného území mimo CHKO Jizerské hory je provedeno
v rámci celokrajské posloupnosti dle KOPK LK, na území CHKO JH je převzato z databáze Správy
CHKO.
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ZPŮSOB VYMEZENÍ PRVKŮ SYSTÉMU V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Lokalizace prvků systému je převzata z výše uvedených dokumentací, hranice biocenter a
trasy biokoridorů jsou upřesněny dle stavu KN a jednotek prostorového rozdělení lesa dle LHP.

SNÍMEK TABULEK PRVK Ů SYSTÉMU V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

V následujících tabulkách prvků jsou uvedeny údaje nutné pro identifikaci prvku a stručné
relevantní  údaje  uzpůsobené  potřebám  územního  plánování  (identifikace  prvku  dle  LHP  je
uvedena pouze u biocenter, a to z důvodu orientace při realizaci níže uvedených návrhů – bližší
údaje viz použitá podkladová dokumentace,  uvedené druhy pozemků  jsou určeny z aktuálních
digitalizovaných  map  katastru  nemovitostí).  Součástí  níže  uvedených  tabulek  nejsou  údaje  o
doporučeném rámcovém obnovném cíli dle SLT – přesná specifikace budiž předmětem odborné
projektové přípravy v rámci lesnického hospodářského plánování.

BIOCENTRA

názvy prvků převzaty z dokumentací ÚSES, KOPK LK a ÚAP ORP Frýdlant:

NC83 (dle databáze SCHKOJH N02) - v řešeném území část
biogeografický význam, NÁZEV nadregionální, „JIZERSKÉ L OUKY“
vým ěra v části řešeného území [m2] 713068
identifikace prvku dle LHP 154 B, 208 B,C, 209 A,B,C, 218 B,C,D, 219 A,B,C,D,E,F,G
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN)

lesní pozemky (ostatní plochy)

NC84 (dle databáze SCHKOJH N01) - v řešeném území část
biogeografický význam, NÁZEV nadregionální, „JIZERSKOHO RSKÉ BUČINY“
vým ěra v části řešeného území [m2] 1344664
identifikace prvku dle LHP 203 C,D, 213 A,C, 215 A,B,C, 216 A,B
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN)

lesní pozemky (ostatní plochy), vodní plochy

RC1275 (dle databáze SCHKOJH R14) - v řešeném území část
biogeografický význam, NÁZEV regionální, „ÚBO ČÍ SMRKU“, v trase K23H
vým ěra v části řešeného území [m2] 138379
identifikace prvku dle LHP 206 C,E,F
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN)

lesní pozemky

L008
biogeografický význam, NÁZEV místní, „POD ZÁVORNÍKEM“, v ložené v trase K23MB
vým ěra [m2] 222912
identifikace prvku dle LHP 146 A
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN)

lesní pozemky (ostatní plochy), louky

L009
biogeografický význam, NÁZEV místní, „U SMUTE ČNÍ CESTY“, v systému místního významu
vým ěra [m2] 113000
identifikace prvku dle LHP 204 C
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky

L010

biogeografický význam, NÁZEV místní, „H ŘBÍTEK ZA HŘBITOVEM V LÁZNÍCH LIBVERDA“, v
systému místního významu

vým ěra [m2] 92971
identifikace prvku dle LHP 201 E,F
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky

L011 - v řešeném území část
biogeografický význam, NÁZEV místní, „POD SMRKOVOU CESTOU“, v systému místního významu
vým ěra v části řešeného území [m2] 30090
identifikace prvku dle LHP 49 N (z velké části nezařazeno v systému LČR)
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky, ostatní plochy, vodní plochy
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L012
biogeografický význam, NÁZEV místní, „RYBNÍK NA LIBVERDSKÉM POTOCE“, vložené v trase K23H
vým ěra [m2] 81091
identifikace prvku dle LHP 217 D,E
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky

1454 - v řešeném území část
biogeografický význam, NÁZEV místní, „PEKLO – VÝCHOD“, v systému místního významu
vým ěra v části řešeného území [m2] 81091
identifikace prvku dle LHP 49 N (z velké části nezařazeno v systému LČR)
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky, ostatní plochy, louky

BIOKORIDORY:

83/84
biogeografický význam nadregionální, část trasy K23H
délka [m] 800 (tolerovatelné navýšení délky)
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN)

lesní pozemky

83/1275 - v řešeném území část
biogeografický význam nadregionální, část trasy K23H
délka v části řešeného území [m] 340
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky

84/1275
biogeografický význam místní
délka [m] 1067
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky

84/L008
biogeografický význam nadregionální, část trasy K23MB
délka [m] 1057 (překročení délky, bez nutnosti řešení)
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN)

lesní pozemky

84/L010
biogeografický význam místní
délka [m] 960
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky

84/L012 - v řešeném území část
biogeografický význam nadregionální, část trasy K23H
délka v části řešeného území [m]
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky

L007/L008
biogeografický význam nadregionální, část trasy K23MB
délka [m] 57
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN)

lesní pozemky

L008/L009
biogeografický význam místní
délka [m] 670
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky

L009/84/L008
biogeografický význam místní
délka [m] 265
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky
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L009/84/1275
biogeografický význam místní
délka [m] 875
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN)

lesní pozemky, ostatní plochy

L010/L011
biogeografický význam místní
délka [m] 1755
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky, ostatní plochy, louky

L010/L016 - v řešeném území část
biogeografický význam místní
délka v části řešeného území [m] 315
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky

L011/1454 - v řešeném území část
biogeografický význam místní
délka v části řešeného území [m] 630
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN)

lesní pozemky, louky

L012/83
biogeografický význam místní
délka [m] 180
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky

1275/L009 - v řešeném území část
biogeografický význam místní
délka v části řešeného území [m] 11
sou časný charakter druh ů pozemk ů
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky

Obr. Orienta ční znázorn ění ÚSES v řešeném území (bez m ěřítka)

Zdroj: ÚAP ORP Frýdlant
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VYHODNOCENÍ VYMEZENÍ A FUNKČNOSTI ÚSES

Území  obce  tvoří  součást  okolní  krajiny  s vymezeným  systémem ekologické  stability,
prvky zde pokrývají reprezentativní i unikátní společenstva dostatečným způsobem, vymezený a
upřesněný systém (v intencích platných metodik vymezování ÚSES a jeho zapracovávání do ÚPD,
dle aktuální situace v terénu a dle parcelního členění KN a jednotek prostorového rozdělení lesa
platného LHP) v řešeném území obce plně navazuje na území sousedící. Systém je v naprosté
většině funkční, výjimkou jsou pouze některé prvky vymezené na lesních pozemcích s narušenou
druhovou dřevinnou skladbou odlišnou od skladby přirozené dle daných stanovištních podmínek, či
věkovou strukturou –  náprava stavu  je  vzhledem k délce  obmýtí  dlouhodobá a  je  předmětem
lesního  hospodářsko-úpravnického  plánování  a  následné  realizace,  koncipovaného  již  dle
podmínek orgánu ochrany přírody. Některé úseky biokoridorů nadregionálního významu poněkud
překračují povolené délkové parametry, avšak tyto prvky jsou vymezeny v komplexu lesům kdy zde
existuje předpoklad zajištění interakčních funkcí pomocí okolních společenstev.

Jednoznačně vymezený systém je konečný s tím, že biogeografický význam jednotlivých
prvků je určen a aktualizován ze základního podkladu vyššího významu (ÚTP NR a R ÚSES).

Jsou respektovány jednoznačné body propojení prvků  systému na hranicích řešeného
území. V řešeném území nejsou vymezeny prvky nefunkční a navržené k založení.

Lze rovněž konstatovat, že většina biocenter dosud nedisponuje příslušnou subkategorií
lesů  zvláštního  určení  (náprava  stavu  je  opět  předmětem  lesního  hospodářsko-úpravnického
plánování, koncipovaného již dle podmínek orgánu ochrany přírody).

KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY

Dle  příslušného  podílu  jednotlivých  druhů  ploch  v  řešeném  území  zastoupených  a
v katastru  nemovitostí  evidovaných,  tj.  porovnáním ploch relativně  stabilních  s  výměrou  ploch
ekologicky nestabilních, činí koeficient ekologické stability (KES) hodnotu 25,5 - jedná se o typ
krajiny výrazn ě relativn ě přírodní.

Pro  ekologickou  stabilitu  je  tento  relativně  příznivý  stav  dán  vysokým  zastoupením
evidované  lesní  půdy,  oproti  plošnému  zastoupení  ostatních  relativně  méně  stabilních  druhů
pozemků. Tento teoretický vztah vychází pouze z evidenčních údajů katastru nemovitostí, nikoliv z
aktuálního a skutečného druhu pozemků a jejich způsobu a intenzity využívání – do vztahu tak
není zahrnuta výměra některých plošně  významných pozemků  tzv.  ostatních ploch,  které jsou
vesměs charakteru vznikajícího lesa, dlouhodobě již zatravněná orná půda (nezahrnutá v bilancích
KN), či jiných pozemků o vyšším stupni ekologické stability. Ze současného charakteru způsobů a
intenzity  využívání  pozemků,  resp.  z posunu  orné  půdy  do  TTP,  či  z  výměry  aktuálně
nevyužívaných  zemědělských  pozemků,  vyplývá  možnost  posunu  současného  koeficientu
ekologické stability do ještě vyššího stupně.

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHŮ

Vymezenost  systému  vychází  z výše  uvedených  podkladových  dokumentací,  je  zde
provedena  upřesněním  hranic  prvků  systému  dle  stavu  katastru  nemovitostí  a  jednotek
prostorového rozdělení lesa dle platných LHP (OPRL) dle nutných požadovaných prostorových
parametrů prvků vzhledem k jejich biogeografickému významu.

Pro obnovu LHP je navrhována změna kategorií lesa tvořící biocentra ÚSES (v souladu
s názory odborné členské základny autorizovaných projektantů ÚSES) – dle zákona č. 289/95 Sb.,
§ 8, odst. 2., písm. f: přeřazení do  kategorie lesů zvláštního určení – tj. lesů, u kterých veřejný
zájem  na  zlepšení  a  ochraně  životního  prostředí  nebo  jiný  oprávněný  zájem  na  plnění
mimoprodukčních  funkcí  lesa je  nadřazen funkcím produkčním –  lesy potřebné pro zachování
biologické různorodosti (ÚSES,  genové základny,  ...).  Návrh je  zdůvodněn potřebou odlišného
způsobu lesnického hospodaření na plochách biocenter,  s cílem zabezpečení funkčnosti  prvků
ÚSES. Podkladem pro tuto změnu budiž údaje ÚP.

Návrh na důsledné dodržování obnovných cílů v prvcích ÚSES vymezených na lesních
pozemcích  se  týká  zejména  přechodného  období  platnosti  LHP/LHO  do  doby  realizace  výše
uvedeného  návrhu  (mj.  i  kontrolou  orgánů  ochrany  přírody  nad  formulacemi  navrhovaných
opatření v obnovovaných LHP/LHO).

SAUL s.r.o. 57



Územní plán Lázně Libverda – Odůvodnění Komplexní zdůvodnění (vybrané varianty) přijatého řešení

Návrh na náležité využívání skladebných částí ÚSES se týká zejména údržby travních
porostů na nelesních pozemcích – důvodem je snaha o zachování, spíše však navýšení interakční
funkce prvků.

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA

Pozemky  zemědělského  půdního  fondu  tvoří  vymezené  tzv.  plochy  zemědělské  (Z),
v krajinářském  členění  tvořící  součást  typu  krajiny  lesozemědělské.  Jsou  určeny  pro
obhospodařování zemědělské půdy pro zemědělskou rostlinnou i živočišnou prvovýrobu, a to bez
ohledu na současnou intenzitu i způsoby hospodářského využívání.

Dle členění evidence katastru nemovitostí jsou zde tvořeny:
• ornou  půdou  (pozemky,  na  nichž  se  pravidelně  pěstují  obiloviny,  okopaniny,  pícniny,

technické plodiny a jiné zemědělské plodiny, pozemky, které jsou dočasně zatravňovány,
víceleté pícniny na orné půdě, pařeniště, skleníky a japany, pokud jsou na orné půdě),

• zahradami (pozemky, na kterých se trvale a převážně  pěstuje zelenina,  květiny a jiné
zahradní plodiny zde zpravidla pro vlastní potřebu, pozemky souvisle osázené ovocnými
stromy nebo ovocnými keři  až do výměry 0,25 ha,  které zpravidla tvoří  souvislý celek
s obytnými  a  hospodářskými  budovami,  školky  ovocných  nebo  okrasných  stromů,
pařeniště, skleníky a japany, pokud nejsou na orné půdě),

• trvalými travními porosty luk (pozemky porostlé travinami, u nichž hlavní výtěžek je píce, i
když se nahodile spásají, nebo jsou za účelem zúrodnění rozorány),

• trvalými  travními  porosty pastvin  (pozemky  porostlé  travinami,  které  jsou  určeny
k trvalému spásání, i když se nahodile sečou),

• součástí jsou i pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury, investiční prostředky vložené do půdy za
účelem meliorací.

Zemědělská půda je  v  řešeném území v  naprosté většině  výměry využívána.  Způsob
současného využívání je však často odlišný oproti původní katastrální evidenci jednotlivých druhů
pozemků  (kultur).  Tento  rozpor  je  způsoben  obecně  objektivními  důvody,  které  ovlivňují
zemědělské hospodaření nejen v této části hospodářsky slabé oblasti. Obecným trendem je úbytek
výměry orné půdy ve prospěch TTP, ale i nárůst výměry lesních pozemků.

Dle  údajů  předchozích  ÚPD  není  v  řešeném  území  evidován  výskyt  meliorovaných
pozemků.

Odůvodn ění návrh ů

Aktuální způsoby a intenzita využívání zemědělských pozemků  je v řešeném území na
poměrně vysoké úrovní, kdy není nutnost přijímat zvláštní opatření, a kdy obecným zájmem je
udržení stavu (i z důvodu péče o krajinu).

Návrh  na údržbu niv  vodotečí  (údolní  niva  =  VKP ze zákona)  je  zdůvodněn nutností
zachování jejich přírodního charakteru podporou přirozených druhů, omezením druhů nepůvodních
a expanzních.

Pěstování biomasy a rychlerostoucích dřevin nebude povolováno s ohledem na zájmy
ochrany přírody a krajiny – většina území se nachází ve v-ZCHÚ či na území Přírodního parku P
Peklo a zbytek plochy je v jejich těsné blízkosti. Důvodem jsou obecné ochranné podmínky ZCHÚ
(zákaz introdukce nepůvodních druhů) a expanzní vlastnosti případně pěstovaných druhů.

Návrhy  urbanistického  řešení  respektují  zdejší  zemědělské  hospodaření,  ochranu
zemědělských pozemků, a minimalizují zábory ZPF.
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POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL)

V řešeném území zaujímají lesní pozemky celkovou výměru 1 005 ha, tj. 76 % z celkové
výměry (tento údaj je vysoko nad průměrem libereckého kraje i ČR).

Lesy řešeného území jsou součástí Přírodní lesní oblasti 21 -  Jizerské hory a Ještěd,
podoblast „a“ - Jizerské hory.

Lesní pozemky (PUPFL) tvoří vymezené tzv. plochy lesní (L) a v oblastech zájmů ochrany
přírody tzv. plochy přírodní – lesní (PL). U hlediska základního krajinářské členění zdejší lesy tvoří
součást  krajiny  tzv.  lesní  a  lesozemědělské.  V plochovém členění  LHP/LHO jsou  tvořeny tzv.
porostní plochou a tzv. bezlesími. 

Funkce lesů jsou definovány v jejich kategorizaci , kde zejména v podmínkách řešeného
území kromě plošně méně významných hospodářských funkcí plní lesy další tzv. mimoprodukční
funkce: ekologicko stabilizační, rekreační, půdoochranné, klimatické… Do kategorií lesa je v pojetí
zákona o lesích zahrnuta pouze tzv. porostní plocha (nikoliv bezlesí byť vymezené na v katastru
nemovitostí evidovaných lesních pozemcích), lesy, které nejsou součástí systému LČR jsou zde
kategorizovány jako lesy hospodářské.

Vzhledem k charakteru řešeného území je zde kategorizace lesů velmi pestrá, a to jak
pestrostí funkcí a střídáním jednotlivých kategorií (dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích...):

lesy ochranné (§ 7)
dle písm. a) - lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná pole, prudké
svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky), tyto lesy jsou
v LHP uvedeny pod kódem 21a
dle písm. b) - vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené
lesy a lesy na exponovaných hřebenech – tyto lesy jsou v LHP uvedeny pod kódem 21b

lesy hospodá řské (§ 9)
lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů
zvláštního určení – tyto lesy jsou v LHP uvedeny pod kódem 10

lesy zvláštního ur čení (§ 8)
dle odst. 1) – lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí
se:
- dle písm. a) v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně – tyto lesy jsou

v LHP uvedeny pod kódem 31a
- dle písm. b) v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních

vod, tyto lesy jsou v LHP uvedeny pod kódem 31b
dle odst. 2) – lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí
nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím
produkčním, jde o lesy:
- dle písm. a) v prvních zónách CHKO a lesy v přírodních rezervacích a přírodních

památkách – tyto lesy jsou v LHP uvedeny pod kódem 32a
- dle písm. e) se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo

krajinotvornou – tyto lesy jsou v LHP uvedeny pod kódem 32e.

Po vyhodnocení jevu lze konstatovat, že v řešeném území nejsou v platných LHP/LHO
kategorizovány  lesy  tvořící  plošné  segmenty  ÚSES  (biocentra)  v náležité  subkategorii  lesa
zvláštního  určení  (viz  dále).  Hospodaření  v lesích  tvořících  prvky  ÚSES  podléhá  podmínkám
zájmů obecné ochrany přírody přírody, se zaměřením především na ochranu před devastací a na
maximální snahu o vytvoření a zachování přírodních ekosystémů, např.:
• v zastoupení dřevin se dle možností přiblížit přirozené skladbě,
• v zákazu introdukce a podporování cizích dřevin (výjimkou může být odůvodněně příměs

modřínu),
• v  časovém situování  obmýtí  a  obnovní  doby  cílových dřevin  na  horní  hranici  modelu

příslušného hospodářského souboru (při rekonstrukci i nižší),
• ve zjemnění forem hospodářského způsobu, s preferencí podrostního a výběrného, popř.

násečných forem (v porostech se silně změněnou skladbou), při běžném hospodaření s
vyloučením holosečí

• výchovu podle možností přizpůsobit  stabilizační funkci (skladba, výstavba, struktura), s
podporou věkové a prostorové diferenciace,

• v obnově  uplatňovat  postup  přihlížející  na  zachování  původnosti  přírodního  prostředí;
maximálně uplatňovat clonné seče a přirozenou obnovu,

• s omezením těžké mechanizace, koncentrace výroby i chemizace,
• s přizpůsobením hospodaření výskytu ohrožených druhů rostlin a živočichů,
• s ponecháváním doupných stromů a vybraných jedinců až do jejich rozpadu…
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Obr. Orienta ční znázorn ění kategorizace les ů v řešeném území (bez m ěřítka)

Zdroj:         ÚAP ORP Frýdlant a KÚLK, na podkladu katastrální mapy

Odůvodn ění návrh ů

Vymezené plochy lesní (L) zahrnují v katastru nemovitostí evidované tzv. lesní pozemky
bez  ohledu  na  jejich  začlenění  v LHP/LHO (v  případě  jejich  začlenění  jsou  zde  v plochovém
členění tvořeny tzv. porostní plochou a bezlesími). Vymezené plochy přírodní – lesní (PL) zahrnují
v katastru nemovitostí evidované lesní pozemky, které jsou ve významovém a územním překryvu
se zájmy ochrany přírody a krajiny (ZCHÚ) nebo jsou zde kategorizovány jako lesy ochranné či
zvláštního určení. 

Způsoby  hospodaření  v  lesích  tvořících  prvky  ÚSES  podléhá  zásadám  rámcově
stanoveným v podrobných dokumentacích ÚSES, promítnutých do předpisů  platných LHP/LHO.
Důraz je obecně kladen na způsoby obnov lesů vč. důsledného stanovování obnovného cíle.

Návrh na změnu kategorizace lesů tvořících biocentra ÚSES je výše odůvodněn v kap.
C5.3 ÚSES. Výčet částí lesa a identifikace dle LHP (identifikace se týká celých území biocenter):

biocentrum aktuální lokalizace dle LHP/LHO (oddělení, porost – ve vlastnictví LČR, s.p.), dle internetového
mapového serveru ÚHÚL

NC83 154 B, 208 B,C, 209 A,B,C, 218 B,C,D, 219 A,B,C,D,E,F,G
NC84 203 C,D, 213 A,C, 215 A,B,C, 216 A,B
RC1275(R14) 206 C,E,F
L008 146 A
L009 204 C
L010 201 E,F
L011 49 N (z velké části nezařazeno v systému LČR)
L012 217 D,E
1454 49 N (z velké části nezařazeno v systému LČR)

Návrh na změnu kategorie lesů přilehlých k lázeňskému parku je odůvodněn organickým
napojením  tohoto  esteticky  poněkud  zanedbaného  lesnatého  prostoru  na  pečlivě  udržované
parkové plochy – změna vyvolá i změnu hospodaření v těchto lesích s cílem posílení rekreačních
funkcí  na  úkor  funkcí  hospodářsky  výnosových,  a  umožní  i  případné  investice  do  rekreační
vybavenosti.

Návrh na uvážlivé umísťování obnovných prvků v místech pohledově krajinných dominant
je zdůvodněno snahou o ochranu krajinného rázu před necitlivými umělými zásahy do pohledových
horizontů – zajištění je v kompetenci orgánů ochrany přírody promítnutím zásad do obnovovaných
LHP/LHO.
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C6 ODŮVODNĚNÍ  STANOVENÍ  PODMÍNEK  PRO  VYUŽITÍ  PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Podmínky pro využití  ploch s  rozdílným způsobem využití  jsou navrženy na podkladě

nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území.

Jednotlivá ustanovení definic pojmů využívají citací ze zákona a vyhlášky, bez nichž by
jejich upřesnění pro specifické potřeby ÚP Lázně Libverda nebylo srozumitelné.

Rovněž kategorie a podmínky využití  ploch s  rozdílným způsobem využití  vycházejí  z
vyhlášky, jednotlivé kategorie jsou děleny na podrobnější s upřesněnými podmínkami využití.

Podrobné prostorové regulativy jsou navrženy na základě požadavku obce s ohledem na
lázeňský charakter  sídla,  kde urbanisticko-architektonická hodnota  jeho zástavby a příměstské
krajiny je nedílnou součástí jeho rekreačního a léčebného potenciálu.

C6.1. PLOCHY ZASTAVĚNÉ,  ZASTAVITELNÉ A PŘESTAVBOVÉ 
BM PLOCHY BYDLENÍ

charakteristika

Plochy pro individuální i kolektivní bydlení

umožňují nerušený a bezpe čný pobyt a každodenní rekreaci obyvatel vymezené pl ochy,
dostupnost ve řejných prostranství a ob čanského vybavení

umis ťované v kvalitním prost ředí navazujícím na centrum obce a její uzlové prost ory

BV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ

charakteristika

Plochy pro individuální bydlení, ekonomické aktivity  a rekreaci

umožňují nerušený a bezpe čný pobyt a každodenní i sezónní rekreaci obyvatel v ymezené
plochy i návšt ěvníků obce, dostupnost ve řejných prostranství a ob čanského vybavení a
ochranu p říměstské krajiny

umis ťované v kvalitním prost ředí na okraji zastav ěného území navazujícím na krajinné
zázemí obce

BS PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

charakteristika

Plochy pro kolektivní i individuální bydlení, ekonom ické aktivity a rekreaci

umožňují nerušený a bezpe čný pobyt a každodenní i sezónní rekreaci obyvatel v ymezené
plochy i návšt ěvníků obce, dostupnost ve řejných prostranství a ob čanského vybavení

umis ťované v kvalitním prost ředí navazujícím na centrum obce a její uzlové prost ory

SC PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – CENTRÁLNÍ

charakteristika

Plochy pro individuální i hromadné bydlení, ekonomic ké aktivity a obslužné funkce

umožňují bezpe čný pobyt a každodenní i sezónní rekreaci obyvatel v ymezené plochy i
návšt ěvníků obce, dostupnost ve řejných prostranství a ob čanského vybavení

umis ťované v atraktivním prost ředí centra obce a jejích uzlových prostor ů

OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

charakteristika

Plochy pro obslužné funkce z řizované a užívané ve ve řejném zájmu, sloužící obecnému
užívání bez ohledu na vlastnictví

umožňují bezpe čný pobyt obyvatel i návšt ěvníků obce, umíst ění a dostupnost ve řejných
prostranství a obslužných funkcí a jejich užívání v  souladu s jejich ú čelem

umis ťované v atraktivním prost ředí centra obce nebo specifickém prost ředí
odpovídajícím jejich ú čelu, vždy p řístupné z kapacitn ě dosta čujících ploch dopravní
infrastruktury

OS PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORT

charakteristika

Plochy pro t ělovýchovu a sport z řizované a užívané ve ve řejném zájmu i na komer ční bázi

umožňují bezpe čný pobyt obyvatel i návšt ěvníků obce, umíst ění a dostupnost ve řejných
prostranství a obslužných funkcí a jejich užívání v  souladu s jejich ú čelem

umis ťované v atraktivním specifickém prost ředí odpovídajícím jejich ú čelu, vždy
přístupné z kapacitn ě dosta čujících ploch dopravní infrastruktury
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OH PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOVY

charakteristika

Plochy ve řejných poh řebiš ť zřizované a užívané ve ve řejném zájmu, sloužící obecnému
užívání bez ohledu na vlastnictví

umožňují bezpe čný pobyt obyvatel i návšt ěvníků obce, umíst ění a dostupnost ve řejných
prostranství a pietních funkcí a jejich užívání v s ouladu s jejich ú čelem

umis ťované v atraktivním specifickém prost ředí tradi čních lokalit odpovídajícím jejich
účelu, vždy p řístupné z kapacitn ě dosta čujících ploch dopravní infrastruktury

SK PLOCHY SMÍŠENÉ KOMERČNÍ

charakteristika

Plochy pro soust ředění pozemk ů staveb pro výrobu a skladování, které nemají negat ivní
vliv za hranicí t ěchto pozemk ů a pozemk ů staveb pro komer ční ob čanské vybavení, které
lze začlenit do ploch jiného zp ůsobu využití, avšak jejich soust ředění je v zájmu obce

umožňují ekonomické aktivity obyvatel obce i širšího úze mí, umíst ění a dostupnost
veřejných prostranství, výrobních a obslužných funkcí a jejich užívání v souladu s jejich
účelem

umis ťované ve specifickém prost ředí odpovídajícím jejich ú čelu, vždy p řístupné z
kapacitn ě dosta čujících ploch dopravní infrastruktury

TI PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

charakteristika

Plochy technické infrastruktury, u nichž využití poz emků pro tuto infrastrukturu a
negativní vliv za hranicí t ěchto pozemk ů vylu čuje jejich za členění do ploch jiného
způsobu využití a jiné využití t ěchto pozemk ů není možné

umožňují obsluhu území obce i širšího území, umíst ění a dostupnost za řízení technické
infrastruktury a jejich užívání v souladu s jejich účelem

umis ťované ve specifických polohách odpovídajících jejic h účelu, funkci v celkovém
systému a obsluhované ploše

DS PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ

charakteristika

Plochy dopravní infrastruktury, u nichž využití poze mků dopravních staveb a za řízení
zejména z d ůvodu intenzity dopravy a jejich negativních vliv ů vylu čuje jejich za členění do
ploch jiného zp ůsobu využití a jiné využití t ěchto pozemk ů není možné

umožňují zajišt ění dopravní p řístupnosti dalších ploch s jiným zp ůsobem využití v obci i
širším území

umis ťované ve specifických polohách odpovídajících jejic h účelu, funkci v celkovém
systému a obsluhovaném území

DV PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – VYBAVENÍ

charakteristika

Plochy dopravní infrastruktury, u nichž využití poze mků dopravních staveb a za řízení
zejména z d ůvodu intenzity dopravy a jejich negativních vliv ů vylu čuje jejich za členění do
ploch jiného zp ůsobu využití a jiné využití t ěchto pozemk ů není možné

umožňují umíst ění a dostupnost za řízení dopravní vybavenosti a jejich užívání v soula du
s jejich ú čelem, vždy p řístupné z kapacitn ě dosta čujících ploch dopravní infrastruktury –
silni ční komunikace

umis ťované ve specifických polohách odpovídajících jejic h účelu, funkci v celkovém
systému a obsluhovaném území

PK PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – KOMUNIKACE

charakteristika

Plochy ve řejných prostranství, u nichž využití pozemk ů dopravních staveb a za řízení
z důvodu menší intenzity dopravy a jejich negativních v livů nevylu čuje jejich za členění
do ploch jiného zp ůsobu využití, avšak jiné využití t ěchto pozemk ů není možné

umožňují umíst ění a dostupnost pozemk ů veřejných prostranství a jejich užívání v
souladu s jejich ú čelem, zajišt ění dopravní p řístupnosti ploch s jiným zp ůsobem využití
v jejich okolí, stabilizaci prostorové kostry obce – ulice, nám ěstí, na nichž veškeré
činnosti sm ěřují k bezúplatnému využívání ve řejností pro krátkodobý oddech a rekreaci,
běžné i slavnostní shromaž ďování

umis ťované po celém území obce v rozsahu a polohách odpo vídajících jejich ú čelu,
funkci v celkovém systému a obsluhovaném území
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SL PLOCHY SPECIFICKÉ - LÁZEŇSKÉ

charakteristika

Plochy pro láze ňské účely, u nichž využití pozemk ů staveb a za řízení zejména z d ůvodu
zvýšených požadavk ů na kvalitu prost ředí vylu čuje jejich za členění do ploch jiného
způsobu využití a jiné využití t ěchto pozemk ů není možné

umožňují nerušený a bezpe čný pobyt a každodenní rekreaci návšt ěvníků lázní i obyvatel
obce, dostupnost ve řejných prostranství a specifického ob čanského vybavení

umis ťované v kvalitním specifickém prost ředí navazujícím na p řírodní lé čebné zdroje

C6.2 PLOCHY NEZASTAVĚNÉ A NEZASTAVITELNÉ
VO PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

charakteristika

Plochy, vymezené za ú čelem zajišt ění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu p řed
jejich škodlivými ú činky a suchem a regulaci vodního režimu území a pln ění dalších
účelů stanovených právními p ředpisy, jejichž rozsah a charakter vylu čuje jejich za členění
do ploch jiného zp ůsobu využití

umožňují stabilizaci a umíst ění pozemk ů vodních ploch, koryt vodních tok ů a jiných
pozemk ů určených pro p řevažující vodohospodá řské využití a jejich užívání v souladu s
jejich ú čelem

umis ťované po celém území obce v rozsahu a polohách odpo vídajících p řirozenému
utvá ření  krajiny i jejich specifickému ú čelu

ZP PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

charakteristika

Plochy, vymezené za ú čelem zajišt ění podmínek pro p řevažující zem ědělské využití,
jejichž rozsah a charakter vylu čuje jejich za členění do ploch jiného zp ůsobu využití

umožňují stabilizaci a umíst ění pozemk ů zemědělské p ůdy a jejich užívání v souladu s
jejich ú čelem

umis ťované po celém území obce v rozsahu a polohách odpo vídajících dosavadnímu
utvá ření krajiny i jejich specifickému ú čelu

NL PLOCHY LESNÍ

charakteristika

Plochy, vymezené za ú čelem zajišt ění podmínek pro využití pozemk ů pro les, jejichž
rozsah a charakter vylu čuje jejich za členění do ploch jiného zp ůsobu využití

umožňují stabilizaci a umíst ění pozemk ů pro les a jejich užívání v souladu s jejich
účelem, funk čnost ÚSES

umis ťované po celém území obce v rozsahu a polohách odpo vídajících dosavadnímu
utvá ření krajiny i jejich specifickému ú čelu

PL/PN PLOCHY PŘÍRODNÍ - LESNÍ / NELESNÍ

charakteristika

Plochy, vymezené za ú čelem zajišt ění podmínek pro ochranu p řírody a krajiny, jejichž
rozsah a charakter vylu čuje jejich za členění do ploch jiného zp ůsobu využití

umožňují stabilizaci a umíst ění pozemk ů dotčených ochranou p řírody a krajiny a jejich
užívání v souladu s jejich ú čelem

umis ťované po celém území obce v rozsahu a polohách odpo vídajících p řirozenému
utvá ření krajiny i jejich specifickému ú čelu, na území tvo řícím vyhlášené významné
krajinné prvky, územní systém ekologické stability,  maloplošn ě chrán ěná území (národní
přírodní rezervace a p řírodní památky), P řírodní park, velkoplošn ě chrán ěná území
(CHKO - I.a II.zóny odstup ňované ochrany p řírody), území pod mezinárodní ochranou
přírody soustavy NATURA 2000 (Evropsky významné lokal ity a Pta čí oblast)

NS PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

charakteristika

Plochy, vymezené za ú čelem zajišt ění podmínek pro využití pozemk ů pro lesní a
zemědělskou p ůdu, plochy vodní a vodohospodá řské apod. v p řípadech, kdy s ohledem
na charakter nezastav ěného území nebo jeho ochranu není ú čelné jejich další členění

umožňují stabilizaci a zachování promíšenosti krajinných  prvk ů a jejich užívání v souladu
s jejich ú čelem

umis ťované po celém území obce v rozsahu a polohách odpo vídajících p řirozenému
utvá ření krajiny i jejich specifickému ú čelu
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PZ PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZELEŇ

charakteristika

Plochy ve řejných prostranství, u nichž využití pozemk ů pro m ěstskou zele ň z důvodu
jejich charakteru a rozsahu vylu čuje jejich za členění do ploch jiného zp ůsobu využití, a
jiné využití t ěchto pozemk ů není možné

umožňují umíst ění a dostupnost pozemk ů veřejných prostranství a jejich užívání v
souladu s jejich ú čelem, zajišt ění funkce uceleného systému m ěstské zelen ě, stabilizaci
prostorové kostry obce, na nichž veškeré činnosti sm ěřují k bezúplatnému využívání
veřejností pro krátkodobý oddech a rekreaci, b ěžné i slavnostní shromaž ďování a
k zajišt ění či udržení estetických funkcí

umis ťované po celém území obce v rozsahu a polohách odpo vídajících jejich ú čelu a
funkci v celkovém systému

NZ PLOCHY SPECIFICKÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

charakteristika

Plochy ve řejných prostranství, u nichž využití pozemk ů pro rekrea ční zeleň z důvodu
jejich charakteru a rozsahu vylu čuje jejich za členění do ploch jiného zp ůsobu využití, a
jiné využití t ěchto pozemk ů není možné

umožňují umíst ění a dostupnost pozemk ů veřejných prostranství - rekrea ční zelen ě a
jejich užívání v souladu s jejich ú čelem, zajišt ění zvláštních podmínek využití krajiny pro
každodenní i sezónní outdoorový sport a rekreaci v č. udržení krajinn ě estetických funkcí

umis ťované na okraji zastav ěného území obce nebo i ve volné krajin ě v rozsahu a
polohách odpovídajících jejich specifickému ú čelu

C7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VPS A VPO

C7.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ

Realizace  navržených  změn  využití  řešeného  území  v  jednotlivých  lokalitách  bude
prováděna na základě vypořádání s vlastníky dotčených pozemků a objektů (odkoupení, společné
podnikání apod.). Návrh koncepce usiluje o co nejmenší zásah do stabilizovaných fondů. Přesto se
nelze  z důvodu optimalizace ekonomie  využití  území  a napravení předchozího nekoncepčního
vývoje území, zejména v oblasti dopravní obsluhy a technické infrastruktury, vyhnout případným
demolicím a záborům soukromých pozemků pro veřejné účely.

Z tohoto důvodu jsou některé pro obec významné návrhové plochy,  zejména dopravní
trasy  zasahující  okrajově  velký  počet  malých  pozemků,  zařazeny  do  kategorie  veřejně
prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření (VPO).

Pozemky, stavby a práva k nim potřebné pro uskutečnění těchto VPS a VPO lze vyvlastnit
podle Stavebního zákona nebo práva omezit rozhodnutím stavebního úřadu, pokud nebude možno
řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Veřejně  prospěšnými stavbami,  pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
jsou stavby  pro dopravní  a  technickou infrastrukturu  (včetně  plochy nezbytné k zajištění jejich
výstavby a řádného užívání pro daný účel) určené k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo
státu.

Tyto  VPS jsou v ÚP Lázně  Libverda navrženy  pro zajištění realizovatelnosti  dopravní
kostry  obce a  doplnění  systémů  inženýrských  sítí.  V lokalitách  Z7,  Z28,  Z34,  Z49,  P6 budou
samostatně  realizovány  plochy  veřejných  prostranství,  které  mohou  představovat  veřejně
prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo. Vzhledem k jejich charakteru jsou však
zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, stejně jako Z5, Z50, Z52.

Z hlediska technické infrastruktury jsou mezi VPS zařazeny veškeré navržené vodovodní
a kanalizační řady.

Veřejně  prospěšná  opatření,  pro  která  lze  práva  k pozemkům  a  stavbám  vyvlastnit,  jsou
opatření  převážně  nestavební  povahy  sloužící  ke  snižování  ohrožení  území  obce  a  k rozvoji  nebo
ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, v ÚP obce Lázně Libverda nejsou vymezena.

Tyto VPO nejsou v ÚP Lázně Libverda navrženy, protože obec nepředpokládá požadavky
na plochy sloužící výše uvedeným účelům. Vzhledem k funkčnosti prvků ÚSES v řešeném území
nejsou navrhovány plochy nutné k jejich založení,  tudíž ani  nejsou pro tento účel vymezovány
lokality charakteru VPO (ÚSES).

SAUL s.r.o. 64



Územní plán Lázně Libverda – Odůvodnění Komplexní zdůvodnění (vybrané varianty) přijatého řešení

Veřejně  prospěšnými stavbami,  pro které lze uplatnit  předkupní právo,  jsou stavby pro
veřejnou  infrastrukturu  včetně  občanského  vybavení  (včetně  plochy  nezbytné  k zajištění  jejich
výstavby a řádného užívání pro daný účel) určené k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo
státu.

Tyto VPS nejsou v ÚP Lázně Libverda navrženy, protože obec nepředpokládá požadavky
na nové plochy pro občanské vybavení veřejné infrastruktury.

C7.2 ASANAČNÍ ÚPRAVY

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. mohou být samostatné asanační úpravy zahrnuty
do VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit – veřejně prospěšné stavby
a  opatření  –  asanace,  ozdravění  území,  další  požadavky  na  asanace  mohou  být  zahrnuty
v příslušných VPS a VPO, jejichž realizací jsou vyvolány.

V řešeném území nejsou navrženy požadavky z hlediska plošných asanačních nároků ani
jednotlivé demolice hlavních stavebních objektů vyvolané potřebami urbanistické koncepce. Návrh
ÚP  doporučuje  odstranění  zejména  hospodářských  objektů  s neadekvátním  stavebním  a
architektonickým řešením, kultivaci pozemků hospodářských areálů, vč. příslušného oplocení. Dále
se doporučují očistné demolice nevhodných přístaveb historických objektů, stavební úpravy chat,
směřující  k dosažení přirozených proporcí  lidových stavení,  zaclonění chatových areálů  zelení,
zvláštní péči je třeba věnovat bezprostřednímu okolí lázeňského areálu.

C8 ODŮVODNĚNÍ  VYMEZENÍ  PLOCH  A  KORIDORŮ  K PROVĚŘENÍ
ÚZEMNÍ STUDIÍ
Metodika ÚP požaduje nedělit ucelené plochy s rozdílným způsobem využití na jednotlivé

parcely, připouští na těchto plochách předem nespecifikované členění veřejnými prostranstvími s
umístěním  veřejné  zeleně,  komunikací  a  inženýrských  sítí.  To  však  může  vést  při
nekoordinovaném postupu výstavby k znehodnocení případně úplnému zablokování využití větších
ploch.

Navíc  s  ohledem na hodnotu  krajinného rázu v prostoru  Lázní  Libverda nelze  pouze
pomocí ÚP zajistit kvalitní prostorový koncept „přirozeně“ rostlé zástavby. Proto byl při projednání
tužkopisu  ÚP  se  Správou  CHKO  Jizerské  hory  návrh  větších  lokalit  pro  bydlení  za  hranicí
zastavěného  území  zejména  na  jižních  svazích  vně  přeložky  silnice  III/29015  podmíněn
zpracováním podrobnější dokumentace. Totéž platí pro areál lázní a revitalizaci zemědělské farmy.

Byla  doporučena  forma  územní  studie,  která  umožní  stanovit  podrobné  prostorové
regulativy  obdobně  jako  regulační  plán,  nevyžaduje  však  složitý  proces  projednávání,  který
v dnešních podmínkách vede často k ukončení prací před schválením RP nebo jeho převedení
právě do územní studie.
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D INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ

Vyhodnocení  vlivů  územního  plánu  na  udržitelný  rozvoj  území  je  provedeno,  pokud
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení
ÚP  z hlediska  vlivů  na  životní  prostředí  nebo  pokud  nevyloučil  významný  vliv  na  evropsky
významnou lokalitu či ptačí oblast.

Na základě dohod s KÚLK provedených po vypuštění sportovně rekreačního záměru z
koncepce ÚP vyloučil  KÚLK vliv  záměru  na vymezenou Ptačí  oblast  Jizerské hory i  evropsky
významnou lokalitu Jizerskohorské bučiny a konstatoval, že není nutno ÚP posoudit  z hlediska
vlivů na životní prostředí a provést vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území.

Vliv  koncepce  ÚP  na  jednotlivé  pilíře  udržitelného  rozvoje  je  vyhodnocen  v  dílčích
kapitolách  textové  zprávy,  zejména  v  kapitole  C Komplexní  zdůvodnění  (vybrané  varianty)
přijatého řešení.
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E VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ÚP NA SLOŽKY PŮDNÍHO FONDU
(ZPF A PUPFL)

SOUHRNNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE OBCE 564206 LÁZN Ě LIBVERDA [HA]

Celková
vým ěra

Orná
půda

Zahrady TTP ZPF
celkem

Lesní
půda

Vodní
plochy

Zastavěné
plochy

Ostatní
plochy

NZP
celkem

1323 48 17 195 260 1005 6 8 44 1063
Zdroj: ČSÚ, stav k 3/2009 (neuvedené druhy pozemků nejsou v řešeném území evidovány)

Lokality, určené návrhy urbanistického řešení území k záborům půdního fondu (tzn. ke
změně  druhu  pozemku,  či  ke  způsobu  jeho  využití)  jsou  průběžným  označením  graficky
znázorněny v příslušné mapové příloze. Záměry nevyžadující uvedené podmínky zde nejsou dále
uvedeny – jedná se zejména o zkvalitnění či úpravy současných zařízení a pozemků, bez plošných
požadavků na uvedené změny (tyto zde dále neuvedené lokality se svým funkčním zařazením
mohou vymykat i uvedenému výčtu – viz ostatní části dokumentace).

Záměry  na  zemědělské půdě  jsou tzv.  „zábory zemědělského půdního fondu“,  ostatní
záměry týkající se změny využití a druhu pozemku se nacházejí na nezemědělské půdě (ty nejsou
záborem ve výše uvedeném pojetí, avšak pro úplnost jsou uvedeny v následujících bilancích).

Záměry urbanistického řešení se z velmi malé části týkají i záborů lesních pozemků, kdy
je tento zábor v návrzích minimalizován, a je vynucen objektivními příčinami.

Veškeré údaje o plochách byly zjištěny z digitalizovaného mapového podkladu katastrální
mapy, jsou uvedeny zaokrouhleně v [m2].

Příslušnost  jednotlivých lokalit  do  „současného zastavěného území obce“  byla  určena
opět z digitalizovaného základního mapového podkladu map katastru nemovitostí. Veškeré údaje
vyhodnocení  jsou  převzaty  z evidovaného  stavu  dle  údajů  katastru  nemovitostí,  nikoliv  dle
současného druhu a způsobu využívání  dotčených pozemků  (v řešeném území existuje místy
nesoulad  evidovaného  stavu  katastru  nemovitostí  se  skutečností  –  v závěru  kapitoly  některé
uvedené souhrnné statistické údaje jsou tedy z pohledu současného stavu a aktuálních způsobů
využívání pozemků poněkud zkresleny).

ZAŘAZENÍ LOKALIT V PLOCHÁCH S ROZDÍLNÝM ZP ŮSOBEM VYUŽITÍ
Zastoupené lokality (uvedeny pouze lokality vyžaduj ící
změnu druhu pozemku = p ředmět vyhodnocení zábor ů)

Stručná charakteristika p řevažujícího budoucího
funk čního využití

NÁVRH PLOCH ZASTAVITELNÝCH (Z)
Z14, Z15, Z19, Z20, Z25, Z27, Z29, Z30, Z32, Z38, Z39,
Z40, Z41, Z42, Z44-Z46, Z56 BV: Plochy smíšené obytné – venkovské – I.etapa

Z24, Z35-Z37, Z54, Z55 BV: Plochy smíšené obytné  – venkovské – II.etapa
Z10, Z12, Z13, Z17, Z18, Z33 BS: Plochy smíšené obytné
Z6, Z8, Z9, Z21, Z22, Z31 SC: Plochy smíšené obytné – centrální
Z26, Z48, Z53 OV: Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
Z51 SK: Plochy smíšené – komerční
Z2-Z4, Z23 SL: Plochy specifické  – lázeňské
Z16, Z43 OS: Plochy občanského vybavení – sport a tělovýchova
Z5 DS: Plochy dopravní infrastruktury – silniční
Z50, Z52 DV: Plochy dopravní infrastruktury – vybavení
Z1, Z7, Z28, Z34, Z47, Z49 PK: Plochy veřejných prostranství – komunikace

NÁVRH PLOCH PŘESTAVBY (P)
P2, P3 SC: Plochy smíšené  obytné  – centrální
P4, P7 SK: Plochy smíšené – komerční
P1 SL: Plochy  specifické – lázeňské
P5 OS: Plochy občanského vybavení – sport a tělovýchova
P6 PK: Plochy veřejných prostranství – komunikace

NÁVRH PLOCH NEZASTAVITELNÝCH (N)
N7 VO: Plochy vodní a vodohospodářské
N1, N4, N5 PZ: Plochy veřejných prostranství – zeleň
N2, N6 PR: Plochy veřejných prostranství – rekreační zeleň
N8-N10 NS: Plochy smíšené nezastavěného území 
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SEZNAM ZÁBOROVÝCH LOKALIT, FUNK ČNÍ VYUŽITÍ

PLOCHY ZASTAVITELNÉ (Z)

Lokalita Funkce plochy s rozdílným zp ůsobem využití
Z1 PK: Plocha veřejných prostranství – komunikace, pěší spojka v areálu lázní
Z2 SL: Plocha specifická – lázeňská, rozšíření areálu lázní
Z3 SL: Plocha specifická – lázeňská, rozšíření areálu lázní
Z4 SL: Plocha specifická – lázeňská, rozšíření areálu lázní
Z5 DS: Plocha dopravní infrastruktury – silniční, obchvat silnice III/29015 (VPS)
Z6 SC: Plocha smíšená obytná – centrální, rozšíření záchytného parkoviště vč. lékařské záchranné služby
Z7 PK: Plocha veřejných prostranství – komunikace, přístupová komunikace z obchvatu III/29015 (VPS)
Z8 SC: Plocha smíšená obytná – centrální, posílení ubytovací a obslužné funkce centra
Z9 SC: Plocha smíšená obytná – centrální, posílení ubytovací a obslužné funkce centra
Z10 BS: Plocha smíšená obytná, výstavba 1 viladomu
Z12 BS: Plocha smíšená obytná, výstavba 9 RD nebo 5 viladomů
Z13 BS: Plocha smíšená obytná, výstavba 6 RD nebo 3 viladomů
Z14 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 16 RD
Z15 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 12 RD
Z16 OS: Plocha občanského vybavení – sport a tělovýchova, výstavba hřiště resp. sportovního centra
Z17 BS: Plocha smíšená obytná, výstavba 8 RD nebo 5 viladomů
Z18 BS: Plocha smíšená obytná, výstavba 4 RD nebo 2 viladomů
Z19 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 5 RD
Z20 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 15 RD
Z21 SC: Plocha smíšená obytná – centrální, posílení ubytovací a obslužné funkce centra
Z22 SC: Plocha smíšená obytná – centrální, posílení ubytovací a obslužné funkce centra
Z23 SL: Plocha specifická – lázeňská, rozšíření areálu lázní
Z24 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 6 RD – II.etapa
Z25 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 3 RD
Z26 OV: Plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura, odpočívka s vyhlídkou
Z27 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 2 RD
Z28 PK: Plocha veřejných prostranství – komunikace, reorganizace dopravního uzlu (VPS)
Z29 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 12 RD
Z30 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 6 RD
Z31 SC: Plocha smíšená obytná – centrální, rozšíření lokálního centra
Z32 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 3 RD
Z33 BS: Plocha smíšená obytná, výstavba 1 RD
Z34 PK: Plocha veřejných prostranství – komunikace, přístupová komunikace z obchvatu III/29015 (VPS)
Z35 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 4 RD – II.etapa
Z36 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 4 RD – II.etapa
Z37 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 3 RD – II.etapa
Z38 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 1 RD
Z39 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 4 RD
Z40 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 4 RD
Z41 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 2 RD
Z42 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 1 RD
Z43 OS: Plocha občanského vybavení – sport a tělovýchova, výstavba hřiště resp. sportovního centra
Z44 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 2 RD
Z45 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 1 RD
Z46 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 2 RD
Z47 PK: Plocha veřejných prostranství – komunikace, pěší spojka z centra do rekreační krajiny
Z48 OV: Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, vstupní objekt do obce, pohotovostní parkoviště
Z49 PK: Plocha veřejných prostranství – komunikace, hlavní příjezd do areálu lázní (VPS)
Z50 DV: Plocha dopravní infrastruktury – vybavení, záchytné parkoviště bez nadzemních staveb (VPS)
Z51 SK: Plocha smíšená – komerční, rozšíření výrobní zóny Hejnická
Z52 DV: Plocha dopravní infrastruktury – rozšíření parkoviště u Obřího sudu (VPS)
Z53 OV: Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, obsluha singletrecku u Obřího sudu
Z54 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 3 RD – II.etapa
Z55 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 4 RD – II.etapa
Z56 BV: Plocha smíšená obytná – venkovská, výstavba 1 RD
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PLOCHY PŘESTAVBY (P)

Lokalita Funkce plochy s rozdílným zp ůsobem využití
P1 SL: Plocha specifická – lázeňská, rozšíření areálu lázní
P2 SC: Plocha smíšená obytná – centrální, funkčně dominantní zařízení na vstupu do obce
P3 SC: Plocha smíšená obytná – centrální, rozšíření lokálního centra
P4 SK: Plocha smíšená – komerční, rozšíření areálu bývalé farmy
P5 OS: Plocha občanského vybavení – sport a tělovýchova, rozšíření hasičského cvičiště a hřiště
P6 PK: Plocha veřejných prostranství – komunikace, obvodová obslužná komunikace (VPS)
P7 SK: Plocha smíšená – komerční, revitalizace zemědělské farmy

PLOCHY NEZASTAVITELNÉ (N)

lokalita funkce plochy s rozdílným zp ůsobem využití
N1 PZ: Plocha veřejných prostranství – zeleň, rozšíření lázeňského parku
N2 SN: Plocha specifická nezastavěného území, zřízení pláží u lázeňského rybníka
N4 PZ: Plocha veřejných prostranství – zeleň, rozšíření lesoparku mezi zástavbou a Obřím sudem
N5 PZ: Plocha veřejných prostranství – zeleň, rozšíření lesoparku mezi zástavbou a Obřím sudem
N6 SN: Plocha specifická nezastavěného území, zřízení pláží u lázeňského rybníka
N7 VO: Plocha vodní a vodohospodářská, zřízení nové vodní nádrže pro rekreaci, retenci a zavlažování
N8 NS: Plocha smíšená nezastavěného území – rozšíření doprovodné zeleně Libverdského potoka
N9 NS: Plocha smíšená nezastavěného území – rozšíření doprovodné zeleně Libverdského potoka
N10 NS: Plocha smíšená nezastavěného území – rozšíření doprovodné zeleně Libverdského potoka
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E1 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF
PŘEHLED STRUKTURY ZÁBOR. LOKALIT DLE ZÁKLADNÍCH DRUH Ů POZEMKŮ

PLOCHY ZASTAVITELNÉ (Z) – I.ETAPA

lokalita celková
vým ěra

ZPF
celkem

z toho NZP
celkem

z toho
PUPFL SZÚO

ochrana ZPF
orná p. zahrady TTP I.+II. třída III.-V. třída

Z1 272 0 0 0 0 272 272 0 0 0
Z2 18191 18191 0 0 18191 0 0 0 0 18191
Z3 3603 3603 0 0 3603 0 0 3603 0 3603
Z4 19184 19184 14314 0 4870 0 0 0 0 19184
Z5 18735 7283 3108 480 3695 11452 0 3853 0 7283
Z6 709 709 0 0 709 0 0 0 0 709
Z7 1658 1181 0 0 1181 477 0 307 0 1181
Z8 819 801 0 801 0 18 0 819 0 801
Z9 1363 0 0 0 0 1363 0 1363 0 0
Z10 839 839 0 0 839 0 0 839 0 839
Z12 9380 9380 0 304 9076 0 0 394 0 9380
Z13 5977 5972 0 0 5972 5 0 0 0 5972
Z14 26720 26720 0 0 26720 0 0 0 0 26720
Z15 22196 22196 0 0 22196 0 0 0 0 22196
Z16 2290 2290 0 846 1444 0 0 2290 0 2290
Z17 9154 9130 0 997 8133 24 0 9154 0 9130
Z18 4824 4824 0 0 4824 0 0 4824 0 4824
Z19 8010 8010 0 0 8010 0 0 0 0 8010
Z20 27968 27584 0 2088 25496 384 0 5270 0 27584
Z21 2517 2517 0 2517 0 0 0 2517 0 2517
Z22 2144 2138 0 2138 0 6 0 2144 0 2138
Z23 22073 18661 0 2150 16511 3412 331 0 0 18661
Z25 5554 5554 0 0 5554 0 0 0 246 5308
Z26 480 123 0 123 0 357 0 480 0 123
Z27 3287 3287 0 0 3287 0 0 1896 0 3287
Z28 1665 0 0 0 0 1665 0 1665 0 0
Z29 20870 20714 0 1760 18954 156 97 1819 0 20714
Z30 10312 10312 0 635 9677 0 0 635 0 10312
Z31 1074 1074 0 1074 0 0 0 1074 0 1074
Z32 5927 5693 0 870 4823 234 0 5927 0 5693
Z33 911 911 0 911 0 0 0 911 0 911
Z34 2212 1239 0 250 989 973 0 2212 0 1239
Z38 957 957 0 0 957 0 0 957 0 957
Z39  6380 4308 0 0 4308 2072 0 6380 0 4308
Z40 6281 6281 0 0 6281 0 0 6281 0 6281
Z41 2666 2666 0 1895 771 0 0 2666 0 2666
Z42 959 959 0 959 0 0 0 959 611 348
Z43 4490 2072 0 536 1536 2418 0 4490 1932 140
Z44 3439 3136 0 0 3136 303 0 3136 0 3136
Z45 1810 1810 1471 0 339 0 0 0 1766 44
Z46 2600 2038 0 1853 185 562 0 2600 0 2038
Z47 479 479 479 0 0 0 0 0 0 479
Z48 1333 1333 1333 0 0 0 0 0 1333 0
Z49 733 665 665 0 0 68 0 0 665 0
Z50 3883 3883 3883 0 0 0 0 0 3883 0
Z51 9466 9015 0 914 8101 451 0 1365 0 9015
Z52 944 944 944 0 0 0 0 944 548 396
Z53 1048 1048 1048 0 0 0 0 1048 268 780
Z56 1795 1795 0 1795 0 0 0 1795 0 1795

celkem Z 310181 283509 27245 25896 230368 26672 700 86617 11 252 272257

PLOCHY ZASTAVITELNÉ (Z) – II.ETAPA

lokalita celková
vým ěra

ZPF
celkem

z toho NZP
celkem

z toho
PUPFL SZÚO

ochrana ZPF
orná p. zahrady TTP I.+II. třída III.-V. třída

Z24 10419 10419 6640 0 3779 0 0 0 5430 4989
Z35 6391 6391 6391 0 0 0 0 0 0 6391
Z36 6323 6323 0 0 6323 0 0 0 0 6323
Z37 4728 4728 0 0 4728 0 0 0 0 4728
Z54 5126 5126 0 0 5126 0 0 0 0 5126
Z55 5909 5909 0 0 5909 0 0 0 2024 3885

celkem Z 38896 38896 13031 0 25865 0 0 0 7454 31442
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PLOCHY PŘESTAVBY (P)

lokalita
celková
vým ěra

ZPF
celkem

z toho NZP
celkem

z toho
PUPFL SZÚO

ochrana ZPF

orná p. zahrady TTP I.+II. třída III.-V. třída
P1 6228 0 0 0 0 6228 0 6033 0 0
P2 1858 0 0 0 0 1858 0 1819 0 0
P3 2981 0 0 0 0 2981 0 2981 0 0
P4 4827 1745 0 0 1745 3082 0 4827 0 1745
P5 2522 2522 0 0 2522 0 0 2522 0 2522
P6 10779 3070 561 6 2503 7709 0 3436 0 3070
P7 16886 0 0 0 0 16886 0 16886 0 0

celkem P 46081 7337 561 6 6770 38744 0 38504 0 7337

PLOCHY NEZASTAVITELNÉ (N)

lokalita
celková
vým ěra

ZPF
celkem

z toho NZP
celkem

z toho
PUPFL SZÚO

ochrana ZPF

orná p. zahrady TTP I.+II. t řída III.-V. třída

N1 80058 80058 72320 0 7738 0 0 0 53786 26272
N2 1015 0 0 0 0 1015 0 1015 0 0
N4 392 286 0 0 286 106 0 0 107 179
N5 1449 1449 0 0 1449 0 0 0 8 1441
N6 5054 5054 0 0 5054 0 0 0 1796 3258
N7 28385 25755 0 0 25755 2630 0 0 10794 14961
N8 1700 1489 0 0 1489 211 0 0 1489 0
N9 421 394 0 394 0 27 0 421 326 68
N10 1229 0 0 0 0 1229 0 1229 0 0

celkem N 119703 114485 72320 394 41771 5218 0 2665 68306 4617 9

Ochrana pozemků ZPF vyplývající z vyhodnocení (i ze zákonných norem) je často velmi
iluzorní  vzhledem  ke  stavu  katastru  nemovitostí,  resp.  místy  k  nesouladu  aktuálních  druhů
pozemků  s jejich  evidenčním  zatříděním.  V katastru  nemovitostí  jsou  často  v zemědělských
pozemcích  evidovány  již  jiné  druhy  pozemků  vymykající  se  zemědělskému  využívání,  a  to
současnému  i  potencionálnímu.  I  přes  tyto  skutečnosti  je  tento  limitující  prvek  v návrzích
urbanistického řešení patřičně zohledněn.

V tabulce uvedené údaje o ochraně ZPF se týkají pouze zemědělských pozemků dle KN.

SOUHRNNÉ A STATISTICKÉ ÚDAJE PLOŠNÝCH POŽADAVK Ů NÁVRHŮ ÚP

REKAPITULACE DLE STRUKTURY ZÁKLADNÍCH DRUHŮ POZEMKŮ – I.ETAPA

celková
vým ěra

ZPF
celkem

z toho
NZP
celkem

z toho
PUPFL SZÚO

ochrana ZPF

orná
půda zahrady TTP I.+II. t řída III.-V. třída

celkem Z 310181 283509 27245 25896 230368 266720 700 86617 11252 272257
celkem P 46081 7337 561 6 6770 38744 0 38504 0 7337
celkem N 119703 114485 72320 394 41771 5218 0 2665 68306 46179

celkem ř.ú. 475965 405331 100126 26296 278909 310682 700 127786 79558 325773

REKAPITULACE DLE STRUKTURY ZÁKLADNÍCH DRUHŮ POZEMKŮ – II.ETAPA

celková
vým ěra

ZPF
celkem

z toho
NZP
celkem

z toho
PUPFL SZÚO

ochrana ZPF

orná
půda zahrady TTP I.+II. t řída III.-V. třída

celkem Z 38896 38896 13031 0 25865 0 0 0 7454 31442
celkem P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

celkem ř.ú. 38896 38896 13031 0 25865 0 0 0 7454 31442
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REKAPITULACE DLE STRUKTURY ZÁKLADNÍCH DRUHŮ POZEMKŮ – I.+II.ETAPA

celková
vým ěra

ZPF
celkem

z toho
NZP
celkem

z toho
PUPFL SZÚO

ochrana ZPF

orná
půda zahrady TTP I.+II.

třída
III.-V.
třída

celkem Z 349077 322405 40276 25896 256233 26672 700 86617 18706 303699
celkem P 46081 7337 561 6 6770 38744 0 38504 0 7337
celkem N 119703 114485 72320 394 41771 5218 0 2665 68306 46179

celkem ř.ú. 514861 444227 113157 26296 304774 70634 700 127786 87012 357215

SOUHRNNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE ZÁBOR Ů PŮDNÍHO FONDU

CELKEM ZÁBORY 514861m 2 tj. 100,00% tj. 3,89% z ∑ vým ěry řeš. území

– z toho v současně zastavěném území 127786m2 24,82% 0,96%
– z toho mimo zastavěné území 387075m2 75,18% 2,93%

– plochy záborů na zemědělské půdě Σ 444227m2 86,28% 3,36%
– plochy na nezemědělské půdě 70634m2 13,72% 0,53%
   (- z toho zábory PUPFL)       700m2 (0,13%) (0,005 % z ∑ výměry PUPFL)

celková plocha zábor ů na ZPF 444227m 2 tj. 100,0%
tj. 3,36% z ∑
vým ěry
obce

tj. 17,08% z ∑
vým ěry ZPF

– z toho orná půda 113157m2 25,47% 0,87% 4,35% tj. 23,57% z ∑
orné půdy

– z toho zahrady 26296m2 5,92% 0,19% 1,01% tj. 15,47% z ∑
zahrad

– z toho TTP, tj. louky a pastviny 304774m2 68,61% 2,30% 11,72% tj. 15,63% z ∑
TTP

– z toho zábory ZPF dle agregovaných tříd ochrany ZPF
   – I.+II. třída
   – III. až V. třída

87012m2

357215m2
19,59%
80,41%

Pozn.: bližší údaje viz sumáře jednotlivých kapitol

v řešeném území není evidován výskyt meliorovaných ploch

E2 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL
ODŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ LESNÍCH POZEMKŮ

Záměry urbanistického řešení formulované v jednotlivých záborových lokalitách se zčásti
týkají i lesních pozemků, tzn. že dochází k jejich záboru:

Z1 (plocha zastavitelná, funkce „Plochy veřejných prostranství – komunikace“, plocha pro
realizaci pěší spojky v areálu lázní): celková plocha záboru PUPFL = 272 m2 (lesní pozemek části
p.č. 85/1, vlastník: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)

Z23 (plocha  zastavitelná,  funkce „Plochy  specifické  –  lázeňské“,  plocha pro  rozšíření
areálu lázní):  celková plocha záboru PUPFL = 331 m2 (lesní pozemek p.č.  98,  vlastník: Lázně
Libverda, a.s.)

Z29 (plocha  zastavitelná,  funkce  „Plochy  smíšené  obytné  –  venkovské“,  plocha  pro
výstavbu 6 RD): celková plocha záboru PUPFL = 97 m2, (lesní pozemek části p.č. 614/1, vlastník:
fyzické osoby, a část p.č. 614/2, vlastník: fyzické osoby)

F ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ODŮVODNĚNÍ ÚP

Textová část Odůvodnění územního plánu Lázně Libverda obsahuje 76 stran textu.

Grafická část Odůvodnění územního plánu Lázně Libverda obsahuje 3 výkresy o velikosti
formátu 2 x A0+A1 a 1 x A3.

V Liberci dne 31.12.2009 Ing.arch. Jiří Plašil
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G PODKLADY

Vektorová digitální katastrální mapa
Výsledky a údaje SLDB z roku 2001
Jednorázové šetření o výrobních podnicích formou dotazníků za spolupráce ObÚ
Inženýrskogeologické údaje MŽP Liberec a RŽP OkÚ Liberec
Sčítání silniční dopravy z roku 1980, 1990, 2000
ÚPN VÚC Liberecké SRA - MUS Liberec 1978-81
SÚP Lázně Libverda - KPÚ Liberec 1962
Studie obchvatové komunikace - Pragoprojekt 1990
Rajonizace Cestovního ruchu ČR
Jizerské hory - turistický průvodce - Olympia 1983
Mapa Jizerské hory a Frýdlantsko č.20-21 1:50000 - KČT 1994
Mapa Jizerské hory 1:50000 - Kartografia Praha 1991
Vlastní šetření zpracovatele v terénu 1995 - 1996, 2008
ÚPO (neschválený čistopis) Lázně Libverda – SAUL 2001
Zadání ÚP Lázně Libverda - Gbusiness 2008
Program rozvoje obce Lázně Libverda
Program rozvoje cestovního ruchu Frýdlantska
Program rozvoje Frýdlantského výběžku
Rozbor sociální a ekonomické situace Frýdlantska
Program rozvoje Libereckého kraje
Kniha o Jizerských horách - Nevrlý Miloslav - Liberec 1981
Jizerské hory - turistický průvodce - Nevrlý Miloslav a kolektiv - Praha 1983
Příspěvky k dějinám Raspenavy, Luhu, Lužce a Pekla - Jaroslav Černý 1902
Adreßbuch 1925, 1935
Friedlander zeitung 1930, 1935
Městské znaky v českých zemích - Čarek Jiří - Academia Praha 1985
Místní názvy v Čechách - Antonín Profous - Praha 1935
Masarykův slovník naučný - Praha 1930
Führer durch das obere Wittigtal (B.Liebwerda), Hejnice - Bennesch Josef - cca 1920
Sudetendeutshe heimatgaue schrift (Liebwerda, Haindorf, Weisbach), Liberec 1925
Heimatkunde des bezirkes Friedland in Böhmen Frýdlant 1924, 1925, 1929
Friedlander zeitung 1930, 1935
Severočeská ročenka Cíl - Liberec 1948
archív a databáze zpracovatele
Biogeografické členění ČR – Enigma Praha, Culek M., 1996
data ČSÚ, statistický zpravodaj ČSÚ
Evropská úmluva o krajině – částka 82/2006 Sb. a 27/2006 Sb.
Geobotanická mapa ČSSR – České země, Mikyška R. et. al., Academia Praha, 1968
Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě - metodické doporučení  AOPK ČR, Míchal I. a kol., 1999
Hodnocení (Revize) ÚSES na území okresu Liberec (LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy, 1998)
internetové servery AOPK ČR, ČÚZK, KÚLK, ÚHÚL, MZe ČR, MŽP ČR …
katastr nemovitostí (internetový server ČÚZK)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje (LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy, 2004)
Klimatické oblasti Československa, Quitt E., ČSAV – Geografický ústav Brno, 1971
Klimatický atlas ČR, HMÚ Praha
Krajinný ráz, Lesnická práce – Löw J. a Míchal I., 2003
Krajská koncepce zemědělství, KÚLK, 2002
Metodický pokyn MŽP ČR k postupu zadávání a zpracování dokumentace ÚSES č.j. NM/905/92 s 15.4.1992, vč.
metodického pokynu MŽP č.j. 600/760/94 z 20.5.1994
Metodický pokyn MŽP z 1.1.2004 k provádění ustanovení § 18 odst. 3 ve vazbě na ustanovení § 3 odst. 1 až 3 zákona č.
334/1992 Sb.
Metodika „Hodnocení a ochrana krajinného rázu“ (MŽP ČR – Löw a spol.)
Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí
Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR z 1.10.1996, č. j. OOLP/1067/96, k odnímání půdy ze ZPF, ve
znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., platného od 1.1.1997 
Návod na užívání ÚTP R a NR ÚSES ČR 
Oblastní plány rozvoje lesa – ÚHÚL
podklady Správy CHKO Jizerské hory
Příloha k vyhlášce č.190/1996 Sb. charakteristiky druhů pozemků pro účely katastru nemovitostí
Revize ÚSES (na území mimo CHKO JH) – LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy, 1998
Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability 
Statistické údaje struktury půdního fondu, ČSÚ, KÚLK
Státní politika životního prostředí ČR 2004-2010 – MŽP, 2004
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR – MŽP
Stav životního prostředí v Libereckém kraji – MŽP, 2004
Typologický systém ÚHÚL
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Typologie české krajiny, MŽP – Löw a spol.
Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR (internetový server AOPK)
Územně analytické podklady Libereckého kraje – SAUL s.r.o., 2008
Územně analytické podklady území ORP Frýdlant, SAUL, 2008
Územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES, MMR a MŽP ČR, Společnost pro životní prostředí
Brno, 1996
Vyhláška č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/92 Sb.
Vyhláška MZe ČR č. 546 z 12.12.2002, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a
postup pro jejich vedení a aktualizaci
Zákon č. 17/1991, o životním prostředí
Zákon č. 114/1992 Sb. – o ochraně přírody a krajiny v novelizovaných verzích
Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon vč. vyhlášek
Zákon č. 289/1995 Sb. – lesní zákon
Zákon č. 334/1992 Sb. – o ochraně ZPF v novelizovaných verzích
Zásady územního rozvoje LK – SAUL s.r.o., 2008
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H SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
ARR Agentura regionálního rozvoje
BC biocentrum (skladebná část ÚSES)
BF bytový fond
BK biokoridor (skladebná část ÚSES)
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka
CO civilní ochrana
CR cestovní ruch
CUP celková užitková plocha
ČD České dráhy
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČOV Čistírna odpadních vod
ČRS Český rybářský svaz
ČSOV čerpací stanice odpadních vod
ČSPH čerpací stanice pohonných hmot
ČSÚ Český statistický úřad
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální
DP dobývací prostor
DPS dům s pečovatelskou službou
EAO ekonomicky aktivní obyvatelstvo
EAZ ekonomicky aktivní zaměstnané osoby
EO ekvivalentní obyvatel
EVL Evropsky významná lokalita
HOST hlavní okruh sdělovací techniky
HPJ hlavní půdní jednotka
HS hospodářský soubor
HZS hasičský záchranný sbor
CHLÚ chráněné ložiskové území
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod
IÚ improvizované ukrytí
KBV komplexní bytová výstavba
KES koeficient ekologické stability
KN katastr nemovitostí
KOPK Krajská koncepce ochrany přírody a krajiny LK, A-analytická, B-návrhová část
k.ú. katastrální území
KÚ Katastrální úřad
KÚLK Krajský úřad Libereckého kraje
LČR, s.p. Lesy České republiky, státní podnik
LHP/LHO Lesní hospodářský plán/osnova
LK Liberecký kraj
LŠU lidová škola umění
lvs lesní vegetační stupeň
MK ČR Ministerstvo kultury České republiky
MLVH ČR někdejší Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČR
MMR ČR Ministerstvo místního rozvoje ČR
MPE Ministerstvo paliv a energetiky
MÚSES místní územní systém ekologické stability
MVE malá vodní elektrárna
MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky
NC, NK biocentrum nadregionálního významu , biokoridor nadregionálního významu
NN nízké napětí
NPP národní přírodní památka
NPR národní přírodní rezervace
NZP nezemědělská půda 
OIR objekty individuální rekreace
OMS odchovna mladého skotu
OPRL Oblastní plán rozvoje lesů
OSP Okresní stavební podnik
PHO pásmo hygienické ochrany
PLO přírodní lesní oblast
P.P. pracovní příležitosti
PP přírodní památka
PR přírodní rezervace
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa
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RC biocentrum regionálního významu (skladebná část ÚSES)
RDLU rozvodný digitální uzel
RK biokoridor regionálního významu (skladebná část ÚSES)
RKS radiokomunikační středisko
RS regulační stanice
ŘÚ řešené území
RÚSES regionální územní systém ekologické stability
RZ rozvodné zařízení
RŽP referát životního prostředí
ř.ú. řešené území
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic
SCZT systém centrálního zásobování teplem
SčE Severočeská energetika
SčVK Severočeské vodovody a kanalizace
SZÚ současně zastavěné území obce
SLT soubor lesních typů
SMO státní mapa odvozená
SSŽ Stavby silnic a železnic
STL středotlaký
SZÚO současně zastavěné území obce
SÚ sídelní útvar
SUP směrný územní plán
SUPŠ střední umělecko-průmyslová škola
TKO tuhý komunální odpad
TTP trvalé travní porosty luk a pastvin
TU technická univerzita
ÚHUL Ústav pro hospodářskou úpravu lesa
ÚP územní plán
ÚPD územně plánovací dokumentace
ÚPNSÚ územní plán návrh sídelního útvaru
ÚPN VÚC územní plán velkého územního celku
ÚPO územní plán obce
ÚSES územní systém ekologické stability
ÚSOP Ústřední seznam ochrany přírody
ÚTP NRÚSES územně technické podklady nadregionálního územního systém ekologické stability
ÚTP RÚSES územně technické podklady regionálního územního systému ekologické stability
VKP významný krajinný prvek
VLS ČR, s.p. Vojenské lesy a statky České republiky, s.p.
VN vysoké napětí
VPR vesnická památková rezervace
VPZ vesnická památková zóna
VTL vysokotlaký
VÚC velký územní celek
VÚSC velký územně správní celek
VVN velmi vysoké napětí
VVP Ralsko vojenský výcvikový prostor Ralsko
v-ZCHÚ velkoplošné zvláště chráněné území
ZD zemědělské družstvo
ZCHÚ zvláště chráněné území dle zákona č. 114/92 Sb. (v-ZCHÚ = velkoplošné ZCHÚ)
ZPF zemědělský půdní fond
ZÚR Zásady územního rozvoje Libereckého kraje
ZVHS zemědělská vodohospodářská správa
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