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A VYHODNOCENÍ  KOORDINACE  VYUŽÍVÁNÍ  ÚZEMÍ  Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

A1 VYMEZENÍ A VNITŘNÍ ČLENĚNÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Změnou č.1 nepodstatně  změněné podmínky pro funkční využití  dílčích zastavitelných

ploch pod označením Z1-1 – Z1-7 při zachování jejich rozsahu a kapacity nemá vliv na vymezení a
vnitřní členění řešeného území.

A2 VYHODNOCENÍ ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
Změnou č.1 nepodstatně  změněné podmínky pro funkční využití  dílčích zastavitelných

ploch pod označením Z1-1 – Z1-7 při zachování jejich rozsahu a kapacity nemá vliv na širší vztahy
v území.

A3 VYHODNOCENÍ  SOULADU  VYUŽÍVÁNÍ  ÚZEMÍ  S ÚPD  VYDANOU
KRAJEM, S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A S DALŠÍMI VSTUP Y
Změnou č.1 nepodstatně  změněné podmínky pro funkční využití  dílčích zastavitelných

ploch pod označením Z1-1 – Z1-7 při zachování jejich rozsahu a kapacity nemá vliv na soulad
využívání  území  stanoveného  v ÚP  Lázně  Libverda  s ÚPD  vydanou  krajem,  s cíli  územního
plánování a s dalšími vstupy (PÚR ČR) i při zohlednění aktualizace těchto dokumentů oproti stavu
uvedenému v odůvodnění ÚP.
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B 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,
nepodstatně  změněné  podmínky  pro  funkční  využití  dílčích  zastavitelných  ploch  pod
označením Z1-1 – Z1-7 nemají na jejich plnění vliv.

b Požadavky na řešení vyplývající  z územně  analytických podkladů  -  jsou respektovány,
ÚAP byly zapracovány do ÚP, ZUP1 jejich respektování neovlivní.

c Požadavky na rozvoj území obce - jsou respektovány, předmětem ZUP1 není rozšiřování
zastavitelných ploch.

d Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání  krajiny)  -  jsou  respektovány,  ZUP1  nemění  plošné  uspořádání  území,
podmínky pro funkční využití dílčích zastavitelných ploch pod označením Z1-1 – Z1-7 se
mění zcela nepodstatně.

e Požadavky na řešení veřejné infrastruktury - jsou respektovány, ZUP1 nevyvolává potřebu
změny koncepce dopravní a technické infrastruktury.

f Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území - jsou respektovány, ZUP1 se nedotýká
hodnot území.

g Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - jsou
respektovány, ZUP1 nevyžaduje vymezení nových VPS a VPO.

h Další  požadavky vyplývající  ze  zvláštních  právních  předpisů  (například  požadavky na
ochranu veřejného zdraví,  civilní ochranu, obranu a bezpečnost státu, ochranu ložisek
nerostných surovin, geologické stavby území, ochranu před povodněmi a jinými rizikovými
přírodními jevy) - jsou respektovány.

i Požadavky  a  pokyny  pro  řešení  hlavních  střetů  zájmů  a  problémů  v území  -  jsou
respektovány, ZUP1 nevyvolává střety v 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  -  jsou
respektovány,  výčet  ploch ZUP1 je oproti  Zadání upraven rozdělením plochy Z1-3 na
plochy Z1-3 (Z12) a Z1-7 (10) za účelem úplného respektování vymezení ploch v platném
ÚP.

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

l Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich
využití regulačním plánem - jsou respektovány, nepožadují se.

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 - jsou respektovány, nepožadují se.

n Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant -
jsou respektovány, nepožadují se.

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.
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C KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ VYBRANÉ VARIANTY P ŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

C1 VYHODNOCENÍ  ÚČELNÉHO  VYUŽITÍ  ZASTAVĚNÉHO  ÚZEMÍ  A
ROZVOJOVÝCH POTŘEB OBCE
Změnou č.1 nepodstatně  změněné podmínky pro funkční využití  dílčích zastavitelných

ploch pod označením Z1-1 – Z1-7 při zachování jejich rozsahu a kapacity nemá vliv na účelnost
využití zastavěného území ani využití rozvojových potřeb obce – demografii.

C2 VYHODNOCENÍ  SOULADU  KONCEPCE  ROZVOJE  ÚZEMÍ  OBCE  S
POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT V ÚZEMÍ
Změnou č.1 nepodstatně  změněné podmínky pro funkční využití  dílčích zastavitelných

ploch pod označením Z1-1 – Z1-7 při zachování jejich rozsahu a kapacity nemá vliv na využití ani
případné narušení civilizačních nebo přírodních hodnot ani na střety s limity využití území.

C3 ODŮVODNĚNÍ URBAN. KONCEPCE VČ. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY, NEZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH
A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
Změnou č.1 nepodstatně  změněné podmínky pro funkční využití  dílčích zastavitelných

ploch pod označením Z1-1 – Z1-7 při zachování jejich rozsahu a kapacity nemá vliv na prostorové
a plošné uspořádání území obce.

Vymezení  zastavitelných  ploch  se  nemění,  z důvodu  sladění  s  pravidly  PF ČR  pro
bezúplatný převod pozemků na obce se nepodstatně mění podmínky pro funkční využití dílčích
zastavitelných ploch:

Z10 plochy smíšené obytné Z1-7 (Z10) plochy bydlení čistého

Z12 plochy smíšené obytné Z1-3 (Z12) plochy bydlení čistého

Z13 plochy smíšené obytné Z1-6 (Z13) plochy bydlení čistého

Z14 plochy smíšené obytné - venkovské Z14 část plochy smíšené obytné - venkovské

Z1-1 plochy bydlení čistého - venkovského

Z15 plochy smíšené obytné - venkovské Z1-2 (Z15) plochy bydlení čistého - venkovského

navazující stabilizované plochy smíšené obytné Z1-4 plochy bydlení čistého

Z1-5 plochy bydlení čistého

Vymezení  ploch  přestavby  a  nezastavitelných  ploch  systému  sídelní  zeleně  není
Změnou č.1 dotčeno.

C4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Změnou č.1 nepodstatně  změněné podmínky pro funkční využití  dílčích zastavitelných

ploch pod označením Z1-1 – Z1-7 při  zachování jejich rozsahu a kapacity nemá vliv na návrh
dopravní infrastruktury, návrh technické infrastruktury vč. nakládání s odpady, návrh občanského
vybavení veřejné infrastruktury, návrh veřejných prostranství ani návrh řešení požadavků  civilní
ochrany.

C5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Změnou č.1 nepodstatně  změněné podmínky pro funkční využití  dílčích zastavitelných

ploch pod označením Z1-1 – Z1-7 při  zachování jejich rozsahu a kapacity nemá vliv na návrh
celkové koncepce uspořádání krajiny, návrh podmínek pro využití ploch krajiny a jeho změny ani
na vymezení územního systému ekologické stability.
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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.

Změnou č.1 nepodstatně  změněné podmínky pro funkční využití  dílčích zastavitelných
ploch pod označením Z1-1 – Z1-7 při zachování jejich rozsahu a kapacity je vyvoláno snahou o
sladění  regulativů  s  pravidly  PF ČR pro  bezúplatný  převod  pozemků  na  obce  na  pozemcích
s možností potenciálního převodu určených obcí Lázně Libverda.

Na dotčených pozemcích jsou v platném ÚP navrženy plochy smíšené obytné (BS)  a
plochy smíšené obytné–venkovské (BV), vycházející z §8 vyhlášky č.501/2006 Sb., které umožňují
řadu neobytných funkcí vč.  rekreačních,  obslužných a ekonomických aktivit  a  tím se vymykají
z pravidel PF ČR.

Změnou č.1 jsou na těchto pozemcích navrženy nově definované plochy bydlení čistého
(BČ)  a  plochy bydlení  čistého–venkovského (BČV),  vycházející  z  §4 vyhlášky č.501/2006 Sb.,
které umožňují pouze trvalé bydlení a bezprostředně související aktivity, čímž splňují požadavky
PF ČR.

Změna  názvu  ploch  bydlení  (BM)  na  plochy  bydlení  městského  (BM)  je  motivována
pouze snahou o výraznější odlišení od názvu ploch bydlení čistého (BČ).

Plochy zastavěné, zastavitelné a přestavbové se v důsledku Změny č.1 doplňují o:

BČV PLOCHY BYDLENÍ ČISTÉHO–VENKOVSKÉHO

charakteristika

Plochy pro individuální bydlení

umožňují nerušený a bezpe čný pobyt a každodenní rekreaci obyvatel vymezené pl ochy,
dostupnost ve řejných prostranství a ochranu p říměstské krajiny

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

BČ PLOCHY BYDLENÍ ČISTÉHO

charakteristika

Plochy pro kolektivní i individuální bydlení

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

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

Plochy nezastavěné a nezastavitelné se v důsledku Změny č.1 nemění.

C7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VPS A VPO
Změnou č.1 nepodstatně  změněné podmínky pro funkční využití  dílčích zastavitelných

ploch pod označením Z1-1 – Z1-7 při  zachování jejich rozsahu a kapacity nemá vliv na návrh
veřejně prospěšných staveb a opatření ani asanačních úprav.

C8 ODŮVODNĚNÍ  VYMEZENÍ  PLOCH  A  KORIDORŮ  K PROVĚŘENÍ
ÚZEMNÍ STUDIÍ
Změnou č.1 nepodstatně  změněné podmínky pro funkční využití  dílčích zastavitelných

ploch pod označením Z1-1 – Z1-7 při zachování jejich rozsahu a kapacity nemá vliv na vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je prověření jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.
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D INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ

Změnou č.1 nepodstatně  změněné podmínky pro funkční využití  dílčích zastavitelných
ploch  pod  označením  Z1-1  –  Z1-7  při  zachování  jejich  rozsahu  a  kapacity  nemá  vliv  na
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Zatímco  omezení  rekreačních  možností  novým  regulativem  na  těchto  plochách  mezi
obchvatem  silnice  II.třídy  a  centrem  obce  nemá  podstatný  vliv,  omezení  obslužných  a
ekonomických aktivit poněkud snižuje potenciál hospodářského pilíře udržitelného rozvoje, to však
bude vyrovnáno možností obce získat dotčené pozemky bezúplatným převodem.

E VYHODNOCENÍ  DŮSLEDKŮ  ŘEŠENÍ  ÚP  NA  SLOŽKY  PŮDNÍHO
FONDU (ZPF A PUPFL)

Změnou č.1 nepodstatně  změněné podmínky pro funkční využití  dílčích zastavitelných
ploch  pod  označením  Z1-1  –  Z1-7  při  zachování  jejich  rozsahu  a  kapacity  nemá  vliv  na
vyhodnocení důsledků řešení ÚP na složky půdního fondu (ZPF a PUPFL).

Změny regulativů ploch nemění jejich zařazení do funkčních skupin ani výměru s výjimkou
rozdělení plochy Z14 na dvě části při zachování celkové původní výměry:

Z10 plochy smíšené obytné      839 m2 Z1-7 (Z10) plochy bydlení čistého      839 m2

Z12 plochy smíšené obytné   9 380 m2 Z1-3 (Z12) plochy bydlení čistého   9 380 m2

Z13 plochy smíšené obytné   5 977 m2 Z1-6 (Z13) plochy bydlení čistého   5 977 m2

Z14 plochy smíšené obytné - venkovské 26 720 m2 Z14 část plochy smíšené obytné – venkov. 19 782 m2

Z1-1 plochy bydlení čistého – venkov.   6 938 m2

celkem Z14 část + Z1-1 26 720 m2

Z15 plochy smíšené obytné - venkovské 22 196 m2 Z1-2 (Z15) plochy bydlení čistého – venkov. 22 196 m2

F ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ODŮVODNĚNÍ ZÚP1

Textová část Odůvodnění ZÚP1 obsahuje 7 stran textu.

Grafická  část  Odůvodnění  ZÚP1 obsahuje  2  výkresy  s legendami  o  velikosti  formátu
(2 x A4 + A4).

G PODKLADY

Podklady použité pro zpracování platného ÚP Lázně Libverda se Změnou č.1 doplňují o:

Zadání Změny č.1
projednání na PF ČR

H SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Zkratky použité pro zpracování platného ÚP Lázně Libverda se Změnou č.1 doplňují o:

PF ČR Pozemkový fond České republiky

V Liberci dne 31.08.2012 Ing. arch. Jiří Plašil
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