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 C URBANISTICKÁ KONCEPCE 

C2 NÁVRH ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Změnou č.1 Územního plánu Lázně Libverda (dále jen ZUP1) se mění označení a 
navržené funkční využití následujících zastavitelných ploch uvedených v tabulce na str.11 textové 
části územního plánu (dále jen ÚP). 

I. ETAPA 

Lokalita Využití v současném 
stavu 

Využití navržené dle ZÚP1 Výměra 

(m
2

) 

Poznámka / maximální kapacita 

Z1-7 
(Z10) 

beze změny Plochy bydlení čistého (BČ) beze 
změny 

beze změny 

Z1-3 
(Z12) 

beze změny Plochy bydlení čistého (BČ) beze 
změny 

beze změny 

Z1-6 
(Z13) 

beze změny Plochy bydlení čistého (BČ) beze 
změny 

beze změny 

Z14 
část 

beze změny beze změny 19 782 výstavba 12 RD 

Z1-1 
(Z14 č.) 

beze změny Plochy bydlení čistého – 
venkovského (BČV) 

6 938 výstavba 4 RD 

Z1-2 
(Z15) 

beze změny Plochy bydlení čistého – 
venkovského (BČV) 

beze 
změny 

beze změny 

Dále beze změny 

Změnou č.1 se mění funkční využití navazujících zastavěných ploch Z1-4 a Z1-5 
smíšených obytných (BS) na plochy bydlení čistého (BČ). 
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 D KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

D1 NÁVRH DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 D1.6 NEGATIVNÍ ÚČINKY HLUKU Z DOPRAVY 

Změnou č.1 se mění označení ploch v následujícím odstavci na str.14 textové části ÚP: 

Na nově navržených plochách pro bydlení zasažených negativními účinky hluku 
z dopravy budou přednostně uplatněna urbanistická opatření jako je zónování objektů s orientací 
obytných částí do klidového prostoru, zónování ploch s orientací pobytových ploch do klidového 
prostoru, vymezení dílčích částí obytných ploch určených pro neobytné funkce – např. ochrannou 
zeleň nebo pro realizaci protihlukových opatření. Podrobné vymezení ploch bude z tohoto hlediska 
provedeno u ploch Z14, Z1-1, Z1-2(Z15), Z17, Z20-Z25, Z29, které jsou územním plánem určeny 
k prověření územní studií. 

Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v nově navržených plochách v blízkosti silnice 
III. třídy, bude zřejmé, že překročení limitů hlukové zátěže pochází z provozu po silnici III. třídy a 
stavebník bude následně povinen v rámci stavby provést taková opatření, která povedou 
k odstranění negativních vlivů z provozu po silnici III. třídy, učiní tak na vlastní náklady. Tato 
podmínka se vztahuje na části nově navržených ploch, které by mohly být ohrožené hlukem ze 
silnice III. třídy (cca 100m od osy komunikace), nikoli jen na její ochranné pásmo. Podmínka 
provedení zmíněných opatření na náklady stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na 
nově navržených plochách způsobila ve spojení s dopravou na předmětné silnici III. třídy (např. 
odrazem) ohrožení nepříznivými účinky hluku na již navržených či zastavěných plochách. 
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 F STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

F1 DEFINICE POJMŮ 

ZASTAVITELNOST ÚZEMÍ 

Změnou č.1 se doplňují nové kategorie ploch s rozdílným způsobem využití 
v následujícím výčtu uvedeném na str.24 textové části ÚP: 

PLOCHY ZASTAVĚNÉ, ZASTAVITELNÉ A PŘESTAVBOVÉ 

BM Plochy bydlení městského 

BV Plochy smíšené obytné-venkovské 

BČV Plochy bydlení čistého-venkovského 

BS Plochy smíšené obytné 

BČ Plochy bydlení čistého 

SC Plochy smíšené obytné-centrální 

SK Plochy smíšené-komerční 

OV Plochy občanského vybavení-veřejná infrastruktura 

OS Plochy občanského vybavení-sport a tělovýchova 

OH Plochy občanského vybavení-hřbitovy 

TI Plochy technické infrastruktury 

DS Plochy dopravní infrastruktury-silniční 

DV Plochy dopravní infrastruktury-vybavení 

PK Plochy veřejných prostranství-komunikace 

SL Plochy specifické-lázeňské 

Dále beze změny. 

F2 KATEGORIE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Změnou č.1 se doplňují nové kategorie ploch s rozdílným způsobem využití 
v následujících tabulkách uvedených na str.27 textové části ÚP: 

 F2.1 PLOCHY ZASTAVĚNÉ, ZASTAVITELNÉ A PŘESTAVBOVÉ 

BM PLOCHY BYDLENÍ MĚSTSKÉHO 

(pouze doplnění názvu) 
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BČ PLOCHY BYDLENÍ ČISTÉHO 

hlavní využití 
(přípustné) 

pozemky staveb pro individuální bydlení – rodinné domy předměstského typu 

pozemky staveb pro kolektivní bydlení – viladomy 

podmíněně 
přípustné využití 

pozemky pro sportovní činnost na lyžařských běžeckých tratích, tratích pro cykloturistiku 
(singletreck) a hypoturistiku využívajících stávajících nebo nově budovaných účelových cest, 
pokud budou splněny požadavky na funkčnost smíšených obytných ploch 

liniové stavby a plošně nenáročná (do 100 m
2
) zařízení technického vybavení nadřazených 

systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce 

podmínky 
prostorového 
uspořádání 

stavby budou umístěny na samostatných pozemcích s velikostí přes 800 m
2
 na jednu stavbu 

hlavního využití 

pozemky budou řazeny do víceméně pravidelně uspořádané osnovy 

stavby na sousedních pozemcích na sebe budou stavebně navazovat vždy maximálně ve dvojici 

odstavení vozidel bude řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých i krytých stání a garáží, 
které mohou být součástí stavby hlavního využití i doplňkové stavby ke stavbám hlavního využití 

umístění, odstupy, objem, proporce, členění, materiálové ztvárnění staveb bude odpovídat 
charakteru okolní zástavby nebo navrhované koncepci širšího území - územní studie 

rodinný dům předměstského typu je stavba pro bydlení s maximálně 2 bytovými jednotkami, 
která může mít maximálně 1 nadzemní + 1 podzemní podlaží + 1 obytné podkroví 

viladům je stavba pro bydlení s maximálně 6 bytovými jednotkami, která může mít maximálně 2 
nadzemní + 1 podzemní podlaží + 2 obytná podkroví 

koeficient zastavění pozemku nadzemními stavbami je max. 20%, celkový koeficient zastavění 
pozemku je max. 40% 

oplocení pozemků se připouští 

BČV PLOCHY BYDLENÍ ČISTÉHO-VENKOVSKÉHO 

hlavní využití 
(přípustné) 

pozemky staveb pro individuální bydlení – rodinné domy venkovského typu 

podmíněně 
přípustné využití 

pozemky pro sportovní činnost na lyžařských běžeckých tratích, tratích pro cykloturistiku 
(singletreck) a hypoturistiku využívajících stávajících nebo nově budovaných účelových cest, 
pokud budou splněny požadavky na funkčnost smíšených obytných ploch 

liniové stavby a plošně nenáročná (do 100 m
2
) zařízení technického vybavení nadřazených 

systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce 

podmínky 
prostorového 
uspořádání 

stavby budou umístěny na samostatných pozemcích s velikostí přes 1 600 m
2
 na jednu stavbu 

hlavního využití, v odůvodněných případech lze tuto velikost snížit na 1 400 m
2
 

pozemky nebudou řazeny do pravidelně uspořádané osnovy, budou respektovat především 
katastr nemovitostí a konfiguraci terénu 

stavby na sousedních pozemcích na sebe nebudou stavebně navazovat, odstupy nových staveb 
hlavního využití od sousedních objektů hlavního využití budou min 25 m 

odstavení vozidel bude řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých i krytých stání a garáží, 
které mohou být součástí stavby hlavního využití i doplňkové stavby ke stavbám hlavního využití 

umístění, odstupy, objem, proporce, členění, materiálové ztvárnění staveb bude odpovídat 
charakteru okolní zástavby 

rodinný dům venkovského typu je stavba pro bydlení s maximálně 2 bytovými jednotkami, která 
může mít maximálně 1 nadzemní + 1 podzemní podlaží + 1 obytné podkroví 

koeficient zastavění pozemku nadzemními stavbami je max. 10%, celkový koeficient zastavění 
pozemku je max. 20% 

oplocení pozemků se připouští 

Doplňuje se následující omezení využití území: 

Na plochách Z20, Z23, Z25, Z29, Z54 lze stavby ve vzdálenosti do 50 m od lesa (OP lesa) 
umisťovat pouze se souhlasem orgánu státní správy lesů. U novostaveb hlavních objektů je třeba 
dodržovat odstup minimálně 25 m od hranice lesa. 

Dále beze změny. 
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 J VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ K PROVĚŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

Změnou č.1 se mění označení ploch v následujícím odstavci na str.48 textové části ÚP: 

Pro plochy soustředěné obytné výstavby o výměře nad cca 1 ha (plochy Z1-3 (Z12),     
Z1-6 (Z13), Z14, Z1-1, Z1-2 (Z15), Z20, Z24, Z29, Z30) a další zastavitelné plochy o výměře nad 
cca 1 ha (lokality Z2, Z3 Z4, Z23 a P1 jako celek, Z51, P7) musí jejich investor před zahájením 
výstavby zpracovat územní studie, které podrobně vymezí prostorové regulativy, vyřeší parcelaci, 
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, postup výstavby a umístění veřejných 
prostranství v zákonem požadovaném rozsahu. 

 L ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Textová část ZÚP1 obsahuje 7 stran textu. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne 31.08.2012      Ing. arch. Jiří Plašil 


