
Územní plán Lázně Libverda - Změna č.2  

1 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

 

Název díla: Územní plán Lázně Libverda 

Stupeň - fáze: Změna č.2 

Pořizovatel: Obecní úřad Lázně Libverda 

Lázně Libverda 16, 463 62 Hejnice 

Objednatel: Obec Lázně Libverda 

Lázně Libverda 16, 463 62 Hejnice 

Zhotovitel: Ing. arch. Jiří Plašil 

Fučíkova 137/10 

460 01, Liberec 5 

Číslo zakázky zhotovitele: 010/2014 

Číslo zakázky objednatele:  

Datum zhotovení: říjen 2015 



Územní plán Lázně Libverda Změna č.2  

2 

 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI 
 

 Kapitola Strana 

 Identifika ční údaje 1 

 Vymezení obsahu dokumentace (dle přílohy 7 vyhl. č.500/2006 Sb.) 2 

A Vymezení zastav ěného území neuplat ňuje se  

B Koncepce rozvoje území obce neuplat ňuje se  

B1 Zásady celkové koncepce rozvoje území obce neuplatňuje se 

B2 Zásady ochrany a rozvoje hodnot území obce neuplatňuje se 

C Urbanistická koncepce 3 

C1 Návrh plošného a prostorového uspořádání území obce neuplatňuje se 

C2 Návrh zastavitelných ploch 3 

C3 Návrh ploch přestavby 3 

C4 Návrh nezastavitelných ploch systému sídelní zeleně neuplatňuje se 

C5 Vymezení ploch stabilizovaných 3 

D Koncepce ve řejné infrastruktury neuplat ňuje se  

D1 Návrh dopravní infrastruktury neuplatňuje se 

D2 Návrh technické infrastruktury vč. nakládání s odpady neuplatňuje se 

D3 Návrh občanského vybavení veřejné infrastruktury neuplatňuje se 

D4 Návrh veřejných prostranství neuplatňuje se 

D5 Návrh řešení požadavků civilní ochrany neuplatňuje se 

E Koncepce uspo řádání krajiny 4 

E1 Návrh celkové koncepce uspořádání krajiny neuplatňuje se 

E2 Návrh podmínek pro využití a změny ploch krajiny 4 

E3 Vymezení územního systému ekologické stability neuplatňuje se 

F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití neuplat ňuje se  

F1 Definice pojmů neuplatňuje se 

F2 Kategorie ploch s rozdílným způsobem využití neuplatňuje se 

G Vymezení VPS, VPO, pro které lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit neuplat ňuje se  

H Vymezení VPS a VPO, pro které lze uplatnit p ředkupní právo neuplat ňuje se  

I Vymezení ploch a koridor ů územních rezerv neuplat ňuje se  

J Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je prov ěření jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování 

4 

K Vymezení významných staveb, pro které m ůže vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

neuplat ňuje se  

L Údaje o po čtu list ů územního plánu a po čtu výkres ů k němu p řipojené grafické části 4 
Pozn.: Jedná se pouze o dílčí změnu územního plánu. Proto dokumentace Změny obsahuje pouze část vyhláškou 

definovaných údajů, vztahujících se k měněným skutečnostem. Ostatní údaje, které se v rámci řešení Změny 
neuplatnily, dokumentace neobsahuje (z důvodu její požadované přehlednosti a jednoznačnosti). 

 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI 
 

Číslo Název výkresu Měřítko 

1 Výkres základního členění území + legenda 1 : 5 000 

2 Hlavní výkres + legenda 1 : 5 000 
Pozn.: Grafická část Změny č.2 územního plánu Lázně Libverda je zpracována formou výřezů formátu A3 k dotčeným 

výkresům grafické části ÚP se samostatnými legendami formátu A4. 
 



Územní plán Lázně Libverda Změna č.2  

3 

C URBANISTICKÁ KONCEPCE 

C1 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ OBCE 
Změnou č.2 Územního plánu Lázně Libverda (dále jen Změna č.2, ZUP2) se mění 

odstavce: 

I při minimalizaci demolic, avšak vzhledem k modernizačnímu odpadu, vzrůstajícím 
nárokům na standard bydlení, zvyšování ekonomie a kvality obytného prostředí a rozvoji 
podnikatelských aktivit v obytných domech je to umožněno přípravou nových ploch pro výstavbu 
až 190 nových bytů v následujícím období. 

Vzhledem k okrajové dopravní poloze a lázeňskému statutu obce nebudou rozšiřovány 
plochy pro podnikatelskou činnost průmyslového, servisního, obchodního charakteru ani plochy 
dopravních služeb – čerpací stanice PHM včetně areálu navazujícího na servis Pink na jižním 
okraji obce, který je v těsném kontaktu se zástavbou Hejnic. 

C2 NÁVRH ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
Změnou č.2 se mění vymezení a navržené funkční využití následujících zastavitelných 

ploch uvedených v tabulce textové části územního plánu (dále jen ÚP): 

I. ETAPA 

Lokalita  Využití dle platného ÚP Využití navržené v ZÚP2 Vým ěra 
(m2) 

Poznámka /               
maximální kapacita 

Z2-1a 
(Z51) 

Plochy smíšené komerční (SK) 
zastavitelné 

Plochy smíšené obytné (BS) 
zastavitelné 

9466 
(beze změny) 

změna funkce zastavitelné 
plochy / cca 10 RD 

Z2-3b Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) nezastavěné 

Plochy smíšené komerční 
(SK) zastavitelné 

861 doplnění zastavitelné plochy / 

Dále beze změny. 

C3 NÁVRH PLOCH PŘESTAVBY 
Změnou č.2 se mění vymezení a navržené funkční využití následujících ploch přestavby 

uvedených v tabulce textové části ÚP: 

Lokalita  Využití dle platného ÚP Využití navržené v ZÚP2 Vým ěra 
(m2) 

Poznámka /               
maximální kapacita 

Z2-1b Plochy smíšené komerční (SK) 
zastavěné 

Plochy smíšené obytné (BS) 
přestavbové 

3561 
(beze změny) 

přestavba /                              
cca 10 BJ 

Z2-4 
(P4) 

Plochy smíšené komerční (SK) 
přestavbové 

Plochy smíšené obytné 
venkovské (BV) přestavbové 

1743 změna funkce přestavbové 
plochy / 1 RD 

Dále beze změny. 

C5 VYMEZENÍ PLOCH STABILIZOVANÝCH 
Změnou č.2 se do textové části ÚP doplňuje tabulka změn vymezení a funkčního využití 

následujících stabilizovaných ploch: 

Lokalita  Využití dle platného ÚP Využití navržené v ZÚP2 Vým ěra 
(m2) 

Poznámka /               
maximální kapacita 

Z2-2 Plochy veřejných prostranství – 
zeleň (PZ) nezastavěné 

Plochy smíšené obytné (BS) 
zastavěné 

650 
(beze změny) 

oprava stabilizované funkce dle 
skutečného stavu / 0 BJ 

Z2-3a Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) nezastavěné 

Plochy smíšené obytné 
venkovské (BV) zastavěné 

1042 oprava stabilizované funkce dle 
skutečného stavu / 0 BJ 
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E KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

E2 NÁVRH PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ A ZMĚNY PLOCH KRAJINY 
Změnou č.2 se doplňují odstavce: 

Umisťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území podle § 18 odst. 5 
stavebního zákona se nepřipouští, pokud není v souladu s podmínkami pro funkční využití a 
prostorové uspořádání území tohoto územního plánu. 

V nezastavěném území CHKO Jizerské hory se umisťování staveb, zařízení a jiných 
opatření podle § 79 odst. 2 stavebního zákona nepřipouští, pokud není v souladu s podmínkami 
pro funkční využití a prostorové uspořádání území tohoto územního plánu. 

J VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů K PROVĚŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

Změnou č.2 se mění odstavec: 

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, Z2-1 (Z51), P7 a Z2-3b jako celek ) 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. 

Změnou č.2 se doplňuje odstavec: 

Lhůta pro pořízení územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o studii 
do evidence územně plánovací činnosti je do 6 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, 
kterým se vydává Změna č.2. 

L ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Textová část Změny č.2 obsahuje 4 strany textu. 

Grafická část Změny č.2 obsahuje 2 výkresy o velikosti formátu A3 se samostatnými 
legendami o velikosti formátu A4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci v říjnu 2015      Ing. arch. Jiří Plašil 


