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A VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA  
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

A1 VYHODNOCENÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH V ZTAHŮ 
Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 

stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) nemá vliv na širší 
vztahy v území. 

Změny č.2 se dotýkají širších vztahů území obce pouze v plochách Z2-1a(Z51) a Z2-1b, 
kde se na přímém styku se zastavěným územím sousední obce Hejnice mění stabilizované resp. 
navržené využití pro plochy smíšené komerční (SK) na plochy smíšené obytné (BS). 

Nově navržené využití je na rozdíl od původně dojednaného v ještě lepším souladu 
s využitím stabilizovaných ploch na navazujícím území Hejnic – bydlení v rodinných domech. 

A2 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÚR LK 
Koncepce Změny č.2 je v souladu se ZÚR LK, nenavrhují se záležitosti nadmístního 

významu, které nejsou řešeny v ZÚR LK. 
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B VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 
A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v 
požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti 
veřejné infrastruktury – jsou respektovány, 

 Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 
stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) nemá vliv na 
jejich plnění. 

A.1. Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje – splněno v příslušných 
kapitolách. 

A.2. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem, 
popřípadě z dalších širších územních vztahů – splněno v příslušných kapitolách. 

A.3. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k 
řešení v ÚPD a případně z doplňujících průzkumů a rozborů – splněno v příslušných 
kapitolách. 

A.4. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 
zastavitelných ploch – splněno v příslušných kapitolách. 

A.5. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejích změn – splněno v příslušných kapitolách. 

A.6. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona – splněno v příslušných 
kapitolách. 

B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit – jsou respektovány, 

 Změnou č.2 se nevymezují plochy a koridory územních rezerv. 

C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo – 
jsou respektovány, 

 Změnou č.2 se nevymezují veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a 
asanace. 

D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci – jsou respektovány, 

 Změnou č.2 se dílčím způsobem mění využití resp. rozsah ploch, ve kterých bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie – plochy         
Z2-1a(Z51) resp. Z2-3b. 

E. Požadavky na zpracování variant řešení – nebyly uplatněny. 

F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení – jsou respektovány. 

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území – nebyly uplatněny. 
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C VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
ROZVOJOVÝCH POTŘEB OBCE 

Vzhledem k tomu, že Změna č.2 nepodstatně mění rozsah a podmínky pro funkční využití 
dílčích stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) s minimálním 
návrhem nových rozvojových ploch a minimálním vlivem na kapacity ploch pro bydlení, nebylo při 
projednávání jejího zadání vyhodnocení účelného využití zastavěného území a rozvojových potřeb 
obce požadováno. 

Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 
stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a (Z51) – Z2-4(P4) nemá zásadní vliv na 
účelnost využití zastavěného území ani naplnění rozvojových potřeb obce. 
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D KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

D1 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Zastavěné území bylo vymezeno podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění zpracovatelem ÚP Lázně Libverda 
k datu 30. dubna 2009 

Zastavěné území bylo při zpracování Změny č.2 prověřeno na dotčených částech území 
obce dle aktuálního stavu katastru nemovitostí, tzn. zejména z hlediska ploch funkčně 
souvisejících se zastavěnými stavebními pozemky, s vydanými správními rozhodnutími a se 
stavem v území. Vymezení zastavěného území není třeba aktualizovat. 

D2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT 

D2.1 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 
 VYMEZENÍ A VNITŘNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 

Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 
stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) nemá vliv na vymezení 
a vnitřní členění řešeného území. 

 SPOLEČENSKÝ POTENCIÁL OBCE 

Změna č.2 ovlivní rozvoj společenského potenciálu obce pozitivně – návrhem změny 
využití na plochách Z2-1a (Z51) a Z2-1b v areálu autoservisu PINK z ploch smíšených komerčních 
(SK) na plochy smíšené obytné (BS) vzniká potenciál pro cca 20 nových BJ. Potenciál ploch pro 
veřejné občanské vybavení, sport a rekreaci zůstává v obci zachován v přiměřeném rozsahu. 

 HOSPODÁŘSKÝ POTENCIÁL OBCE 

Změna č.2 ovlivní rozvoj hospodářského potenciálu obce – návrhem změny využití na 
plochách Z2-1a (Z51) a Z2-1b v areálu autoservisu PINK z ploch smíšených komerčních (SK) na 
plochy smíšené obytné (BS) zaniká potenciál pro cca 20 pracovních příležitostí v oboru 
automobilové výroby, která budou nahrazena cca stejným počtem pracovních příležitostí v oboru 
služeb. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí vlastníka areálu učiněné pod tlakem 
hospodářské reality a podpořené obcí, jeho nerespektování by nemělo pro obec pozitivní přínos. 

 POTENCIÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBCE 

Změna č.2 negativně neovlivní potenciál životního prostředí obce – návrhem změny 
využití na stabilizovaných plochách Z2-2 a Z2-3a z nezastavěných na zastavěné je územní plán 
uveden do souladu se skutečným využitím území, které nebylo doladěno při jeho schvalování. 

Jedná se o plochy nejasně identifikovatelných zahrad více či méně souvisejících 
s hlavními obytnými stavbami, na nichž se s ohledem na jejich charakter nepřipouští další výstavba 
bytných domů, aby byla zachována podstata jejich přírodního charakteru. 

Změny č.2 zásadně neovlivní koncepci ochrany a tvorby životního prostředí stanovenou 
v ÚP Lázně Libverda. Nenavrhuje se využití území, které by nebylo v souladu s cíli ochrany 
životního prostředí přijatými na celostátní úrovni. 

Novým využitím ploch Změny č.2 nedojde ke zhoršení čistoty povrchových ani 
podzemních vod v řešeném území, záměry nezhorší kvalitu ovzduší na území obce. Míra vlivu 
návrhů Změny č.2 na životní prostředí je přijatelná. 

Měněné plochy jsou přímo napojeny na stávající veřejné komunikace a na stávající nebo 
v ÚP Lázně Libverda navrženou technickou infrastrukturu obce. 
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D2.2 ODŮVODNĚNÍ OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OBCE 
 PŘÍRODNÍ HODNOTY 

Koncepce ochrany přírodních hodnot stanovená v ÚP se v důsledku dílčích změn 
provedených ve Změně č.2 nemění. 

Navrženou koncepcí Změny č.2 nejsou významně dotčeny přírodní hodnoty území. Žádná 
z ploch Změny č.2 nezasahuje do zvláště chráněných území ani do prvků ÚSES s výjimkou 
IV.zóny CHKO Jizerské hory. 

Změna č.2 nebude mít negativní vliv na prvky NATURA 2000 - Evropsky významné 
lokality ani Ptačí oblasti. Změnou využití ploch Změny č.2 nedojde k zásadnímu ovlivnění rázu 
krajiny. 

Na plochách Změny č.2 se nevyskytují památné stromy a nenavrhuje se zábor lesních 
pozemků. Změna č.2 se nedotýká registrovaných ložisek nerostných surovin (výhradních i 
nevýhradních), CHLÚ ani DP, všechny jsou umístěny v OP přírodních léčivých zdrojů. 

 CIVILIZAČNÍ HODNOTY 

Koncepce ochrany civilizačních hodnot stanovená v ÚP se v důsledku dílčích změn 
provedených ve Změně č.2 nemění. 

V řešeném území nejsou vymezena památkově chráněná území, navržené plochy Změny 
č.2 se nenachází mimo kontakt s prohlášenými objekty kulturních památek i s územím 
s archeologickými nálezy ÚAN 03-14-04/2 Lázně Libverda. 

Plochy Změny č.2 jsou umístěny v zastavěném území s výjimkou Z2-1b (51), která na něj 
bezprostředně navazuje, plocha Z2-2 je umístěna ve vnitřním lázeňském území. 

Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 
stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) negativně neovlivní 
podmínky ochrany urbanistických a architektonických hodnot území. 

D3 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 

D3.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 
stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) nemá vliv na celkovou 
urbanistickou koncepci, tedy prostorové a plošné uspořádání území obce. 

Změny č.2 především posilují rozvojové plochy pro bydlení na úkor již vymezených 
rozvojových ploch pro podnikání a na nepodstatných dílčích plochách převádějí stabilizované 
plochy sídelní zeleně do ploch pro bydlení – zahrad rodinných domů bez možnosti výstavby 
obytných domů – jako nápravu nesprávně identifikovaného stávajícího stavu. 

D3.2 VYMEZENÍ PLOCH 

V lokalitě Z2-1 byla prověřena možnost změny funkčního využití dříve vymezených 
stabilizovaných a návrhových ploch smíšených komerčních (SK) na plochy smíšené obytné (BS). 
Záměrem je přeměna stávajícího areálu autoservisu PINK na plochy pro bydlení a v nich přípustné 
občanské vybavení a další služby. 

Z metodického hlediska byla lokalita rozdělena na plochu Z2-1a(Z51), kde dochází ke 
změně navržené funkce již vymezené zastavitelné plochy a plochu Z2-1b, kde se navrhuje změna 
funkčního využití (přestavba) stabilizované plochy. V rámci této změny nedojde k novým záborům 
ZPF. 

Na ploše Z2-2 se upravuje skutečné využití stabilizované nezastavěné plochy na 
zastavěnou, kdy plocha byla již při tvorbě ÚP vlastníky využívána jako zahrada k přilehlému RD, 
s tím, že na této ploše se nepřipouští výstavba dalších objektů hlavního využití. 

V rámci této změny nedojde k novým záborům ZPF. 
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V lokalitě Z2-3 se upravuje skutečné využití stabilizované nezastavěné plochy na 
zastavěnou, kdy plocha byla již při tvorbě ÚP vlastníky využívána jako zahrada k přilehlému RD 
s tím, že na této ploše se nepřipouští výstavba dalších objektů hlavního využití. 

Vznikající nevýznamné proluka je pak v souvislostech jako důsledek výše navržené 
změny Z2-3a přičleněna k sousední zastavitelné ploše jako samostatná návrhová plocha Z2-3b. 

V rámci této změny nedojde k novým záborům ZPF. 

V lokalitě Z2-4 byla prověřena možnost změny funkčního využití severní části dříve 
vymezené přestavbové plochy smíšených komerčních (SK) označené Z2-4(P4) na plochy smíšené 
obytné (BS) za účelem uspokojení potřeby vlastníka areálu realizovat zde bydlení vlastní rodiny. 

V rámci této změny nedojde k novým záborům ZPF. 

 PODROBNÝ POPIS PLOCH 
 

Číslo plochy dle Změny č.2 Z2-1a(Z51) 
Katastrální území Lázně Libverda 
Velikost plochy (m2) 9466 
Původní využití navrhované v ÚP Plochy smíšené komerční (SK) zastavitelné 
Využití navrhované ve Změně č.2 Plochy smíšené obytné (BS) zastavitelné 
Kapacita 10 RD 
Dopravní přístupnost beze změny 
Vytápění beze změny 
Napojení na inženýrské sítě beze změny 
Limity využití území IV zóna CHKOJH, OP přírodních léčivých zdrojů, OP silnice III/29015, hluk ze silnice 

III/29015, OP VN elektrického vedení, část mimo zastavěné území 
Poznámka změna navržené funkce již vymezené zastavitelné plochy, zrušení plochy Z51 

 
Číslo plochy dle Změny č.2 Z2-1b 
Katastrální území Lázně Libverda 
Velikost plochy (m2) 3561 
Původní využití navrhované v ÚP Plochy smíšené komerční (SK) stabilizované 
Využití navrhované ve Změně č.2 Plochy smíšené obytné (BS) přestavbové 
Kapacita 10 BJ 
Dopravní přístupnost beze změny 
Vytápění beze změny 
Napojení na inženýrské sítě beze změny 
Limity využití území IV zóna CHKOJH, OP přírodních léčivých zdrojů, OP silnice III/29015, hluk ze silnice 

III/29015, OP VN elektrického vedení, v zastavěném území 
Poznámka změna funkce zastavěné plochy - přestavba 

 
Číslo plochy dle Změny č.2 Z2-2 
Katastrální území Lázně Libverda 
Velikost plochy (m2) 650 
Původní využití navrhované v ÚP Plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ) nezastavěné - stabilizované 
Využití navrhované ve Změně č.2 Plochy smíšené obytné (BS) zastavěné - stabilizované 
Kapacita 0 BJ 
Dopravní přístupnost beze změny 
Vytápění beze změny 
Napojení na inženýrské sítě beze změny 
Limity využití území IV zóna CHKOJH, OP přírodních léčivých zdrojů, OP lesa, hluk z dočasné trasy 

silnice III/29015, záplavové území Libverského potoka, v zastavěném území 
Poznámka změna funkce nezastavěné plochy na zastavěnou – oprava skutečného stavu 

 
Číslo plochy dle Změny č.2 Z2-3a 
Katastrální území Lázně Libverda 
Velikost plochy (m2) 1042 
Původní využití navrhované v ÚP Plochy smíšené nezastavěného území (NS) nezastavěné - stabilizované 
Využití navrhované ve Změně č.2 Plochy smíšené obytné venkovské (BV) zastavěné - stabilizované 
Kapacita 0 BJ 
Dopravní přístupnost beze změny 
Vytápění beze změny 
Napojení na inženýrské sítě beze změny 
Limity využití území IV zóna CHKOJH, OP přírodních léčivých zdrojů, v zastavěném území 
Poznámka změna funkce nezastavěné plochy na zastavěnou – oprava skutečného stavu 
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Číslo plochy dle Změny č.2 Z2-3b 
Katastrální území Lázně Libverda 
Velikost plochy (m2) 861 
Původní využití navrhované v ÚP Plochy smíšené nezastavěného území (NS) nezastavěné - stabilizované 
Využití navrhované ve Změně č.2 Plochy smíšené komerční (SK) zastavitelné 
Kapacita společně s plochou P7 
Dopravní přístupnost společně s plochou P7 
Vytápění společně s plochou P7 
Napojení na inženýrské sítě společně s plochou P7 
Limity využití území IV zóna CHKOJH, OP přírodních léčivých zdrojů, v zastavěném území 
Poznámka rozšíření zastavitelných ploch 

 
Číslo plochy dle Změny č.2 Z2-4(P4) 
Katastrální území Lázně Libverda 
Velikost plochy (m2) 1743 
Původní využití navrhované v ÚP Plochy smíšené komerční (SK) přestavbové 
Využití navrhované ve Změně č.2 Plochy smíšené obytné venkovské (BV) přestavbové 
Kapacita 1 RD 
Dopravní přístupnost beze změny 
Vytápění beze změny 
Napojení na inženýrské sítě beze změny 
Limity využití území IV zóna CHKOJH, OP přírodních léčivých zdrojů, v zastavěném území 
Poznámka změna navržené funkce již vymezené přestavbové plochy, zmenšení plochy P4 

D3.3 VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 
stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) nemá vliv na vymezení 
systému sídelní zeleně na území obce. 

Na plochách Z2-2 a Z2-3a, kde jsou plochy, které náleží k systému sídelní zeleně v rámci 
nápravy stavu nahrazeny plochami pro bydlení, je podmínkou nepřípustnosti umístění staveb 
hlavního využití zajištěna jejich prostorotvorná, hygienická, mikroklimatická, estetická a další 
funkce očekávaná od systému sídelní zeleně. 

D4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

D4.1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 
stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) nemá vliv na koncepci 
dopravní infrastruktury na území obce. 

Veškeré plochy Změny č.2 s výjimkou Z2-3b, která je součástí areálu na ploše P7, jsou 
připojeny na dopravní infrastrukturu shodně s plochami původního využití, jež nahrazují. 

D4.2 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY 

Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 
stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) nemá vliv na koncepci 
technické infrastruktury a nakládání s odpady na území obce. 

Veškeré plochy Změny č.2 s výjimkou Z2-3b, která je součástí areálu na ploše P7, jsou 
připojeny na technickou infrastrukturu a systém nakládání s odpady shodně s plochami původního 
využití, jež nahrazují. 
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D4.3 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 
stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) nemá vliv na koncepci 
občanského vybavení na území obce. 

Na plochách Z2-1a (Z51), Z2-1b a Z2-4(P4), které ruší smíšené komerční využití, jehož 
podstatnou součástí je občanské vybavení, je potenciál občanského vybavení nahrazen jeho 
přípustností v rámci regulativů navržených ploch pro bydlení (BS, BV). 

D4.4 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 
stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) nemá vliv na vymezení 
ucelené kostry veřejných prostranství na území obce. 

Na plochách Z2-2 a Z2-3a, kde jsou plochy, které náleží k systému veřejně přístupné 
sídelní zeleně v rámci nápravy stavu nahrazeny plochami pro bydlení, je zajištěna prostupnost 
území souběžnými veřejnými komunikacemi. 

D4.5 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 
stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) nemá vliv na řešení 
problematiky civilní ochrany na území obce. 

Požadavky vyplývající z dalších právních předpisů, např. zájmů obrany státu, civilní 
ochrany, apod. nebyly v zadání Změny č.2 uplatněny, ani nevyplynuly z projednání jeho návrhu. 
Tato problematika není v obecných souvislostech Změnou č.2 dotčena. 

D5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 

stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) nemá vliv na koncepci 
uspořádání krajiny na území obce. 

Plochy Změny č.2 jsou vesměs umístěny v zastavěném území, Z2-1 (Z51) pouze 
částečně. 

Plochy Změny č.2 jsou vesměs umístěny ve IV zóně CHKO Jizerské hory, nedotýkají se 
jiných zvláště chráněných území či prvků přírody. 

Plochy Změny č.2 nejsou v přímém kontaktu s prvky vymezeného územního systému 
ekologické stability. 

Plochy Změny č.2 nejsou v přímém kontaktu s plochami, PUPFL, pouze stabilizovaná 
plocha Z2-2 okrajově zasahuje do OP lesa. 

Plochami Změny č.2 není dotčena prostupnost krajiny ani protierozní opatření, pouze 
stabilizovaná plocha Z2-2 je vymezena ve stanoveném záplavovém území Libverdského potoka. 

Plochami Změny č.2 nejsou dotčena chráněná ložisková území, dobývací prostory, 
poddolovaná a sesuvná území, všechny plochy Změny č.2 musí respektovat podmínky OP 
přírodních léčivých zdrojů. 

D6 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 

stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) nemá vliv na 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. 
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Nově definovaná podmínka nulového počtu staveb hlavního využití na zastavěných resp. 
zastavitelných plochách je odůvodněna tím, že Změna č.2 samostatně vymezuje dílčí zastavěné 
plochy jako respektování legálně dosaženého skutečného stavu využití území navazujícího na již 
vymezené zastavěné plochy, na nichž však z důvodu limitů využití území a koncepce městské 
zeleně není žádoucí další zástavba. 

D7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VPS, VPO A ASANACÍ 

D7.1 VYMEZENÍ VPS, VPO, STAVEB A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÁ 
LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 
stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) nemá vliv na vymezení 
VPS, VPO, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro 
která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, ani v zadání Změny č.2 nebyly uplatněny žádné 
požadavky na prověření jejich vymezení. 

D7.2 VYMEZENÍ VPS A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÁ LZE 
UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 
stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) nemá vliv na vymezení 
VPS a veřejných prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo, ani v zadání Změny č.2 
nebyly uplatněny žádné požadavky na prověření jejich vymezení. 

D8  ODŮVODNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 
Vyhodnocení vlivů Změny č.2 na životní prostředí nebylo požadováno. Kompenzační 

opatření nebyla stanovena. 

D9 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 
Plochy a koridory územních rezerv se Změnou č.2 nevymezují, ani v zadání Změny č.2 

nebyly uplatněny žádné požadavky na prověření jejich vymezení. 

D10 ODŮVODNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH PODMÍNĚNO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI, 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO REGULA ČNÍHO PLÁNU 
Ačkoli v zadání Změny č.2 nebyly uplatněny žádné požadavky, z řešení Změnou č.2 

nepodstatně měněného rozsahu a podmínek pro funkční využití dílčích stabilizovaných i 
rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) vyplynuly dvě úpravy ploch, ve kterých je 
rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územní studie: 
 územní studie požadovaná na ploše Z2-1a(Z51) bude řešit funkční využití smíšené obytné 

namísto smíšené komerční, 
 územní studie požadovaná na ploše P7 se rozšiřuje na plochu Z2-3b, která s ní funkčně i 

prostorově bezprostředně souvisí. 

Změnou č.2 byla doplněna lhůta pro pořízení územních studií v souladu s platnou 
legislativou. 

D11 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ETAPIZACE 
Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 

stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) nemá vliv na stanovení 
etapizace platného ÚP. Všechny dílčí plochy Změny č.2 jsou s ohledem na naléhavost požadavků 
navrženy v 1.etapě. 
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E VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL 

Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 
stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) má dílčí vliv na 
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL. 

Změnou č.2 se mění tabulka: 

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

Stru čná charakteristika p řevažujícího budoucího 
funk čního využití 

NÁVRH PLOCH ZASTAVITELNÝCH (Z) 

dopl ňuje se  Z2-1a (Z51) BS: Plochy smíšené obytné 

ruší se  Z51, dopl ňuje se  Z2-3b SK: Plochy smíšené – komerční 

NÁVRH PLOCH PŘESTAVBY (P) 

dopl ňuje se Z2-4 (P4) BV: Plochy smíšené obytné – venkovské – I.etapa 

dopl ňuje se  Z2-1b BS: Plochy smíšené obytné 
Pozn.: Plochy Z2-2 a Z2-3a představují pouze opravu stávajícího stavu 

Změnou č.2 se mění tabulka: 

SEZNAM ZÁBOROVÝCH LOKALIT, FUNK ČNÍ VYUŽITÍ 
NÁVRH PLOCH ZASTAVITELNÝCH (Z) 

Lokalita Funkce plochy s rozdílným zp ůsobem využití  

dopl ňuje se  Z2-1a (Z51) BS: Plochy smíšené obytné – zástavba RD v návaznosti na vilovou čtvrť v Hejnicích 

dopl ňuje se  Z2-3b SK: Plocha smíšená – komerční, revitalizace zemědělské farmy 

ruší se  Z51,  SK: Plocha smíšená – komerční, rozšíření výrobní zóny Hejnická 

NÁVRH PLOCH PŘESTAVBY (P) 

dopl ňuje se Z2-4 (P4) BV: Plochy smíšené obytné – venkovské – I.etapa 

dopl ňuje se  Z2-1b BS: Plochy smíšené obytné 
Pozn.: Plochy Z2-2 a Z2-3a představují pouze opravu stávajícího stavu 

E1 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZPF 

NÁVRH PLOCH ZASTAVITELNÝCH (Z) I.ETAPY 

lokalita  celková 
vým ěra 

ZPF 
celkem  

z toho NZP 
celkem  

z toho 
PUPFL 

ZÚ ochrana ZPF  

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

doplňuje se Z2-1a (Z51) 9466 9015 0 914 8101 451 0 1365 0 9015 

ruší se Z51 -9466 -9015 0 -914 -8101 -451 0 -1365 0 -9015 

doplňuje se Z2-3b 861 0 0 0 0 861 0 861 0 0 

Pozn.: Lokality Z2-1a (Z51) a Z51 se anulují, lokalita Z2-3b nepředstavuje zábor 

NÁVRH PLOCH PŘESTAVBY (P) 

lokalita  celková 
vým ěra 

ZPF 
celkem  

z toho NZP 
celkem  

z toho 
PUPFL 

ZÚ ochrana ZPF  

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

doplňuje se Z2-1b 3561 0 0 0 0 3561 0 3561 0 3561 

doplňuje se Z2-4 (P4) 1743 1743 0 0 1743 0 0 1743 0 1743 

zmenšuje se P4 -1743 -1743 0 0 -1743 0 0 -1743 0 -1743 
Pozn.: Lokality Z2-4 (P4) a P4 se anulují, lokalita Z2-1b nepředstavuje zábor 

Změnou č.2 není dotčeno vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
ÚP na ZPF. 
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E2 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA LESNÍ 
POZEMKY (PUPFL) 
Změnou č.2 není dotčeno vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

ÚP na PUPFL, lokality Změny č.2 nejsou v kontaktu s pozemky PUPFL. 

F VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.2 S PÚR ČR A ÚPD VYDANOU 
KRAJEM 

Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 
stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) 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. 

F1 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.2 S PÚR ČR 
Správní území obce Lázně Libverda je v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR) ve 

znění aktualizace z 15.4.2015 zahrnuto do území vykazujících relativně vyšší míru problémů, 
zejména z hlediska udržitelného rozvoje území, které mají nadmístní charakter, ale nesplňují 
požadavky pro specifické oblasti vymezené na celostátní úrovni.  

Úkolem pro územní plánování je vymezit toto území jako nadmístní specifickou oblast, 
což bylo v ZÚR LK učiněno vymezením SOB Frýdlantsko. Do této v rámci Libereckého kraje 
plošně nejrozsáhlejší a po všech stránkách problémové oblasti byly zařazeny všechny obce ze 
správního obvodu ORP Frýdlant. 

Vzhledem ke své poloze a zhoršené dopravní dostupnosti vyšších center osídlení 
vyžaduje území trvalou pozornost a hledání vhodných forem podpory. Ekonomická základna území 
je slabá, stagnující.  

Žádné konkrétní požadavky pro předmět Změny č.2 ÚP Lázně Libverda z PÚR ČR 
nevyplývají. Změna č.2 je v souladu s republikovými prioritami a požadavky na územní plánování, 
stanovenými v PÚR ČR pro zajištění udržitelného rozvoje území. Změna č.2 vytváří předpoklady 
mimo jiné i pro podporu hospodářského rozvoje území. 

F2 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.2 S POŽADAVKY ÚPD VYDANÉ 
KRAJEM 
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE (ZÚR LK)  

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) vydal Liberecký kraj dne 
21.12.2011 s nabytím účinnosti dne 22.1.2012 – o vydání rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého 
kraje usnesením č.466/11/ZK ze dne 13.12.2011. 

Území obce Lázně Libverda je zahrnuto do specifické oblasti nadmístního významu SOB4 
Frýdlantsko, kde jedním z hlavních cílů je zajištění územních podmínek a podpora řešení 
směřujících k maximálnímu využití místních zdrojů a socioekonomickému rozvoji území pro 
zlepšení nepříznivého stavu v prostorově odlehlém pohraničním území. 

Změna č.2 ÚP Lázně Libverda je v souladu s prioritami a úkoly vymezenými ZÚR LK. 
Vzhledem k jejímu charakteru nevyplývají ze ZÚR LK a dalších širších územních vztahů pro 
Změnu č. 2 žádné konkrétní požadavky. 

Hodnoty území jsou respektovány, do prvků ÚSES, NATURA 2000 nebo zvláště 
chráněných území není zasahováno. Jsou zohledněny limity využití území, do stanoveného 
záplavového území nejsou Změnou č.2 navrhovány žádné rozvojové plochy. Jsou vytvářeny 
podmínky pro stabilizaci trvale bydlícího obyvatelstva. 
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G VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.2 S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

Změna č.2 vytváří územní předpoklady pro rozvoj sociálního a hospodářského pilíře 
udržitelného rozvoje území (zajištění podmínek pro rozvoj trvalého bydlení, služeb, vytvoření 
dalších pracovních míst) při zachování kvalitního životního prostředí. Změnou č.2 nejsou dotčeny 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví. 

Změna č.2 nemění celkovou urbanistickou koncepci rozvoje území obce. Výstavba v 
plochách Změny č.2 bude povolována v souladu s regulačními zásadami vymezenými v platném 
ÚP Lázně Libverda, kde jsou vymezeny kategorie funkčních ploch a stanoveny podmínky pro 
využití ploch - základní funkční a prostorové regulativy. 

Návrhové plochy Změny č.2 jsou dobře dopravně dostupné z navazujících ploch dopravní 
infrastruktury – silnice III. třídy a ploch veřejných prostranství – komunikace. Nejsou uplatňovány 
záměry, které by mohly výrazně negativně ovlivnit stávající krajinný ráz, nesnižuje se prostupnost 
krajiny. Změna č.2 nezasahuje do lokalit soustavy NATURA 2000. 

Změna č.2 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování obecně formulovanými 
v zákoně č. 183/2006 Sb. v platném znění a v rámci republikových a krajských priorit územního 
plánování s upřesněnými cíli a úkoly, formulovanými v PÚR ČR a ZÚR LK. 

H VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.2 S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁD ĚCÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č.2 je zpracována a projednána v souladu s ustanoveními zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu a přílohou č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území – vždy v jejich 
aktuálním znění. 

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů (dále jen ÚAP), zejména z 
problémů určených k řešení v ÚPD a případně z doplňujících průzkumů a rozborů byly zohledněny. 

ÚAP pro území ORP Frýdlant byly pořízeny v souladu s § 185 odst. 3 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu do 31.12.2008, v roce 2010 proběhla 
jejich první aktualizace. Druhá aktualizace byla dokončena v prosinci 2012. V návrhu Změny č.2 
jsou respektovány hodnoty území, limity využití území zjištěné a uvedené v ÚAP ORP Frýdlant a 
upřesněné provedeným detailním průzkumem řešeného území. Zjištěné problémy vyplývající 
z ÚAP a týkající se záměrů Změny č. 2 jsou návrhem prověřeny a řešeny. 

I VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.2 S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ 
ROZPORŮ 

Doplnil pořizovatel po projednání návrhu Změny č.2. 

J ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Změnou č.2 nepodstatně měněný rozsah a podmínky pro funkční využití dílčích 
stabilizovaných i rozvojových ploch pod označením Z2-1a(Z51) – Z2-4(P4) nezakládají podstatný 
vliv na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Na základě doručených stanovisek příslušných dotčených orgánů k zadání Změny č.2 
nebyl uplatněn požadavek na zpracování Vyhodnocení vlivů Změny č.2 na udržitelný rozvoj území. 

Současně byl vyloučen i vliv na vyhlášené ptačí oblasti a evropsky významné lokality 
(Natura 2000) a krajský úřad po posouzení neuplatnil k návrhu zadání Změny č.2 požadavek na 
zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
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K STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú ŘADU DLE § 50 ODST. 5 VČETNĚ 
SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDN ĚNO 

Vyhodnocení vlivů Změny č.2 na udržitelný rozvoj nebylo požadováno, stanovisko se 
neuplatní. 

L ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH OD ŮVODNĚNÍ 

Doplnil pořizovatel po projednání návrhu Změny č.2. 

M VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Doplnil pořizovatel po projednání návrhu Změny č.2. 

N POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2  

Doplnil pořizovatel po projednání návrhu Změny č.2. 

 PODKLADY 

Podklady použité pro zpracování platného ÚP Lázně Libverda se Změnou č.2 doplňují o: 

- zadání Změny č.2 

 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratky použité pro zpracování platného ÚP Lázně Libverda se Změnou č.2 nemění. 

 ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 

Textová část Odůvodnění Změny č.2 obsahuje 15 stran textu. 

Grafická část odůvodnění 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 


