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Návrh AZÚR LK č.1

Stanovení priorit územního plánování Libereckého kraje pro zajištění URÚ

Text celé kapitoly A. včetně nadpisu se nahrazuje textem:

A.

STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE
PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
VČETNĚ
ZOHLEDNĚNÍ
PRIORIT
STANOVENÝCH
V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE
VÝCHODISKA

Krajské priority územního plánování se stanovují k dosažení vyváženého vztahu územních
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území (udržitelný rozvoj území).
Krajské priority územního plánování zohledňují v souladu s charakterem území LK a strukturou
jeho osídlení republikové priority stanovené v PÚR ČR.
Krajské priority územního plánování stanovují základní strategii pro usměrňování územně
plánovací činnosti na území Libereckého kraje a rámcové formulace pro vymezení cílů a úkolů
územního plánování v navazující územně plánovací činnosti obcí ve smyslu zvyšování jejich
přínosů a minimalizaci jejich negativních dopadů.
KRAJSKÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
P1

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
Zachovat a přiměřeně rozvíjet ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení
a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice:
nenarušováním jedinečné městské a venkovské urbanistické struktury stabilizované
sídelní struktury nevhodnými stavebními zásahy a činnostmi,
ochranou rázu venkovské krajiny a obnovou trvalého osídlení s důrazem na
zachování objektů i souborů lidové architektury v celkové krajinné kompozici,
řešením ochrany hodnot území v kontextu nezbytného zohledňování požadavků
hospodářského rozvoje území a zvyšování kvality života jeho obyvatel,
zvyšováním atraktivity území pro rekreaci a cestovní ruch v souladu s potřebami
ekonomického a sociálního rozvoje dle principů udržitelného rozvoje,
zabráněním upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
Zachovat a přiměřeně rozvíjet krajinný ráz nezastavěných částí území:
respektováním charakteristických znaků krajinných oblastí, podoblastí a míst s
ohledem na krajinné typy a vhodnou regulací jejich přípustného užívání,
cílenou systematickou obnovou narušených částí krajiny (živého a v čase
proměnného celku), který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány jeho stěžejní přírodní, kulturní a
užitné hodnoty,
objektivním rozlišováním případů, kdy je důležitější vhodný tvůrčí rozvoj a obnova
krajiny než zachování stávající situace.
Při plánování rozvoje venkovských území (venkovský prostor) dbát na rozvoj primárního
sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské půdy a ekologických funkcí krajiny.

P2

Předcházet prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost
obyvatel:
analýzou hlavních mechanizmů, jimiž k segregaci dochází a zvažováním existujících
a potenciálních důsledků; zejména ve vztahu k důsledkům klesající nabídky
pracovního uplatnění, ve vztahu k ohroženým skupinám obyvatel (problematika
menšin, sociálně slabších a sociálně vyloučených skupin obyvatel) a k důsledkům
změn věkové struktury obyvatel a dalších uživatelů území, které mají průmět do
měnících se nároků na systémy veřejné infrastruktury (např. školství, zdravotnictví,
sociální péče, kultura, sport a tělovýchova, veřejná správa apod.),
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návrhem opatření a zajištěním územních podmínek pro prevenci nežádoucí míry
segregace nebo snížení její úrovně, zejména pro podporu rozšíření a zlepšení
nabídky pracovních příležitostí a zvyšování úrovně vzdělanosti pro vyšší uplatnění
obyvatel v měnící se struktuře pracovních příležitostí,
vyloučením vzniku sociálně patologických jevů a sociálně odloučených lokalit,
způsobených zejména soustřeďováním sociálně znevýhodněných skupin obyvatel v
lokalitách s nízkou kvalitou obytného prostředí a nevyhovující strukturou veřejného
vybavení.

P3

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci upřednostňovat
komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území:
novou výstavbu podmiňovat dostupností dostatečné veřejné infrastruktury,
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli hledat soulad veřejných a
soukromých zájmů v území,
strukturu nabídky pracovních příležitostí, bydlení a rekreace odvozovat z místních
podmínek a skutečných potřeb uživatelů území,
v hospodářském rozvoji území zohledňovat zvyšování kvality života jeho obyvatel,
v rozvoji území a ochraně jeho hodnot respektovat principy udržitelného rozvoje.

P4

Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území – intenzitu
ochrany a rozvoje potenciálu jednotlivých obcí i vymezených oblastí usměrňovat v širším
kontextu vazeb struktury uspořádání území kraje a ČR:
rozvoj hospodářských, obytných a obslužných funkcí republikového a nadmístního
významu usměrňovat do vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os kraje,
vymezených v souvislosti významných koridorů dopravní infrastruktury,
posilovat přiměřený rozvoj hospodářských, obytných a obslužných funkcí zejména
místního významu v ostatních částech území kraje,
zohledňovat vztahy a vazby center osídlení a obcí v jejich spádovém obvodu
v souladu s hierarchií struktury osídlení kraje,
rozvojové záměry posuzovat objektivně a komplexně v koordinaci prostorových,
odvětvových a časových hledisek.

P5

Vytvářet územní podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn a současně
nevyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský
rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území.
V rozvoji hospodářské základny podporovat aktivity diverzifikace místní ekonomiky:
upřednostňovat podnikatelské záměry s vyšší přidanou hodnotou,
prostorové nároky nových záměrů vážit množstvím a kvalitou generovaných
pracovních míst,
upřednostňovat podnikatelské záměry s návazností na místní vzdělávací instituce a
záměry vytvářené v aktivním partnerství s obcemi v souladu s principy společenské
odpovědnosti firem.
V hospodářsky problémových regionech (zejména Mimoňsko, Frýdlantsko) řešit zejména:
nové využívání opuštěných areálů (brownfields) a lokalizaci zastavitelných ploch pro
vytváření a zlepšení struktury nabídky nových pracovních příležitostí,
využívání potenciálu území pro cestovní ruch zejména za účelem vytváření dalších
pracovních příležitostí v tomto významném sektoru ekonomiky kraje,
zajištění přiměřených standardů bydlení a rekreace v kvalitním prostředí pro
stabilizaci obyvatelstva,
zvyšování významu zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství - důležitého
nástroje v péči o krajinu,
vytváření územních podmínek pro optimalizaci dostupnosti vzdělávání a tím
zvyšovat adaptabilitu obyvatelstva v měnící se struktuře hospodářské základny
území.
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P6

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury Libereckého kraje:
rozvíjet dominantní pozice centra nadregionálního významu Liberec a center
regionálního významu Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Turnov,
posilovat význam ostatních nesporných center osídlení,
lokalizovat rozvoj veřejné infrastruktury s ohledem na přirozenou spádovost center
osídlení,
vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městským a venkovským
prostorem a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost v rámci regionu, ČR i EU.
V optimální prostorové a organizační struktuře území upevnit integritu kraje a rozvíjet jeho
integraci v republikových a středoevropských vazbách.
posilování vazeb periferních částí kraje na metropoli kraje Liberec,
posilování vazeb mezi centry osídlení Ústí nad Labem - Liberec - Hradec Králové,
posilování vazeb na sousední centra osídlení v Německu a Polsku.
Koncepční řešení koordinovat se sousedními obcemi, kraji a státy, zejména na úrovni
vzájemných kooperací a intenzivnějších pracovních a obslužných kontaktů a pro tyto
aktivity vytvářet územní předpoklady:
upřednostňování rozvojových aktivit hospodářské základny a služeb republikového
a nadmístního významu v centrech osídlení začleněných ve struktuře vymezených
rozvojových oblastí a rozvojových os,
upřednostňování rozvojových aktivit hospodářské základny a služeb místního
významu v centrech osídlení navazujícího stabilizovaného území s přirozeným
rozvojem při zohlednění jejich vazeb na rozvojové oblasti a rozvojové osy,
účelná podpora při řešení problémů (regionálních disparit udržitelného rozvoje) ve
specifických oblastech pro dosažení úrovně stabilizovaných území,
koordinace rozvojových aktivit v rámci významných funkčních kooperací center
osídlení.

P7

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu).
Hospodárně a efektivně využívat zastavěné území:
upřednostňovat využívání zastavěného území (přestavby, revitalizace a sanace
území) před neodůvodněnými požadavky na zástavbu ploch volné krajiny ve smyslu
ochrany nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování
sídelní i krajinné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace,
vhodným využitím devastovaných území a zamezením nežádoucích civilizačních
projevů na kvalitu životního prostředí a obytné hodnoty kraje,
Cílem je účelné uspořádání a využívání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty,
dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

P8

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.
Zvyšovat funkční účinnost zvláště i obecně chráněných částí přírody a podporovat
biologickou rozmanitost a ekostabilizační funkce krajiny - nepřipouštět zásahy a aktivity,
které by samy o sobě nebo ve svých důsledcích poškozovaly stav chráněných území.
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné:
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit
soustavy Natura 2000, mokřadů, vodohospodářsky významných území, chráněných
oblastí přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a
lesního půdního fondu (ve smyslu ochrany neobnovitelných složek životního
prostředí i ve smyslu uchování produkčních hodnot území),
vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění
ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti
venkovské krajiny,
5
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vhodným přístupem k využívání území a respektováním územních opatření zajistit
ochranu vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, ochranu
povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční
schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody
pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje,
stanovením podmínek pro hospodárné využívání území chránit a přiměřeně
využívat přírodní, surovinové, léčivé zdroje území.

P9

Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování nové zástavby a dopravní a technické
infrastruktury.
Při územně plánovací činnosti s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny:
omezovat nežádoucí srůstání sídel,
omezovat bariérový efekt liniových dopravních staveb,
je-li to účelné s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, umísťovat dopravní a
technickou infrastrukturu do společných koridorů,
propojovat funkční systémy sídelní a krajinné zeleně.

P10

Chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření funkčně souvislých ploch volné
krajiny s ekologickými a rekreačními funkcemi a doplňovat je, pokud je to účelné a vhodné,
zejména v rozvojových oblastech a v rozvojových osách, na jejichž území by mohla být
krajina negativně poznamenána vlivem lidské činnosti (intenzívní hospodářský a sociální
rozvoj nadmístního významu),
Cílem je zachování a přirozená obnova souvislých pásů veřejně přístupné zeleně
nezastavěného území zejména v bezprostředním okolí měst a velkých obcí - „zelených
pásů“ způsobilých pro nenáročné (šetrné) formy krátkodobé rekreace, pro rozvoj lesních
porostů a pro zachování prostupnosti krajiny:
zelené pásy vhodně propojovat s infrastrukturou pro nemotorovou dopravu (cyklo,
pěší) a využít tak jejich potenciál i pro rozvoj ekologických forem dopravy.

P11

Podle místních podmínek vytvářet územní předpoklady pro odpovídající formy rekreace a
cestovního ruchu a jejich koordinované usměrňování a řízení.
V souladu s principy udržitelného rozvoje eliminovat zdroje přetížení území v dosud nejvíce
exponovaných lokalitách Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje a naopak ve smyslu
odlehčení urbanizační zátěže tradičních středisek cestovního ruchu podporovat optimální
využití existujících územních rezerv hodnotných území Frýdlantska, Ralska, Lužických hor
a Máchova kraje:
podporovat systémový rozvoj cestovního ruchu zajištěností služeb dle kategorizace
center a středisek cestovního ruchu,
podporovat významné projekty cestovního ruchu, rekreace a lázeňství v souladu
s potenciálem a limity využití území,
rozvíjet cestovní ruch v dosud málo využívaných vhodných lokalitách za účelem
zajištění nabídky nových pracovních příležitostí,
upřednostňovat šetrné formy cestovního ruchu (zejména cykloturistika, agroturistika,
poznávací turistika aj.),
podporovat dostupnost a propojení oblastí a míst, atraktivních z hlediska cestovního
ruchu zkvalitňováním silniční sítě a turistickými cestami, které umožňují celoroční
využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo) - přednostně
v rámci multifunkčních turistických koridorů.
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P12

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury.
Při umísťování dopravní a technické infrastruktury v souladu s ustanoveními priority P9
minimalizovat dopady na prostupnost krajiny a její fragmentaci.
Zmírňovat vystavení obytných území nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů obcí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými
opatřeními v území. Současně však plochy pro novou obytnou zástavbu vymezovat tak,
aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky kapacitních
silnic a železnic a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro
dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na
veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na
eliminaci těchto účinků).

P13

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany
veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové
výstavby je třeba dostatečnou dopravní infrastrukturou přímo podmínit.
Při územně plánovací činnosti s ohledem na zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury vytvářet územní podmínky:
pro napojení Libereckého kraje na evropskou dopravní síť,
pro propojení Libereckého kraje s okolními regiony,
pro zlepšení dostupnosti všech částí kraje a jejich vazeb na metropoli kraje Liberec,
pro posilování významu efektivní a integrované veřejné dopravy osob, zejména v
místech dopravních spojení s největší dopravní intenzitou, řešit vymezení ploch a
koridorů nezbytných pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo
městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch,
vždy s požadavky na kvalitní životní prostředí,
pro koordinaci jednotlivých dopravních systémů, zvyšování bezpečnosti a plynulosti
dopravy a ochrany obyvatelstva před negativními dopady z dopravy v účinném
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti
v území,
pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční) a vybudování a užívání
vhodné sítě pěších a cyklistických cest včetně doprovodné zeleně v místech, kde je
to vhodné.

P14

Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu
významnému zhoršování stavu.
V širších souvislostech území kraje důsledně usilovat o řešení dlouhodobé problematiky
negativního přeshraničního vlivu na západní část SOB4 Frýdlantsko – zatížení území
emisemi z energetického zdroje Turów za hranicí ČR (Polsko), doprovázené druhotnými
negativními vlivy (snižování hladiny podzemních zdrojů vody, sesuvy a zvyšování rizika
povodní při intenzívních dešťových srážkách).
Při územně plánovací činnosti na území kraje řešit:
vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení,
vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný
odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů – pokud to místní podmínky
nedovolují navrhovat náhradní opatření (zejména technická opatření a ochranná
zeleň na plochách původce negativních vlivů),
důsledným zamezením dalších nežádoucích civilizačních projevů na bezpečnost a
kvalitu životního prostředí chránit obytné hodnoty území před devastací a
znečištěním,
řešení negativních účinků z dopravy je předmětem priority P12.
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P15

Vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah
případných škod.
Při územně plánovací činnosti v tomto smyslu zohledňovat:
zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na
ochranu před povodněmi a ploch určených k řízeným rozlivům povodní,
problematiku území s ohroženou stabilitou (sesuvy půdy, poddolování, eroze,
sucho), radonovým rizikem apod. ve vztahu k existujícím hodnotám území a
rozvojovým záměrům,
problematiku ohrožení území antropogenními vlivy (například umisťování
nebezpečných funkcí v nevhodných prostorových souvislostech sídelních útvarů),
posuzování účinnosti navrhovaných opatření a ekonomických a sociálních dopadů
uvolňování rizikových území od nevhodně umístěných staveb a činností.

P16

Vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před záplavami.
Při územně plánovací činnosti zohlednit stanovená záplavová území, využívat výstupů
z map povodňového ohrožení a povodňového rizika pro stanovení využití území:
vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech,
vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou
mírou rizika vzniku povodňových škod,
vhodným návrhem užívání zastavěného území i zastavitelných ploch a
hospodařením v krajině vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční
schopnosti krajiny a snížení odtoku dešťových vod z území (jejich vsakování v místě
vzniku i využívání jako zdroje vody) s cílem zmírňování účinků povodní - v tomto
smyslu sledovat i omezení vnosu nežádoucích látek do povrchových vod,
odpovídající péčí o technické zajištění vodních děl a respektováním stanovených
území zvláštní povodně na tocích zvyšovat úroveň ochrany území a jeho obyvatel
před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní pod vodním dílem.

P17

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj
a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.
Dostupnost a ekonomickou návratnost vložených investic do veřejné infrastruktury zajistit
jejím účelným umisťováním a odpovídajícími kapacitami, odvozenými od skutečných potřeb
všech uživatelů území:
v dopravní infrastruktuře rozlišovat potřeby obsluhy území a potřeby jeho nutné
průchodnosti pro tranzitní trasy v širším systému regionu a ČR,
v technické infrastruktuře rozlišovat potřeby obsluhy území a potřeby jeho nutné
průchodnosti pro tranzitní trasy v širším systému regionu a ČR,
v občanském vybavení území rozlišovat složky služeb základního vybavení,
zajišťující zejména potřeby obyvatel obce nebo jejích částí a složky služeb vyššího
vybavení zajišťující zejména potřeby obyvatel i uživatelů centra osídlení a jeho
spádového obvodu,
nároky na kapacity vyššího vybavení posuzovat a umisťovat koordinovaně na úrovni
potřeb celého spádového obvodu centra osídlení – koncentrace služeb vyššího
vybavení v centru osídlení, rozvíjející se v kontextu dosažené úrovně
společenského vývoje, zvyšuje význam centra osídlení v jeho spádovém obvodu,
v urbanizovaných územích rozvíjet dostatečné zastoupení veřejných prostranství:
účelně uspořádané osnovy veřejných prostranství zajistí dostupnost všech
pozemků ve funkční struktuře obcí,
průchodnost tras dopravní a technické infrastruktury,
při dostatečné dimenzi v bezpečné segregaci pěší a motorové dopravy a
vybavení obecním mobiliářem a veřejnou zelení zajistí prostory pro setkání a
posilování soudržnosti obyvatel,
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P18

z hlediska bezpečnosti obyvatel území navrhovat pouze taková řešení, která svou
podstatou ani v odvozených souvislostech nevyvolají negativní sociálně patologické
jevy ve společnosti (hygienické závady, sociálně odloučené lokality apod.) a další
negativní vlivy na rozvoj území (definované v prioritě P15).

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu. Návrhy rozvoje a ochrany kvalitních městských prostorů a veřejné
infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností - s
obyvateli území i s jeho dalšími uživateli.
Při územně plánovací činnosti důsledně prosazovat řešení zajišťující harmonický soulad
činností, staveb, zařízení, úprav a kultur umístěným v rámci udržitelného rozvoje území:
ve funkční struktuře sídel, vybavené odpovídajícími kapacitami veřejné
infrastruktury, sledovat optimální vazby bydliště – rekreace – pracoviště,
v prostorové struktuře sídel sledovat kontinuální a přiměřený rozvoj, logické vazby
zastavitelných ploch na zastavěné území a optimální prostorové souvislosti
přechodu urbanizovaného území do volné krajiny,
segregovat lokalizaci ploch pro aktivity obtížně slučitelné s obytným prostředím,
které mají nebo mohou mít negativní vliv na kvalitu prostředí a na dlouhodobý pobyt
v něm (zejména soustředěné ekonomické aktivity na plochách výroby a dopravní a
technické infrastruktury),
důsledně vytvářet „pohodu bydlení“ v atmosféře kvalitního prostředí pro bydlení
příznivé pro všechny kategorie uživatelů v úhrnu činitelů a vlivů, přispívajících ke
zdravému bydlení:
standard bydlení v přiměřené intenzitě využití pozemků a odpovídajícím
množstvím veřejné infrastruktury a zeleně,
podmínky pro sousedské a společenské kontakty,
kvalita složek životního prostředí - zejména nízká intenzita hluku z dopravy,
výroby a zábavních aktivit, nízké emise prachu a pachů, dobré oslunění aj.
zohlednění místních zvláštností dané lokality a subjektivních hledisek daných
způsobem života osob, kterých se vlivy na pohodu bydlení dotýkají, pokud
nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných
standardů,
zohledňovat význam, polohu a vazby obcí ve struktuře osídlení.
Poznámka: Předmět čl. 29 z PÚR ČR (2015) je obsahem P13 (článek 24 PÚR ČR (2015))

P19

Vytvářet územní podmínky pro zvyšování úrovně technické infrastruktury na úrovni složek
vodohospodářských. Dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak,
aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti:
zajištění ochrany a hospodárného využívání zdrojů pitné vody - zvýšenou pozornost
věnovat ochraně VD Josefův Důl a VD Souš tak, aby zpracování a dodávka vody
splňovaly požadavky na její vysokou kvalitu,
zajištění spolehlivosti provozu a rozvoj jímacích a rozvodných systémů a úpraven,
zabezpečit bezproblémové zásobování obyvatel a dalších odběratelů nezávadnou
kvalitní vodou za sociálně únosné ceny,
zajištění efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadů na životní
prostředí.

P20

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie zejména z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace
jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování
území energiemi:
zajištění efektivního zásobování území energiemi, hospodaření s nimi, realizaci
úsporných opatření s ohledem na očekávané potřeby území - vytvářet územní
podmínky pro zajištění spolehlivosti dodávek energie na celém území Libereckého
kraje,
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výrobu tepelné energie v centrálních zdrojích a jejich rozvody ke spotřebitelům
nadále udržovat a rozvíjet v případech zajištěných ekonomií provozu a
odůvodněných požadavky odběratelů,
výstavbu vysokých větrných elektráren a fotovoltaických elektráren umožňovat
pouze v souladu s požadavky na ochranu přírody, krajinného rázu, veřejného zdraví
a s ohledem na konkrétní urbanistické, územně technické a klimatické podmínky,
podpora ekonomicky efektivních aplikací kombinované výroby elektřiny a tepla ve
stávajících i nových zdrojích energie.
Vytvářet územní podmínky pro zpřístupnění elektronických komunikací a informačních
technologií na celém území Libereckého kraje ve vztahu k potřebám území a jeho obyvatel.

P21

Při stanovování urbanistické koncepce, pokud je to možné a účelné, posuzovat disponibilní
statistické údaje o existujícím bytovém fondu (standardy, velikostní struktura, kvalita) a
rozmístění intenzity zástavby ve struktuře řešené obce. Na základě zjištěných údajů,
aktuálních záměrů na změny v území a v souladu s požadavky na kvalitní městské
struktury, zdravé prostředí a účinnou veřejnou infrastrukturu zvažovat vymezení nových
zastavitelných ploch i ploch přestavby.
Věnovat pozornost existujícím obytným souborům s relativně vysokou intenzitou zástavby
(např. řada sídlišť z 2. poloviny 20. století), vykazujícím znaky prostorové nesounáležitosti
s historickou strukturou zástavby a místně i hrozby sociálně patologických jevů. Hledat
způsoby optimálnějšího začlenění těchto souborů do struktury sídel a řešit humanizaci
zástavby i obytné hodnoty veřejných prostranství včetně řešení deficitu zeleně a vhodného
umístění odpovídajících kapacit pro odstavování vozidel.
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Rozvojové oblasti a rozvojové osy

Text nadpisu kapitoly B. se nahrazuje textem:

B.

ZPŘESNĚNÍ
VYMEZENÍ
ROZVOJOVÝCH
OBLASTÍ
A ROZVOJOVÝCH OS VYMEZENÝCH V PÚR ČR
A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA
ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM PŘESAHUJÍ
ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ (nadmístní rozvojové oblasti a
nadmístní rozvojové osy)

B.1

ROZVOJOVÉ OBLASTI

V prvním odstavci se text 2008 nahrazuje textem: 2015; odstavec se stává druhým.
Vkládá se nový první odstavec ve znění:
Rozvojové oblasti jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit
mezinárodního, republikového nebo nadmístního významu existují zvýšené požadavky na změny
v území a kde lze z těchto důvodů očekávat vyšší dynamiku rozvojových trendů než je obvyklé ve
stabilizovaných územích s přirozeným rozvojem.
Na konec textu se přidává čtvrtý odstavec ve znění:
Základní rozlišovací jednotkou vymezené struktury uspořádání území Libereckého kraje je velikost
správního území jednotlivých obcí.

ROZVOJOVÁ OBLAST REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
Z1

Ve vymezené rozvojové oblasti republikového významu s dopravním napojením na
významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat rozvoj hospodářských
a sociálních aktivit, posilujících význam LK v republikových a středoevropských
vazbách.

Text ROB1 se nahrazuje textem: OB7
V první větě se zrušuje text: 2008 (viz Odůvodnění ZÚR LK)
Vkládá se nový odstavec ve znění:
Rozvojová oblast zahrnuje obce ovlivněné rozvojovou dynamikou centra nadregionálního významu
– krajského města Liberec – při spolupůsobení vedlejších center osídlení.
Vymezení:
Za slovem Tanvald se zrušuje text: Velké Hamry, Plavy.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Vkládá se text:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
Text odstavců a), b), c), d), e) se nahrazuje textem:
a)

zohlednění polohy souvislého historického pásu osídlení s nejvyšší koncentrací obytných,
hospodářských a rekreačních funkcí s vysokým potenciálem veřejné infrastruktury v
komplikovaných geomorfologických podmínkách a v prostorové a funkční souvislosti s
přilehlou specifickou oblastí SOB7a Jizerské hory, která se vyznačuje významně rozdílnou
územní charakteristikou a podmínkami využití území danými zvláštní ochranou přírody,
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b)

efektivní a synergické posilování významu rozvojové oblasti republikového významu:
využití potenciálu kvalitního silničního napojení na Prahu pro vytváření
alternativního prostoru pro umísťování aktivit republikového významu,
zohlednění významu krajského města Liberec (hospodářského, kulturního a
administrativního centra kraje), zejména ve smyslu zajištění služeb veřejného
vybavení vyššího významu pro rozvojovou oblast i pro spádový obvod celého kraje,

c)

respektování odlišných podmínek pro udržitelné využití území pro rekreaci a cestovní ruch
v jednotlivých částech oblasti,
dopravní vazby zejména na významné vnitrostátní i mezistátní silniční a železniční koridory
v Německu a Polsku v souvislostech optimalizace dopravní infrastruktury rozvojové oblasti,
nové využití nebo řešení revitalizace opuštěných nebo nevyužívaných průmyslových,
skladových, dopravních a jiných ploch včetně respektování nebo optimálního využití
technických památek a industriální architektury,

d)
e)

Vkládají se nové odstavce f), g), h) ve znění:
f)
rozvoj bydlení při upřednostnění využití zastavěného území a předcházení sociální
segregaci, fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům ploch
veřejné zeleně sloužící svému účelu,
g)
koordinování nadregionálních a regionálních vztahů a vazeb s ostatními rozvojovými
oblastmi v rámci kraje, s Prahou, sousedními kraji (zejména NUTS2) a se sousedními
regiony v Německu a Polsku,
h)
posilování významných funkčních kooperací mezi centry osídlení uvnitř i vně rozvojové
oblasti a zohledňování těsnějších vazeb mezi jednotlivými obcemi v rozvojové oblasti pro
zvyšování kvality a efektivity jejich rozvoje.
Úkoly pro územní plánování:
V odstavci a) se slovo zpřesnit nahrazuje textem: zohlednit.
V odstavci a) se slovo zahrnutých nahrazuje textem: začleněných
V odstavci a) se za slovo tím vkládá text: současně
Text odstavců b), c), d), e), f), g), h) se nahrazuje textem:
b)
Vytvářet územní podmínky pro optimalizaci dopravní dostupnosti rozvojové oblasti v
koordinovaném funkčním systému přepravních vztahů:
optimalizací silniční dopravy zejména v pásu osídlení Liberec – Jablonec Nad Nisou
– Smržovka – Tanvald a ve směru z Liberce na Frýdlant,
optimalizací průchodnosti tranzitní dopravy a zklidněním a lepší obsluhou jádrových
území prostřednictvím vnitřních městských okruhů ve významných centrech
osídlení, zejména v Liberci a Jablonci nad Nisou,
zajištěním přímých návazností strategických i dalších významných rozvojových
ploch na koridory nadřazené dopravní sítě, zejména optimalizací napojení
průmyslových zón Liberec Jih, Liberec Sever na silnici I/35 (R35),
zlepšováním kvality dopravní sítě uvnitř oblasti pro dosažení optimální přístupnosti
všech obcí na nadřazenou dopravní síť,
řešením územních vazeb sídelní struktury oblasti na koridor konvenční železniční
dopravy ŽD8,
optimalizací rychlosti přepravy a komfortu podmínek v železniční dopravě v
systémovém propojení s ostatními druhy dopravy na úrovni potřeb hospodářského
rozvoje území i veřejné osobní dopravy.
Podporovat aktivity směřující k posílení významu veřejné osobní dopravy, významného
aspektu integrity oblasti i Libereckého kraje.
V systému veřejné dopravy osob rozvíjet tramvajovou dopravu na území center osídlení
Liberec a Jablonec nad Nisou včetně optimalizace jejich vzájemného propojení.
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c)

d)

e)

Hospodářskou základnu rozvíjet diferencovaně s ohledem na disponibilní potenciál území a
posilování významu oblasti:
vytvářet územní podmínky pro vstup strategických investorů pro upevnění stability
území včetně vyvolání návazných multiplikačních efektů,
upřednostňovat záměry s vyšší přidanou hodnotou pro optimalizaci nabídky
pracovních příležitostí, zejména ve smyslu uplatnění všech vzdělanostních skupin
obyvatelstva,
rozvíjet souvislosti výroby a výzkumu (např. návaznost na TUL, VÚTS aj.),
upřednostňovat využití zainvestovaných a připravených lokalit.
Ekonomické aktivity, vázané na zvýšené přepravní nároky materiálu, zaměstnanců a
zákazníků (zejména průmyslová výroba, nákupní a obslužná centra apod.), soustřeďovat
vždy do ploch s přímou vazbou na kapacitní dopravní síť (silnice, železnice
Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v
sídelní struktuře:
upřesňovat vazby rozvojových ploch na připravované úpravy tras v koridorech
nadřazené silniční a železniční sítě,
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných
ploch a tak minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch,
rozvoj nových ekonomických aktivit zajistit odpovídajícími obytnými kapacitami,
rozvoj systémů veřejné infrastruktury – lokalizaci a kapacity občanského vybavení
odvozovat z významu místa v hierarchii: rozvojová oblast - centrum osídlení - obce
ve spádovém obvodu centra osídlení,
návrhy nových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v
souladu s koncepcemi rozvoje obcí v širších územních souvislostech,
rozvíjet kvalitní prostředí pro bydlení příznivé pro všechny kategorie uživatelů v
úhrnu činitelů a vlivů, přispívajících ke zdravému bydlení:
přiměřenou intenzitou využití pozemků,
odpovídajícím množstvím veřejné infrastruktury a zeleně,
zajištěním územních podmínek pro denní rekreaci a společenské kontakty:
odpovídajícím množstvím mobiliáře a zeleně veřejných prostranství
v zastavěném území,
snadnou dostupností částí příměstské krajiny za hranicí zástavby, kde
údržba (hospodaření) směřuje k jejich využívání pro nenáročné (šetrné)
formy krátkodobé (denní) rekreace („zelené pásy“) - zejména v centrech
osídlení s vysokou koncentrací obyvatel,
optimalizací provázanosti systémů veřejných prostranství, sídelní zeleně
a volné krajiny,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů
území - pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z
těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury,
nepřipouštět nekoncepční (spontánní) přístupy k urbanizaci území.
Vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a nové využití tzv. brownfields nebo uvolnění
ploch pro jiné účely po jejich odstranění:
vyhodnocovat jejich umístění a užitné hodnoty a bude-li to možné a účelné aktivně
hledat náměty na jejich nové využití,
při transformaci území vyhodnocovat architektonickou a urbanistickou kvalitu
původních staveb, zvažovat jejich potenciál pro zachování genia loci a identity
území.
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f)

Cílevědomým rozvojem sportovně rekreační vybavenosti při optimálním využívání
potenciálu území posilovat význam:
denní rekreace obyvatel pro reprodukci pracovní síly,
sportovního vyžití na úrovni místního i nadmístního významu.
Souvislosti potenciálu rozvojové oblasti s potenciálem a potřebami navazující SOB7a
Jizerské hory řešit:
koordinovaný rozvoj systému nástupních a obslužných center a polyfunkčních
středisek cestovního ruchu ve vazbách na blízká střediska cestovního ruchu na
území navazující SOB7a Jizerské hory,
využití kapacit vyššího občanského vybavení rozvojové oblasti pro zajištění potřeb
navazující SOB7a Jizerské hory,
vytváření územních podmínek pro kvalitní dopravní dostupnost centrálních částí
Jizerských hor při preferování ekologických forem dopravy,
propojování struktury sportovně rekreačních ploch a dalších atraktivních míst pro
rekreaci a cestovní ruch v OB7 Liberec a SOB7a Jizerské hory systémy
bezmotorové dopravy (zejména pěší a cyklistické trasy a stezky) a veřejné zeleně.

Označení odstavce i) se mění na g) a na konec první věty se vkládá text:
vsakováním a zadržováním srážek v místě vzniku.
Text odstavce j) se zrušuje.

ROZVOJOVÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Z2

Ve vymezených rozvojových oblastech nadmístního významu podporovat rozvoj
hospodářských a sociálních aktivit pro zajištění vyváženého využívání potenciálu
kraje ve všech jeho částech.

ROB2 Rozvojová oblast Česká Lípa - Nový Bor
Vkládá se nový odstavec ve znění:
Rozvojová oblast zahrnuje obce ovlivněné rozvojovou dynamikou centra regionálního významu
Česká Lípa při spolupůsobení centra mikroregionálního významu vyššího stupně Nový Bor.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Vkládá se text:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
Text odstavců a), b), c), d) se nahrazuje textem:
a)
zohlednění polohy rozvojové oblasti ROB2 na koridoru kapacitní silnice S11 (D8 - Děčín –
Česká Lípa - Svor - Bílý Kostel nad Nisou – Liberec – R35),
b)
zlepšování dopravních vazeb zejména na významné vnitrostátní i mezistátní silniční a
železniční koridory v ČR, Německu a Polsku, zkvalitňování dopravní infrastruktury,
c)
nové využití nebo řešení revitalizace opuštěných nebo nevyužívaných průmyslových,
skladových, dopravních a jiných ploch včetně respektování nebo optimálního využití
technických památek a industriální architektury,
d)
zohlednění problematiky podílu hromadného a individuálního bydlení, zejména ve vztahu
ke zlepšování obytné kvality, stabilizaci obyvatelstva a předcházení sociální segregace,
Vkládají se nové odstavce e), f), g) ve znění:
e)
zohlednění významného a dosud málo využitého potenciálu území a jeho okolí pro rekreaci
a cestovní ruch - posilování významu nástupních center cestovního ruchu a tím i rozšíření
nabídky pracovních příležitostí,
f)
koordinování plánovacích a rozvojových aktivit s OB7 Liberec a se sousedními kraji
(Ústecký a Středočeský),
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g)

posilování významných funkčních kooperací mezi centry osídlení uvnitř i vně rozvojové
oblasti a zohledňování těsnějších vazeb mezi jednotlivými obcemi v rozvojové oblasti pro
zvyšování kvality a efektivity jejich rozvoje.

Úkoly pro územní plánování:
Text odstavce a) se nahrazuje textem:
a)
Ve smyslu principů udržitelného rozvoje zohlednit zónování rozvojové oblasti na úrovni
ÚPD jednotlivých začleněných obcí na územní části pro přednostní umisťování
ekonomických aktivit a na územní části pro přednostní umisťování bydlení a příměstské
rekreace a tím současně zajistit podmínky pro harmonický přechod na navazující území
venkovského prostoru.
V odstavci b) se zrušuje text: v Německu
V odstavci c) se text relativně rovnocenné nahrazuje textem: optimální
Text odstavce d) se nahrazuje textem:
d)
Hospodářskou základnu rozvíjet diferencovaně s ohledem na disponibilní potenciál území a
posilování významu oblasti:
vytvářet územní podmínky pro vstup strategických investorů pro upevnění stability
území včetně vyvolání návazných multiplikačních efektů,
podporovat rozvoj nových ekonomických aktivit v rámci restrukturalizace výrobního
potenciálu, přitom upřednostňovat využití zainvestovaných a připravených lokalit:
prověřit kapacitní rezervy existujících a zainvestovaných lokalit na území
České Lípy a vyhodnotit možnosti jejich rozšíření,
rozvíjet nové kapacity v lokalitě Nový Bor západ, podporovat revitalizaci
tradičních průmyslových odvětví (sklářství).
Text odstavců e), f) se nahrazuje textem:
e)
Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v
sídelní struktuře:
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných
ploch a tak minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch,
řešit regeneraci velkých obytných souborů v České Lípě ze 70. a 80. let hledáním
způsobů zvyšování jejich obytné hodnoty optimalizací prostorových souvislostí
s původní historickou zástavbou, úpravami v objektech a zkvalitňováním užitné i
rekreační hodnoty veřejných prostranství,
zvyšovat kvalitu obytného prostředí optimalizací provázanosti systémů veřejných
prostranství a sídelní zeleně s volnou krajinou,
návrhy nových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v
souladu s koncepcemi rozvoje obcí v širších územních souvislostech a vždy je
zajistit odpovídajícími kapacitami veřejné infrastruktury a zeleně pro denní rekreaci
obyvatel území,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů
území - pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z
těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury,
nepřipouštět nekoncepční (spontánní) přístupy k urbanizaci území.
f)
Vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a nové využití tzv. brownfields nebo uvolnění
ploch pro jiné účely po jejich odstranění:
vyhodnocovat jejich umístění a užitné hodnoty a bude-li to možné a účelné aktivně
hledat náměty na jejich nové využití,
při transformaci území vyhodnocovat architektonickou a urbanistickou kvalitu
původních staveb, zvažovat jejich potenciál pro zachování genia loci a identity
území.
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Text odstavce g) se zrušuje.
Označení odstavce h) se mění na g) a na konec věty se vkládá text:
vsakováním a zadržováním srážek v místě vzniku.
Text odstavce i) se zrušuje.
ROB3 Rozvojová oblast Turnov
Vkládá se nový odstavec ve znění:
Rozvojová oblast zahrnuje obce ovlivněné rozvojovou dynamikou centra regionálního významu
Turnov.
Vymezení:
Text prvního odstavce se nahrazuje textem:
Centrum osídlení a obce v jeho spádovém obvodu: Turnov, Ohrazenice, Modřišice
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Vkládá se text:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
Text odstavců a), b), c) se nahrazuje textem:
a)
zohlednění velmi výhodné polohy rozvojové oblasti na křižovatce silnic R10, R35 a I/35,
železničních tratí (Praha - Turnov - Liberec - Frýdlant – PL/ Zawidów, Turnov – Semily –
Hradec Králové a Turnov - Jičín - Hradec Králové),
b)
minimalizování negativního ovlivnění přírodních, krajinných, kulturních a civilizačních
hodnot území, zejména v sousedství území se zvláštní ochranou přírody,
c)
udržení atraktivního obytného prostředí,
Vkládají se nové odstavce d), e), f) ve znění:
d)
zohlednění významného potenciálu přilehlého území CHKO Český ráj pro rekreaci a
cestovní ruch,
e)
koordinování plánovacích a rozvojových aktivit s OB7 Liberec a se sousedními kraji
(Královéhradecký a Středočeský),
f)
posilování významných funkčních kooperací mezi centry osídlení Turnov a Semily a
zohledňování těsnějších vazeb mezi jednotlivými obcemi v rozvojové oblasti pro zvyšování
kvality a efektivity jejich rozvoje.
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavce a) se nahrazuje textem:
a)
Ve smyslu principů udržitelného rozvoje zohlednit zónování rozvojové oblasti na úrovni
ÚPD jednotlivých zahrnutých obcí na územní části pro přednostní umisťování
ekonomických aktivit a na územní části pro přednostní umisťování bydlení a příměstské
rekreace a tím současně zajistit podmínky pro harmonický přechod na navazující území
venkovského prostoru.
Text odstavce b) se nahrazuje textem:
b)
Vytvářet územní podmínky pro řešení vazeb osídlení na:
stabilizované koridory nadřazené silniční sítě,
koridor pro budoucí kapacitní silnici S5,
koridory modernizovaných železničních tratí.
Text odstavce c) se nahrazuje textem:
c)
Regulovat rozvoj ekonomických aktivit v kontaktu se zvláště chráněným územím CHKO
Český ráj.
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Text odstavce d) se nahrazuje textem:
d)
Vytvářet územní předpoklady pro posílení vybavenosti polyfunkčního střediska cestovního
ruchu Turnov ve vztahu k Českému ráji.
Text odstavce e) se nahrazuje textem:
e)
Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v
sídelní struktuře:
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných
ploch a tak minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch.
rozsah návrhových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v
souladu s koncepcemi rozvoje obcí v širších územních souvislostech a vždy je
zajistit odpovídajícími kapacitami veřejné infrastruktury a veřejných prostranství,
zvyšovat kvalitu obytného prostředí optimalizací provázanosti systémů veřejných
prostranství a sídelní zeleně s volnou krajinou,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů
území - pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z
těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury.
Do odstavce f) se na konec věty vkládá text:
vsakováním a zadržováním srážek v místě vzniku.
Text odstavce g) se zrušuje.
ROB4 Rozvojová oblast Semily – Železný Brod
Zrušuje se celý text včetně nadpisu.
ROB5 Rozvojová oblast Jilemnice
Zrušuje se celý text včetně nadpisu.
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B.2

ROZVOJOVÉ OSY

V první větě se zrušuje text: 2008
Do druhé věty se za text dopravní koridory vkládá text:
silniční (kapacitní silnice, zejména rychlostní silnice a silnice I. třídy) a železniční (kapacitní
železniční tratě)
Text třetího odstavce se nahrazuje textem:
Rozvojové osy republikového a nadmístního významu ve smyslu zvýšení integrity území propojují
v Libereckém kraji centra osídlení nadregionálního významu (Liberec), regionálního významu
(Česká Lípa, Turnov) s významnými centry osídlení na území sousedních krajů ČR a sousedních
států Německo / Polsko.
Za text třetího odstavce se vkládá nový odstavec ve znění:
Z hlediska stanovení podmínek územního plánování se rozvojové osy vymezují v souvislostech
existující nebo předpokládané koncentrace obyvatelstva a ekonomických činností republikového a
nadmístního významu, dominujících na území začleněných významných center osídlení mimo
vymezené rozvojové oblasti, zejména ve vazbách na ekonomické aktivity přilehlých rozvojových
oblastí a ve vztahu k významnému dopravnímu koridoru.
Za text posledního odstavce se vkládá nový odstavec ve znění:
Grafické vyjádření rozvojových os sleduje jejich význam ve smyslu zvýšení integrity území.
Rozvojové osy jako spojnice významných center osídlení jsou graficky znázorněny spojitě i v rámci
vymezených rozvojových oblastí, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly
pro územní plánování se vztahují k území mimo rozvojové oblasti.
Nadpis ROZVOJOVÉ OSY I. ŘÁDU – REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU se nahrazuje textem:

ROZVOJOVÁ OSA REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
Z3

V rozvojové ose republikového významu v prostorových vazbách na významné
dopravní koridory podporovat požadavky na změny v území, posilující význam
propojení rozvojové oblasti Liberec s rozvojovou oblastí Praha a se sousedními státy
(Německo / Polsko).

Text ROS1 se nahrazuje textem: OS3, na konec textu se doplňuje text: (-Görlitz/Zgorzelec).
Vymezení:
Text obou odstavců se nahrazuje textem:
Rozvojová osa republikového významu propojující metropolitní rozvojovou oblast OB1 Praha a
rozvojovou oblast OB3 Liberec při spolupůsobení center Mladá Boleslav (OBk2) a Turnov (ROB3)
se sousedními státy je založena na silničním propojení R10 Praha – Turnov, R35 Turnov –
Liberec, I/35 Liberec – Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou - hranice ČR (Zittau – Bautzen,
Görlitz/Zgorzelec) a na železničním spojení Praha – Mladá Boleslav - Liberec - hranice ČR.
Území obcí dotčených rozvojovou osou OS3 (mimo rozvojové oblasti OB7 Liberec a ROB3
Turnov): Čtveřín, Jenišovice, Lažany, Paceřice, Přepeře, Příšovice, Svijany, Sychrov, Žďárek
(ORP Turnov).
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Vkládá se text:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
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Text odstavců a), b) se nahrazuje textem:
a)
význam rozvojové osy při upevňování rozvojových vztahů a vazeb v propojení rozvojových
oblastí OB1 Praha, ROB3 Turnov a OB7 Liberec se sousedními státy Německo a Polsko,
b)
respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně jejich únosného
využití pro rekreaci a cestovní ruch,
Vkládají se nové odstavce c), d) ve znění:
c)
respektování polohy ploch pro rozvojové záměry, podmínek dostupnosti, disponibilního
potenciálu území a limitů využití území, včetně podmínek uchování jeho krajinného rázu,
d)
optimalizaci zastoupení ekonomických a obytných kapacit území v souvislostech
zajištěnosti přiměřených kapacit veřejné infrastruktury - vždy v upřednostnění logické
návaznosti rozvojových záměrů na zastavěná území,
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavců a), b), c), d), e), f) se nahrazuje textem:
a)
Vymezovat rozvojové plochy v logických souvislostech vazeb na ekonomické aktivity
přilehlých rozvojových oblastí a ve vztahu k významu dopravní cesty – vždy v odpovídající
dostupnosti, v odůvodněných kapacitách, v logických souvislostech rozvojových záměrů se
zastavěným územím, s ohledem na kapacity veřejné infrastruktury pro jejich obsluhu a při
respektování limitů využití území a jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot:
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů
území - pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z
těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury.
b)
Upřesňovat vazby rozvojových ploch na připravované úpravy tras a jejich modernizaci v
koridorech nadřazené silniční sítě (R10, R35, I/35) a železničního spojení Praha – Mladá
Boleslav – Liberec – hranice ČR (Německo / Polsko).
c)
Rozvoj ekonomických aktivit zajišťovat odpovídajícím podílem obytných kapacit území.
Obytné plochy soustřeďovat do obcí zajištěných odpovídající veřejnou infrastrukturou a v
polohách s kvalitními podmínkami pro bydlení, které nebudou dotčeny negativními vlivy,
zejména z dopravy na významných dopravních koridorech.
d)
Vytvářet územní podmínky pro vznik veřejného logistického centra (VLC) nadmístního
významu, v přímé souvislosti jeho napojení na kapacitní železniční a silniční dopravu za
účelem poskytování širokého spektra logistických služeb.
e)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj systémů veřejné dopravy, zejména ve smyslu
optimalizace dostupnosti všech částí urbanizovaného území řešit nezbytnými úpravami,
popř. odpovídajícím doplněním dopravní infrastruktury a účelným rozmístěním stanic a
zastávek na silničních a železničních trasách.
f)
V širších souvislostech rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy.
Text odstavce g) se zrušuje.
V nadpisu se zrušuje text: II. ŘÁDU -

ROZVOJOVÉ OSY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Zrušuje se text obou odstavců:
ZÚR LK vymezují rozvojové osy nadmístního významu:
v souvislosti s dopravním koridorem pro zkvalitnění silničního spojení Liberec – Hradec
Králové v úseku: Rádelský Mlýn - Úlibice podle zjištěných podmínek Libereckého kraje,
v souvislosti s dopravním koridorem pro převedení zvýšeného dopravního zatížení mezi
Ústeckým a Libereckým krajem v úseku: Děčín – Česká Lípa – Svor – Bílý Kostel nad
Nisou - Liberec podle zjištěných podmínek Libereckého kraje.
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Z4

Ve vymezených rozvojových osách nadmístního významu v prostorových vazbách
na významné dopravní cesty podporovat požadavky na změny v území, posilující
význam propojení rozvojové oblasti Liberec na rozvojové oblasti Hradec Králové /
Pardubice a Ústí nad Labem.

Za slovo ROS2 se vkládá slovo: Liberec ROS2 Liberec - Turnov - hranice kraje - Jičín - Hradec Králové
Vymezení:
Text obou odstavců se nahrazuje textem:
Rozvojová osa nadmístního významu propojující rozvojové oblasti OB7 Liberec a ROB3 Turnov
s rozvojovou oblastí Hradec Králové / Pardubice je založena v prostorové a funkční souvislosti
koridoru kapacitních silnic v úseku: R35 Liberec – Turnov a S5 Turnov – Rovensko pod Troskami hranice kraje – Úlibice.
Dotčená území obcí v rozvojové ose ROS2 (mimo rozvojové oblasti OB7 Liberec, ROB3 Turnov a
rozvojovou osu OS3): Karlovice, Rovensko pod Troskami, Žernov (ORP Turnov).
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Vkládá se text:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
Text odstavců a), b), c), d) se nahrazuje textem:
a)
význam rozvojové osy při upevňování rozvojových vztahů a vazeb v propojení rozvojových
oblastí OB7 Liberec, ROB3 Turnov a OB4 Hradec Králové / Pardubice,
b)
posilování regionálních vazeb Český ráj – Semilsko,
c)
zohlednění požadavků udržitelného rozvoje území v kontaktu rozvojových aktivit v
rozvojové ose ROS2 se zvláště chráněným územím CHKO Český ráj, zejména:
prokazování nezbytnosti rozvojových záměrů ve smyslu ochrany specifických
hodnot území,
zohlednění dominantního významu pohledové exponovanosti přírodních a kulturních
památek v území,
d)
koordinaci systémů dopravní infrastruktury s ohledem na užitnou kvalitu, ochranu a rozvoj
hodnot území:
zajištění vyšší kvality dopravy, zvýšení přepravní rychlosti a atraktivity veřejné
hromadné dopravy,
minimalizace případů konfliktního průchodu dopravních tras v zastavěném i
nezastavěném území ve smyslu ochrany specifických hodnot území,
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavců a), b), c), d), e), f) se zrušuje a nahrazuje se odstavci a), b), c) ve znění:
a)
Vymezovat rozvojové plochy v logických souvislostech vazeb na ekonomické aktivity
přilehlých rozvojových oblastí a ve vztahu k významu dopravní cesty – vždy v odpovídající
dostupnosti, v odůvodněných kapacitách, v logických souvislostech rozvojových záměrů se
zastavěným územím, s ohledem na kapacity veřejné infrastruktury pro jejich obsluhu a při
respektování limitů využití území a jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot:
řešit vazby rozvojových ploch na koridor budoucí kapacitní silnice S5 a koridor pro
modernizovanou železniční trať Turnov – Rovensko pod Troskami – Jičín – Hradec
Králové,
řešit územní souvislosti dopravního napojení Semilska na koridor budoucí kapacitní
silnice S5,
rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat zejména do centra osídlení Rovensko pod
Troskami,
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-

b)

c)

posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů
území - pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z
těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury.
Minimalizovat negativní vlivy ekonomického rozvoje na specifické přírodní, krajinné a
kulturní hodnoty v území:
vhodným umístěním a technickým řešením tras dopravní a technické infrastruktury,
regulací funkcí a rozsahu zastavitelných ploch v dotčených částech území obcí v
rámci ROS2 se stanovenými pravidly pro jejich využití,
dostatečným zastoupením veřejné zeleně v urbanizovaných částech a doprovodné
zeleně na tranzitních trasách.
V širších souvislostech rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy.

Za slovo Chrastava se vkládá text: Bílý Kostel nad Nisou ROS3 Liberec - Chrastava – Bílý Kostel nad Nisou - Jablonné v Podještědí - Nový Bor hranice kraje - Děčín - Ústí nad Labem
Vymezení:
Text obou odstavců se nahrazuje textem:
Rozvojová osa nadmístního významu propojující rozvojové oblasti OB7 Liberec a ROB2 Česká
Lípa - Nový Bor s rozvojovou oblastí OB6 Ústí nad Labem je založena v prostorové a funkční
souvislosti koridoru kapacitních silnic S11 (D8 - Děčín - Česká Lípa – Svor – Bílý Kostel nad Nisou
– Liberec – R35) v úseku existující silnice I/13 s připravovanými úpravami: Liberec – Nový Bor
hranice kraje.
Dotčená území obcí v rozvojové ose ROS3 (mimo rozvojové oblasti OB7 Liberec a ROB2 Česká
Lípa – Nový Bor): Rynoltice, Jablonné v Podještědí (ORP Liberec), Velký Valtinov, Volfartice (ORP
Česká Lípa), Kunratice u Cvikova, Cvikov, Svor, (ORP Nový Bor).
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Vkládá se text:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
Text odstavců a), b), c) se nahrazuje textem:
a)
význam rozvojové osy při upevňování rozvojových vztahů a vazeb v propojení rozvojových
oblastí OB7 Liberec, ROB2 Česká Lípa Nový Bor a OB6 Ústí nad Labem,
b)
zohlednění požadavků udržitelného rozvoje území v kontaktu rozvojových aktivit v
rozvojové ose ROS3:
se
specifickou
oblastí
SOB3
Mimoňsko,
vymezenou
pro
posílení
socioekonomického rozvoje v území postiženém ekologickými zátěžemi bývalého
vojenského prostoru a těžbou uranu,
s CHKO České středohoří a CHKO Lužické hory,
s krajinnou památkovou zónou Lembersko,
c)
zohlednění možností rozvoje jednotlivých obcí v relativně řídce osídleném území, ve
kterém dominují aktivity primárního sektoru (zemědělství a lesnictví, vč. doprovodných
služeb) s ohledem na jejich rozvojový potenciál, dostupnost veřejné infrastruktury a limity
využití území,
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Vkládá se nový odstavec d) ve znění:
d)
koordinaci koridorů dopravní infrastruktury nadmístního významu s ostatními záměry
v území, zejména vazby rozvojových ploch:
na koridor kapacitní silnice S11 nadmístního významu (silnice I/13),
na trasu silnice I/9,
na optimalizovanou síť železničních tratí,
na dopravní zpřístupnění potenciálu atraktivních rekreačních prostorů.
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavců a), b), c), d), e), f) se nahrazuje textem:
a)
Vymezovat rozvojové plochy v logických souvislostech vazeb na ekonomické aktivity
přilehlých rozvojových oblastí a ve vztahu k významu dopravní cesty – vždy v odpovídající
dostupnosti, v odůvodněných kapacitách, v logických souvislostech rozvojových záměrů se
zastavěným územím, s ohledem na kapacity veřejné infrastruktury pro jejich obsluhu a při
respektování limitů využití území a jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot:
řešit vazby rozvojových ploch na koridor kapacitní silnice S11,
rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat zejména do center osídlení Jablonné
v Podještědí a Cvikov,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů
území - pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z
těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury,
zvažovat vhodné aktivity ve smyslu posílení socioekonomického rozvoje
v kontaktních polohách ROS3 se SOB3 Mimoňsko.
b)
Minimalizovat negativní vlivy ekonomického rozvoje na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty
v území v koordinovaném přístupu k řešením:
vhodným umístěním a technickým řešením tras dopravní a technické infrastruktury,
regulací funkcí a rozsahu zastavitelných ploch v dotčených částech území obcí v
rámci ROS3 se stanovenými pravidly pro jejich využití,
dostatečným zastoupením veřejné zeleně v urbanizovaných částech a doprovodné
zeleně na tranzitních trasách.
c)
Vytvářet územní podmínky pro stabilizaci a zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel:
rozvoj bydlení soustřeďovat do obcí zajištěných odpovídající veřejnou
infrastrukturou včetně kvalitní veřejné dopravy osob,
ve velkoplošně zvláště chráněných územích minimalizovat nároky na nové
zastavitelné plochy pouze na úroveň nezbytných potřeb.
d)
Vytvářet územní podmínky pro optimální využití potenciálu území pro rekreaci a cestovní
ruch v upřednostňování rozvoje forem šetrných k životnímu prostředí:
pro vytváření nových pracovních příležitostí,
pro odlehčení zátěže nejatraktivnějších turistických regionů ČR,
pro aktivity posilující význam sv. Zdislavy s odkazem vázaným na významné kulturní
památky - chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí a zámek
Lemberk při zohlednění předmětu ochrany vymezené EVL.
v kontextu širšího rekreačního území obnovit význam letovisek Mařenice a
Krompach.
e)
V širších souvislostech rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy:
v úseku Rynoltice – Nový Bor též pro denní dojíždění za prací a vzděláváním.
f)
Připravovat územní podmínky pro realizaci efektivní protipovodňové ochrany:
podporou zadržování vody v zastavěných územích i ve volné krajině a zabraňovat
zvyšování povrchového odtoku,
přistupovat citlivě k regulaci na Svitávce a v povodí Panenského potoka návrhem k
přírodě šetrných forem protipovodňové ochrany s ohledem na předměty ochrany
vymezených EVL.
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ROZVOJOVÉ OSY III. ŘÁDU - NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Z5

V dalších rozvojových osách nadmístního významu podporovat rozvoj
hospodářských a sociálních aktivit pro zajištění vyváženého využívání potenciálu
kraje ve všech jeho částech.

Zásada Z5 včetně nadpisu se zrušuje.

ROZVOJOVÉ OSY IV. ŘÁDU - NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Z6

Zlepšovat dostupnost a atraktivitu okrajových částí kraje pro snižování
ekonomických a sociálních rozdílů uvnitř kraje a z hlediska udržení a posílení
integrity kraje.

Zásada Z6 včetně nadpisu se zrušuje.
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V nadpisu kapitoly C. za textem PÚR

C.

ČR se zrušuje text: (2008)

ZPŘESNĚNÍ
VYMEZENÍ
SPECIFICKÝCH
OBLASTÍ
VYMEZENÝCH V PÚR ČR A VYMEZENÍ DALŠÍCH
SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

Do prvního odstavce na konec první věty se vkládá čárka a text:
tj. problémy se zajištěním vyváženého vztahu příznivého životního prostředí, hospodářského
rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území (uvedené v důvodech vymezení):
V první odrážce se:
text 2008 nahrazuje textem: (2015)
text SOB5 nahrazuje textem: SOB7a
text SOB6 nahrazuje textem: SOB7b
Text druhého odstavce se nahrazuje textem:
Všechny specifické oblasti se specifickými hodnotami nebo se specifickými problémy
mezinárodního, republikového nebo nadmístního významu jsou vymezené pro nejnaléhavější
řešení problémů z hlediska disparit udržitelného rozvoje území a svým významem přesahují území
kraje - pokračují na území sousedního kraje nebo sousedního státu a vyžadují přeshraniční
spolupráci a zvýšenou potřebu koordinace a podpory plánovacích a rozvojových aktivit při
rozhodování o změnách v území.

SPECIFICKÉ OBLASTI REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
Text SOB5 se nahrazuje textem: SOB7a
SOB7a

Specifická oblast Jizerské hory

V textu závorky se slovo 2008 nahrazuje slovem: 2015
Z7

Vytvářet územně technické podmínky pro dosažení vyváženosti zájmů ochrany
přírody a krajiny se zájmy cestovního ruchu a ostatních sociálně ekonomických
aktivit v území CHKO Jizerské hory.

Vymezení:
Slovo Centrum se nahrazuje slovem: Centra
Na konec odstavce se vkládá text ve znění: Bílý Potok, Lázně Libverda, Hejnice - centrum osídlení
(spádový obvod Hejnice) a Raspenava - centrum osídlení (ORP Frýdlant).
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Vkládá se text:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
Text odstavců a), b), c), d), e) se nahrazuje textem:
a)
zachování specifických hodnot území CHKO Jizerské hory,
b)
zohledňování odůvodněných požadavků v únosných kapacitách na využívání potenciálu
území pro šetrné formy příměstské rekreace:
obyvatel přilehlých významných center osídlení v rámci rozvojové oblasti OB7
Liberec,
obyvatel přilehlých významných center osídlení v rámci specifické oblasti SOB4
Frýdlantsko,
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c)

d)

e)

minimalizaci střetů nadměrné zátěže velkoplošně zvláště chráněného území aktivitami
cestovního ruchu umisťováním šetrných forem využívání potenciálu území zejména ve
stabilizované struktuře středisek cestovního ruchu – vždy v únosných kapacitách a při
upřednostňování ekonomických výhod celoročního provozu v souladu se zájmy ochrany
hodnot území,
zohlednění dominantního až zásadního vlivu jednodenní návštěvnosti v některých částech
oblasti a z toho plynoucích vysokých požadavků na kapacity a kvalitu veřejné infrastruktury:
přiměřeným zlepšením dopravní dostupnosti území a propojením středisek
cestovního ruchu, včetně dopravních vazeb přeshraničních,
přiměřeným rozvojem technické infrastruktury,
soustřeďováním vyšší vybavenosti v souvislostech zajištění potřeb cestovního ruchu
zejména v přilehlých významných centrech osídlení v sousední rozvojové oblasti
OB7 Liberec a sousední specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko,
koordinovaný rozvoj dalších sociálních a ekonomických aktivit při využívání potenciálu
území a údržbě krajiny, výhradně ve formách šetrných k životnímu prostředí a ve smyslu
zajištění pracovních příležitostí pro stabilizaci trvalého obyvatelstva,

Úkoly pro územní plánování:
Text odstavců b), c), d) se nahrazuje textem:
b)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj šetrných forem rekreace a cestovního ruchu při
upřednostňování aktivit celoročního využití:
preferovat kvalitativní rozvoj služeb cestovnímu ruchu před zvyšováním kvantity.
Zamezit expanzi nevhodných forem cestovního ruchu významně ohrožujících
přírodní hodnoty území,
podporovat aktivity směřující k posílení významu lázeňského střediska Lázně
Libverda.
c)
Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v
sídelní struktuře:
rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných
ploch,
minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných potřeb,
stavební zásahy v území podmiňovat ochranou krajinných dominant a horizontů a
ochranou dochovaných souborů lidové architektury (měřítko a tvarosloví původní
zástavby, prostorové souvislosti s případnou novou zástavbou),
vytvářet územní podmínky pro ochranu a využití industriálních a technických
památek,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj takových odvětví a aktivit, které budou
diferencovaně a harmonicky a v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny
využívat společenský, ekonomický a environmentální potenciál celého území a
zvláštnosti jeho různých částí,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení,
nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní,
urbanistické a architektonické hodnoty území před nevratnými urbanizačními
zásahy,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů
území – pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z
těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury.
d)
Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní infrastruktury uvnitř i vně oblasti:
zlepšovat dopravní dostupnost základen a středisek cestovního ruchu, jejich účelné
provázanosti a vazby na obslužná a nástupní centra s vyšší vybaveností (funkční
kooperace obcí a přilehlých center rozvojové oblasti Liberec a přilehlých center
specifické oblasti Frýdlantsko),
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-

-

-

preferovat ekologické formy dopravy a řešit problematiku dopravy v klidu,
vytvářet územní podmínky pro vhodná propojení lyžařských středisek v přiměřené
struktuře a kapacitě lanových dopravních zařízení, sjezdovek a lyžařských
běžeckých tratí při zohlednění zónace odstupňované ochrany přírody a Plánu péče
CHKO Jizerské hory,
pěší, cyklistické a lyžařské turistické trasy stabilizovat a koordinovaně rozvíjet
v systému pozic cílových objektů včetně přeshraničních návazností - přednostně v
rámci multifunkčních turistických koridorů,
na území CHKO Jizerské hory přednostně využívat potenciál stávajících cest.

Označení odstavce g) se mění na e).
Text odstavce h) se zrušuje.
Vkládá se nový odstavec f) ve znění:
f)
Vytvářet územní podmínky pro zajištění ochrany zdrojů pitné vody a jejich dostatečné
kapacity i ve vzdálených časových horizontech, zejména povrchových zdrojů VD Josefův
Důl, VD Souš.
Označení odstavce i) se mění na g a do druhé věty se za slovo regulace vkládá text: vodních toků
Označení odstavce j) se mění na h).
Text SOB6 se nahrazuje textem: SOB7b
SOB7b Specifická oblast Západní Krkonoše
V textu závorky se slovo 2008 nahrazuje slovem: 2015
Z8

Vytvářet územně technické podmínky pro dosažení vyváženosti zájmů ochrany
přírody a krajiny se zájmy cestovního ruchu a ostatních sociálně ekonomických
aktivit v území KRNAP.

Vymezení:
V prvním odstavci se slovo a před slovem Poniklá nahrazuje čárkou.
Za slovo Poniklá se vkládá text: a Víchová nad Jizerou
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Vkládá se text:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
Text odstavců a), b), c), d), e) se nahrazuje textem:
a)
zachování specifických hodnot území KRNAP,
b)
minimalizaci střetů nadměrné zátěže velkoplošně zvláště chráněného území ekonomickými
aktivitami, dominujícími na úrovni cestovního ruchu, umisťováním šetrných forem využívání
potenciálu území zejména ve stabilizované struktuře středisek cestovního ruchu – vždy v
únosných kapacitách a při upřednostňování ekonomických výhod celoročního provozu v
souladu se zájmy ochrany hodnot území,
c)
vyváženě diferencované a úměrné využívání přírodního, sociálního a ekonomického
(zejména rekreačního) potenciálu území:
zohledněním dominantního vlivu sezónní návštěvnosti a jednodenní návštěvnosti
v době sezónní, zejména ve střediscích Harrachov a Rokytnice nad Jizerou a z toho
plynoucích vysokých nárazových požadavků na kapacity a kvalitu veřejné
infrastruktury,
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-

d)

e)

koordinovaným rozvojem dalších sociálních a ekonomických aktivit při využívání
potenciálu území a údržbě krajiny, výhradně ve formách šetrných k životnímu
prostředí a ve smyslu zajištění pracovních příležitostí pro stabilizaci trvalého
obyvatelstva,
přiměřeným rozvojem kapacit a kvality veřejné infrastruktury, zejména zlepšením
dopravní dostupnosti území v provázanosti rozvoje středisek cestovního ruchu,
včetně vazeb přeshraničních,
důsledně respektovat pravidla udržitelného rozvoje, zejména stanovená opatření
pro ochranu výjimečných přírodních a krajinných hodnot území republikového a
mezinárodního významu,
přípravu územních podmínek pro realizaci efektivní protipovodňové ochrany, spočívající
v citlivém přístupu k regulaci na tocích, podpoře rozlivu a zadržování vody ve volné krajině
a v zabraňování zvyšování povrchového odtoku,
ochranu vodního režimu v území před jeho nevhodným využíváním (např. nadměrnými a
neuváženými nároky na odběr vody z vodních zdrojů a toků pro zasněžování areálů
sjezdového lyžování),

Vkládá se nový odstavec f) ve znění:
f)
zohlednění zátěží a vlivů souvisejících s polohou specifické oblasti SOB7b Západní
Krkonoše v kontaktu s rozvojovou oblastí republikového významu OB7 Liberec a
rozvojovou oblastí Vrchlabí (Královehradecký kraj); v širších souvislostech zohlednit
specifické podmínky sousedního regionu na území Polska:
potenciál a disponibilní kvalita nabízených služeb pro cestovní ruch v konkurenčních
areálech,
potenciál, vyplývající z poptávky na zajištění příměstské rekreace a sportovního
vyžití (vlivy nárazové jednodenní návštěvnosti).
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavců a), b), c), d), e) se nahrazuje textem:
a)
Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v
sídelní struktuře:
rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných
ploch,
minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných potřeb,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení,
nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní,
urbanistické a architektonické hodnoty území před nevratnými urbanizačními
zásahy,
stavební zásahy v území podmiňovat ochranou krajinných dominant a horizontů a
ochranou dochovaných souborů lidové architektury (měřítko a tvarosloví původní
zástavby, prostorové souvislosti s případnou novou zástavbou),
respektovat, chránit a vhodně využívat industriální a technické památky v území,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů
území – pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z
těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury.
b)
Připravovat územní podmínky pro stabilizaci trvale bydlícího obyvatelstva a zajištění údržby
krajiny, rozvoj dalších odvětví, využívajících přiměřeně potenciál území a respektujících
požadavky ochrany hodnot území, dominující v ochraně přírody:
stabilizovat, zakládat a rozvíjet pouze taková odvětví a aktivity, které budou
diferencovaně a harmonicky v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny
využívat lidský, ekonomický i přírodní potenciál území a zvláštnosti jeho různých
částí,
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c)

d)

e)

územní podmínky pro rozvoj pracovních příležitostí a zkvalitnění veřejné
infrastruktury (zejména kapacity vyšší občanské vybavenosti nejen v oblasti
cestovního ruchu) rozvíjet prostřednictvím funkční dělby a kooperace sousedních
obcí a center osídlení, přednostně v centrech osídlení Harrachov, Jablonec nad
Jizerou a Rokytnice nad Jizerou.
V mezích zajištění udržitelnosti využívání rekreačního potenciálu území regulovat záměry
na zvyšování zatížení území cestovním ruchem, novými sportovně rekreačními a
ubytovacími kapacitami, zamezit expanzi nevhodných forem cestovního ruchu a využívání
území s ohledem na zájmy ochrany přírodních a kulturních hodnot:
vyloučit vymezování nových areálů pro sjezdové lyžování,
záměry rozvoje sjezdového lyžování směrovat do ploch existujících areálů, případné
nároky na vymezování nových ploch v kontextu ploch existujících zvažovat s
maximální odpovědností,
upřednostňovat kvalitativní rozvoj středisek cestovního ruchu před pouhým
zvyšováním kvantity,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj infrastruktury pro šetrné formy cestovního
ruchu,
upřednostňováním záměrů multifunkčního využití sportovně rekreačních areálů a
využívání jejich potenciálu v prodloužených sezónách, nejlépe celoročně, snižovat
nároky na nové rozvojové plochy.
Připravovat územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a dopravních a
funkčních vazeb obcí zejména středisek cestovního ruchu:
návrhy dopravních řešení pro zlepšení dopravní dostupnosti území a bezpečné
prostupnosti silničních tras, včetně vazeb přeshraničních, podmiňovat minimalizací
negativních environmentálních dopadů na prostředí,
preferovat rozvoj ekologických forem dopravy,
ve veřejné dopravě podporovat rozvoj integrovaného systému dopravní obsluhy
území,
dopravu „v klidu“ řešit vhodným umisťováním odstavných ploch na hlavních
komunikacích, zejména ve střediscích cestovního ruchu v souvislostech a
kapacitách odpovídajících přípustnému rozvoji sportovně rekreačních aktivit a
vyšších obslužných funkcí,
zkvalitňovat napojení železniční dopravou do středisek Harrachov a Rokytnice nad
Jizerou a řešit jejich vzájemné propojení,
hledat řešení přímých nástupů do lyžařských areálů z hlavních silničních tras a
přípustným propojením těchto areálů lyžařskými trasami odlehčovat dopravní zátěže
obcí,
vhodně propojovat lyžařská střediska doplněním či úpravou tras lanových
dopravních zařízení, sjezdovek a cest pro lyžaře při zohlednění zónace intenzity
ochrany a Plánu péče KRNAP,
pěší, cyklistické a lyžařské turistické trasy stabilizovat a koordinovaně rozvíjet v
systému pozic cílových objektů včetně přeshraničních návazností - přednostně v
rámci multifunkčních turistických koridorů „Nová Hřebenovka“ a „Jizera“,
na území KRNAP přednostně využívat potenciál stávajících cest.
Připravovat územní podmínky pro zlepšení technické infrastruktury, preferovat „zelené
technologie“ (např. vytváření autonomních energetických systémů pro zajištění místní
spotřeby energie založených na bázi obnovitelných zdrojů).

Text odstavců f), g), h) se zrušuje.
Označení odstavce i) se mění na f).
Text odstavce j) se zrušuje.
Označení odstavce k) se mění na g).
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SPECIFICKÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
SOB3 Specifická oblast Mimoňsko
Z9

Vytvářet územně technické podmínky pro sociální a hospodářský rozvoj území při
využití potenciálu jeho hodnot a zdrojů - odstraňování starých ekologických zátěží a
nové využití území bývalého VVP Ralsko.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Vkládá se text:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
Text odstavců a), b), c), d), e) se nahrazuje textem:
a)
odstraňování starých ekologických zátěží z ukončených provozů bývalého vojenského
prostoru VVP Ralsko, těžby a zpracování uranu a stavebních surovin, opuštěných areálů
velkokapacitní živočišné výroby,
b)
ochranu nerostných surovin (zejména ložiska palivoenergetických surovin republikového
významu), podzemních zdrojů pitné vody (CHOPAV Severočeská křída),
c)
posílení socioekonomického rozvoje území koordinovaným využíváním jeho potenciálu pro
vytváření nových pracovních příležitostí:
ekologických forem lesnictví, zemědělství,
rozvoj průmyslové výroby a služeb při přednostním novém využití původních areálů
(brownfields),
podpora aktivit směřujících ke zvyšování atraktivity potenciálu území pro rozvoj
cestovního ruchu,
ekonomickému rozvoji přiměřené navýšení kvalitní obytné kapacity území pro
stabilizaci obyvatelstva,
d)
předcházení vzniku sociálně patologických jevů a sociálně odloučených lokalit,
způsobených zejména umisťováním sociálně znevýhodněných skupin obyvatel v lokalitách
s nízkou kvalitou obytného prostředí a nevyhovující strukturou veřejného vybavení,
e)
nezbytnost zlepšování dostupnosti všech částí území a posilování jeho vazeb na hlavní
centra osídlení, zejména na metropoli kraje – Liberec,
Vkládá se nový odstavec f) ve znění:
f)
ochranu přírodních a krajinných hodnot území, zejména EVL, ptačí oblasti, údolních niv
toku Ploučnice s jejími přítoky a kulturních dominant (např. hrad Ralsko).
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavců a), b), c), d), e), f) se nahrazuje textem:
a)
V součinnosti s orgány státní správy, odbornými institucemi, vlastníky a uživateli dotčených
ploch vytvářet územní podmínky pro odstraňování starých ekologických zátěží:
rekultivací a revitalizací ploch devastovaných těžbou a působením cizích vojsk,
omezováním záměrů s negativními vlivy na hodnotné přírodní a krajinné prostředí.
b)
Vytvářet územně technické podmínky pro revitalizaci a nové využití „brownfields“:
v rámci řešení nového využití bývalého vojenského letiště Hradčany s technickým
zázemím a souvisejícím obytným souborem prověřit možnosti zachování vzletové a
přistávací dráhy v délce min. 800 m k využití pro sportovní a rekreační létání,
hledat řešení nového využití výrobních areálů po těžbě uranu, areálů velkokapacitní
živočišné výroby aj.
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c)

d)

e)

f)

Využitím existujících kapacit a návrhem nových rozvojových ploch vytvářet územní
podmínky pro revitalizaci území a povzbuzení socioekonomického rozvoje území a
stabilizace jeho obyvatelstva:
koordinovaným využíváním existujících kapacit (včetně brownfields) a návrhem
nových rozvojových ploch pro výrobu a služby občanského vybavení posilovat
rozvoj ekonomických aktivit pro vytváření nových pracovních příležitostí,
rozvíjet ekologické formy lesnictví, zemědělství, využívající potenciál území,
například vymezováním vhodných ploch pro tyto aktivity,
územní rozvoj zaměřit na rozvoj příležitostí, které poskytuje cestovní ruch s
upřednostněním forem šetrných k životnímu prostředí (udržitelný cestovní ruch);
obnovit rekreační funkce původních letovisek Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře,
připravovat územní podmínky pro rozvoj vhodných forem cestovního ruchu,
využívajících atraktivní, ale dosud málo známý potenciál území,
přiměřené ekonomickému rozvoji a v kontextu optimálních vazeb: práce - bydlení rekreace zvyšovat kapacitu a kvalitu obytné základny území v upřednostnění
stabilizujících forem bydlení individuálního (rodinné domy).
Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v
sídelní struktuře:
rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných
ploch,
minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných potřeb,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení,
nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní,
urbanistické a architektonické hodnoty území před nevratnými urbanizačními
zásahy,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů
území – pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z
těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury.
Připravovat územní podmínky pro zajištění dopravní dostupnosti území a dopravních a
funkčních vazeb obcí:
zlepšovat dopravní propojení se správním centrem kraje Libercem a jeho hlavní
rozvojovou oblastí OB7 Liberec,
zlepšovat dopravní dostupnost jednotlivých sídel v obci Ralsko,
územně podporovat rozvoj integrovaného systému dopravní obsluhy území
veřejnou dopravou, zejména ve vazbě na Liberec.
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy pro denní dojíždění, zejména mezi
centry osídlení Mimoň - Zákupy - Česká Lípa. Rozvíjet a upřesňovat systém turistických a
cyklistických tras, zejména v rámci multifunkčního turistického koridoru Ploučnice, podél
vodních toků a v jejich funkčních nivách využívat potenciál stávajících cest, nové trasy zde
vymezovat jen výjimečně.

Text odstavců g), h) se zrušuje.
Označení odstavce i) se mění na g).
Označení odstavce j) se mění na h).
Označení odstavce k) se mění na i).
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SOB4 Specifická oblast Frýdlantsko
Z10

Vytvářet územně technické podmínky pro sociální a hospodářský rozvoj území při
využití potenciálu jeho hodnot a zdrojů pro zvýšení významu rekreace a cestovního
ruchu v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Z11

Územní rozvoj a zlepšení nepříznivého stavu v prostorově odlehlém pohraničním
území koordinovat se sousedním regionem za hranicí ČR v Polsku.

Vymezení:
Na konci odstavce se zrušuje text:
Lázně Libverda, Bílý Potok, Hejnice – centrum osídlení (spádový obvod Hejnice) a Raspenava –
centrum osídlení.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Vkládá se text:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
Text odstavců a), b), c), d) se nahrazuje textem:
a)
rovnoměrné, diferencované, úměrné a vyvážené využívání lidského, přírodního
i ekonomického, zejména rekreačního potenciálu oblasti,
b)
koordinovaný rozvoj socioekonomických aktivit:
rozvoj výroby a služeb, zejména při přednostním novém využití původních areálů
(brownfields),
podpora aktivit směřujících ke zvyšování atraktivity potenciálu území pro rozvoj
rekreace a cestovního ruchu, zejména ve vztahu polohy města Frýdlant jako
nástupního místa do Jizerských hor a kumulace významných historických památek
(např. hrad a zámek Frýdlant), technických památek a industriální architektury,
zohlednění problematiky odloučených lokalit v příhraničních okrajových částech
oblasti předcházení vzniku sociálně patologických jevů a sociálně
odloučených lokalit, způsobených zejména umisťováním sociálně znevýhodněných
skupin obyvatel v lokalitách s nízkou kvalitou obytného prostředí a nevyhovující
strukturou veřejného vybavení,
d)
zlepšení dopravní dostupnosti území z vnitrozemí ČR, přeshraničních dopravních vazeb a
vzájemných vazeb ve struktuře osídlení oblasti,
Vkládají se nové odstavce e), f) ve znění:
e)
omezení ohrožení území povodněmi a negativními vlivy, souvisejícími s těžbou uhlí v
sousedním Polsku,
f)
posilování vazeb mezi centry osídlení Frýdlant a Liberec a jejich spádovými regiony.
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavců b), c), d), e) se nahrazuje textem:
b)
Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v
sídelní struktuře:
rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných
ploch,
minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných potřeb,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení,
nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní,
urbanistické a architektonické hodnoty území před nevratnými urbanizačními
zásahy,
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-

c)

d)

e)

posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů
území – pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z
těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury.
Územní rozvoj zaměřit na rozvoj příležitostí, které poskytuje cestovní ruch s
upřednostněním forem šetrných k životnímu prostředí (udržitelný cestovní ruch):
zohlednění polohy města Frýdlant jako polyfunkčního střediska cestovního ruchu;
v tomto smyslu vytvářet územní předpoklady pro umisťování vyšších služeb
cestovního ruchu využitelné všemi uživateli celé oblasti,
rozvíjet další vhodné formy cestovního ruchu, využívající atraktivní potenciál území,
opírající se zejména o využití kumulace významných historických památek na území
města Frýdlant (zejména hrad a zámek Frýdlant) i v přilehlých centrech osídlení
s řadou památek technických i památek industriální architektury.
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj socioekonomických aktivit, zejména v centrech
osídlení Frýdlant a Nové Město pod Smrkem pro zajištění pracovních příležitostí:
posilovat obslužné funkce Frýdlantu, jako přirozeného spádového centra osídlení
celé oblasti,
pro zajištění požadavků na stabilizaci nebo restrukturalizaci stávajících a umístění
nových ekonomických aktivit využívat vhodné stávající i rozvojové plochy zajištěné
odpovídající dopravní a technickou infrastrukturou,
navrhovat nové využití bývalých průmyslových a zemědělských areálů (brownfields),
přiměřené ekonomickému rozvoji a v kontextu optimálních vazeb: práce - bydlení rekreace zvyšovat kvalitu obytné základny území v upřednostnění stabilizujících
forem bydlení individuálního (rodinné domy);
Připravovat územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území, zejména:
zlepšit dostupnost centra osídlení Frýdlant z vnitrozemí ČR vč. přeshraničních
vazeb na Polsko (koridor silnice I/13, koridor konvenční železniční dopravy ŽD8),
zlepšovat dostupnost Frýdlantu ze všech obcí oblasti, rozvíjet dopravní vazby na
centra osídlení uvnitř oblasti, zejména v koridorech silnic II. a III. tříd,
posílit využívání regionálních železničních tratí optimalizací umístění železničních
zastávek a jejich provázanosti s ostatními druhy dopravy,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy, zejména v propojení Liberec –
Frýdlant,
rozvíjet síť turistických, cyklistických lyžařských běžeckých tras v kontextu propojení
místních atraktivit - na území CHKO Jizerské hory přednostně využívat síť
stávajících cest.

Do textu odstavce g) se za slovo podporovat vkládá text: rozliv a
Text odstavce h) se zrušuje.
Označení odstavce i) se mění na h).
SOB1 Specifická oblast Jihozápadní Českolipsko
Z12

Vytvářet územně technické podmínky pro sociální a hospodářský rozvoj území
využitím potenciálu jeho hodnot a zdrojů, zlepšením dopravní dostupnosti, rozvojem
ekologických forem zemědělství, rekreace a cestovního ruchu s novými pracovními
příležitostmi.
Zásada Z12 včetně nadpisu se zrušuje.
SOB2 Specifická oblast Lužické hory
Z13

V souladu s požadavky na ochranu přírody a krajiny vytvářet územně technické
podmínky pro optimální využití potenciálu území CHKO Lužické hory pro rekreaci a
cestovní ruch v koordinaci s obdobnými aktivitami sousedního regionu za hranicí ČR
(Žitavské hory).
Zásada Z13 včetně nadpisu se zrušuje.
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Text SOB7 se nahrazuje textem: SOB5
SOB5 Specifická oblast Český ráj jih
Z14

Vytvářet územně technické podmínky pro vyvážený rozvoj územní části CHKO Český
ráj - jih, zajišťující maximální ochranu jeho přírodních a kulturních hodnot regulací
zatížení území cestovním ruchem ve smyslu preferování kvality a šetrných forem
rekreace před kvantitou.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Vkládá se text:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:
Text odstavců a), b) se nahrazuje textem:
a)
koordinace zájmů ochrany přírody a krajiny (CHKO Český ráj) se zájmy na využívání území
pro rekreaci a cestovní ruch – diferencované, úměrné a vyvážené využívání přírodního,
lidského, ekonomického potenciálu oblasti:
ochrana významných přírodních a kulturních hodnot území,
regulovaný rozvoj ekonomických aktivit (zejména cestovního ruchu) v souladu s
podmínkami CHKO Český ráj,
stabilizace obyvatelstva pro údržbu krajiny,
b)
zohlednění vlivů na území oblasti na rozhraní tří krajů:
snadná dostupnost atraktivní oblasti z významných center osídlení po R10, R35 a
I/35 (Praha, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Jičín) a z toho
plynoucí dominantní až zásadní vliv jednodenní návštěvnosti a vysoké požadavky
na veřejnou infrastrukturu,
vymezení Geoparku Český ráj.
Text odstavce c) se zrušuje.
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavců b), c) se nahrazuje textem:
b)
Zajistit ochranu významných hodnot území návrhem jejich optimálního využívání. Věnovat
zvláštní péči dochovaným souborům lidové architektury.
c)
Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v
sídelní struktuře:
rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení,
upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných
ploch,
minimalizovat nároky na nové zastavitelné plochy na úroveň odůvodněných potřeb,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení,
nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní,
urbanistické a architektonické hodnoty území před nevratnými urbanizačními
zásahy,
posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů
území – pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z
těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury.
Vkládá se nový odstavec d) ve znění:
d)
Zlepšovat dopravní vazby na obslužné a nástupní centrum Turnov s vyšší vybaveností.
Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní a technické infrastruktury a řešit
problematiku dopravy v klidu.
Text odstavce e) se zrušuje.
Označení odstavce d) se mění na e).
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SOB8 Specifická oblast Český ráj sever
Z15

Vytvářet územně technické podmínky pro vyvážený rozvoj územní části CHKO Český
ráj - sever, zajišťující maximální ochranu jeho přírodních a kulturních hodnot regulací
zatížení území cestovním ruchem ve smyslu preferování kvality a šetrných forem
rekreace před kvantitou.

Zásada Z15 včetně nadpisu se zrušuje.
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Text názvu kapitoly D. se nahrazuje textem:

D.

ZPŘESNĚNÍ
VYMEZENÍ
PLOCH
A
KORIDORŮ
VYMEZENÝCH V PÚR ČR A VYMEZENÍ PLOCH A
KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, VČETNĚ PLOCH A
KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO
SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH
REZERV, U PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV STANOVENÍ
VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ BÝT PROVĚŘENO

Základní pojmy:
Do prvního odstavce se za slova, které by vkládá text: podstatně omezovaly nebo
V druhém odstavci se první věta nahrazuje textem:
Vymezení šířky koridorů dopravní a technické infrastruktury na úrovni ZÚR LK zahrnuje normové
šířkové profily tras pro jejich provoz a užívání a části přilehlých území nezbytných pro jejich
realizaci.
V druhém odstavci se druhá věta zrušuje.
Vkládá se třetí odstavec ve znění:
Šířka koridoru při zpřesnění v územních plánech dotčených obcí zajistí bezchybný provoz
navrhovaného vedení dopravní a technické infrastruktury při zohlednění konkrétních místních
podmínek.
Za čtvrtý odstavec se vkládá Poznámka ve znění:
Poznámka:
Šířky koridorů jsou uvedeny v podkapitolách D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
(silniční doprava, železniční doprava) a D.2 Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury
(zásobování vodou, energetika).
Výčet obcí
Ve čtvrtém odstavci se za slovem koridorů zrušuje text: nadmístního významu.
Ve čtvrtém odstavci se za slovem území zrušuje text: nadmístního významu.
V pátém odstavci se za slovem požadavků zrušuje text: nadmístního významu.

D.1

ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Do druhé odrážky se na konec textu vkládá text: geomorfologii terénu,
Vkládá se čtvrtá a pátá odrážka ve znění:
průchodnost krajiny pro volně žijící živočichy – zejména migrační koridory pro velké savce,
vycházet přitom i ze závěrů Strategické migrační studie pro Liberecký kraj pořízené LK
2013,
minimalizování negativních dopadů dopravní a technické infrastruktury na urbanizovaná
území.
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SILNIČNÍ DOPRAVA
Vkládá se text:
ZÚR LK vymezují koridory pro umístění staveb silniční dopravy o šíři:
koridory pro novostavby silniční sítě:
silnice I. třídy
300m
silnice II. třídy
180m
koridory pro úpravy stabilizovaných úseků silniční sítě:
silnice I. třídy
150m
silnice II. třídy
90m
územní rezervy:
kapacitní silnice S5
300 - 600m
silnice I. třídy
300m
silnice II. třídy
200m
Z16

Vytvářet územní podmínky pro zlepšení silničního napojení Libereckého kraje na
multimodální koridory (MMK).
KORIDORY MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Zrušuje se text:
Zlepšení napojení na III.A MMK koridor Dresden - Wroclaw, propojení mezinárodních tahů.
Vymezení:
D02 - silnice I/35, úsek Bílý Kostel nad Nisou – Hrádek nad Nisou - hranice ČR
ZÚR LK zpřesňují koridor S4 kapacitní silnice vymezený PÚR ČR (2008)
Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
koordinovat vedení koridoru na hranicích ČR ve vazbách na Polsko a Německo,
upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru.

Zlepšení silničního spojení Hradec Králové - Liberec, součást TEN-T.
Text:
ZÚR LK zpřesňují koridor kapacitní silnice S5 vymezený PÚR ČR (2008), (Rádelský Mlýn /
Mnichovo Hradiště - Úlibice) formou územní rezervy:
varianta B - „severní“
se nahrazuje textem:
ZÚR LK zpřesňují koridor kapacitní silnice S5 vymezený PÚR ČR (Turnov - Rovensko pod
Troskami – Úlibice) formou územní rezervy:
Text D01B se nahrazuje textem: S5_D01B1
Úkoly pro územní plánování:
V odstavci b) se text první odrážky nahrazuje textem:
zajistit územní ochranu koridoru vymezením územní rezervy pro jeho budoucí
prověření v širších územních souvislostech,
Zrušuje se text:
Poznámka:
varianta A - „jižní“
územní rezerva pro kapacitní silnici S5, úsek Mnichovo Hradiště - Jičín - Úlibice mimo
řešené území LK
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KORIDORY REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
Text:
D03

- silnice I/13, úsek Svor- Nový Bor - Manušice (silnice I/9) - hranice LK

ZÚR LK zpřesňují koridor kapacitní silnice S11 vymezený PÚR ČR (2008), D8 – Děčín - Česká
Lípa – Svor - Liberec - R35.
(Zlepšení napojení na IV. MMK Berlín – Praha – Bratislava – Budapešť – Constanta)
se nahrazuje textem:
ZÚR LK zpřesňují koridor kapacitní silnice S11 vymezený PÚR ČR, D8 – Děčín - Česká Lípa –
Svor – Bílý Kostel nad Nisou - Liberec - R35.
(Převedení zvýšeného dopravního zatížení mezi Ústeckým krajem a Libereckým krajem, a to také
ve vztahu k příčným spojením se Svobodným státem Sasko.)
S11_D03/1

- silnice I/13, úsek Svor- Nový Bor - Manušice (silnice I/9) - hranice LK

S11_D03/2A - silnice I/13, úsek Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podještědí
S11_D03/3

- silnice I/13, úsek Rynoltice – Jablonné v Podještědí (Lvová)

Úkoly pro územní plánování:
Do odstavce b) se vkládá druhá odrážka ve znění:
koordinovat vazby na koridory silnice I/9 v prostoru Svoru a Manušic.
Z17

Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravního napojení Libereckého kraje na
okolní regiony.
KORIDORY NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

Text D49 se nahrazuje textem: D49A, zrušuje se text v závorce: (peáž se silnicí I/14)
Text: D08 - silnice I/13, úsek Liberec - Stráž nad Nisou - Mníšek - Dětřichov
se nahrazuje textem: D08B - silnice I/13, úsek Liberec (Krásná Studánka) - Mníšek - Dětřichov
Text D09 se nahrazuje textem: D09D
Za text vztahující se ke koridoru D09D – silnice I/13, obchvat Frýdlantu se vkládá nový text ve
znění:
Vymezení:
D09R - územní rezerva pro silnici I/13, obchvat Frýdlantu (variantní řešení)
Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
zajistit územní ochranu koridoru jako územní rezervu pro jeho budoucí prověření v
širších územních souvislostech.
Za text vztahující se ke koridoru D13A + D47 – silnice I/15, obchvat Stvolínky – Kravaře –
hranice LK (Úštěk) se vkládá nový text ve znění:
Vymezení:
D74 - silnice I/38, přeložka Jestřebí
Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru,
koordinovat vazby na koridor silnice I/9 (MÚK Jestřebí).
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Text:
D14

- silnice I/38, obchvat Obora

se nahrazuje textem:
D14A - silnice I/38, obchvat Doksy - Obora
Text D15D

- silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky se zrušuje.

Text:
D15C - územní rezerva pro silnici I/16, přeložka Horka u Staré Paky (variantní řešení)
se nahrazuje textem:
D15C - silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky
Úkoly pro územní plánování:
V odstavci a) se text třetí odrážky zrušuje.
Z18

Vytvářet územní podmínky pro zlepšení silniční dostupnosti Liberce ze všech částí
Libereckého kraje.

V odstavci b) se text za pomlčkou nahrazuje textem:
- koridor silnice II/283 ve vztahu k trase kapacitní silnice S5.
KORIDORY REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU
Text D16 - územní rezerva pro silnici II/272, úsek Liberec - Osečná
se nahrazuje textem: D16A - silnice II/272, úsek Liberec - Osečná
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavce a) se zrušuje.
Text odstavce b) se nahrazuje textem:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru.
D18C - územní rezerva pro silnici II/283, úsek Rovensko pod Troskami - Semily, napojení na
kapacitní silnici S5
Text:
Variantní řešení dopravního napojení z koridoru kapacitní silnice S5 (varianta B Turnov - Úlibice)
do prostoru Semil.
se nahrazuje textem:
Řešení dopravního napojení z koridoru kapacitní silnice S5 (Turnov - Úlibice) do prostoru Semil.
Zrušuje se text:
D18D - územní rezerva pro silnici II/283, úsek Turnov - Semily
Variantní řešení dopravního napojení ze stávající silnice I/35 do prostoru města Semily, vztah k
variantě A kapacitní silnice S5 (Mnichovo Hradiště - Úlibice).
Text v závorce za slovem plánování se zrušuje: (pro D18C,D)
Úkoly pro územní plánování:
V odstavci a) se na konec textu přidává text:
(po územní stabilizaci koridoru pro kapacitní silnici S5 dle PÚR ČR).
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Z19

Vytvářet územní podmínky pro úpravy dopravní sítě na koridorech silnic
regionálního významu.
KORIDORY REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

Text D23 se nahrazuje textem: D23A
Text D24 se nahrazuje textem: D24A
Před text D55 - územní rezerva pro silnici II/270, severozápadní obchvat Mimoň se vkládá
nadpis ve znění: Vymezení:
Úkoly pro územní plánování:
V odstavci a) na konci věty se zrušuje text: variantní řešení
Před text D58 – silnice II/289, přeložka Semily se vkládá nadpis ve znění: Vymezení:
Před text D59 – silnice II/292, přeložka Semily se vkládá nadpis ve znění: Vymezení:
Za text vztahující se ke koridoru D59 – silnice II/292, přeložka Semily se vkládá nový text ve
znění:
Vymezení:
D61

- silnice II/284, II/286, obchvat Lomnice nad Popelkou - Stružinec

Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru.
Vymezení:
D62

- silnice II/278, obchvat Osečná

Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru.
koordinovat vazby na koridory silnice II/272 Liberec – Osečná – Ralsko (Kuřívody)
Vymezení:
D64

- silnice II/293, obchvat Martinice v Krkonoších

Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Vkládá se text:
ZÚR LK vymezují koridory pro umístění staveb železniční dopravy o šíři:
pro novostavby a modernizace železničních tratí
600m
pro optimalizace železničních tratí
120m
územní rezervy pro železniční tratě
600m
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V textu zásady Z20 se text: dohodě o nejdůležitějších trasách kombinované dohody nahrazuje
textem: mezinárodním dohodám týkajících se železniční dopravy
Z20

Vytvářet v území podmínky pro zlepšení železničního spojení Libereckého kraje
s okolními regiony a zajištění optimálního napojení na budoucí transevropskou
dopravní síť s přihlédnutím k mezinárodním dohodám týkajících se železniční
dopravy
KORIDORY MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Text:
Železniční spojení Praha-Mladá Boleslav-Turnov-Liberec-Frýdlant-Černousy/Zawidów (PL)
ZÚR LK zpřesňují koridor kombinované dopravy KD1 navržený PÚR ČR (2008), Zawidów Frýdlant - Liberec - Praha.
se nahrazuje textem:
Železniční spojení Praha - Mladá Boleslav - Liberec- hranice ČR/Polsko
ZÚR LK zpřesňují koridor konvenční železniční dopravy ŽD8 navržený PÚR ČR, hranice
Polsko/ČR - Liberec – Mladá Boleslav - Praha.
Text:
Železniční spojení Praha-Mladá Boleslav-Turnov-Liberec-Frýdlant-Černousy/Zawidów (PL)
ZÚR LK zpřesňují koridor kombinované dopravy KD1 navržený PÚR ČR (2008), Zawidów Frýdlant - Liberec - Praha.
se nahrazuje textem:
ŽD8_D26D úsek hranice LK - Liberec, modernizace s novostavbami úseků, elektrizace,
zdvojkolejnění.
Úkoly pro územní plánování:
Vkládá se nový odstavec b) ve znění:
b)
Koordinovat s napojením Turnova konvenční železniční dopravou.
Odstavec b) se označuje c), odstavec c) se označuje d).
Text:
Vymezení:
D26R úsek Příšovice – Čtveřín, nový úsek - územní rezerva
Úkoly pro územní plánování:
a)
Zajistit územní ochranu koridoru jako územní rezervu pro jeho budoucí prověření v širších
územních souvislostech.
se nahrazuje textem:
Vymezení:
ŽD8_D26/1 úsek hranice LK – Turnov, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace
ŽD8_D26/2 úsek Turnov – Čtveřín, optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění úseku
Úkoly pro územní plánování:
a)
Upřesnit a koordinovat napojení Turnova na koridor ŽD8_D26D konvenční železniční
dopravy
b)
Koordinovat vedení koridoru na hranicích LK ve vazbách na Středočeský kraj.
c)
Upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridorů v ÚPD dotčených obcí.
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Text:
D27

úsek Liberec – Frýdlant – hranice ČR, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace.

se nahrazuje textem:
ŽD8_D27 úsek Liberec – Frýdlant – hranice ČR/Polsko, optimalizace jednokolejné trati,
elektrizace.
Železniční spojení Liberec - Chrastava - Hrádek nad Nisou - hranice ČR - Zittau (Německo)
D28

úsek Liberec – Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou - hranice ČR,
optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění úseku Liberec - Bílý Kostel nad Nisou.

Úkoly pro územní plánování:
Zrušuje se text odstavce d) a odstavec e) se označuje jako d).
Z21

Vytvářet územní podmínky pro zlepšení železničního spojení s okolními regiony a
v rámci Libereckého kraje.
KORIDORY REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Napojení na Královéhradecký kraj:
Text:
D29A úsek Turnov - Rovensko pod Troskami, modernizace jednokolejné trati s novostavbami
dílčích úseků, elektrizace.
se nahrazuje textem:
D29

úsek Turnov – hranice LK, modernizace jednokolejné trati s novostavbami dílčích úseků,
elektrizace.

Úkoly pro územní plánování:
Vkládá se nový odstavec b) ve znění:
b)
Koordinovat vedení koridoru na hranicích LK ve vazbách na Královehradecký kraj.
Železniční spojení Turnov – Semily - Jaroměř
Text:
D31A úsek Turnov - Semily – Košťálov, optimalizace trati, elektrizace.
se nahrazuje textem:
D31

úsek Turnov - Semily – hranice LK, optimalizace trati, elektrizace.

Úkoly pro územní plánování:
Vkládá se nový odstavec b) ve znění:
b)
Koordinovat vedení koridoru na hranicích LK ve vazbách na Královehradecký kraj.
Napojení na Ústecký kraj:
Železniční spojení Liberec – Česká Lípa
Text D33A,B se nahrazuje textem: D33C
Úkoly pro územní plánování:
Zrušuje se text odstavce a), odstavec b) se označuje a)
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Za text vztahující se ke koridoru D33C úsek Rynoltice – Česká Lípa se vkládá nový text ve
znění:
Vymezení:
D33R územní rezerva pro úsek Zákupy - Mimoň, nové úseky, elektrizace.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Zajistit územní ochranu koridoru jako územní rezervu pro jeho budoucí prověření v širších
územních souvislostech.
b)
Koordinovat se záměrem optimalizace železniční trati v úseku Rynoltice - Česká Lípa (D33)
KORIDORY REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU
Na konec textu se vkládá nový text ve znění:
Železniční spojení Děčín – Benešov nad Ploučnicí - Jedlová - Rybniště
Vymezení:
D63

úseky na území LK, optimalizace jednokolejné trati na rychlost 80 km.hod-1.

Úkoly pro územní plánování:
a)
Koordinovat vedení koridoru na hranicích LK ve vazbách na Ústecký kraj.
b)
Stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru v ÚPD dotčených obcí.
Z22

Využívat společný potenciál železničních a tramvajových tratí.

R

Projekt společného využití železničních a tramvajových tratí

V prvním odstavci se slovo Gora se nahrazuje slovem Góra, slovo Porebu se nahrazuje slovem
Porębu.

PROPOJENÍ TURISTICKÝCH OBLASTÍ
Z24

Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí, podoblastí a středisek
cestovního ruchu prostředky bezmotorové dopravy.

Zásada Z24 včetně nadpisu se zrušuje.

PŘESHRANIČNÍ SPOJENÍ
Z25

Vytvářet územní podmínky pro silniční a železniční přeshraniční spojení nadmístního
významu.

Zásada Z25 včetně nadpisu se zrušuje.

42

Návrh AZÚR LK č.1

Plochy a koridory nadmístního významu, ÚSES, územní rezervy

D.2

ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Z26

Zabezpečit bezproblémové zásobování obyvatel a dalších odběratelů nezávadnou a
kvalitní vodou, vytvářet územní podmínky pro dosažení evropských standardů při
pokrytí území LK zásobovacími vodovodními systémy.

Vkládá se text:
-

ZÚR LK vymezují následující koridory pro umístění staveb zásobování vodou o šířce 100m,
pro územní rezervy o šířce 500 m.

Vymezení:
Zrušuje se text:
Oblast Semilska
V2A

Územní rezerva pro vodovodní přivaděč Harrachov - Rokytnice nad Jizerou

Vkládá se text:
Oblast Liberecka
V3A

Vodovodní přivaděč Liberec (Machnín) – Chrastava (Svatý Ján)

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Text odstavců a), b), c) se nahrazuje textem:
a)
Využití nenaplněné kapacity VD Josefův Důl pro zásobování Frýdlantského výběžku pitnou
vodou.
b)
Využití zdrojů v oblasti Liberce (Machnín) pro zásobování oblasti Hrádecka - Chrastavska
c)
Propojení základních zdrojů pitné vody v nadregionálním systému a zabezpečení tak jejich
zastupitelnosti.
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavců a), b) se nahrazuje textem:
a)
Zajistit územní ochranu koridoru V1 jako územní rezervu pro jeho budoucí prověření
v širších územních souvislostech.
b)
Chránit, územně upřesňovat a koordinovat vymezený koridor V3A pro zásobování pitnou
vodou v ÚPD dotčených obcí ve vzájemných návaznostech.
Vkládá se odstavec d) ve znění:
d)
Prověřit možnosti územní ochrany a využití VD Bedřichov jako potenciálního budoucího
zdroje pitné vody a jeho zapojení do systému zásobování pitnou vodou.

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Z28

Zlepšit kvalitativní stav povrchových a podzemních vod, vytvářet územní podmínky
pro eliminaci hlavních zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod.

Úkoly pro územní plánování:
V odstavci c) na konci první věty se zrušuje text: v souladu s PRVK LK
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PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA ÚZEMÍ
Z29

Vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních protipovodňových opatření
především formou celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů umožňující
zvýšení ochrany proti povodním prostřednictvím zvýšení retenční schopnosti
krajiny, formy protipovodňových opatření technického charakteru musí respektovat
principy minimalizace negativních vlivů na stabilitu ekosystémů.

Vymezení
Celý text se zrušuje a nahrazuje se textem:
Území Libereckého kraje, zejména oblasti s významnými povodňovými riziky.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Celý text se zrušuje a nahrazuje se textem nových odstavců a), b), c) ve znění:
a)
Důsledně upřednostňovat protipovodňová opatření přírodě blízká s minimálním vlivem na
přírodní prostředí a dobrý hydromorfologický stav vodotečí. Respektovat přírodní hodnoty
území, protipovodňová opatření technického charakteru pokud možno neumísťovat
v přírodě blízkých částech zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit a v
dalších relativně nedotčených říčních a potočních údolích s přírodně anebo krajinářsky a
esteticky cennými partiemi. Zachovat celistvost vodních ekosystémů, vyloučit zásahy
měnící charakter úseků s dochovaným přírodním korytem.
b)
Konkrétní opatření posuzovat z hlediska efektu (účelnosti) a nákladů vůči možným škodám,
ohrožení osob a majetku, prokázat veřejný zájem při významnějším ovlivnění přírodního
prostředí navrženými protipovodňovými opatřeními.
c)
Při územně plánovací činnosti zohlednit oblasti s významným povodňovým rizikem a
zastavěná území nechráněná nebo nedostatečně chráněná před povodněmi mimo tyto
oblasti, využívat výstupů z map povodňového ohrožení a povodňového rizika a dalších
podkladů pro stanovení využití území.
Úkoly pro územní plánování:
V odstavci a) se slovo Zabránit nahrazuje slovem Bránit.
Text odstavce b) se nahrazuje textem:
b)
Vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční schopnosti krajiny a to především
vhodným návrhem revitalizací toků a mokřadních biotopů v nivách a v pramenných
oblastech jako součást protipovodňové ochrany, návrhem vhodných krajinných a
technických úprav území zabraňovat vzniku rychlého povrchového odtoku vod (zajištěním
jejich vsakování v místě vzniku i využívání jako zdroje vody), erozních a transportních
procesů z povodí.
Text odstavce d), e), f) se nahrazuje textem:
d)
Vytvářet územní podmínky pro adekvátní protipovodňovou ochranu zastavěných území a
významných provozů. V rámci technických protipovodňových opatření vedoucích ke
zvyšování ochrany sídel před povodněmi vymezovat a chránit plochy vhodné pro
vybudování suchých vodních nádrží - poldrů.
e)
Vymezovat plochy a koridory pro stavby a opatření protipovodňové ochrany území, jejichž
lokalizace vyplyne z Plánů dílčích povodí a dalších dokumentů.
f)
Nenavrhovat taková opatření, která by mohla podstatně zhoršit průtok povodňové vlny
v jiné obci a zhoršit migrační prostupnost vodních toků.
Vkládá se nový odstavec g) ve znění:
g)
Prioritně řešit ochranu území proti povodním pro oblasti s významnými povodňovými riziky
na vodních tocích: Ploučnice, Panenský potok, Svitávka, Šporka, Lužická Nisa, Smědá,
Jizera, Jizerka, Kamenice, Mohelka, Oleška. Koordinovat opatření protipovodňové ochrany
území v širších souvislostech.
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ENERGETIKA
Z31

Vytvářením územních podmínek pro reálný nárůst výroby energií z obnovitelných
zdrojů zvyšovat soběstačnost LK v dodávkách energií.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Do odstavce b) se za slovo energie vkládá text: (nad rámec stávající situace)
Vkládají se nové odstavce c), d) ve znění:
c)
Při umisťování vysokých větrných elektráren (VVE) tj. zařízení, jejichž nosný sloup je vyšší
než 35m zohlednit:
požadavky na ochranu krajinného rázu, přírodních a kulturních hodnot území,
migrační trasy živočichů, významné tahové cesty ptáků a výskyt netopýrů,
dopravní a technickou infrastrukturu,
vlivy na veřejné zdraví, umisťovat VVE mimo sídla (obydlená území) a v
dostatečném odstupu od nich,
relativní vyvážení třech pilířů udržitelného rozvoje území tzn. dopady jejich výstavby
na hodnoty území posuzovat v kontextu ekonomických přínosů a vlivů stavby
na místní komunity dotčených obcí.
Při umisťování VVE zohlednit území nevhodná, spíše nevhodná a podmíněně vhodná pro
umisťování VVE zobrazená ve schéma „Rozdělení území kraje dle vhodnosti pro
umisťování vysokých větrných elektráren“, vymezená zejména na základě ochrany krajiny,
přírodních a kulturních hodnot.
do území nevhodných pro umisťování VVE připouštět tyto záměry jen zcela
výjimečně, zvláště odůvodněné, s řešením přizpůsobeným zvýšené ochraně
přírodních a kulturních hodnot území a akceptovatelným obcemi dotčenými
vizuálním kontaktem s VVE, Libereckým krajem,
do území spíše nevhodných pro umisťování VVE připouštět tyto záměry ojediněle,
dostatečně odůvodněné, s řešením přizpůsobeným ochraně přírodních a kulturních
hodnot území a akceptovatelným obcemi dotčenými vizuálním kontaktem,
v územích podmíněně vhodných pro umisťování VVE dále primárně prověřovat a
připouštět tyto záměry v souladu s udržitelným rozvojem území.
d)
Při využívání potenciálu sluneční energie respektovat pravidla:
zohlednit obecné požadavky na ochranu krajinného rázu, zemědělského půdního
fondu.
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavce c) se nahrazuje textem:
c)
Vytvářet územní podmínky pro využití energií ze spalovny odpadů v Liberci.
Text odstavce d) se nahrazuje textem:
d)
Vytvářet územní podmínky pro umisťování větrných a fotovoltaických elektráren s ohledem
na konkrétní urbanistické, územně technické a klimatické podmínky. V případě zájmu
konkrétních investorů v územních plánech prověřovat a zpřesňovat území potenciálně
vhodná pro umisťování VVE (viz schéma).
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Z32

Vytvářet územní podmínky pro zajištění spolehlivosti systému zásobování
elektrickou energií a pro odstranění výkonového deficitu k očekávaným potřebám
území.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
V odstavci b) se text technické infrastruktury nahrazuje textem: nadmístních systémů zásobování
elektrickou energií
V odstavci b) se poslední odrážka zrušuje.
KORIDORY REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
Text první odrážky se nahrazuje textem:
ZÚR LK zpřesňují v PÚR ČR vymezený koridor republikového významu E10 pro dvojitá
vedení 400 kV v trasách Výškov - Babylon a Babylon – Bezděčín, včetně souvisejících
ploch pro rozšíření elektrických stanic.
Vkládá se druhá odrážka ve znění:
Koridory pro umístění staveb přenosové soustavy VVN 400kV a to v případě dvojitého
vedení se vymezují o šířce 300 m.
Vymezení:
Text PUR01 - vedení VVN 400 kV, úsek hranice LK - TR Babylon se zrušuje.
Text:
PUR02 - zdvojení stávajícího vedení VVN 400 kV, úsek hranice LK - TR Babylon
PUR03 - zdvojení stávajícího vedení VVN 400 kV, úsek TR Babylon - TR Bezděčín
se nahrazuje textem:
E10_PUR02 - dvojité vedení VVN 400 kV, úsek hranice LK - TR Babylon
E10_PUR03 - dvojité vedení VVN 400 kV, úsek TR Babylon - TR Bezděčín
Úkoly pro územní plánování:
Vkládá se odstavec b) ve znění:
b)
Upřesnit související plochy pro případné rozšíření TR Babylon a TR Bezděčín.
KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Vkládá se text odrážky:
ZÚR LK vymezují následující koridory pro umístění staveb distribuční soustavy VVN 110kV
a to o šířce 200 m.
Vymezení:
Na první místo se vkládá text:
E25_E8C
- vedení VVN 110 kV, úsek TR Nový Bor – hranice LK - (TR Varnsdorf) - zpřesnění
v PÚR ČR vymezeného koridoru E25 pro vedení 110 kV v trase Nový Bor – Nová Huť –
elektrická stanice Varnsdorf
Zrušuje se text:
E11A - vedení VVN 110 kV, úsek TR Bezděčín - Šimonovice
Text E12B se nahrazuje textem: E12C; zrušuje se slovo: podzemní
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Zrušuje se text:
E14C - vedení VVN 110 kV, úsek odboč. ze stáv. vedení do TR Jablonec nad Nisou jih,
nadzemní, podzemní vedení
Zrušuje se text:
E36_37 - vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení do TR Turnov
Text E39A se nahrazuje textem: E39B
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavce a) se nahrazuje textem:
a)
Koordinovat vedení koridorů ve vazbách na sousední kraje, územně zpřesňovat a
stabilizovat vedení koridorů v ÚPD dotčených obcí ve vzájemných návaznostech.
Vkládá se odstavec b) ve znění:
b)
Územně zpřesňovat koridor E25_E8C vedení VVN 110 kV v ÚPD dotčených obcí, přitom
vycházet ze závěrů územní studie „Prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího
Šluknovský výběžek“ pořízené MMR ČR (2013) a minimalizovat dopady na životní
prostředí, ochranu přírody a krajiny, zejména v úseku procházejícím přes velkoplošné
zvláště chráněné území.
Zrušuje se následující text:
KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU – ÚZEMNÍ REZERVA
Vymezení:
E8B - územní rezerva pro vedení VVN 110 kV, úsek TR Nový Bor – hranice LK - TR
Varnsdorf
Úkoly pro územní plánování:
a)
V ÚPD dotčených obcí:
zajistit územní ochranu koridoru jako územní rezervu pro jeho budoucí prověření v
širších územních souvislostech,
územně koordinovat vazby na Šluknovský výběžek,
preferovat podzemní kabelové vedení trasy ve zvláště chráněném území.
PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Zrušuje se text: E21 - transformovna Turnov
Text E23 se nahrazuje textem: E23A
Zrušuje se text:
E24 - transformovna Liberec Růžodol
E26 - transformovna Jablonec nad Nisou jih

47

Návrh AZÚR LK č.1

Plochy a koridory nadmístního významu, ÚSES, územní rezervy

Do textu zásady Z33 se za slovo podmínky vkládá text:
pro zajištění spolehlivosti systému zásobování zemním plynem a
Z33

Vytvářet územní podmínky pro zajištění spolehlivosti systému zásobování zemním
plynem a pro plynofikaci obcí.

Vkládá se nový text včetně nadpisu ve znění:
Kritéria a podmínky pro rozhodování v území:
a)
Při upřesňování koridorů a ploch nadmístních systémů zásobování plynem respektovat:
přírodní a krajinné hodnoty, skladebné části ÚSES,
kulturní a civilizační hodnoty včetně urbanistického, architektonického
archeologického dědictví.
-

a

KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ZÚR LK vymezují následující koridory pro umístění staveb nadřazené plynárenské
soustavy a to o šířce 200m. Při přeložkách se vymezují v poloviční šíři.

Vymezení:
Text Území celého LK. se nahrazuje textem:
VTL1A - VTL plynovod, úsek Jablonec nad Nisou – Smržovka (posílení, přeložky)
VTL2A - VTL plynovod, úsek Liberec jih – Vratislavice nad Nisou (přeložky)
VTL3 - VTL plynovod, úsek Zásada – Smržovka (nový úsek)
Úkoly pro územní plánování:
Odstavec a) se označuje b)
Vkládá se nový odstavec a) ve znění:
a)
Územně zpřesňovat a stabilizovat vedení koridorů v ÚPD dotčených obcí ve vzájemných
návaznostech.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Z35

Vytvářet územní podmínky pro realizaci koncepce nakládání s odpady založené na
maximálním třídění a recyklaci odpadů a umožňující racionální využití stávajících
kapacit technicky zabezpečených skládek a centrální spalovny Liberec.

Úkoly pro územní plánování:
Text odstavce c) se nahrazuje textem:
c)
Vytvářet podmínky pro snižování podílu skládkovaných spalitelných odpadů na minimální
úroveň.

BEZPEČNOST STÁTU
Z36

Vytvářet územní podmínky pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Zásada Z36 včetně nadpisu se zrušuje.
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D.3

ZÁSADY KONCEPCE
STABILITY

ROZVOJE

ÚZEMNÍHO

SYSTÉMU

EKOLOGICKÉ

Z37

Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení funkcí územního systému ekologické
stability.

Text druhého odstavce se nahrazuje textem:
Prvky ÚSES jsou v ZÚR LK vymezeny bez podrobného prověřování jejich funkčnosti, která bude
hodnocena v následném územně plánovacím procesu pro identifikaci prvků chybějících a
nefunkčních navržených k založení.
Za druhý odstavec se vkládá nový text ve znění:
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při upřesňování koridorů a ploch respektovat:
prostorové parametry dle metodiky vymezování ÚSES tak, aby byly dodrženy stanovené
minimální parametry prvků a zajištěna jejich funkčnost,
přírodní poměry se zohledněním geomorfologických a stanovištních podmínek daného
území,
parcelní členění katastru nemovitostí a jednotky prostorového členění lesa.
Upřesnění nadregionálních a regionálních biokoridorů v ÚP bude záviset od vymezení vložených
místních biocenter. Případné podstatné změny vymezení prvků ÚSES odlišné od ZÚR LK vzniklé
při jejich upřesňování jsou možné jen ve zvláště odůvodněných případech a v součinnosti s
dotčenými orgány ochrany přírody a krajiny.
Prvky ÚSES respektovat jako plochy a koridory nezastavitelné vymezené za účelem udržení
ekologické stability krajiny, kde lze při přijetí náležitých opatření pro zajištění funkčnosti prvků
ÚSES výjimečně umísťovat stavby dopravní a technické infrastruktury včetně protipovodňových
staveb a opatření.
Skladebné prvky ÚSES (či jejich části) regionálního biogeografického významu:
U RC01* se slovo Novina nahrazuje textem: Kozelský vrch
Za text RC1224 Kamenné mlýny (trasa K22MB), se vkládá text: RC1231* Vrátenská hora,
Za text RC1246* Klokočské skály (trasa K31B, 31MB), se vkládá text: RC1246A* Loužek (trasa
K31V,N),
Za text RK559, se vkládá text: RK599*,
Zrušuje se text: RK605*
Za text RK626*, se vkládá text: RK627*,
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavců a), b) se nahrazuje textem:
a)

Vyhodnocovat funkčnost prvků ÚSES. Prvky ÚSES všech biogeografických významů,
jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit, v ÚP vymezovat jako veřejně
prospěšná opatření.

b)

Upřesňovat prvky ÚSES, jejich vymezení koordinovat ve vzájemných návaznostech
propojenosti systému. Vytvářet územní předpoklady pro odstraňování překryvů prvků ÚSES
se zastavěným plochami, případné nutné překryvy minimalizovat.

Text odstavce f) se zrušuje.
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E.

UPŘESNĚNÍ
ÚZEMNÍCH
PODMÍNEK
KONCEPCE
OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A
CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE

E.1

ZÁSADY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH HODNOT

Z42

Zajistit ochranu přírodních hodnot území kraje jejich vhodným využíváním a
odpovídající péčí.

Úkoly pro územní plánování:
Vkládá se odstavec d) ve znění:
d)
Při vymezování koridorů a ploch dopravní a technické infrastruktury a rozšiřování
zastavěných území, vytvářet podmínky pro migraci volně žijících živočichů.
Do textu zásady Z47 se na konec věty vkládá text: a zájmy ochrany vod
Z47

Hospodárně využívat nerostné bohatství kraje, řešit územní střety mezi zájmy těžby
nerostných surovin a zájmy ochrany přírody a krajiny a zájmy ochrany vod.

Vymezení:
Na konec věty se vkládá text ve znění: a v dalších strategických dokumentacích.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
V odstavci a) se druhá věta nahrazuje textem:
Kvalifikovaně upřesňovat a aktualizovat současné i budoucí využívání a ochranu
surovinových zdrojů se zřetelem na reálné potřeby surovin, při zohlednění průběžně
aktualizované Regionální surovinové politiky Libereckého kraje.
V odstavci b) se text Snížit čerpání nahrazuje textem Snižovat těžbu
Úkoly pro územní plánování:
Do odstavce b) se na konec věty vkládá text ve znění: a s požadavky zájmů ochrany jakosti a
vydatnosti podzemních a povrchových vod.
Text odstavce e) se nahrazuje textem:
e)
Vytvářet územní předpoklady pro rekultivaci ploch starých ekologických zátěží a ploch
devastovaných těžbou.
Z48

Územně chránit a hospodárně využívat povrchové a podzemní zdroje vody a
prameniště minerálních a léčivých vod, podporovat posilování retenční schopnosti
území kraje.

Vymezení:
Do závorky za text minerální vod se vkládá text ve znění: včetně stanovených ochranných pásem
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavce c) se nahrazuje textem:
c)
Vytvářet dostatečné územní podmínky pro zajištění ochrany zdrojů pitné vody, zejména
povrchových zdrojů VD Josefův Důl, VD Souš.
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E.2

ZÁSADY KONCEPCE OCHRANY KULTURNÍCH HODNOT

Z49

Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o památkový fond kraje,
respektovat dochované historické dědictví jako významný fenomén území, vytvářet
územní podmínky pro jeho využívání ve prospěch rozvoje cestovního ruchu,
kongresové a poznávací turistiky na území kraje.

Úkoly pro územní plánování:
V odstavci a) se text druhé věty nahrazuje textem:
Kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví chránit mimo jiné stanovením vhodného prostorového uspořádání území ve shodě
se základními podmínkami ochrany krajinného rázu.
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E.3

ZÁSADY KONCEPCE OCHRANY CIVILIZAČNÍCH HODNOT
ROZVOJ STRUKTURY OSÍDLENÍ

V nadpisu zásady se slovo nespornému zrušuje.
Z52

Upevňovat strukturu osídlení jako hierarchický systém s jednoznačným přiřazením
každé obce k jednomu centru osídlení, jehož spádový obvod je dále jednoznačně
přiřazen k centru osídlení vyššímu.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
V odstavci b) za slovem jednomu se zrušuje slovo: nespornému
V odstavci d) se slovo kooperací nahrazuje textem: spojení
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavce a) se nahrazuje textem:
a)
Koordinaci územně plánovací činností obcí založit na respektování spádových obvodů
center osídlení a významných funkčních kooperacích, které tvoří základní rámec pro
hodnocení vlivu širších vztahů a stanovení problémů k řešení s nadmístním významem, jež
se týká více obcí.
V odstavci d) za slovem zahrnují se zrušuje slovo: nesporná
V odstavci d) se za text centra osídlení vkládá text: a jejich spádové obvody
V odstavci d) se v první odrážce zrušuje text: a region
V odstavci d) se v druhé až páté odrážce zrušuje text: a regiony
V odstavci e) se v druhé odrážce slovo kooperace nahrazuje textem: spojení
Za odstavcem e) se v Poznámce slovo kooperaci nahrazuje textem: spojení
Z53

Vytvářet územní předpoklady pro zvyšování funkčních kooperací mezi centry
osídlení na bázi intenzivnějších pracovních a obslužných kontaktů.

Vkládá se nový odstavec ve znění:
ZÚR LK vymezují významné funkční kooperace mezi centry osídlení zajišťující dobrovolnou a
účelnou spolupráci předmětných obcí na bázi pracovních a obslužných vztahů pro efektivní
využívání potenciálu území a jeho veřejné infrastruktury.
Vymezení:
Na začátek první věty se vkládá text: Významné
Do textu odstavce FK 2 se za slovo Desná vkládá text: + Harrachov
Na konec textu za odstavec FK 15 se vkládá text ve znění:
FK 16 Harrachov + Szklarska Poręba (Polsko)
FK 17 Liberec + Frýdlant (ORP Liberec a Frýdlant)
FK 18 Turnov + Semily + Jilemnice (ORP Turnov, Semily a Jilemnice)
FK 19 Jablonec nad Nisou + Železný Brod (ORP Jablonec nad Nisou a Železný Brod)
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavců a), b) se nahrazuje textem:
a)
Při pořizování a aktualizaci územně plánovací dokumentace obcí zohlednit vymezené
významné funkční kooperace mezi centry osídlení a jejich svazky.
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b)

V rámci významných funkčních kooperací mezi centry osídlení vytvářet územní
předpoklady zejména pro:
účelně koordinované využívání a rozvoj potenciálu zařízení občanského vybavení,
vytváření efektivních a koordinovaných systémů technické infrastruktury,
provázání efektivních systémů veřejné dopravy osob zejména ve smyslu optimální
dostupnosti vzdělání a pracovních příležitostí.

Text nadpisu se nahrazuje textem:

KONCEPCE ÚZEMNÍHO USPOŘÁDÁNÍ,
VENKOVSKÝCH PROSTORŮ
Z 54

TYPOLOGIE

MĚSTSKÝCH

A

Vytvářet územní podmínky pro vyvážený rozvoj území a sociální soudržnosti v
diferencovaných podmínkách městského a venkovského prostoru.

Městský prostor - charakter sídelní struktury převážně městský.
Vymezení:
Text odstavců a), b) se nahrazuje textem:
a)
Centra osídlení nadregionálního, regionálního, mikroregionálního a subregionálního
významu.
b)
Ostatní obce v rozvojových oblastech, vymezené v Programu rozvoje Libereckého kraje
jako městský prostor.
okres Česká Lípa:
a)
Cvikov, Česká Lípa, Doksy, Kamenický Šenov, Nový Bor, Mimoň, Stráž pod
Ralskem, Zákupy
okres Jablonec nad Nisou:
a)
Jablonec nad Nisou, Desná, Harrachov, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Smržovka,
Tanvald, Velké Hamry, Železný Brod,
b)
Lučany nad Nisou1)
1)

-

-

Lučany nad Nisou se vymezují jako městský prostor na základě kritérií použitých při aktualizaci
Programu rozvoje Libereckého kraje (2014-2020)

okres Liberec:
a)
Český Dub, Frýdlant, Hejnice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou,
Chrastava, Jablonné v Podještědí, Liberec + Stráž nad Nisou, Nové Město pod
Smrkem, Raspenava
okres Semily:
a)
Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Semily a Turnov

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Text odstavců a) až e) se nahrazuje textem:
a)
Zohlednění významu obce v hierarchii struktury osídlení.
b)
Zohlednění disponibilního hospodářského potenciálu území.
c)
Upevňování sociální soudržnosti v diferencovaných podmínkách městského prostoru a
v jeho vazbách na přilehlý venkovský prostor, při zohlednění charakteru struktury
obyvatelstva.
d)
Zohlednění principů integrovaného rozvoje území.
e)
Koordinace rozvojových aktivit v rámci systému významných funkčních kooperací mezi
centry osídlení.
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavce a) se nahrazuje textem:
a)
Vytvářet územní předpoklady pro zajišťování kapacit vyšších služeb veřejné infrastruktury
centra osídlení ve spádovém obvodu na lokální i regionální úrovni.
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Do odstavce b) se na začátek textu vkládá odstavec ve znění:
b)
Koncepci rozvoje území odvíjet z charakteru území a jeho disponibilního potenciálu (např.
prioritní postavení výroby nebo cestovního ruchu apod.).
Text odstavce c) se nahrazuje textem:
c)
Vytvářet územní podmínky pro udržitelný rozvoj socioekonomické různorodosti ve zdravém
a atraktivním městském prostředí.
Označení odstavce d) se mění na e).
Vkládá se nový odstavec d) ve znění:
d)
Regulovat a usměrňovat urbanizaci území ve smyslu:
řešení optimálního přechodu urbanizovaných částí území do volné krajiny,
respektování kulturních, architektonických a urbanistických hodnot sídelního útvaru,
upevňování významu a atraktivity městských center (ve velkých centrech osídlení i
podružných center) návrhem polyfunkční struktury zástavby a činností,
vytváření kvalitní a účelné struktury veřejné infrastruktury,
regenerace velkých obytných souborů (tzv. komplexní bytové výstavby z druhé
poloviny 20. století),
upřednostňování nového využití opuštěných a zanedbaných ploch před zábory
půdního fondu a zásahy do přírodního prostředí,
omezování srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny a
omezení fragmentace krajiny.
V nadpisu na konci textu se zrušuje text: (periferní)
Venkovský prostor - charakter sídelní struktury převážně venkovský.
Vymezení:
Text odrážky se nahrazuje textem:
Ostatní území LK s venkovským osídlením.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Text odstavce a) se nahrazuje textem:
a)
Upevňování sociální soudržnosti v diferencovaných podmínkách venkovského prostoru a
v jeho vazbách na centra osídlení spádových obvodů.
Text odstavce c) se nahrazuje textem:
c)
Péče o krajinu jako integrální složku zemědělství a lesnictví, zohlednění ochrany kvalitní
zemědělské půdy, ekologické stability a druhové rozmanitosti.
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavců a), b) se nahrazuje textem:
a)
Vytvářet územní podmínky pro stabilizaci trvalého osídlení zajištěním kvalitního životního
prostředí v optimálních souvislostech složek bydlení – práce – trávení volného času:
zkvalitňováním veřejné infrastruktury a zvyšováním úrovně obytných podmínek,
zajištěním dostupnosti vzdělání a pracovních příležitostí,
podporou rozvoje příležitostí pro seberealizaci obyvatel a pro spolkový život.
b)
Při plánování rozvoje venkovského prostoru dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské půdy a ekologických funkcí krajiny včetně ÚSES.
Označení odstavce c) se mění na e).
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Vkládá se nový odstavec c) ve znění:
c)
V přiměřeném rozvoji veřejné infrastruktury podporovat větší soběstačnost obcí při
zajišťování dodávky pitné vody a energií, zejména v odlehlejších oblastech.
Text odstavce d) se nahrazuje textem:
d)
Zajistit územní podmínky pro efektivní dopravní spojení mezi venkovským prostorem a
městskými centry osídlení.
Text odstavce e) se zrušuje.

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY
Z55

Zohledňovat odlišné územní a funkční dispozice v různých částech území kraje,
podporovat v nich rozvíjení územně typických činností, soustřeďovat republikově a
krajsky významné rozvojové záměry přednostně na území vymezených rozvojových
oblastí a rozvojových os.

Úkoly pro územní plánování:
Do odstavce a) se doplňuje druhá věta ve znění:
V rozvojových oblastech rozlišovat vymezené členění na zóny s přednostním umisťováním
ekonomických aktivit a zóny s přednostním umisťováním bydlení a příměstské rekreace.
Text odstavce c) se nahrazuje textem:
c)
V územně plánovací dokumentaci jednotlivých obcí zohledňovat odlišné územní a funkční
dispozice sídel, upřednostňovat intenzifikaci využití již zastavěných území před expanzí do
volné krajiny a optimalizovat rozsah zastavitelných ploch v souladu se skutečnými
potřebami.
Návrh kapacit a intenzity zástavby odvozovat:
plochy pro bydlení (vč. přiměřené urbanistické rezervy pro nepředvídatelné změny
v území) na základě demografických prognóz, významu obce v hierarchii osídlení LK,
rozvojového potenciálu a charakteru obce (město/venkov) ve specifických místních
podmínkách,
plochy pro výrobu a veřejnou infrastrukturu na základě kapacity lidských zdrojů a
spádového postavení obce.

EKONOMICKÁ ZÁKLADNA KRAJE
Z56

Územně technickými a správními opatřeními vytvářet potřebné předpoklady pro
vznik nových ekonomických aktivit intenzifikací využití stávajících výrobních zón i
přípravou ploch nových včetně zajištění rezerv pro velké a strategické investory a
vzdálenější časový horizont.

Úkoly pro územní plánování:
V odstavci b) se zrušuje text: na rozvojových osách I. – III. řádu.
V odstavci d) se text ekonomické aktivity nahrazuje textem: ekonomických aktivit
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CESTOVNÍ RUCH, REKREACE
Z59

Vytvářet územní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu jako perspektivního
sektoru ekonomiky při upřednostňování šetrných forem - udržitelného cestovního
ruchu ohleduplného k životnímu prostředí, který neohrozí přírodní a kulturní hodnoty
území.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Vkládá se druhý odstavec c) ve znění:
Při výběru vhodných území pro rozvoj cestovního ruchu, zejména respektovat ochranu evropsky
významných lokalit, ptačích oblastí, zvláště chráněných území, ÚSES, VKP a biotopů zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů.
Úkoly pro územní plánování:
V odstavci b) se text SOB5 nahrazuje textem SOB7a
V odstavci b) se text SOB6 nahrazuje textem SOB7b
V odstavci b) se text SOB7 nahrazuje textem SOB5
Text odstavce c) se nahrazuje textem:
c)
Cílevědomě identifikovat dosud nedoceněný potenciál specifických oblastí SOB3
Mimoňsko a SOB4 Frýdlantsko a vytvářet územní předpoklady pro rozvoj rekreace a
cestovního ruchu.
Z60

Rozvoj cestovního ruchu řídit zajištěností služeb dle kategorizace center a středisek
cestovního ruchu v provázanosti na nabídku druhů rekreace dle rajonizace
krajinných rekreačních oblastí a podoblastí cestovního ruchu.

Vymezení:
Text Poznámky se nahrazuje textem:
Poznámka:
Obce, které nejsou středisky nebo centry cestovního ruchu, jsou součástí oblastí a podoblastí cestovního ruchu dle
schéma: Kategorizace středisek a center cestovního ruchu, multifunkční turistické koridory.

V tabulce Oblasti a podoblasti cestovního ruchu, střediska a centra cestovního ruchu se
v řádcích u následujících názvů obcí doplňuje text (+, *):
Oblasti a podoblasti cestovního ruchu, střediska a centra cestovního ruchu
oblast cestovního ruchu
Lužické hory a Ještěd
Frýdlantsko
Jizerské hory

podoblast cestovního ruchu
Hrádecko-Chrastavsko
Hejnicko
Jizerské hory

Krkonoše a Podkrkonoší

Krkonoše

obec
Hrádek nad Nisou*
Nové Město pod Smrkem*
Tanvald +
Desná +
Kořenov*
Rokytnice nad Jizerou +
Harrachov +*

kategorie
PSCR
PSCR
NOC
PSCR
SCR
PSCR
PSCR

Pod tabulkou v odstavci Poznámka:
text: vhodná kooperace s dalšími obcemi se nahrazuje textem: vhodná koordinace aktivit cestovního ruchu mezi obcemi
na konec řádku za text Jiřetín pod Bukovou se vkládá text: + Tanvald + Desná
na konec odstavce se vkládá nový řádek ve znění: Harrachov + Rokytnice nad Jizerou
na závěr textu vkládá se nový odstavec ve znění:
* vhodná přeshraniční koordinace aktivit cestovního ruchu mezi obcemi
Kořenov + Harrachov + Szklarska Poręba
Nové Město pod Smrkem + Świeradów-Zdrój
Hrádek nad Nisou + Zittau
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Úkoly pro územní plánování
Vkládá se nový odstavec d) ve znění:
d)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj, vhodné propojení a koordinaci aktivit cestovního
ruchu mezi obcemi i přes hranice (např. propojení lyžařských areálů, singletrack aj)
v souladu s plány péče o zvláště chráněná území.
Vkládá se nová zásada Z60a ve znění:
Z60a Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí, podoblastí a středisek
cestovního ruchu prostředky bezmotorové dopravy.
MTK - Multifunkční turistické koridory (trasy cyklo, pěší, lyže, event. voda).
Vymezení:
viz schéma: Kategorizace středisek a center cestovního ruchu, multifunkční turistické koridory

D39

Koridor Ploučnice, Děčín - Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa - Mimoň - Stráž pod
Ralskem - Osečná

D40

Koridor Lužická Nisa, Hrádek nad Nisou - Chrastava - Liberec - Jablonec nad Nisou Nová Ves nad Nisou

D41A Koridor Jizera, Mnichovo Hradiště - Turnov - Železný Brod - Semily - Jablonec nad
Jizerou - Rokytnice nad Jizerou - Kořenov.
D42

Koridor Nová Hřebenovka, severní a jižní větev, Jizerské hory – Ještědský hřbet –
Lužické a Žitavské hory – Českosaské Švýcarsko.

D42A Koridor Nová Hřebenovka, úsek v Krkonoších, Harrachov – Vítkovice.
D73

Koridor Sv. Zdislavy, Kamenický Šenov - Nový Bor – Cvikov - Jablonné v Podještědí Bílý Kostel nad Nisou.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
a)
Akceptovat stávající rozsah a režim letních i zimních turistických cest a cyklotras zejména
ve zvláště chráněných územích.
b)
Na území KRNAP v rámci koridoru Nová Hřebenovka nerozšiřovat síť cyklotras.
c)
Na území CHKO Jizerské hory v rámci koridoru Nová Hřebenovka nerozšiřovat síť
cyklotras a lyžařských běžeckých tras do EVL Bukovec a I. zóny CHKO Jizerské hory.
d)
Při umisťování nových tras respektovat přírodní hodnoty území.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Zejména s ohledem na geomorfologické, přírodní a technické podmínky území vyhledat
konkrétní vedení turistických, cyklistických, lyžařských a vodních tras, na území se zvláštní
ochranou přírody vést trasy v maximální možné míře po stávající dopravní síti. V případě
potřeby a v odůvodněných případech vymezovat potřebné prvky multifunkčních turistických
koridorů jako veřejně prospěšné stavby.
b)
Koordinovat vedení tras mezi obcemi Libereckého kraje a ve vazbách na sousední kraje a
sousední státy Polsko a Německo.
c)
Koordinovat vazby jednotlivých druhů dopravy, preferovat segregaci tras dle jednotlivých
aktivit pro zmenšení kumulace negativních vlivů na chráněná území.
d)
Vytvářet podmínky pro rozvojové aktivity cestovního ruchu, upřesňovat rozsah a náplň
multifunkčních turistických koridorů.
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Text nadpisu kapitoly F. se nahrazuje textem:

F.

STANOVENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJIN,
VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ
NEBO DOSAŽENÍ

Z65

Územní rozvoj realizovat v souladu se základními krajinnými typy dle převládajících
způsobů využití.

KRAJINY HORSKÝCH HOLÍ
Kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich:
Text: Intenzita ochrany krajinného rázu: I. stupeň se zrušuje.
LESNÍ KRAJINY
Kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich:
Text: Převažující intenzita ochrany krajinného rázu: I. a II. stupeň se zrušuje.
LESOZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY
Kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich:
Text: Převažující intenzita ochrany krajinného rázu: I. až III. stupeň se zrušuje.
ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY
Kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich:
Text: Převažující intenzita ochrany krajinného rázu: IV. stupeň se zrušuje.
KRAJINY S VÝZNAMNĚJŠÍM ZASTOUPENÍM VODNÍCH PLOCH (RYBNIČNÍ)
Kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich:
Text: Převažující intenzita ochrany krajinného rázu: I. a II. stupeň se zrušuje.
URBANIZOVANÉ KRAJINY
Kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich:
Text: Převažující intenzita ochrany krajinného rázu: IV., v devastovaných územích místy až V. stupeň se zrušuje.
Z66

Územní rozvoj realizovat v souladu se základními krajinnými typy dle reliéfu,
význačnosti a unicity

KRAJINY VÝZNAČNÉ
Kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich:
Text: Převažující intenzita ochrany krajinného rázu: I. a II. stupeň se zrušuje.
KRAJINY UNIKÁTNÍ
Kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich:
Text: Převažující intenzita ochrany krajinného rázu: I. a II. stupeň se zrušuje.
BĚŽNÉ KRAJINNÉ TYPY
Kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich:
Text: Převažující intenzita ochrany krajinného rázu: III. a IV. stupeň se zrušuje.
Z67

Ochranu krajinného rázu realizovat diferencovaně.

Zásada Z67 se zrušuje.
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V nadpisu kapitoly G. za slovem
zrušuje.

ÚZEMÍ

se text

NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

G.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A
VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ, PRO KTERÉ LZE
PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

G.1

VYMEZENÍ KORIDORŮ A PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (VPS)

Z68

Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšné stavby.

Vkládá se nový text ve znění:
Pro účely vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb se za součást veřejně prospěšné
stavby považují též všechny související stavby a zařízení nezbytné k jejímu provedení a k zajištění
jejího řádného užívání např. svahy, zářezy, opěrné a zárubní zdi, mosty, tunely, odvodnění,
příjezdové komunikace a napojení na komunikace nižšího řádu, přípojky a přeložky technické
infrastruktury, doprovodná zařízení technické infrastruktury, doprovodné dopravní stavby, zařízení
staveniště aj., pokud nejsou samostatnou veřejně prospěšnou stavbou nebo veřejně prospěšným
opatřením.
Prostorové parametry jednotlivých ploch a koridorů jsou uvedeny v kapitole D.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
V nadpisu se text v závorce (koridory pro umístění silnic) zrušuje.
SILNIČNÍ DOPRAVA
Zrušuje se VPS:
kód

popis - lokalizace

dotčená území obcí

KORIDORY MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU
D02
silnice I/35, úsek Bílý Kostel nad Nisou - Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně
Hrádek nad Nisou - hranice ČR

Text kódu D03 se mění na S11_D03/1 (vymezení se nemění).
Vkládají se nové VPS:
S11_D03/2A
S11_D03/3

silnice I/13, úsek Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podještědí, Kunratice u Cvikova
Jablonné v Podještědí
silnice I/13, úsek Rynoltice – Jablonné Jablonné v Podještědí, Rynoltice
v Podještědí (Lvová)

Text VPS D08 se nahrazuje textem (realizovaná část se zrušuje):
D08B

silnice I/13
úsek Liberec
Studánka) - Mníšek - Dětřichov

(Krásná Dětřichov, Frýdlant, Liberec, Mníšek, Nová Ves

Text kódu D09 se mění na D09D (dotčená území obcí se nemění).
Vkládá se nová VPS:
D74

silnice I/38, přeložka Jestřebí

Jestřebí

Text VPS D14 se nahrazuje textem:
D14A

silnice I/38, obchvat Doksy - Obora

Bezděz, Doksy, Okna

Zrušuje se VPS:
D15D

silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky

Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Levínská Olešnice,
Studenec
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Vkládá se nová VPS:
D15C

silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky

Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Studenec

Vkládá se nová VPS:
KORIDORY REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU
D16A
silnice II/272, úsek Liberec - Osečná

Janův Důl, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Osečná,
Světlá pod Ještědem

Text kódu D23 se mění na D23A (dotčená území obcí se nemění).
Text kódu D24 se mění na D24A (dotčená území obcí se nemění).
Vkládají se nové VPS:
D61

silnice II/284, II/286, obchvat Lomnice nad Lomnice nad Popelkou, Stružinec
Popelkou - Stružinec
silnice II/278, obchvat Osečná
Osečná
silnice II/293, obchvat Martinice v
Martinice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice
Krkonoších

D62
D64

V nadpisu se text v závorce (koridory pro umístění železničních tratí) zrušuje.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Text VPS D26 se nahrazuje textem:
kód

popis - lokalizace

dotčená území obcí

KORIDORY MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU
ŽD8_D26D
úsek hranice LK - Liberec modernizace, Bílá, Čtveřín, Dlouhý Most, Hodkovice nad Mohelkou,
nové úseky, elektrizace, zdvojkolejnění
Lažany, Liberec, Paceřice, Pěnčín, Příšovice, Svijany,
Sychrov, Šimonovice, Žďárek

Vkládají se nové VPS:
ŽD8_D26/1
ŽD8_D26/2

úsek hranice LK – Turnov, optimalizace Přepeře, Příšovice, Svijany, Turnov
jednokolejné trati, elektrizace
úsek Turnov – Čtveřín, optimalizace, Čtveřín, Lažany, Ohrazenice, Přepeře, Turnov
elektrizace, zdvojkolejnění

Text VPS D27 se nahrazuje textem (dotčená území obcí se nemění):
ŽD8_D27

úsek Liberec - Frýdlant – hranice
ČR/Polsko, optimalizace, elektrizace

Text VPS D29A se nahrazuje textem (dotčená území obcí se nemění):
KORIDORY REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
D29
úsek Turnov - hranice LK, modernizace,
nové úseky, elektrizace

Text VPS D31A se nahrazuje textem:
D31

úsek Turnov - Semily - hranice LK, Bělá, Chuchelna, Koberovy, Košťálov, Libštát, Líšný, Malá
optimalizace, elektrizace
Skála, Rakousy, Semily, Slaná, Turnov, Záhoří, Železný
Brod

Vkládá se nová VPS:
KORIDORY REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU
D63
úseky na území LK,
jednokolejné trati

optimalizace Prysk, Svor

Zrušuje se VPS včetně nadpisu:
PŘESHRANIČNÍ SPOJENÍ
kód
D43

popis VPS - lokalizace
silniční - Hrádek nad Nisou, silnice I/35

dotčená území obcí
Hrádek nad Nisou
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Vkládá se nová VPS:
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
kód

popis VPS - lokalizace

dotčená území obcí

KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
V3A
vodovodní přivaděč Liberec (Machnín) –
Chrastava (Svatý Ján)

Chrastava, Liberec

ENERGETIKA
Zrušuje se VPS:
kód

popis VPS - lokalizace

dotčená území obcí

KORIDORY REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU
PUR01
Koridor vedení VVN 400
Chotějovice - TR Babylon

kV - TR Blíževedly, Holany, Kozly, Kravaře, Stvolínky

Text VPS PUR02 se nahrazuje textem (dotčená území obcí se nemění):
E10_PUR02

dvojité vedení VVN 400 kV, úsek hranice
LK - TR Babylon

Text VPS PUR03 se nahrazuje textem (dotčená území obcí se nemění):
E10_PUR03

dvojité vedení VVN 400 kV, úsek TR
Babylon - TR Bezděčín

Vkládá se nová VPS:
KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
E25_E8C
vedení VVN 110 kV – TR Nový Bor –
hranice LK (TR Varnsdorf)

Mařenice, Nový Bor, Okrouhlá, Radvanec, Svor

Zrušuje se VPS:
E11A

vedení VVN 110 kV - TR Bezděčín –
Šimonovice

Dlouhý Most, Frýdštejn, Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov
u Jablonce nad Nisou, Šimonovice

Text VPS E12B se nahrazuje textem (dotčená území obcí se nemění):
E12C

vedení VVN 110 kV, úsek TR Liberec
východ - TR Liberec Nové Pavlovice

Zrušuje se VPS:
E14C

vedení VVN 110 kV - odb. ze stáv. Jablonec nad Nisou, Pulečný, Rychnov u Jablonce nad
vedení - TR Jablonec nad Nisou jih
Nisou

Vkládá se nová VPS:
E38

vedení VVN 110 kV – úsek smyčky ze Liberec, Stráž nad Nisou
stávajícího vedení do TR Nové
Pavlovice

Text kódu E39A se nahrazuje textem E39B (dotčená území obcí se nemění).
Zrušuje se VPS:
E36_37

vedení VVN 110 kV
vedení do TR Turnov

odb. ze stav. Přepeře

Vkládají se nové VPS:
VTL1A
VTL2A
VTL3

VTL plynovod Jablonec nad Nisou – Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka
Smržovka, posílení, přeložky
VTL plynovod Liberec jih – Vratislavice Liberec
nad Nisou, přeložka
VTL plynovod Zásada – Smržovka, nový Pěnčín, Smržovka, Velké Hamry, Zásada
úsek
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Zrušují se VPS:
PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
E21
Transformovna - Turnov
E24
Transformovna - Liberec – Růžodol
E26
Transformovna - Jablonec nad Nisou jih

Přepeře
Stráž nad Nisou
Jablonec nad Nisou

Text kódu E23 se nahrazuje textem E23A (dotčená území obcí se nemění).
Text názvu podkapitoly G.2 se nahrazuje textem:

G.2

VYMEZENÍ KORIDORŮ A PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ (VPO)

V textu zásady Z69 se za slovem významu zrušuje text: veřejně prospěšné stavby a
Z69

Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšná opatření.
KORIDORY PRO UMÍSTĚNÍ VPS A VPO - TURISTICKÁ DOPRAVA

Zrušují se všechny koridory pro umístění VPS a VPO – turistická doprava (D39, D40, D41A, D42),
včetně nadpisu nad tabulkou.
KORIDORY PRO UMÍSTĚNÍ VPS A VPO PRO SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ
POVODNĚMI
Zrušují se všechny koridory pro umístění VPS a VPO pro snižování ohrožení území povodněmi
(P01-P03, P05_1, P05_2, P05_3, P08, P09, P12-P25, P28-P57), včetně nadpisu nad tabulkou.
VPO PRO ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRA (NC)
NC83 - ve sloupci dotčené území obcí se vkládá text: Nové Město pod Smrkem
NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDORY (K)
K5MB - ve sloupci dotčené území obcí se vkládá text: Nový Oldřichov, Svor
REGIONÁLNÍ BIOCENTRA (RC)
RC01 - ve sloupci název biocentra se text Novina nahrazuje textem: Kozelský vrch
RC01 - ve sloupci dotčené území obcí se zrušuje text: Kozly
RC10 - ve sloupci dotčené území obcí se zrušuje text: Albrechtice v Jizerských horách
RC382 - ve sloupci dotčené území obcí se zrušuje text: Provodín
RC1206 - ve sloupci dotčené území obcí se zrušuje text: Holenice
RC1222 - ve sloupci dotčené území obcí se zrušuje text: Vítkovice
Vkládají se nové VPO:
kód
RC1231
RC1246A

název biocentra
Vrátenská hora
Loužek

dotčené území obcí
Doksy
Rakousy, Turnov

RC1253 - ve sloupci dotčené území obcí se zrušuje text: Rychnov u Jablonce nad Nisou
RC1257 - ve sloupci dotčené území obcí se zrušuje text: Stráž pod Ralskem
RC1259 - ve sloupci dotčené území obcí se zrušuje text: Hamr na Jezeře
RC1302 - ve sloupci dotčené území obcí se vkládá text: Dubá
RC1304 - ve sloupci dotčené území obcí se vkládá text: Blíževedly
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RC1356 - ve sloupci dotčené území obcí se vkládá text: Volfartice
RC1913 - ve sloupci dotčené území obcí se zrušuje text: Liberec
REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY (RK)
RK04 - ve sloupci dotčené území obcí se zrušuje text: Jablonné v Podještědí
RK556 - ve sloupci dotčené území obcí se zrušuje text: Slunečná
Vkládá se nové VPO:
kód
RK599

dotčené území obcí
Kravaře

Zrušuje se VPO:
kód
RK605

dotčené území obcí
Zahrádky

RK609 - ve sloupci dotčené území obcí se zrušuje text: Zahrádky
RK613 - ve sloupci dotčené území obcí se zrušuje text: Blatce
Vkládá se nové VPO:
kód
RK627

dotčené území obcí
Dubá

RK670 - ve sloupci dotčené území obcí se zrušuje text: Líšný
RK672 - ve sloupci dotčené území obcí se vkládá text: Veselá
RK705 - ve sloupci dotčené území obcí se vkládá text: Jilemnice
Úkoly pro územní plánování:
Text odstavců prvních dvou odrážek se zrušuje:
Za text odstavce poslední odrážky se vkládá nový odstavec (odrážka) ve znění:
jako VPO vymezovat prvky ÚSES, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně
zajistit.

G.3

VYMEZENÍ PLOCH PRO STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A
BEZPEČNOSTI STÁTU

Z70

Vymezit plochu nadmístního významu pro stavby a opatření k zajišťování
bezpečnosti státu.

Zásada Z70 včetně nadpisu se zrušuje.
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V nadpisu kapitoly H. se zrušuje text: NADMÍSTNÍHO

VÝZNAMU

V nadpisu kapitoly H. se za slovo OBNOVY doplňuje text: A

H.

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA
PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A
PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACI
PŘIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM
SÍDELNÍ STRUKTURY

ROZVOJE

KOORDINACI ÚZEMNĚ
NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ
OBCÍ,
ZEJMÉNA
S
OBNOVY A ROZVOJE

Zrušuje se text: POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚPD OBCÍ
V textu zásady Z71 se za slovem požadavky zrušuje text: nadmístního významu
Z71

Zohlednit požadavky vymezené v ZÚR LK na koordinaci územně plánovací činnosti v
ÚPD dotčených obcí.

Úkoly pro územní plánování:
Do odstavce a) se vkládá druhá věta ve znění:
Všechny prvky zpřesňované v územních plánech označovat shodně dle kódů ZÚR LK.
V odstavci b) se za slovem asanací zrušuje text: nadmístního významu
V následující tabulce jsou uvedené jen obce, kde je změna ve VPS, VPO, která je označena:
přeškrtnutý text se zrušuje,
tučným písmem zvýrazněný text se vkládá.
ORP

Bezděz
Blatce
Blíževedly

D14A

Doksy

PUR01, PUR02,
E10_PUR02, E3
D33, D39
PUR03
E10_PUR03
D03, S11_D03/1, PUR03
D05B, D33, D34 E10_PUR03, E6
D39
D14, D14A, D21 E5A, E19A

Dubá

D04

Dubnice

Horní Police

PUR03
P02, P52
E10_PUR03
D39
PUR03
E10_PUR03
D12B
PUR01, PUR02,
PUR03,
E10_PUR02,
E10_PUR03, E3,
E4, E5A, E6
D03, S11_D03/1, E7
P08, P44, P54
D05B
D19A, D34, D39
P16

Jestřebí

D05B, D50, D74

Brniště
Česká Lípa

Česká Lípa

plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření (kód)
technická
protipovodňová
doprava
ÚSES
infrastruktura
ochrana

dotčená obec

Hamr na Jezeře
Holany

Horní Libchava

D13A+D47

E5A
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P13, P55
P15, P38, P39,
P54

K18B, RC1244, RK676
NC41, RC1287, RK613, RK631
RC1302, RC1304, RK608,
RK609, RK614
RC06, RK04, RK05, RK641,
RK658
RC1366, RK559, RK606

NC42, K18B, RC382, RC1231,
RC1242, RC1301, RK611,
RK612
RC1286, RC1287, RC1288,
RC1302, RK613, RK614,
RK626, RK627
K34B, RK05, RK643
K34B, RC1258, RC 1259,
RK663
RC1304, RC1309, RK604,
RK609

K5MB, RC1307
RC382, RC 1301, RK610,
RK611
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ORP

plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření (kód)
technická
protipovodňová
doprava
ÚSES
infrastruktura
ochrana

dotčená obec
Kozly

Kravaře

D13A, D47

Kvítkov

RC01, RK602

RC11, RC1305, RK599,
RK602, RK603

Mimoň

D33,D39, D52C

P13, P14

RC1257, RC1914, RK658

Noviny pod Ralskem
Nový Oldřichov
Okna
Pertoltice pod Ralskem
Provodín
Ralsko

D33, D39

P55

RC1257, RK04, RK658
RC1358, K5MB

D14A
D33, D39

P13, P55

RC1914, RK658
RC382
NC42, K33B, K34B, RC1240,
RC1257, RC1258, RC1366,
RC1794, RC1795, RK658,
RK663, RK664

Sosnová

D05B

Stráž pod Ralskem

D39

P30

RC1257, RC1258, RK660

Stružnice

D19A, D34, D39

P16

Stvolínky

D13A, D47

PUR01, PUR02,
PUR03,
E10_PUR02,
E10_PUR03, E3,
E4, E5A, E6

K5MB, RC01, RC1306, RK556,
RK601, RK602
RC1304, RC1306, RK602,
RK603

Velenice
Volfartice
Zahrádky

P23
D03 S11_D03/1
D05B, D12B

E7
E5A

Zákupy

D33, D39, D51A

RC1262, RK641
K5MB, RC1356, RK556
RC382, RC1309, RK604,
RK605, RK609, RK610,
NC42, RC1262, RC1366,
RK606
K5MB, RC11, RC1305,
RC1306, RC1307, RC1357,
RK603
NC83, NC84, K23H, RK645
K26MH, RC1279, RC1787,
RK15, RK634, RK635
K24MB
K25MH
NC68, NC84, K24MB

Žandov

Bílý Potok
Černousy
Dětřichov
Dolní Řasnice
Frýdlant

Habartice
Hejnice

Frýdlant

PUR01, PUR02,
PUR03,
E10_PUR02,
E10_PUR03, E3,
E4, E6
PUR01, PUR02,
E10_PUR02, E3,
E4
PUR03
E10_PUR03, E6

Heřmanice
Horní Řasnice
Krásný Les
Kunratice

D17A, D39, D52D B011)

PUR03
E10_PUR03
PUR03
E10_PUR03

PUR03
E10_PUR03
D03 S11_D03/1, E4
D19A, D34 D39

Višňová

P16

P18
P20

D27 ŽD8_D27
D08D08B

P35
P17
P18

D08 D08B, D09
D09D, D24 D24A,
D27ŽD8_D27

P31
P18

D42

D08

P34
P17
P17
P19

D24 D24A, D27
ŽD8_D27

Lázně Libverda
Nové Město pod
Smrkem
Raspenava

P23

P32

D09 D09D, D27,
ŽD8_D27 D42
D27 ŽD8_D27

P18
P19, P33
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RC1279
NC84, K19H, RC07, RC08,
RC15, RK10, RK11, RK12,
RK13
RC1276, RC1788, RK636
NC68, K25MH, RK08
NC68, K24MB
NC83, NC84, K23H, K23MB,
RC1275
NC83, K23H, K23MB, RC1275,
RC1276, RK09, RK637
NC84, RC09, RK08, RK09
NC68, K26MH, RC1279,
RC1787
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ORP

dotčená obec
Bedřichov
Jablonec nad Nisou

Janov nad Nisou
Jablonec nad Lučany nad Nisou
Nisou
Nová Ves nad Nisou
Pulečný
Rádlo
Rychnov u Jablonce
nad Nisou
Čistá u Horek
Horka u Staré Paky
Jablonec nad Jizerou

plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření (kód)
technická
protipovodňová
doprava
ÚSES
infrastruktura
ochrana
D42
D07, D11A, D40, E14C, E26,
D42
VTL1A

P37
P09, P28, P43
P37

D40
D07, D40, D42

VTL1A
P43
E14C

D40, D42
E11A, E14C
D15D D15C
D15D D15C
D41A, D42

P28

P05_4

K22MB, K30MB, K30V,
RC1221, RC1222, RC1658
RK705, RK706
RC1204, RK728
RK705
K27V, K30MB, K30V, RC1658,
RC1661
K30V, RC1660, RK705
K22MB, K30MB, K30V,
RC1221, RC1659
K27V, K30MB, K30V, RC384,
RC1658, RC1661
RK705
RK707
K30V, RC1220, RC1659,
K22MB, RC384, RC1222,
RK701, RK702
RC1247, RK668

P09

K19MB, RC143, RC1272,
RC1790, RK639
RC02, RC1247, RK07, RK666

Jilemnice
Levínská Olešnice
D15D
Martinice v Krkonoších D64
Paseky nad Jizerou
D41A
Jilemnice

Peřimov
Poniklá

D41A
D41A

Rokytnice nad Jizerou

D41A, D42

Roztoky u Jilemnice
Studenec
Víchová nad Jizerou
Vítkovice

D64
D15D D15C
D41A
D42

Bílá

D23 D23A, D26
ŽD8_D26D
D02, D28, D40,
D42
D23 D23A

Bílý Kostel nad Nisou
Český Dub

Dlouhý Most
Hodkovice nad
Mohelkou
Hrádek nad Nisou
Chotyně
Chrastava
Jablonné v Podještědí
Liberec
Janův Důl
Jeřmanice
Kryštofovo Údolí
Křižany
Liberec

Mníšek

Nová Ves
Oldřichov v Hájích

D26 ŽD8_D26D
D42
D26 ŽD8_D26D

PUR03
E10_PUR03

PUR03,
E10_PUR03,
E35A, E17A
E11A
PUR03,
E10_PUR03,
E11A

D02, D28, D43,
D40, D42, D43
D02, D28, D40,
D42
D28, D40, D42
V3A
S11_D03/2a,
S11_D03/3, D22,
D33, D42
D16A, D39
PUR03
E10_PUR03
D42
D16A, D28, D42
D16A, D42
D08, D08B,
D11A, D16A, D26
ŽD8_D26D, D27
ŽD8_D27, D28,
D37 D39, D40,
D42
D08 D08B,
ŽD8_D27 D27,
D42
D08 D08B, D42
D27 ŽD8_D27
D42

K19MB, RC13, RK668

P09, P53
P09

K19MB, K34B, RC143,
RC1273, RC1790, RK638
RK638

P09
P12, P56

K19MB, RC1271, RK640
K19MB, K34B, RC06, RC388,
RC1273, RC1274, RK04,
RK05, RK641
RC1260, RK661, RK662

P09, P42
P52, P57

K19MB
K19MB, K34B, RC1270,
RC1792, RK643
K19H, K19MB, RC387,
RC1267, RC1268, RC1361,
RC1913, RK640, RK646

E12B, E12C, E23, P09, P42, P45,
E23A, E25, E38, P46, P47, P48,
E39A, E39B,
P49, P50, P51
VTL2A, V3A
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K19H, RC07, RC1667, RK14
K19MB, K19H, K22MB, RC12,
RC1267, RK647
K19H, RC1266, RK647
RC1668, RK647, RK648
K22MB
K22MB
K19MB, K22MB, RC1253
K19MB, K22MB, RC13,
RC1252, RC1253, RK669

P03

K19MB, RC05, RC1667

P03
P03

RC1913, RK640
NC84, K19MB, RC05
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ORP

Osečná
Proseč pod Ještědem

Rynoltice

Chotovice
Krompach
Kunratice u Cvikova
Mařenice

D42
S11_D03/2A
D42

Šimonovice

Nový Bor
Okrouhlá
Polevsko
Prysk
Radvanec
Skalice u České Lípy
Sloup v Čechách
Slunečná
Svor

P57

K34B, RC02, RC1259,
RC1260, RK06, RK07, RK661
K19H, K19MB, RC1978, RK07

K19MB, K34B, RC143,
RC1272, RK642
P09, P45

P57

K19H, K19MB, RC1361,
RC1978, RK07, RK662
K19H, K19MB

P22, P24, P36

K19MB, RC1354, RC1360,
RK02, RK558, RK641

P40

E25_E8C

S11_D03/1, D25 E7, E18,
E25_E8C
D03 S11_D03/1 E25_E8C, E7

P22, P36
P21
P25, P40

P25
D63
D03 S11_D03/1
D03 S11_D03/1
D25

E25_E8C
E7
P40

Bělá
Benešov u Semil
Bystrá nad Jizerou

D03 S11_D03/1, E25_E8C
D06A, D42 D63
D31
D41A
D41A

Háje nad Jizerou
Chuchelna

D41A
D31A D31

Košťálov
Libštát
Lomnice nad Popelkou
Semily

D31A D31 D41A
D31
D61
D31A, D31,
D41A, D58, D59
D31A, D31 D41A
D61

Slaná
Stružinec
Veselá
Záhoří

Tanvald

PUR03
E10_PUR03
PUR03
E10_PUR03,
E35A

Cvikov

Světlá pod Ještědem

Semily

D16A, D17A,
D39, D62
D23 D23A, D42

S11_D03/3, D33,
D42
D08, D27,
E24, E38
ŽD8_D27, D28,
D40
D16A, D39, D42 PUR03
E10_PUR03
D26 ŽD8_D26D E11A
D42
D42

Stráž nad Nisou

Nový Bor

plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření (kód)
technická
protipovodňová
doprava
ÚSES
infrastruktura
ochrana

dotčená obec

P05_3

D31A, D31 D41A

Albrechtice v
Jizerských horách
Desná
Harrachov

D42

Kořenov

D41A, D42

Smržovka
Tanvald
Velké Hamry

D07, D40, D42
D07, D42

D42
D42, D45

P01

K19H, K19MB
RK641
K19H, K19MB, RC14, RC388,
RC1359, RC1791, RK02, RK03
RC1355, RK557, RK558
K5MB, RC03
K5MB, RC03, RK557
NC82, K5MB
RK558
K5MB
RC1354, RK558
K5MB, RC1356, RK556
K5MB, RC04, RC1355, RK01,
RK02, RK557, RK558
RK727, RKH013
K30V, RC1219
K30MB, K30V, RC1219,
RK704, RK713
K30MB, K30V, RK704
NC44, K30MB, RC1245,
RK672
RC1219, RC1660, RK713
RC1207, RK713, RK727
RC1206, RC1662, RK699
NC44, K30MB, K30V
K30MB, K30V, RC1219
RC1662, RK672
RC1662, RK699, RK672
NC44, K31MB, RC1245,
RK671
RC10, RC1264, RC1265,
RK649, RK650, RK651
RC10, RK652
K27V, K27H, K30MB, K30V,
RC384, RK653
NC83, K22MB, K27V, K30MB,
RK13, RK652

VTL1A, VTL3
P01
VTL3
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K22MB, RC1224
K22MB, RC1224, RC1254,
RK700
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ORP

dotčená obec
Čtveřín

plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření (kód)
technická
protipovodňová
doprava
ÚSES
infrastruktura
ochrana
D26 ŽD8_D26D,
ŽD8_D26/2

Frýdštejn

Holenice
Hrubá Skála
Karlovice
Ktová
Lažany
Turnov
Malá Skála
Mírová pod Kozákovem
Modřišice
Ohrazenice
Paceřice
Pěnčín
Přepeře
Příšovice
Radimovice
Rakousy
Rovensko pod
Troskami
Svijany
Sychrov
Turnov

Železný Brod

PUR03
E10_PUR03
E11A

RC13, RC1251, RK669

RC1206, RK699
RC386, RC1233, RK685,
RK686
K31B, RC386, RK685

D29A D29
D29A D29
D29A D29
D26 ŽD8_D26D,
ŽD8_D26/2
D31A, D31 D41A E13B

D41A
D26 ŽD8_D26/2
D26 ŽD8_D26D
ŽD8_D26D
D26 ŽD8_D26/1, E36_37, E21
ŽD8_D26/2 D41A
D26 ŽD8_D26D,
ŽD8_D26/1 D41A
D31A, D31 D41A
D29A D29
D26 ŽD8_D26D,
ŽD8_D26/1
ŽD8_D26D
D26 ŽD8_D26/1,
ŽD8_D26/2,
D29A, D31A,
D29, D31 D41A

P05_1, P05_2
P05_1
P05_1

K31V,N, RC1251, RK670
K31B, K31MB, RC1245,
RC1246, RK671
K31MB, K31V,N
RC1247

P05_1

K31MB, K31V,N, RC1664

P05_1

K31V,N, RC1664

P29
P05_1

RC1247
K31MB, K31V,N, RC1246A

P05_1

K31V,N,

P29

RC1247, RK668

P05_1

K31V,N, RC386, RC1246A,
RK675

P29
P05_1

RC1247,
K31V,N, RC1664,
RC1247
K31MB, RC1249, RC1250,
RC1666, RK670, RK671
K31MB, K31V,N, RC1250,
RK670
K22MB, RC1665
K22MB
NC44, K31MB, K31V,N,
RC1250

Vlastibořice
Všeň
Žďárek

D26 ŽD8_D26D

Koberovy

D31A,D31 D41A

P05_2

Líšný

D31A, D31 D41A

P05_2

Pěnčín
Zásada
Železný Brod

VTL3
VTL3
D31A, D31 D41A E13B, E20A

P05_2, P41

PUR03
E10_PUR03

Zrušuje se text pod tabulkou: Poznámka: B011) - plocha pro zajištění obrany a bezpečnosti státu
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V odstavci c) se v závorce za slovem koridorů zrušuje text: nadmístního významu
Text řádku (označení územní rezervy D01B) se nahrazuje textem:
ozn. ÚR

popis ploch a koridorů

ORP

SILNIČNÍ DOPRAVA
S5_D01B1 kapacitní silnice S5, úsek Ohrazenice - Turnov
Turnov - Rovensko pod Troskami hranice LK

dotčené obce
Karlovice, Ktová, Lažany, Mírová pod
Kozákovem, Rovensko pod Troskami,
Ohrazenice, Přepeře, Radostná pod
Kozákovem, Rovensko pod Troskami, Turnov,
Žernov

Zrušují se řádky textu (označení územní rezervy D15C, D16):
D15C
D16

silnice I/16, přeložka Horka u Staré Paky
silnice II/272, úsek Liberec - Osečná

Jilemnice
Liberec

Horka u Staré Paky
Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Osečná,
Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem

Vkládá se nový řádek (označení územní rezervy D09R) ve znění:
D09R

silnice I/13, obchvat Frýdlantu (variantní Frýdlant
řešení)

Frýdlant

Zrušuje se řádek textu (označení územní rezervy D18D):
D18D

silnice II/283, úsek Semily - Turnov, Turnov,
propojení měst
Semily
(při realizaci jižní varianty kapacitní
silnice S5)

Karlovice, Mírová pod Kozákovem, Radostná
pod Kozákovem, Semily, Slaná, Stružinec,
Tatobity, Turnov

V řádku (označení územní rezervy D48) se vkládá do sloupce dotčené obce text: Smržovka
V řádku (označení územní rezervy D49) se text D49 nahrazuje textem: D49A
Zrušují se řádky textu (označení územní rezervy D26R, D33A, D33B):
D26R

D33A,
D33B

železniční spojení Praha – Mladá Turnov
Boleslav – Liberec, úsek PříšoviceČtveřín
železniční spojení Liberec - Česká Lípa, Liberec
úsek Bílý Kostel nad Nisou - Rynoltice,
variantní řešení

Čtveřín, Lažany, Pěnčín, Příšovice

Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou,
Rynoltice
Bílý Kostel nad Nisou, Rynoltice

Vkládají se nové řádky (označení územní rezervy D33C, D33R) ve znění:
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
D33C
železniční spojení Liberec – Česká Lípa, Liberec
úsek Bílý Kostel nad Nisou - Rynoltice
D33R
železniční spojení Liberec – Česká Lípa, Česká Lípa
úsek Zákupy - Mimoň

Bílý Kostel nad Nisou, Rynoltice
Bohatice, Mimoň, Zákupy

V řádku ZÁSOBOVÁNÍ VODOU se zrušuje text: ÚZEMNÍ REZERVY
V řádku (označení územní rezervy V1) se vkládá do sloupce dotčené obce text: Bedřichov
Zrušuje se řádek textu (označení územní rezervy V2A):
V2A

vodovodní přivaděč ÚV Harrachov - Tanvald
Rokytnice nad Jizerou
Jilemnice

Harrachov, Rokytnice nad Jizerou

Zrušuje se řádek textu ENERGETIKA.
Zrušuje se řádek textu (označení územní rezervy E8B):
E8B

územní rezerva - vedení VVN 110 kV, Nový Bor
úsek TR Nový Bor - hranice LK
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Vkládá se nový odstavec d) včetně tabulky ve znění:
d)
Koordinaci dílčích pěších, cyklistických, lyžařských event. vodních tras vymezovaných dle
v ZÚR LK schematicky zobrazených multifunkčních turistických koridorů (viz schéma
Kategorizace středisek a center cestovního ruchu, multifunkční turistické koridory) zajistit v
rozsahu dotčených obcí dle následující tabulky:
KORIDORY PRO TURISTICKOU DOPRAVU
kód
D39

popis - lokalizace
multifunkční turistický koridor - Ploučnice

D40

multifunkční turistický koridor - Lužická Nisa

D41A

multifunkční turistický koridor - Jizera

D42

multifunkční turistický koridor - Nová
Hřebenovka, severní a jižní větev

D42A

multifunkční turistický koridor - Nová
Hřebenovka, úsek v Krkonoších
multifunkční turistický koridor Sv. Zdislavy

D73

dotčená území obcí
Brniště, Česká Lípa, Hamr na Jezeře, Horní Police, Janův
Důl, Liberec, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Osečná,
Pertoltice pod Ralskem, Ralsko, Stráž pod Ralskem,
Stružnice, Světlá pod Ještědem, Zákupy, Žandov
Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně,
Chrastava, Jablonec nad Nisou, Liberec, Lučany nad Nisou,
Nová Ves nad Nisou, Rádlo, Smržovka, Stráž nad Nisou
Benešov u Semil, Bystrá nad Jizerou, Háje nad Jizerou,
Košťálov, Jablonec nad Jizerou, Koberovy, Kořenov, Líšný,
Malá Skála, Modřišice, Paseky nad Jizerou, Peřimov,
Poniklá, Přepeře, Příšovice, Rakousy, Rokytnice nad
Jizerou, Semily, Slaná, Turnov, Víchová nad Jizerou,
Záhoří, Železný Brod
Albrechtice v Jizerských horách, Bedřichov, Bílý Kostel nad
Nisou, Cvikov, Desná, Dlouhý Most, Hejnice, Hrádek nad
Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonec nad Nisou, Jablonné v
Podještědí, Jeřmanice, Krompach, Kryštofovo Údolí,
Křižany, Kořenov, Liberec, Mařenice, Mníšek, Nová Ves,
Nová Ves nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Proseč pod
Ještědem, Rádlo, Raspenava, Rynoltice, Smržovka, Světlá
pod Ještědem, Svor, Šimonovice, Tanvald
Harrachov, Jablonec nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou,
Vítkovice
Bílý Kostel nad Nisou, Cvikov, Jablonné v Podještědí,
Kamenický Šenov, Kunratice u Cvikova, Nový Bor,
Polevsko, Rynoltice, Svor, Velký Valtinov

Za tabulku se vkládá Poznámka ve znění:
Poznámka:
Další požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně
plánovací dokumentaci obcí jsou předmětem zásad v jednotlivých částech ZÚR LK.
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Územní studie

Text názvu kapitoly I. se nahrazuje textem:

I.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH SE
UKLÁDÁ PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ
STUDIÍ

Text zásady Z72 se nahrazuje textem:
Z72

Vymezit území vybraných ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn
jejich využití územní studií.

Zrušují se územní studie:
Označení
Název

US1
Prověření rozvoje potenciálu cestovního
cestovního ruchu Frýdlantsko a Jizerské hory

Označení
Název

US2
Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za
Ještědským hřbetem

Označení
Název

US3
Řešení železničního napojení Libereckého kraje na Ústecký
kraj a na I. železniční koridor

Označení
Název

US4
Řešení zásobování pitnou vodou specifické oblasti SOB4
Frýdlantsko

Označení
Název

US5
Řešení zásobování pitnou vodou SV části Semilska

ruchu

oblastí

Vkládá se nová územní studie ÚS6 ve znění:
US6
Řešení koordinace územního rozvoje sídelní aglomerace
Liberec – Jablonec nad Nisou
Vymezení (dotčené obce)
Bedřichov, Bílý Kostel nad Nisou, Dalešice, Dlouhý Most, Janov
nad Nisou, Jeřmanice, Jablonec nad Nisou, Chrastava, Hodkovice
nad Mohelkou, Kryštofovo Údolí, Liberec, Lučany nad Nisou,
Maršovice, Mníšek, Nová Ves, Nová Ves nad Nisou, Oldřichov
v Hájích, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Stráž
nad Nisou, Šimonovice
Základní údaje (vymezení obsahu ÚS, stanovení Prověřit možnosti územního rozvoje s ohledem na potenciál území,
cíle prověření)
ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
území.
Prověřit možnosti funkčních a technických souvislostí posílení
koheze území aglomerace a koordinace jeho rozvoje v závislosti
na významu a rozvojovém potenciálu jednotlivých obcí.
Formulovat priority udržitelného rozvoje tohoto území.
Řešit vymezení zón pro kvalitní bydlení a rekreaci, zón pro rozvoj
ekonomického potenciálu vždy v kontextu širších vazeb na okolní
území.
Prověřit problematiku veřejné infrastruktury, zejména ve struktuře
nadmístního významu a s ohledem na vhodnou integraci investic.
Řešit koncepci uspořádání krajiny včetně vymezení zón sídelní a
krajinné zeleně, zón rekreace, navrhnout opatření zajišťující
prostupnost území.
Lhůta
pro
pořízení
ÚS,
její
schválení do 6 let od vydání AZÚR LK č.1
pořizovatelem a vložení dat o této studii do
evidence Územně plánovací činnosti
Označení
Název

71

Návrh AZÚR LK č.1

Údaje o počtu listů a výkresů AZÚR LK č.1

J.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ AKTUALIZACE Č.1
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE

Textová část Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje obsahuje 72 číslovaných
stran textu a 4 grafická schémata velikosti A3.
Grafická část Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje obsahuje 4 výkresy o
velikosti 1268x880 mm.
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