
                                                            
 

Hromadná námitka k návrhu konceptu územního plánu města Liberce 
 
Já, níže podepsaný, souhlasím s podáním námitky k návrhu konceptu územního plánu města Liberce 
prostřednictvím zástupce veřejnosti, pana Mgr. Jana Korytáře, trvalé bydliště Svobody 243/58, 
Liberec 15, 460 15. 
 
Tato komplexní námitka se vztahuje k celému území města Liberce a vychází z našeho přesvědčení, že 
pro nás jako obyvatele Liberce je důležitější zachování a rozvoj kvality každodenního života v našem 
městě, než pokračování dosavadního nekoncepčního stavebního rozvoje téměř za každou cenu. 
Žádáme proto, aby byl tento koncept územního plánu přepracován v následujících oblastech: 
zachování ploch zahrádkářských osad, zachování dostatečných ploch volné krajiny, zmenšení rozsahu 
ploch určených k zástavbě, vytvoření uceleného a funkčního systému ploch veřejné zeleně, zachování 
přístupnosti a prostupnosti krajiny, přehodnocení umístění a formy lokálních center a přehodnocení 
navrhovaného systému nových ploch určených zejména pro individuální automobilovou dopravu.  
 
Podrobnější zdůvodnění této námitky je v příloze, dále na www.zmenaproliberec.cz, 
www.nasliberec.cz, kde jsou ke stažení také podpisové archy. Tyto dodejte nejpozději do pátku 27. 
května do 12 hodin do kontaktního centra v knihkupectví J. Fryče v Pražské ulici nebo poštou na 
adresu: Jan Korytář, Aloisina Výšina 629, 460 15 Liberec 15. 
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Podrobné zdůvodnění navrhovaných připomínek: 
 
Zahrádkářské osady 
 
V konceptu územního plánu byla zrušena kategorie zahrádek (ZC, ZZ, ZO) a nahrazena 
jinými funkčními plochami BS (plochy smíšené obytné), RS (plochy rekreace a sportu), SC 
(plochy smíšené centrální) a VZ (plochy veřejných prostranství zeleň). Zrušení kategorie 
zahrádek tak vytváří možnost spekulací s pozemky a rozpad struktur nyní funkčních osad, 
které mají kromě nezanedbatelné rekreační funkce i další klady jako je například zvyšování 
biodiverzity ve městě. Jedná se o činnost běžnou i jinde v západní Evropě a v ČR umožňuje 
krátkodobou a dostupnou aktivní rekreaci hlavně pro obyvatele sídlišť a nájemních bytů, kteří 
jiné podobné možnosti nemají. Žádáme proto o zachování ploch zahrádkářských osad 
v územním plánu v kategorii zahrádkářských osad, která zabezpečí jejich další 
bezproblémové fungování i v dalších letech.  
 
 
Nová zástavba a úbytek volné krajiny 
 
Navrhované rozvojové plochy určené k zastavění jsou příliš rozsáhlé. Navýšení o cca 11.000 
bytových jednotek při růstu obyvatel o cca 5.000 – 6.000 se nám jeví jako nevhodné a 
neodůvodněné. Velké množství rozvojových ploch je přitom v okrajových částech Liberce na 
dosud „zelených loukách“. Tento rozvoj je v některých místech i ve střetu se zájmy ochranou 
přírody a krajiny prostorově (prolomení hranic CHKO Jizerské hory a Přírodního parku 
Ještěd) nebo funkčně (ochrana chráněných rostlin a živočichů na rozvojových lokalitách). 
Navrhujeme proto přehodnotit a zmenšit velikost rozvojových ploch a to zejména 
s ohledem na zachování kvality života stávajících obyvatel v jednotlivých lokalitách a 
ochranu životního prostředí a krajinného rázu. Stejně, jako je dnes všeobecně přijímaným 
konceptem to, že není možné stavět v lese, bylo by vhodné, aby stejné ochrany začaly požívat 
i louky, nebo alespoň část z nich, protože též přirozeně patří k naší krajině a měly by být 
v dostatečné míře zachovány i pro další generace. 
 
  
Nedostatečně vymezený systém zeleně 
 
Absence speciálního výkresu zeleně znemožňuje představu o tom, zda nový územní plán 
vytváří předpoklady pro vytvoření uceleného a funkčního systému zejména veřejně dostupné 
zeleně. Není zřejmé, jestli existuje propojený systém, který by umožňoval nejen prostupnost 
pro volně žijící zvířata, ale zajišťoval by i dostatek veřejně přístupných ploch pro obyvatele 
města. Biocentra a biokoridory jsou v mnoha případech lidem nepřístupné a tak nevyužitelné 
pro každodenní rekreaci. Navrhujeme proto zpracovat ucelený výkres zelených ploch, 
který by měl zahrnovat různé kategorie zeleně (veřejně přístupná, nepřístupná, 
soukromá, městská, parková, krajinná apod.) tak, aby vznikl ucelený systém, který bude 
plnit všechny potřebné funkce jak pro ochranu přírody, tak zejména pro každodenní 
rekreaci obyvatel města. Realizace výkresu také ukáže, zda je zeleň v konceptu ÚP spíše 
zaplněním zbytkových ploch nebo promyšleným a uceleným systémem.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Prostupnost krajinou  
 
Zachování možnosti dostat se bez větších překážek pěšky z jedné části města do druhé, včetně 
přístupu do příměstské krajiny, bývá při rozvoji města opomíjena. Ani navržený koncept tuto 
problematiku neřeší dostatečně. Je proto zapotřebí současnou situaci lépe zmapovat a řešit 
koncepčně tak, aby zde byly vytvořeny předpoklady právě pro zajištění této 
prostupnosti a přístupnosti. Některé části krajiny v příměstských částech Liberce se 
v minulých letech staly špatně přístupné či zcela nepřístupné a navržený koncept ÚP 
v některých okrajových částech vytváří podmínky pro vznik dalších špatně nebo zcela 
nepřístupných ploch. Jsme přesvědčeni, že nový územní plán by tento problém měl lépe řešit 
a ne prohlubovat. S tím je spojena i problematika zastavování ochranného pásma lesa, které 
by bylo vhodné označit přímo v územním plánu jako pásmo nezastavitelných ploch. Tato 
problematika by měla být nadále řešena a zapracována do pokynů pro úpravu konceptu ÚP. 
 
Nová lokální centra  
 
Jako diskutabilní vidíme přínos vytvoření jedenácti urbanistických sektorů a hledání jejich 
jednotlivých specifik. Domníváme se, že v konceptu deklarovaná polyfunkčnost území je 
správnou snahou o vytvoření přívětivého bydlení ve všech částech města, přesto, že jednotlivé 
části mají své možnosti i limity a někde musí být umístěna vybavenost nadmístního významu. 
Jako pozitivní vnímáme snahu o podporování lokálních center v přirozených spádových 
oblastech původně samostatných obcí, která vytvářejí podmínky pro přenos části funkcí 
každodenního života ze středu města, zejména občanského vybavení a odlehčují tím dopravě. 
Považujeme ale za nevhodné vytváření podmínek pro nová lokální centra v blízkosti 
center původních čtvrtí či v blízkosti nedávno vzniklých center velkých sídlišť, která  
trpí vznikem velkých monofunkčních obchodních zón. Postrádáme hlubší analýzu vztahů 
rozmístění nových center a dané regulativy považujeme za obecně zvyšující zástavbu a 
koncentraci, což za jasně definovaných podmínek může být přínosné, ale jejich současná 
volnost vede k oprávněné obavě obyvatel o dosavadní kvality prostorů.  
 
Doprava 
 
Některá nově navrhovaná dopravní řešení vidíme jako zbytečná až škodlivá, umožňující další 
nárůst individuální automobilové dopravy a přinášející zhoršení kvality života do míst jejich 
výstavby nebo znehodnocení jejich rekreačních a ekologických funkcí. Preferujeme takové 
nastavení dopravního systému města, které nepovede k nárůstu individuální automobilové 
dopravy. Žádáme proto přepracování konceptu územního plánu tak, aby nevytvářel 
předpoklady pro další růst individuální automobilové dopravy, a to jak v oblasti 
rozmístění a charakteru nových rozvojových ploch, tak také v oblasti samotných 
dopravních staveb. Preferujeme taková řešení, kde se město nebude přizpůsobovat 
automobilové dopravě, ale kde se doprava a nová zástavba bude přizpůsobovat městu. 
Žádáme také prověření alternativních řešení na problematických místech, která byla 
identifikována na veřejných setkáních v jednotlivých čtvrtích. 
 
Celkově jsme přesvědčeni, že výše uvedené připomínky vytvářejí lepší 
předpoklady pro trvale udržitelný rozvoj Liberce i kvalitu života pro jeho 
obyvatele než současná podoba návrhu konceptu územního plánu našeho 
města a zároveň že je nutné i nadále hledat řešení konkrétních míst i 
celkové koncepce rozvoje města v součinnosti s těmi, pro koho se nový 
územní plán vytváří v první řadě, tedy s jeho obyvateli. 


