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F.2.4 PŘEHLED PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

F.2.4.0 
ZÁKLADNÍ VYBAVENOST ÚZEMÍ 
představuje obecný výčet podmíněně přípustných pozemků, staveb, zařízení a jiných opatření, které bezprostředně souvisí 
s hlavním nebo přípustným využitím a proto mohou v souladu s charakterem území a za podmínek neodporujících hlavnímu a 
přípustnému využití tvořit jeho součást, 
pokud jsou stavby, zařízení a jiná opatření součástí hlavního, přípustného nebo podmíněně přípustného využití dané plochy, je jejich 
posuzování jako základního vybavení irelevantní 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 
terénní úpravy 
kromě úprav, které podstatně mění reliéf a odtokové poměry 
s vyloučením těžebních prací a skládek odpadů 
násypy, opěrné zdi, hráze, propustky a přemostění související se 
stavbami na vlastních i sousedních plochách 
krajinné úpravy - ochrana přírody a krajiny 
vodní toky a vodní nádrže do 2000 m2 jednotlivé plochy 
parkové, sadovnické a zahradnické úpravy 
pobytové louky 
plošné a liniové prvky ochranné a doprovodné zeleně 
pozemky tvořící prvky ÚSES 
místní dopravní infrastruktura 
pasáže a průchody, průjezdy ve stavbách, můstky, lávky 
účelové pozemní komunikace 
obslužné komunikace případně s vyloučením motorové dopravy, 
veřejná prostranství 
zastávky VDO 
odstavování OA – nekrytá stání 
odstavování techniky policie, HZS a lékařské pomoci 
místní technická infrastruktura 
liniové stavby přípojek a plošně nenáročná zařízení do 100m2 
vodovodů 
kanalizace 
produktovodů 
energetických zařízení vč. obnovitelných zdrojů energie 
elektronických komunikací 
osvětlení 
odstraňování odpadů 
hospodaření, správa a údržba 
podružné stavby pro vodní, zemědělské a lesnické hospodaření, 
výkon myslivosti, skladování a manipulaci nesloužící pro hořlavé, 
chemické látky, které mohou způsobit znečištění životní. prostředí 
technologická zařízení 
rekreační a volnočasové aktivity 
atletické, lyžařské, cyklistické a jiné sportovní nemotoristické 
stezky, naučné stezky s doprovodnými informačními zařízeními 
přírodní hřiště 
mobiliář, drobná architektura 
podružné stavby pro obsluhu, občerstvení, fyzickou i duchovní 
hygienu, ekologická a informační centra 
kulturní dědictví 
relikty historických staveb 
informační zařízení sloužící pro zlepšení podmínek rekreace a 
cestovního ruchu do 4 m2 informační plochy 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 
odstraňování jejich důsledků 
ochrana území před hlukem, exhalacemi 
integrované stavby a zařízení pro : 
bydlení správce 
občanské vybavení 
drobnou výrobu 
nekomerční samozásobitelskou pěstitelskou, chovatelskou činnost 
oplocenky a ohradníky 

nelze je odůvodněně umístit v příslušných plochách pro ně 
primárně určených, 
charakterem a velikostí odpovídají charakteru a velikosti dané 
plochy, 
budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost dané 
plochy, 
budou uplatněny podmínky prostorového uspořádání 
odpovídající podmínkám prostorového uspořádání dané 
plochy, 
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště, 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a odtokové 
poměry a prostupnost krajiny, 
na území CHKO JH a Přírodního parku Ještěd nebude 
narušena ekologická funkce krajiny, 
na území CHKO JH a Přírodního parku Ještěd se nepřipouští 
větrné elektrárny a samostatně stojící fotovoltaické elektrárny, 
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F.2.4.1 
BO – BYDLENÍ VŠEOBECNÉ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 

trvalé bydlení 
rodinné domy 
bytové domy 
domy smíšené funkce 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
specifické bydlení (zejména) 
domovy důchodců, 
domy s pečovatelskou službou 
chráněné bydlení 
hospice 
ubytování (zejména) 
koleje 
ubytovny 
hotely 
penziony 
oplocení 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

rekreační bydlení a volnočasové aktivity (zejména) 
stavby pro rodinnou rekreaci 
rekreační zahrádky 
hřiště, bazény, skleníky, komunitní zahrady 

na pozemcích nevhodných pro trvalé bydlení 
plocha sousedí s plochami systému sídelní zeleně resp. volnou 
krajinou 
umisťování nových a zhodnocování stávajících staveb pro rodinnou 
rekreaci je možné, pokud budou připojeny na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu odpovídající funkci trvalého bydlení 
na území CHKO JH a Přírodního parku Ještěd se nepřipouští 
zahrádkové osady  

občanské vybavení místního významu (zejména) 
vzdělávání a výchova 
sociální služby a péče o rodinu 
zdravotní služby 
kultura 
veřejná správa 
bezpečnost a ochrana obyvatelstva 
komerční služby (s výjimkou ČSPHM a myček aut) 
stravování 
výstavnictví 
sport, zábavní aktivity 

max. velikost pozemku 4 000 m2 
 

občanské vybavení místního významu 
obchodní prodej 

max. velikost pozemku 2 000 m2 

ekonomické aktivity (zejména) 
komerční administrativa 
věda výzkum 
drobná výroba 
sklady, opravny 
stavby pro lesnictví a odstavování lesnické techniky 
zahradnictví 

bezprostředně spojené s bydlením na dané nebo sousedící ploše 
BO 
max. velikost pozemku 2 000 m2 

zemědělskovýrobní funkce (zejména) 
rodinné obytné farmy vč. staveb pro zemědělství a 
odstavování zemědělské techniky 
samozásobitelská pěstitelská a chovatelská činnost 

bezprostředně spojené s bydlením na dané nebo sousedící ploše 
BO 
sousedí s plochami zemědělskými 
max. velikost pozemku 2 000 m2 

dopravní infrastruktura 
odstavování OA – krytá, nekrytá stání, individuální i 
hromadné garáže 

bezprostředně spojené s bydlením na dané nebo sousedící ploše 
BO 

technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 600 m2 

základní vybavenost území viz str. 122 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: naruší pohodu bydlení a kvalitu prostředí plochy bydlení 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se stanoví specifickým kódem přiřazeným k jednotlivým stabilizovaným 
plochám a plochám změn  
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F.2.4.2 
SM – SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
není definováno 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
trvalé bydlení 
rodinné domy 
bytové domy 
domy smíšené funkce 
specifické bydlení (zejména) 
domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou 
hospice, chráněné bydlení 
ubytování (zejména) 
hotely, penziony 
ubytovny 
studentské koleje 
obslužné funkce (zejména) 
vzdělávání a výchova 
sociální služby a péče o rodinu 
zdravotní služby 
kultura 
veřejná správa 
bezpečnost a ochrana obyvatelstva 
komerční služby vč. ČSPHM a myček aut 
stravování 
výstavnictví 
sport, zábavní aktivity 

ekonomické aktivity (zejména) 
komerční administrativa 
věda, výzkum 
nerušící výroba 
sklady, opravny 
stavby pro lesnictví a odstavování lesnické techniky 
zahradnictví, skleníkové areály 
technické služby města 
zvláštní zájmy (zejména) 
obrana státu 
civilní ochrana 
vězeňství 
rekreační a volnočasové aktivity (zejména) 
hřiště, bazény, skleníky, komunitní zahrady 
dopravní infrastruktura (zejména) 
odstavování OA – nekrytá, krytá stání, individuální i hromadné garáže, parkovací domy 
odstavování NA a autobusů – nekrytá, krytá stání, garáže 
terminály a vozovny VDO 
areály údržby komunikací 
čerpací stanice pohonných hmot, autobazary 
oplocení 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

obslužné funkce 
obchodní prodej 

max. velikost pozemku 8 000 m2 

zemědělsko výrobní funkce (zejména) 
stavby pro zemědělství a odstavování zemědělské techniky 
samozásobitelská pěstitelská a chovatelská činnost 

má přímou vazbu na plochy zemědělské (AZ) 

nakládání s odpady nikoliv likvidace 
stavby pro reklamu slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 

technická infrastruktura  
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 600 m2 

základní vybavenost území viz str. 122 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
zejména nově umisťované využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
vyvolá omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů navazujících stávajících pozemků jiného přípustného využití dané plochy 
negativní účinky na kvalitu prostředí a pohodu bydlení i přes ochranná opatření překročí přípustné hygienické limity na sousedících 
pozemcích pro bydlení, sport a rekreaci a veřejné občanské vybavení 
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se stanoví specifickým kódem přiřazeným k jednotlivým stabilizovaným 
plochám a plochám změn 
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F.2.4.3 
SC – SMÍŠENÉ OBYTNÉ CENTRÁLNÍ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
není definováno 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
trvalé bydlení 
domy smíšené funkce 
obslužné funkce (zejména) 
vzdělávání a výchova 
sociální služby a péče o rodinu 
zdravotní služby 
kultura 
veřejná správa 
bezpečnost a ochrana obyvatelstva 
komerční služby (s výjimkou myček aut) 
stravování 
výstavnictví 
sport, zábavní aktivity 
ekonomické aktivity (zejména) 
komerční administrativa 
věda, výzkum 
rekreační a volnočasové aktivity (zejména) 
hřiště, bazény, skleníky, komunitní zahrady 
dopravní infrastruktura (zejména) 
odstavování OA – nekrytá, krytá stání, individuální i hromadné garáže, parkovací domy 
odstavování autobusů – nekrytá, krytá stání, garáže 
terminály 
čerpací stanice pohonných hmot 
oplocení 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

trvalé bydlení 
rodinné domy 
bytové domy 

podlaží navazující bezprostředně na veřejné prostranství bude 
zaujímat v ekonomicky opodstatněném rozsahu veřejně přístupné 
občanské vybavení 

specifické bydlení (zejména) 
domovy důchodců 
domy s pečovatelskou službou 
hospice 
chráněné bydlení 

podlaží navazující bezprostředně na veřejné prostranství bude 
zaujímat v ekonomicky opodstatněném rozsahu veřejně přístupné 
občanské vybavení 

ubytování (zejména) 
hotely 
penziony 
ubytovny 
studentské koleje 

podlaží navazující bezprostředně na veřejné prostranství bude 
zaujímat v ekonomicky opodstatněném rozsahu veřejně přístupné 
občanské vybavení 

obslužné funkce 
obchodní prodej 

max. velikost pozemku 8 000 m2 

stavby pro reklamu slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 
technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 600 m2 

oplocení v souladu s ochranou krajinného rázu 
základní vybavenost území viz str. 122 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší pohodu bydlení a kvalitu prostředí plochy smíšené obytné centrální 
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se stanoví specifickým kódem přiřazeným k jednotlivým stabilizovaným 
plochám a plochám změn 
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F.2.4.4 
OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
obslužné funkce (zejména) 
vzdělávání a výchova 
sociální služby a péče o rodinu 
zdravotní služby 
kultura 
veřejná správa 
bezpečnost a ochrana obyvatelstva 
komerční služby (s výjimkou ČSPHM, autobazarů a myček aut) 
stravování 
výstavnictví 
zábavní aktivity 
zoologické a botanické expozice 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
ubytování (zejména) 
hotely 
motely 
penziony 
studentské koleje 
zvláštní zájmy (zejména) 
obrana státu 
civilní ochrana 
oplocení 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

obslužné funkce 
obchodní prodej 
sport 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 
dané nebo sousedící plochy OV 

ekonomické aktivity (zejména) 
věda, výzkum 
drobná výroba 
dopravní infrastruktura (zejména) 
odstavování OA a autobusů – nekrytá, krytá stání, parkovací 
domy 
terminály VDO 
čerpací stanice pohonných hmot 
stavby pro reklamu 
místní technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 300 m2 

základní vybavenost území viz str. 122 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy občanského vybavení veřejného 
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se stanoví specifickým kódem přiřazeným k jednotlivým stabilizovaným 
plochám a plochám změn 
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F.2.4.5 
OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
obslužné funkce (zejména) 
obchodní prodej 
komerční služby vč. ČSPHM a myček aut 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
obslužné funkce (zejména) 
výstavnictví 
zábavní aktivity 

ekonomické aktivity (zejména) 
komerční administrativa 
věda výzkum 
nerušící výroba 
sklady 
opravny 
stavby pro lesnictví a odstavování lesnické techniky 
zahradnictví 
technické služby města 

oplocení 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

obslužné funkce (zejména) 
předškolní výchova 
kultura 
sport 
zdravotní služby 
stravování 
bezpečnost 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 
dané nebo sousedící plochy OK 

dopravní infrastruktura (zejména) 
odstavování OA a autobusů – nekrytá, krytá stání, parkovací 
domy 
terminály VDO 

stavby pro reklamu  
technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 300 m2 

základní vybavenost území viz str. 123 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy občanského vybavení komerčního 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se stanoví specifickým kódem přiřazeným k jednotlivým stabilizovaným 
plochám a plochám změn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚP Liberec – nový návrh pro opakované VP          Podmínky využití území 

SAUL s.r.o 128 

F.2.4.6 
OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
pohřbívání (zejména) 
hroby 
urnové háje 
kolumbária 
márnice 
smuteční obřadní síně 
krematoria 
kaple, kostely 
rozptylové loučky 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
oplocení 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

zahradnictví slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 
základní vybavenost území viz str. 122 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy hřbitova 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se se územním plánem nestanoví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚP Liberec – nový návrh pro opakované VP          Podmínky využití území 

SAUL s.r.o 129 

F.2.4.7 
OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – SPORT 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
intenzivní sportovní, tělovýchovné, rekreační a volnočasové aktivity provozované v uzavřených objektech (zejména) 
stadióny 
sportovní haly 
tělocvičny, sokolovny 
bazény 
krytá hřiště se zvláštním vybavením 
rehabilitační zařízení 

intenzivní sportovní, tělovýchovné, rekreační a volnočasové aktivity provozované na otevřených plochách (zejména) 
lyžařské skokanské areály 
stavebně upravená hřiště 
specializovaná hřiště (např. golfová odpaliště, fotbalgolf,…) 
uzavřené cyklistické, atletické, jezdecké a jiné nemotoristické areály 
areály vodních sportů 
kynologická cvičiště 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
rekreační a volnočasové aktivity (zejména) 
veřejná tábořiště 
autokempy, karavankempy 
rozhledny, treehousy 
vodní plochy pro sportovně rekreační využití  
klubovny, herny 
oplocení 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

motoristický sport (zejména) 
zázemí motocyklistických tratí 

pouze na příslušné části p.p.č. 1989 k.ú. Vesec u Liberce 

ubytování (zejména) 
hotely 
motely 
penziony 
ubytovny 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 

obslužné funkce (zejména) 
obchodní prodej 
služby pro rekreaci a cestovní ruch 
stravování 
stavby pro reklamu 

dopravní infrastruktura (zejména) 
odstavování OA a autobusů – nekrytá i zrytá stání, parkovací 
domy 
terminály VDO 
dopravní infrastruktura 
sezónní kapacitní odstavování OA a autobusů – nekrytá 
stání 

na vymezených částech sportovních hřišť, se souhlasem vlastníka, 
slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 
souvisejících areálů sportu 

technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 300 m2 

základní vybavenost území viz str. 122 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy občanského vybavení-sportu 
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se stanoví specifickým kódem přiřazeným k jednotlivým stabilizovaným 
plochám a plochám změn 

 



ÚP Liberec – nový návrh pro opakované VP          Podmínky využití území 

SAUL s.r.o 130 

F.2.4.8 
RI – REKREACE INDIVIDUÁLNÍ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
individuální rekreační bydlení a volnočasové aktivity provozované převážně v uzavřených objektech – (zejména) 
stavby pro rodinnou rekreaci soustředěné do chatových osad 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
není definováno 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

rekreační a volnočasové aktivity  
(zejména) 
zahrádkové osady  

na území CHKO JH a Přírodního parku Ještěd se nepřipouští 

rekreační a volnočasové aktivity  
sady 
komunitní zahrady, skleníky, 
pobytové louky 
přírodní hřiště 
vodní plochy pro sportovně rekreační využití 
stavebně upravená hřiště 
bazény 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 

obslužné funkce (zejména) 
služby pro rekreaci a cestovní ruch 
stravování 
dopravní infrastruktura (zejména) 
odstavování OA – nekrytá, krytá stání 
technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 300 m2 

oplocení v souladu s ochranou krajinného rázu 
základní vybavenost území viz str. 122 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy rekreace individuální 
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se stanoví specifickým kódem přiřazeným k jednotlivým stabilizovaným 
plochám a plochám změn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚP Liberec – nový návrh pro opakované VP          Podmínky využití území 

SAUL s.r.o 131 

F.2.4.9 
VL – VÝROBA LEHKÁ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
ekonomické aktivity (zejména) 
lehká výroba – strojírenství, stavebnictví, výroba spotřebního zboží, finálních produktů 
výroba energie místního významu 
sklady 
opravny 
překladiště 
stavby pro lesnictví 
skladování a zpracování produktů lesnické výroby 
technické služby města 
věda, výzkum, vývoj 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
zemědělská výroba (zejména) 
stavby pro zemědělské služby 
skladování a zpracování produktů živočišné i rostlinné výroby 
zvláštní zájmy (zejména) 
vězeňství 
zvířecí útulky 

dopravní infrastruktura (zejména) 
odstavování OA – nekrytá, krytá stání, parkovací domy, hromadné garáže 
odstavování NA, autobusů, lesnické a zemědělské techniky – nekrytá, krytá stání, garáže 
terminály a vozovny VDO 
areály údržby komunikací 
místa pro přistání helikoptér 

oplocení 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

ubytování (zejména) 
ubytovny 
motely 
penziony 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 

obslužné funkce (zejména) 
kultura, vzdělávání a výchova 
zdravotní služby 
bezpečnost a ochrana obyvatelstva 
komerční služby vč. ČSPHM a myček aut 
stravování 
výstavnictví 
sport 
obchodní prodej 
zemědělská výroba 
stáje pro chov hospodářských zvířat 

má přímou vazbu na plochy zemědělské (AZ) 

nakládání s odpady nikoliv likvidace 
železniční doprava 
vlečky 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 

stavby pro reklamu  

technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 2.000 m2 

základní vybavenost území viz str. 122 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
zejména využití, u kterého zjevné existuje riziko, že: 
naruší celistvost a funkčnost plochy výroby lehké 
jeho nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy výroby lehké, 
negativní účinky na kvalitu prostředí a pohodu bydlení i přes ochranná opatření překročí přípustné hygienické limity na sousedících 
plochách pro bydlení, sport a rekreaci a veřejné občanské vybavení 
– především hutnická, energetická, chemická prvovýroba, asanační služby, odkryté technologie 
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se stanoví specifickým kódem přiřazeným k jednotlivým stabilizovaným 
plochám a plochám změn 



ÚP Liberec – nový návrh pro opakované VP          Podmínky využití území 

SAUL s.r.o 132 

F.2.4.10 
VZ – VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
zemědělská výroba (zejména) 
stáje pro chov hospodářských zvířat 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
zemědělská výroba (zejména) 
stavby pro zemědělské služby 
skladování a zpracování produktů živočišné i rostlinné výroby 
zahradnictví, skleníkové areály 
chov vodních živočichů 

lesnická výroba 
stavby pro lesnictví 
skladování a zpracování produktů lesnické výroby 
oplocení 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

ubytování 
stavby pro agroturistiku 

jsou vázány na dané přírodní stanoviště 

ekonomické aktivity (zejména) 
lehká výroba 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 

obslužné funkce (zejména) 
zdravotní služby 
komerční služby vč. ČSPHM a myček aut 
stravování 
obchodní prodej 

dopravní infrastruktura (zejména) 
odstavování OA – nekrytá, krytá stání 
odstavování zemědělské a lesnické techniky – nekrytá, krytá 
stání, garáže 
technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 600 m2 

základní vybavenost území viz str. 122 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy výroby zemědělské a lesnické, 
nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy výroby zemědělské a lesnické, 
negativní účinky na kvalitu prostředí a pohodu bydlení i přes ochranná opatření překročí přípustné hygienické limity na sousedících 
plochách pro bydlení, sport a rekreaci a veřejné občanské vybavení 
– především asanační služby 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se stanoví specifickým kódem přiřazeným k jednotlivým stabilizovaným 
plochám a plochám změn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚP Liberec – nový návrh pro opakované VP          Podmínky využití území 

SAUL s.r.o 133 

F.2.4.11 
GZ – TĚŽBA NEROSTŮ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
těžební činnost 
povrchové doly a lomy 
zpracování nerostů a jejich distribuce 
stavby a technologická zařízení pro těžbu 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 

ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů z těžby (zejména) 
výsypky, odvaly 

zajištění a rekultivace těžebního prostoru 
stavby a technologická zařízení pro rekultivaci 

oplocení 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

ekonomické aktivity (zejména) 
průmyslová a stavební výroba 
výroba energie 
sklady 
překladiště 
opravny 
technické služby města 
stavby pro lesnictví a odstavování lesnické techniky 
stavby pro zemědělství a odstavování zemědělské techniky 
zahradnictví 

využití v souladu s plánem dobývání a rekultivace těžebního 
prostoru 

technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 2.000 m2 

základní vybavenost území viz str. 122 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší celistvost a funkčnost plochy těžby nerostů, 
nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy těžby nerostů 
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se se územním plánem nestanoví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚP Liberec – nový návrh pro opakované VP          Podmínky využití území 

SAUL s.r.o 134 

F.2.4.12 
XZ – SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
areály Armády ČR v zastavěném území (zejména) 
ubytovny 
služební byty 
vzdělávání 
zdravotní služby 
správa 
kultura 
stravování 
sport 
univerzální cvičiště 
sklady 
opravny 
odstavování a údržba vojenské techniky – nekrytá, krytá stání, garáže 
ČSPHM, myčky aut 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 

oplocení 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

areály Armády ČR mimo zastavěné území (zejména): 
univerzální cvičiště 
provozní zázemí 
otevřené nemotoristické i motoristické areály 
přírodní tábořiště 
cvičiště pro služební kynologii 
odstavování vojenské techniky – nekrytá, krytá stání 
rozsáhlejší terénní úpravy 

jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště 
nelze je odůvodněně umístit v příslušných plochách pro ně 
určených v zastavěném území 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana, odtokové 
poměry a prostupnost krajiny 
slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 

technická infrastruktura  
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 600 m2 

stavby pro reklamu slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 

základní vybavenost území viz str. 122 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší funkčnost a celistvost vlastní specifické plochy, 
negativní účinky na kvalitu prostředí a pohodu bydlení i přes ochranná opatření překročí přípustné hygienické limity za hranicí plochy 
– zejména střelnice, trhací jámy 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se stanoví specifickým kódem přiřazeným k jednotlivým stabilizovaným 
plochám a plochám změn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚP Liberec – nový návrh pro opakované VP          Podmínky využití území 

SAUL s.r.o 135 

F.2.4.13 
TX – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
technická infrastruktura (zejména) 
zásobování vodou 
odvádění, čištění a likvidace odpadních vod 
výroba energie 
zásobování energií (teplo, elektřina) 
doprava produktů (plynná a kapalná média) 
elektronické komunikace (telekomunikace, radiokomunikace) 
nakládání s odpady – ukládání, likvidace, recyklace 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
oplocení 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

základní vybavenost území viz str. 122 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší celistvost a funkčnost plochy technické infrastruktury, 
nebo jeho nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy technické infrastruktury 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se nestanoví 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚP Liberec – nový návrh pro opakované VP          Podmínky využití území 

SAUL s.r.o 136 

F.2.4.14 
DS – DOPRAVA SILNIČNÍ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
silniční komunikace (zejména) 
dálnice, silnice I. třídy 
místní komunikace funkční skupiny A - rychlostní 
tvoří základní komunikační síť města, zajišťují napojení města na středoevropský region 
silnice II. a III. třídy 
místní komunikace funkční skupiny B, C – sběrné a hlavní obslužné 
tvoří základní komunikační síť města, zajišťují napojení města na liberecký region, propojení stávajících i rozvojových částí města 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 

kolejová doprava 
kolejiště tramvajové trati 
kolejiště železniční vlečky 

technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

informační zařízení slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 
dopravní infrastruktura (zejména) 
odstavování OA, NA a autobusů – nekrytá, krytá stání 
ČSPHM a myčky aut 
technická infrastruktura 
plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 300 m2 

oplocení slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 
základní vybavenost území viz str. 122 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší celistvost a funkčnost plochy dopravní infrastruktury-silniční, 
nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy dopravní infrastruktury-silniční 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se nestanoví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚP Liberec – nový návrh pro opakované VP          Podmínky využití území 

SAUL s.r.o 137 

F.2.4.15 
DX – DOPRAVNÍ VYBAVENÍ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
dopravní vybavení (zejména) 
odstavování OA, NA, autobusů a tramvají – nekrytá, krytá stání, garáže, parkovací domy 
terminály a vozovny VDO 
areály údržby komunikací 
areály kamionové přepravy 
překladiště 
ČSPHM a myčky aut 
autobazary 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
oplocení 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

ubytování (zejména) 
ubytovny 
motely 
penziony 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 

obslužné funkce (zejména) 
bezpečnost a ochrana obyvatelstva 
stravování 
obchodní prodej 
komerční služby 
dopravní infrastruktura 
kolejiště tramvajové trati 
kolejiště železniční vlečky 
technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 600 m2 

stavby pro reklamu  
základní vybavenost území viz str. 122 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší celistvost a funkčnost plochy dopravní infrastruktury-vybavení, 
nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy dopravní infrastruktury-vybavení 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se stanoví specifickým kódem přiřazeným k jednotlivým stabilizovaným 
plochám a plochám změn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚP Liberec – nový návrh pro opakované VP          Podmínky využití území 

SAUL s.r.o 138 

F.2.4.16 
DD – DOPRAVA DRÁŽNÍ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
obvod železniční trati (zejména) 
kolejiště železniční trati 
kolejiště železniční vlečky 
železniční stanice a zastávky 
nákladové obvody 
depa, opravny, ČSPHM, myčky 
provozní budovy 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 

technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

ubytování (zejména) 
ubytovny 
motely 
penziony 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 

obslužné funkce (zejména) 
předškolní výchova 
zdravotní služby 
kultura 
obchodní prodej 
komerční služby včetně ČSPHM a myček aut 
stravování 
bezpečnost a ochrana obyvatelstva 
výstavnictví 
sport 
zábavní aktivity 
ekonomické aktivity (zejména) 
lehká výroba 
výroba energie 
věda, výzkum 
sklady 
překladiště 
opravny 
komerční administrativa 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití  
slouží zajištění účelného využití uvolňovaných částí dané plochy 

dopravní infrastruktura (zejména) 
odstavování OA, NA a autobusů – nekrytá, krytá stání, 
garáže, parkovací domy 
kolejiště tramvajové trati  
terminály VDO 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 

technická infrastruktura 
plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 600 m2 

oplocení slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 
základní vybavenost území viz str. 122 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší celistvost a funkčnost plochy dopravy drážní, 
nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy dopravy drážní 
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se nestanoví 

 
 
 
 
 



ÚP Liberec – nový návrh pro opakované VP          Podmínky využití území 

SAUL s.r.o 139 

F.2.4.17 
DL – DOPRAVA LETECKÁ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
letiště (zejména) 
přistávací, startovací a pojížděcí dráhy 
heliporty 
hangáry 
terminály 
odbavovací a zabezpečovací zařízení 
opravny, ČSPHM, myčky 
provozní budovy 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
trvalé travní porosty (louky a pastviny) 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

ubytování (zejména) 
ubytovny 
motely 
penziony 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 

obslužné funkce (zejména) 
předškolní výchova 
zdravotní služby 
kultura 
obchodní prodej 
komerční služby včetně ČSPHM a myček aut 
stravování 
bezpečnost a ochrana obyvatelstva 
výstavnictví 
sport 
zábavní aktivity 

ekonomické aktivity (zejména) 
výroba energie 
sklady 
překladiště 
dopravní infrastruktura (zejména) 
odstavování OA, NA a autobusů – nekrytá, krytá stání 
terminály VDO 
technická infrastruktura  
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 600 m2 

oplocení slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 
základní vybavenost území viz str. 122 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší celistvost a funkčnost plochy dopravní infrastruktury-letecké, 
nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy dopravní infrastruktury-letecké 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se nestanoví 

 
 
 
 
 
 
 
 



ÚP Liberec – nový návrh pro opakované VP          Podmínky využití území 

SAUL s.r.o 140 

F.2.4.18 
PP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 

silniční doprava 
místní komunikace funkční skupiny C – ostatní obslužné 
zajišťují přístup k jednotlivým stabilizovaným a rozvojovým plochám 
místní komunikace funkční skupiny D – se smíšeným provozem 
tvoří vnitřní komunikační systém stabilizovaných i rozvojových ploch, zajišťují přístup k jednotlivým stavebním pozemkům 
bezmotorová doprava, shromažďování (zejména) 
místní komunikace funkční skupiny D – s vyloučením motorového provozu 
tvoří vnitřní komunikační systém stabilizovaných i rozvojových ploch, zajišťují bezpečnou bezbariérovou prostupnost území pro 
bezmotorovou dopravu 
náměstí, návsi, dvory, 
nábřeží, korza, promenády 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 

dopravní infrastruktura 
tramvajová trať 
technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

obslužné funkce (zejména) 
kultura 
stravování 
bezpečnost a ochrana obyvatelstva 
komerční služby (s výjimkou ČSPHM a myček aut) 
výstavnictví 
zábavní aktivity 
sport 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 
v rozsahu, který neomezí společenskou funkci veřejných 
prostranství 

dopravní infrastruktura 
odstavování OA – nekrytá i krytá stání, parkovací domy 

v rozsahu, který neomezí společenskou funkci veřejných 
prostranství, 
pro soustředěné kapacity pouze podzemní řešení 

technická infrastruktura 
plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 300 m2 

základní vybavenost území viz str. 122 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy veřejného prostranství, 
nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy veřejného prostranství, 
oplocení 
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se nestanoví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ÚP Liberec – nový návrh pro opakované VP          Podmínky využití území 

SAUL s.r.o 141 

F.2.4.26 
PZ – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZELENĚ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
přírodní i cíleně založená zeleň s prostorotvornou a rekreační funkcí se zaručeným veřejným přístupem převážně ve 
vlastnictví SML (zejména) 
parky, lesoparky 
veřejné zahrady 
rekreační louky 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
doprovodná zeleň (zejména) 
břehové porosty 
mokřady 
remízky lesní a nelesní vzrostlé zeleně 
ostatní sídelní a krajinná zeleň, stromořadí 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

sportovní, rekreační a volnočasové aktivity (zejména): 
univerzální přírodní hřiště 
přírodní atletické, jezdecké, modelářské a jiné nemotoristické 
areály 
přírodní tábořiště a koupaliště 
cvičiště pro sportovní a služební kynologii, sokolnictví 

jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště a nelze je 
odůvodněně umístit v příslušných plochách pro ně primárně 
určených 
budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost dané plochy 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a odtokové 
poměry a prostupnost krajiny 
na území CHKO JH a Přírodního parku Ještěd nebude narušena 
ekologická funkce krajiny 

sportovní, rekreační a volnočasové aktivity (zejména): 
specializovaná přírodní hřiště (např. golfová) 
lyžařské a cyklistické sjezdové areály 
cvičiště pro účely zvláštních zájmů (IZS, AČR, PČR,..) 
lanové dráhy a vleky 
osvětlení, zasněžování a jiná technologická zařízení 
 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití  
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště a nelze je 
odůvodněně umístit v příslušných plochách pro ně primárně 
určených 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a odtokové 
poměry a prostupnost krajiny 
na území CHKO JH a Přírodního parku Ještěd se nepřipouští 

dopravní infrastruktura 
krátkodobé odstavování autobusů – nekrytá stání 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 

technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 100 m2 

oplocení zajišťuje bezpečnost veřejné rekreační funkce, nebrání veřejné 
prostupnosti, 
slouží bezprostředně k zajištění bezpečného provozování 
navazujících ploch pro dopravu 
v souladu s ochranou krajinného rázu 
na území CHKO JH a Přírodního parku Ještěd se nepřipouští 

základní vybavenost území viz str. 122 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy veřejných prostranství s převahou zeleně, 
nadzemní stavby kromě podružných staveb 
mobilní domy, dlouhodobě odstavené dopravní prostředky  
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se plánem nestanoví 
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SAUL s.r.o 142 

F.2.4.27 
ZS – ZELEŇ SÍDELNÍ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
není definováno 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
přírodní i cíleně založená zeleň s prostorotvornou a rekreační funkcí s veřejným přístupem se souhlasem majitele (zejména) 
parky, lesoparky 
zahrady 
extenzivně využívané sady 
hospodářsky využívané trvalé travní porosty (louky a pastviny) 

doprovodná zeleň (zejména) 
břehové porosty 
mokřady 
remízky lesní a nelesní vzrostlé zeleně 
ostatní sídelní a krajinná zeleň, stromořadí 
nelesní zeleň sloužící zajištění podmínek ochrany přírody a ekologické stability území 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

sportovní, rekreační a volnočasové aktivity (zejména): 
univerzální přírodní hřiště 
přírodní atletické, jezdecké, modelářské a jiné nemotoristické 
areály 
přírodní tábořiště a koupaliště 
cvičiště pro sportovní a služební kynologii, sokolnictví 

jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště a nelze je 
odůvodněně umístit v příslušných pro ně primárně určených 
budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost dané plochy 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a odtokové 
poměry a prostupnost krajiny 
na území CHKO JH a Přírodního parku Ještěd nebude narušena 
ekologická funkce krajiny 

sportovní, rekreační a volnočasové aktivity (zejména): 
specializovaná přírodní hřiště (např. golfová) 
lyžařské a cyklistické sjezdové areály 
cvičiště pro účely zvláštních zájmů (IZS, AČR, PČR,..) 
lanové dráhy a vleky 
osvětlení, zasněžování a jiná technologická zařízení 
 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití  
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště a nelze je 
odůvodněně umístit v příslušných plochách pro ně primárně 
určených 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a odtokové 
poměry a prostupnost krajiny 
na území CHKO JH a Přírodního parku Ještěd se nepřipouští 

technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 100 m2 

dopravní infrastruktura 
krátkodobé odstavování autobusů – nekrytá stání 

slouží bezprostředně k zajištění hlavního a přípustného využití 

oplocení zajišťuje bezpečnost jejich rekreační funkce, nebrání jejich 
prostupnosti, 
slouží bezprostředně k zajištění bezpečného provozování 
navazujících ploch pro dopravu 
v souladu s ochranou krajinného rázu 
na území CHKO JH a Přírodního parku Ještěd se nepřipouští 

základní vybavenost území viz str. 122 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy zeleně sídelní, 
nadzemní stavby kromě podružných staveb 
mobilní domy, dlouhodobě odstavené dopravní prostředky 
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se nestanoví 
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SAUL s.r.o 143 

F.2.4.22 
WT – VODNÍ PLOCHY A TOKY 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
vodní plochy (zejména) 
řeky, potoky 
přírodní vodní nádrže 
uměle založené vodní nádrže vč. jejich hrází 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
přírodní a přírodě blízké nelesní ekosystémy sloužící zajištění podmínek ochrany přírody a ekologické stability území 
břehové porosty 
mokřady 
remízky lesní a nelesní vzrostlé zeleně 
ostatní sídelní a krajinná zeleň, stromořadí 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

vodní hospodářství (zejména) 
využití vodní energie, 
chov vodních živočichů 
technologická zařízení sloužící k pozorování stavu 
povrchových nebo podzemních vod 
technologická zařízení sloužící pro ochranu před suchem nebo 
před škodlivými účinky vod 
technologická zařízení sloužící pro žádoucí regulaci vodního 
režimu území 

jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště 
nelze je odůvodněně umístit v příslušných plochách v zastavěném 
území 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a odtokové 
poměry a prostupnost krajiny 
na území CHKO JH a Přírodního parku Ještěd nebude narušena 
ekologická funkce krajiny 

vodní doprava (zejména) 
jezy 
mola 
přístaviště 

vodní hospodářství (zejména) 
umělé vodní kanály 

na území CHKO JH a Přírodního parku Ještěd se nepřipoští 

technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 100 m2 

vodní rekreace 
pláže 
mola 
přístaviště 

 

základní vybavenost území viz str. 122 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost vodní plochy a toku, 
nadzemní stavby kromě podružných staveb a inženýrských staveb 
mobilní domy, dopravní prostředky odstavené mimo určená stanoviště, 
oplocení 
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se nestanoví 
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SAUL s.r.o 144 

F.2.4.23 
AZ – ZEMĚDĚLSKÉ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
zemědělský půdní fond podle evidence KN (zejména) 
orná půda 
trvalé travní porosty (louky a pastviny) 
zahrady 
ovocné sady 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
přírodní a přírodě blízké nelesní ekosystémy sloužící zajištění mimoprodukční funkce ZPF a podmínek ochrany přírody a 
ekologické stability území (zejména) 
remízky sukcesních travních porostů a vzrostlé nelesní zeleně 
mokřady, břehové porosty 
ostatní sídelní a krajinná zeleň, stromořadí 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

speciální kultury s hospodářským využitím 
technické plodiny 
okrasné dřeviny a květiny 
léčivé rostliny 
energetické plodiny a rychlerostoucí dřeviny 
vánoční stromky 

jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana, odtokové 
poměry a prostupnost krajiny 
nebudou ovlivněny plochy v zájmech ochrany přírody expanzí 
nepůvodních druhů 
na území CHKO JH a Přírodního parku Ještěd se nepřipouští 

zemědělské hospodaření (zejména) 
konstrukce pro pěstování zvláštních kultur – sadů, chmelnic, 
vinic,… 
konstrukce pro odvodnění a závlahy 
výkon myslivosti (zejména) 
technická zařízení pro výkon myslivosti (posedy, krmelce) 

jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště 
budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost dané plochy 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana, odtokové 
poměry a prostupnost krajiny 
na území CHKO JH a Přírodního parku Ještěd nebude narušena 
ekologická funkce krajiny 

technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 100 m2 

základní vybavenost území viz str. 122 
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy zemědělské, např. ponechání půdy ladem, které by mělo za následek 
nežádoucí sukcesi (tj. zejména nežádoucí zarůstání), 
nadzemní stavby kromě podružných staveb 
mobilní domy, odstavené dopravní prostředky 
oplocení 
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se nestanoví 
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SAUL s.r.o 145 

F.2.4.24 
LE – LESNÍ 
HLAVNÍ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 
pozemky určené k plnění funkcí lesa podle kategorizace lesů pro hospodaření v souladu s lesními hospodářskými plány a 
osnovami (zejména) 
lesy hospodářské 
lesy zvláštního určení sloužící rekreaci nebo zajištění podmínek ochrany přírody a ekologické stability území 
lesy ochranné 
dočasná bezlesí 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření 

není definováno 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
obecné podmínky: prokázat přiměřenost jeho dopadů ve vztahu k hlavnímu resp. přípustnému využití z hledisek: 
významu v širším území, 
narušení kvality prostředí resp. pohody bydlení, 
charakteru a kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření specifické podmínky: 

lesní hospodaření a výkon myslivosti (zejména) 
lesní školky 
konstrukce závlah 
technická zařízení pro výkon myslivosti (posedy, krmelce) 

jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště 
budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost dané plochy 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a odtokové 
poměry a prostupnost krajiny 
na území CHKO JH a Přírodního parku Ještěd nebude narušena 
ekologická funkce krajiny 

technická infrastruktura 
liniové stavby místních rozvodů a plošně nenáročná zařízení 

plocha nepřesáhne 300 m2 

základní vybavenost území viz str. 122 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy lesní, 
nadzemní stavby kromě podružných staveb 
mobilní domy, odstavené dopravní prostředky, 
oplocení 
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina, intenzita využití ploch a charakter zástavby se plánem nestanoví 

 
 

 

 

F.2.4.19 Stavby, zařízení a jiná opatření, která lze obecně podle § 18 odst. 5 stavebního zákona 
umisťovat v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem, se připouští pouze, 
pokud jsou v souladu s podmínkami pro funkční využití a prostorové uspořádání ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

- Stavby, zařízení a jiná opatření, které nejsou s těmito podmínkami v souladu, jsou obecně 
vyloučeny z důvodu veřejného zájmu na plnění koncepce územního plánu projednané a 
schválené pro podrobně prověřené specifické podmínky řešeného území a jeho 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 

F.2.4.20 Stavby, zařízení a jiná opatření, která lze obecně podle § 79 odst. 2 stavebního zákona 
umisťovat bez rozhodnutí o umístění stavby resp. územního souhlasu, lze 
v nezastavěném území CHKO Jizerské hory a Přírodního parku Ještěd v souladu 
s jeho charakterem umisťovat pouze, pokud jsou v souladu s podmínkami pro funkční 
využití a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití. 
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SAUL s.r.o 174 

F.4.5 CHARAKTER ZÁSTAVBY 

F.4.5.1 Charakter zástavby na stabilizovaných resp. rozvojových plochách určený 5. resp. 
7. pozicí regulačního kódu je vzhledem ke značné promíšenosti a rozmanitosti stavebních 
etap na většině území města stanoven jako cílový – vycházející z charakteru nejkvalitnější 
stávající zástavby lokality. 

F.4.5.2 Stanovení charakteru zástavby doplňuje regulační kódy o hodnoty jimi nevyjádřitelné, 
bude využito především při uplatňování hodnot příslušných regulačních kódů ploch na 
jednotlivé pozemky “s přihlédnutím ke kvalifikovanému prověření urbanistických 
hodnot“ a limitů využití území, požadovaném v odstavcích F.4.3.4 a F.4.3.5. 

F.4.5.3 Charakter zástavby může být upřesněn podrobnější dokumentací (územní studie, 
regulační plán). 

F.4.5.4 „k“ zástavba v krajině 

- zástavba samostatně stojících objektů drobného měřítka (rodinné domy a jim objemově 
odpovídající domy jiné funkce) s obytnými i hospodářskými zahradami s převahou 
uplatnění přirozené krajinné zeleně a živých plotů na pozemcích nepravidelně 
rozptýlených v krajině, u níž je třeba obecně chránit charakter zástavby (zejména měřítko, 
hmoty) při architektonickém výrazu korespondujícím s dochovanou architekturou lokality, 

- novou výstavbu podřizovat formám a výrazu stávající zástavby (půdorysný tvar, výška, 
tvar střechy), doporučuje se převážně: 

jednoduchý tvar s výrazně obdélným půdorysem s poměrem půdorysných stran hlavních 
objektů více než 2 : 1 a šířkou štítové zdi na kratší straně půdorysu 6,0 m – 8,0 m 

tradiční střechy hlavních staveb sedlové a polovalbové (v CHKO JH a PP Ještěd pouze 
sedlové) o sklonu 40o – 45o s využitelným podkrovím, 

 nově vymezované stavební pozemky překračující 1 500 m2, 

 vzdálenosti nově navržených hlavních objektů navzájem i ke stávajícím překračující 25 m. 
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SAUL s.r.o 175 

F.4.5.5 „v“ zástavba venkovská 

- zástavba samostatně stojících objektů drobného měřítka (rodinné domy a jim objemově 
odpovídající domy jiné funkce) s obytnými i hospodářskými zahradami s výrazným 
uplatněním přirozené sídelní i krajinné zeleně a živých plotů na pozemcích v nové 
zástavbě soustředěných v nepravidelném uspořádání podle podrobné dokumentace 
(územní studie) a při individuální dostavbě či přestavbě na okraji či uvnitř stabilizovaných 
ploch s potřebou zachovat uliční čáry, stavební čáry, orientaci hřebene, u níž je třeba 
obecně zachovat charakter zástavby (zejména měřítko, hmoty) při individuálním 
architektonickém výrazu s respektováním (nesnižováním cenných hodnot) architektury 
stávající zástavby ležící ve vizuálním kontextu, 

- novou výstavbu podřizovat formám a výrazu stávající zástavby (půdorysný tvar, výška, 
tvar střechy), doporučuje se převážně: 

jednoduchý tvar s výrazně obdélným půdorysem s poměrem půdorysných stran hlavních 
objektů více než 1,5 : 1 a šířkou štítové zdi na kratší straně půdorysu 7,0 m – 9,0 m, 

tradičním střechy hlavních staveb sedlové a polovalbové (v CHKO JH a PP Ještěd pouze 
sedlové) o sklonu 40o – 45o s využitelným podkrovím, 

 nově vymezované stavební pozemky překračující 1 000 m2, 

 vzdálenosti nově navržených hlavních objektů navzájem i ke stávajícím překračující 15 m, 
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SAUL s.r.o 176 

F.4.5.6 „p“ zástavba předměstská 

zástavba samostatně stojících i stavebně propojených objektů středního měřítka (rodinné 
i vícebytové domy řazené do různorodých skupin a jim objemově odpovídající domy jiné 
funkce) s obytnými zahradami s výrazným uplatněním uměle koncipované sídelní zeleně 
na pozemcích v nové zástavbě soustředěných v pravidelném uspořádání podle podrobné 
dokumentace (územní studie) a při individuální dostavbě či přestavbě na okraji či uvnitř 
stabilizovaných ploch s potřebou zachovat uliční čáry, stavební čáry, orientaci hřebene 

 

 

 

F.4.5.7 „z“ zástavba zahradních měst 

zástavba převážně samostatně stojících objektů středního měřítka (vícebytové domy, 
„viladomy“ a jim objemově odpovídající domy jiné funkce) odsazených od uličních čar 
v obytných zahradách na pozemcích soustředěných v pravidelném uspořádání 
definovaném sítí veřejných prostranství vymezených v souladu s terénní konfigurací 
v nové zástavbě soustředěné podle podrobné dokumentace (územní studie) a při 
individuální dostavbě či přestavbě na okraji či uvnitř stabilizovaných ploch s potřebou 
zachovat uliční čáry, stavební čáry, orientaci hřebene 
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F.4.5.8 „m“ zástavba městská 

zástavba výškově sjednocených stavebně propojených objektů osazených do uličních čar 
soustředěných do kompaktních bloků a polobloků s vnitřními dvory, pozemků 
soustředěných v pravidelném uspořádání definovaném sítí významných městských 
veřejných prostranství vymezených v souladu s kompozičním záměrem 

 

 

 

 

 

 

F.4.5.9 „s“ zástavba sídelní 

zástavba samostatně stojících i stavebně propojených výškově diverzifikovaných objektů 
středního a většího měřítka na pozemcích soustředěných v souladu s kompozičním 
záměrem v pravidelném uspořádání s akcentem na tvorbu prostorové kompozice a 
kvalitního veřejného prostoru s parkově upravenou zelení a vymezováním nových 
vyhrazených prostorů pro zajištění doplnění chybějícího odpovídajícího městotvorného 
využití 
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F.4.5.10 „o“ zástavba obslužných areálů občanského vybavení 

zástavba samostatně stojících i stavebně propojených specifických případně i 
dominantních objektů na převážně veřejně přístupných pozemcích různé velikosti, 
charakteru a uspořádání vymezujících významná veřejná prostranství s parkově 
upravenou zelení 

 

 

 

 

 

 

F.4.5.11 „h“ zástavba hospodářských areálů 

zástavba samostatně stojících i stavebně propojených výškově sjednocených převážně 
halových objektů velkého měřítka s veřejně nepřístupnými provozními dvory a výraznými 
terénními úpravami na pozemcích soustředěných v souladu s utilitárním záměrem ve 
vazbě na pravidelně uspořádaná veřejná prostranství s významnou ochrannou zelení. 

 
 


