STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. schůze rady města dne: 19.02.2019
Bod pořadu jednání:
Návrh k pořízení 103. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem (areál
Vratislavické kyselky)
Stručný obsah: Areál Vratislavické kyselky je dlouhodobě nevyužívaný a je zapsán v databázi
brownfieldů. V současné době areál koupil nový majitel - společnost Kitl s.r.o., který má zájem
výrobu obnovit. S obnovou areálu souvisí nutná potřeba jeho rozšíření. Rozšíření je možné
provést na pozemky, které byly provozně i majetkově vždy součástí areálu. V platném územním
plánu je však část pozemků, na které by bylo možné areál rozšířit součástí ploch bydlení
venkovského (BV). Změna prověří možnost změny funkčního využití u pozemků parc. č. 3177 a st.
p. č. 3176 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou z ploch bydlení venkovského (BV) na
plochy pracovních aktivit - drobná výroba, sklady, živnostenské provozovny, stavebnictví (VD). V
souladu s novelou stavebního zákona je možné tuto změnu pořídít zkráceným postupem. Z tohoto
důvodu je k projednání předložen návrh k pořízení strategické změny územního plánu zkráceným
postupem včetně navrhovaného obsahu změny.

MML, Odbor hlavního architekta
Důvod předložení: § 55a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu zastupitelstvo rozhoduje o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu na
návrh
Zpracoval:

Bedrníková Lenka, Ing. - pracovník odboru hlavního architekta

Projednáno s:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec, určený
zastupitel
výbor pro územní plánování a dopravu dne 19. 2. 2019
zastupitelstvo MO Vratislavice nad Nisou dne 13. 2. 2019

Předkládá:

Kolomazník Petr, Ing. - vedoucí odboru hlavního architekta

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 10
Po schválení předložit na jednání:

ZM 2 - 28.02.2019
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
doporučuje
1. Zastupitelstvu města Liberec schválit návrh k pořízení 103. změny územního plánu města
Liberec zkráceným postupem
2. Zastupitelstvu města Liberec schválit navrhovaný obsah 103. změny územního plánu dle
přílohy č. 1
3. Zastupitelstvu města Liberec podmínit pořízení 103. změny územního plánu města Liberec
úhradou nákladů na zpracování změny územního plánu dle schválených "zásad úhrady
nákladů na pořizování změn územně plánovací dokumentace a územně plánovacích
podkladů"
ukládá
předložit materiál "Návrh k pořízení 103. změny územního plánu města Liberec zkráceným
postupem (areál Vratislavické kyselky)" k projednání v Zastupitelstvu města Liberec
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 28.02.2019
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Důvodová zpráva
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 94/02 ze dne 25. 6. 2002 byl schválen Územní plán města
Liberce (dále je ÚPML). Proces pořízení změny územního plánu je definován zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, dále jen "stavební zákon". O
pořízení změny územního plánu rozhoduje zastupitelstvo.
Zastupitelstvo města Liberec svým usnesením č. 93/07 ze dne 31. 5. 2007 schválilo změnu způsobu
shromažďování a zpracování návrhů na změnu územního plánu města Liberec tak, že počínaje 1. 6.
2007 budou došlé návrhy na změnu platného územního plánu posuzovány jako jeden ze vstupních
podkladů pro tvorbu nového územního plánu. Výjimku z tohoto usnesení tvoří návrhy, které jsou
posouzeny jako strategické.
Pořizovatel posoudil předloženou žádost o změnu územního plánu zkráceným postupem a se svým
stanoviskem ji předkládá k rozhodnutí zastupitelstva města Liberec. Stanovisko je součástí registrační
karty návrhu na změnu, která je v příloze č. 2.
Žádost obsahuje požadavek na prověření možnosti změny funkčního využití pozemků parc. č. 3177 a st.
p. č. 3176 k.ú. Vratislavice n. N z ploch bydlení venkovského (BV) na plochy pracovních aktivit drobná výroba, sklady, živnostenské provozovny, stavebnictví (VD).
Jedná se o část areálu Vratislavické kyselky. Ten je dlouhodobě nevyužívaný a je zapsán v databázi
brownfieldů Libereckého kraje i Ministersva průmyslu a obchodu. Společnost Kitl, která je od 1.1.2019
majitelem areálu, má zájem obnovit výrobu. Pro ekonomicky udržitelnou obnovu výroby je potřeba
stávající halu a manipulační plochy rozšířit na zmíněné pozemky parc. č. 3177 a st. p. č. 3176 k.ú.
Vratislavice n. N. Tyto pozemky jsou v platném územním plánu vymezeny v plochách bydlení
venkovského (BV), proto je požadováno prověřit možnost změny funkčního využití těchto pozemků na
plochy pracovních aktivit - drobná výroba, sklady, živnostenské provozovny, stavebnictví (VD), které
by plánovaný rozvoj umožňovaly.
Vratislavická kyselka byla objevena roku 1862 a od té doby šířila známost Liberce a Vratislavic nejen
po českých zemích, ale po celém světě. Je to unikátní minerální voda, jedna z pouhých 3 minerálek
v Libereckém kraji (kromě Libverdy a Nového města pod Smrkem) a jediná, která byla v posledním
století lahvovaná.
Stavba tzv. zámečku z konce 19. století, postavená zřejmě podle návrhu architekta Ernsta Schäfera, je
jedním ze symbolů Vratislavic a celého Liberce. Ernst Schäfer byl známý liberecký projektant a autor
řady ceněných staveb, mj. staré chaty na vrcholu Ještědu. Bohužel poslední kontinuální výroba v areálu
proběhla v roce 2004 a od té doby areál chátrá.
Pro ekonomicky udržitelnou obnovu výroby je potřeba stávající halu a manipulační plochy rozšířit na
zmíněné pozemky. Další možností rozvoje v případě neprověření možnosti změny funkčního využití
ploch potřebných pro rozvoj areálu je zbořit zámeček a rozšířit areál tímto směrem. Toto však není
žádoucí. Záměrem žadatele je naopak tento objekt rekonstruovat a využívat - komerční využití, služby,
turistika apod. Navíc tyto pozemky patří historicky do areálu Vratislavické kyselky, což dokládá i
oplocení areálu z 80. let včetně zmíněných pozemků. Dále jsou tyto pozemky důležité z hlediska jejich
blízkosti vrtů kyselky a jsou také součástí I. ochranného pásma.
Pořizovatel na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že tento záměr změny územního plánu je
strategický a doporučuje jeho schválení.
V souladu s novelou stavebního zákona je možné tuto změnu pořídit zkráceným postupem. V souladu s
§ 55a odst. 2 byla doložena stanoviska příslušných orgánů ochrany přírody a stanovisko krajského
úřadu, jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu. Z výše uvedených
důvodů je k projednání předložen návrh k pořízení strategické změny územního plánu zkráceným
postupem včetně navrhovaného obsahu změny, který je v příloze č. 1.
Zastupitelstvo města Liberec může, v souladu s ustanovením § 55a odst. 6 podmínit pořízení změny
územního plánu úhradou nákladů na zpracování změny. V žádosti žadatel uvedl, že akceptuje finanční
podíl na příslušné změně územního plánu, proto je v usnesení navrhováno podnímění pořízení změny
úhradou nákladů na pořízení příslušné změny dle sazebníku - zásady úhrady nákladů na pořizování
změn územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, které schválilo zastupistelstvo
města Liberec usnesením č. 219/02 ze dne 24.11.2005.
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Rozhodnutí o schválení pořízení změny závazné části ÚPML je plně v kompetenci zastupitelstva města.
Návrh k pořízení změny ÚPML bude projednán ve výboru pro územní plánování a dopravu dne 19. 2.
2019. Výsledek hlasování přednese předseda výboru na zasedání zastupitelstva města.
Návrh k pořízení změny ÚPML byl projednán v zastupitelstvu MO Vratislavice nad Nisou dne 13. 2.
2019.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Navrhovaný obsah změny
Příloha č. 2 - Registrační karta návrhu na změnu územního plánu č. 103
Příloha č. 3 - Materiál ZM
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Příloha č. 1 – navrhovaný obsah změny

Navrhovaný obsah změny, který byl žadatelem projednán s orgánem ochrany přírody a
příslušným krajským úřadem, a ke kterému byly doloženy jejich stanoviska:
„Společnost Kitl s.r.o. je 100% vlastníkem firmy Kyselka s.r.o., která je vlastníkem areálu
Vratislavické kyselky (stpč. 2819/2, 3172, ppč.2819/1, 3169/2, 3199/2 vše kú Vratislavice n.N.)
Do budoucna plánujeme obě firmy sloučit a Kitl s.r.o. se stane přímým majitelem areálu
Vratislavické kyselky.
Uvedené pozemky jsou historickou součástí Vratislavické kyselky a doposavad jsou oploceny
původním plotem kolem celého areálu.
Společnost Kitl s.r.o. se od svého vzniku zabývá potravinářskou výrobou zejména pak výrobou
nápojů různých druhů.
V rámci dynamického rozvoje firmy chceme v krátké budoucnosti sortiment výroby rozšířit i
na pozemky 3177 a 3176. Rozvoj výroby je plánován v moderní kryté výrobní hale o
předběžných rozměrech 40x19x8 m. Hala bude navazovat na stávající výrobní a skladovou halu
na stpč.2819/2.
Východní částí pak bude zasahovat na ppč.3177 , případně na stpč 3176.
Dle stávajícího územního plánu však ppč.3177 výměra 1028 m2- zahrada a stpč 3176 o výměre
271 m2- zastavěná plocha a nádvoří jsou součástí území označeného jako BV, plochy
venkovského bydlení a plánovaný rozvoj je velice problematický.
Z těchto důvodů žádáme o přeřazení ploch ppč.3177 výměra 1028 m2- zahrada a stpč 3176 o
výměre 271 m2- zastavěná plocha a nádvoří současné zařazení BV do kategorie VD plochy
pracovních aktivit, plochy drobné výroby, sklady s označením VD
Zbývající plochy ve vlastnictví stavebníka, ppč. 3169/2 a 3199/2 jsou vedeny v kategorii ostatní
městská zeleň. Na těchto plochách byly již v minulosti zřízeny hloubkové vrty za účelem jímání
minerálních vod. V současné době společnost plánuje tyto vrty ošetřit a uvést do opětovného
využívání. Za tímto účelem bude do pozemků uloženo potravinářské podzemní potrubí ( D80
mm- minerálkovod) a přívod el. energie k čerpadlům, včetně ovládacích kabelů.
Jelikož se jedná o přípustné či podmínečné využití, kategorizaci pozemků z hlediska platného
územního plánu není třeba měnit.“
Z výše uvedeného vyplývá, že změna prověří u pozemků p. č. 3177 a st. p. č. 3176 v
katastrálním území Vratislavice nad Nisou možnost změny funkčního využití na VD (plochy
pracovních aktivit, plochy drobné výroby, sklady) tak, aby byla umožněna výstavba výrobní
haly ke stávajícím objektům Vratislavické kyselky. Jedná se o změnu funkčního využití ploch
BV – bydlení venkovské na plochy VD – plochy pracovních aktivit, plochy drobné výroby,
sklady.

Příloha č. 2
Registrační karta návrhu na změnu územního plánu č. 103
1. Údaje o žadateli
Jméno a příjmení žadatele
(název firmy nebo
sdružení, jméno
statutárního zástupce)
Adresa
2. Popis změny
Lokalita
Katastrální území
Parcelní čísla
Druh pozemku
Funkce dle platného ÚP
Požadavek na změnu
Odpovídá funkci

Areál Vratislavické kyselky
Vratislavice nad Nisou
parc. č. 3177, st. p. č. 3176

Plochy bydlení venkovského (BV)
Umožnit rozšíření areálu
plochy pracovních aktivit - drobná výroba, sklady, živnostenské
provozovny, stavebnictví (VD)
3. Stanovisko odboru hlavního architekta
Vratislavická kyselka od svého objevení šířila známost Liberce – Vratislavic po českých zemích, i po
celém světě. Stavba tzv. zámečku z konce 19. století, postavená zřejmě podle návrhu architekta Ernsta
Schäfera, je jedním ze symbolů Vratislavic a celého Liberce.
Areál Vratislavické kyselky je dlouhodobě nevyužívaný a je zapsán v databázi brownfieldů. V současné
době areál koupil nový majitel - společnost Kitl s.r.o., který má zájem výrobu obnovit. S obnovou areálu
souvisí nutná potřeba jeho rozšíření. Rozšíření je možné provést na pozemky, které byly provozně i
majetkově vždy součástí areálu. V platném územním plánu je však část pozemků, na které by bylo
možné areál rozšířit součástí ploch bydlení venkovského (BV).
Záměr obnovy tradiční výroby a rozšíření areálu je pro město strategický a není vhodné jej řešit až
v rámci nového územního plánu.
4. Doporučení odboru ke schválení podnětu
ANO

Příloha č. 2

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 28.02.2019
Bod pořadu jednání:
Návrh k pořízení 103. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem (areál
Vratislavické kyselky)
Stručný obsah: Areál Vratislavické kyselky je dlouhodobě nevyužívaný a je zapsán v databázi
brownfieldů. V současné době areál koupil nový majitel - společnost Kitl s.r.o., který má zájem
výrobu obnovit. S obnovou areálu souvisí nutná potřeba jeho rozšíření. Rozšíření je možné
provést na pozemky, které byly provozně i majetkově vždy součástí areálu. V platném územním
plánu je však část pozemků, na které by bylo možné areál rozšířit součástí ploch bydlení
venkovského (BV). Změna prověří možnost změny funkčního využití u pozemků parc. č. 3177 a st.
p. č. 3176 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou z ploch bydlení venkovského (BV) na
plochy pracovních aktivit - drobná výroba, sklady, živnostenské provozovny, stavebnictví (VD). V
souladu s novelou stavebního zákona je možné tuto změnu pořídít zkráceným postupem. Z tohoto
důvodu je k projednání předložen návrh k pořízení strategické změny územního plánu zkráceným
postupem včetně navrhovaného obsahu změny.

MML, Odbor hlavního architekta
Zpracoval:

Bedrníková Lenka, Ing. - pracovník odboru hlavního architekta

Schválil:

Kolomazník Petr, Ing. - vedoucí odboru hlavního architekta

Projednáno:

4. rada města Liberec dne 19. 2. 2019
výbor pro územní plánování a dopravu dne 19. 2. 2019
zastupitelstvo MO Vratislavice nad Nisou dne 13. 2. 2019

Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
1. návrh k pořízení 103. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem
2. navrhovaný obsah 103. změny územníího plánu dle přílohy č. 1
požaduje
podmínit pořízení 103. změny územního plánu města Liberec úhradou nákladů na
zpracování změny územního plánu dle schválených "zásad úhrady nákůadů na pořizování
změn územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů"
ukládá
zajistit následné kroky v procesu pořízení 103. změny územního plánu města Liberec v
souladu se stavebním zákonem
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 30.04.2019
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Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 94/02 ze dne 25. 6. 2002 byl schválen Územní plán města
Liberce (dále je ÚPML). Proces pořízení změny územního plánu je definován zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, dále jen "stavební zákon". O
pořízení změny územního plánu rozhoduje zastupitelstvo.
Zastupitelstvo města Liberec svým usnesením č. 93/07 ze dne 31. 5. 2007 schválilo změnu způsobu
shromažďování a zpracování návrhů na změnu územního plánu města Liberec tak, že počínaje 1. 6.
2007 budou došlé návrhy na změnu platného územního plánu posuzovány jako jeden ze vstupních
podkladů pro tvorbu nového územního plánu. Výjimku z tohoto usnesení tvoří návrhy, které jsou
posouzeny jako strategické.
Pořizovatel posoudil předloženou žádost o změnu územního plánu zkráceným postupem a se svým
stanoviskem ji předkládá k rozhodnutí zastupitelstva města Liberec. Stanovisko je součástí registrační
karty návrhu na změnu, která je v příloze č. 2.
Žádost obsahuje požadavek na prověření možnosti změny funkčního využití pozemků parc. č. 3177 a st.
p. č. 3176 k.ú. Vratislavice n. N z ploch bydlení venkovského (BV) na plochy pracovních aktivit drobná výroba, sklady, živnostenské provozovny, stavebnictví (VD).
Jedná se o část areálu Vratislavické kyselky. Ten je dlouhodobě nevyužívaný a je zapsán v databázi
brownfieldů Libereckého kraje i Ministersva průmyslu a obchodu. Společnost Kitl, která je od 1.1.2019
majitelem areálu, má zájem obnovit výrobu. Pro ekonomicky udržitelnou obnovu výroby je potřeba
stávající halu a manipulační plochy rozšířit na zmíněné pozemky parc. č. 3177 a st. p. č. 3176 k.ú.
Vratislavice n. N. Tyto pozemky jsou v platném územním plánu vymezeny v plochách bydlení
venkovského (BV), proto je požadováno prověřit možnost změny funkčního využití těchto pozemků na
plochy pracovních aktivit - drobná výroba, sklady, živnostenské provozovny, stavebnictví (VD), které
by plánovaný rozvoj umožňovaly.
Vratislavická kyselka byla objevena roku 1862 a od té doby šířila známost Liberce a Vratislavic nejen
po českých zemích, ale po celém světě. Je to unikátní minerální voda, jedna z pouhých 3 minerálek
v Libereckém kraji (kromě Libverdy a Nového města pod Smrkem) a jediná, která byla v posledním
století lahvovaná.
Stavba tzv. zámečku z konce 19. století, postavená zřejmě podle návrhu architekta Ernsta Schäfera, je
jedním ze symbolů Vratislavic a celého Liberce. Ernst Schäfer byl známý liberecký projektant a autor
řady ceněných staveb, mj. staré chaty na vrcholu Ještědu. Bohužel poslední kontinuální výroba v areálu
proběhla v roce 2004 a od té doby areál chátrá.
Pro ekonomicky udržitelnou obnovu výroby je potřeba stávající halu a manipulační plochy rozšířit na
zmíněné pozemky. Další možností rozvoje v případě neprověření možnosti změny funkčního využití
ploch potřebných pro rozvoj areálu je zbořit zámeček a rozšířit areál tímto směrem. Toto však není
žádoucí. Záměrem žadatele je naopak tento objekt rekonstruovat a využívat - komerční využití, služby,
turistika apod. Navíc tyto pozemky patří historicky do areálu Vratislavické kyselky, což dokládá i
oplocení areálu z 80. let včetně zmíněných pozemků. Dále jsou tyto pozemky důležité z hlediska jejich
blízkosti vrtů kyselky a jsou také součástí I. ochranného pásma.
Pořizovatel na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že tento záměr změny územního plánu je
strategický a doporučuje jeho schválení.
V souladu s novelou stavebního zákona je možné tuto změnu pořídit zkráceným postupem. V souladu s
§ 55a odst. 2 byla doložena stanoviska příslušných orgánů ochrany přírody a stanovisko krajského
úřadu, jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu. Z výše uvedených
důvodů je k projednání předložen návrh k pořízení strategické změny územního plánu zkráceným
postupem včetně navrhovaného obsahu změny, který je v příloze č. 1.
Zastupitelstvo města Liberec může, v souladu s ustanovením § 55a odst. 6 podmínit pořízení změny
územního plánu úhradou nákladů na zpracování změny. V žádosti žadatel uvedl, že akceptuje finanční
podíl na příslušné změně územního plánu, proto je v usnesení navrhováno podnímění pořízení změny
úhradou nákladů na pořízení příslušné změny dle sazebníku - zásady úhrady nákladů na pořizování
změn územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, které schválilo zastupistelstvo
města Liberec usnesením č. 219/02 ze dne 24.11.2005.
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Rozhodnutí o schválení pořízení změny závazné části ÚPML je plně v kompetenci zastupitelstva města.
Návrh k pořízení změny ÚPML byl projednán ve výboru pro územní plánování a dopravu dne 19. 2.
2019. Výsledek hlasování přednese předseda výboru na zasedání zastupitelstva města.
Návrh k pořízení změny ÚPML byl projednán v zastupitelstvu MO Vratislavice nad Nisou dne 13. 2.
2019.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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