
VÝSTAVBA MĚSTSKÝCH BYTŮ V LIBERCI 

analýza potenciálu pozemků ve vlastnictví města 

Zpracoval: Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D., pořizovatel územně plánovací dokumentace, 

spolupředseda základní organizace Zelených v Liberci 

Datum: 02/2022 

Metoda: Vyhledání všech pozemků ve vlastnictví města na území města Liberec. Výběr větších 

pozemků či souborů pozemků vhodných pro obytnou výstavbu. 

Maximální kapacita pozemků určených v platném Územním plánem Liberec pro 

bydlení byla vypočtena na základě následujících standardizovaných parametrů: 

- Zastavitelnost pozemků byla určena koeficientem zastavění nadzemními 

stavbami a regulativem výšky zástavby stanovenými v ÚP Liberec. 

- Průměrná podlahová plocha bytu v bytovém domě byla stanovena na 70 m2 

(odpovídá průměru v celé ČR dle oficiální publikace Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR „BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ČÍSLECH (srpen 2019)“).1 

- Přepočet průměrné podlahové plochy bytu na hrubou podlažní plochu v bytovém 

domě byl proveden standardním koeficientem 0,8. Na jeden byt tak bylo 

počítáno zaokrouhleně 90 m2.  

- Hrubá podlažní plocha podkroví je stanovena na 50 % hrubé podlažní plochy 

standardního podlaží. 

- V plochách, kde by byla nutné změna územního plánu, byly koeficienty 

zastavěnosti a výšky stanoveny dle charakteru okolní zástavby. 

- Potenciální plochy pro prověření změnou územního plánu nikdy nezasahovaly do 

ucelených lesních ploch a měly návaznost na zastavěné území. 

- Průměrná výměra pozemku pro řadový rodinný dům byla stanovena na 350 m2, 

včetně podílu na obslužných komunikacích a veřejných prostranství 400 m2 – viz 

modelové území: 

 

  

 
1 https://www.mmr.cz/getmedia/44278f53-e63a-4dc5-8694-922df2853088/BvCZ-online-CZ.pdf.aspx?ext=.pdf  

https://www.mmr.cz/getmedia/44278f53-e63a-4dc5-8694-922df2853088/BvCZ-online-CZ.pdf.aspx?ext=.pdf


VYPOČTENÁ KAPACITA POZEMKŮ MĚSTA PRO OBYTNOU VÝSTAVBU 

 byty v BD RD 

pouze plochy určené pro výstavbu územním plánem  1956 0 

bilance při využití maximální kapacity pro řadové domy 629 370 

pouze plochy podmíněné změnou územního plánu 549 537 

bilance při využití maximální kapacity pro řadové domy 6 695 

kapacita celkem 2505 537 
celková bilance při využití maximální kapacity pro řadové domy 635 1065 

 

 

 

 

  



1 Tálínská 
k. ú. Dolní Hanychov 

p.č. 196/1 a okolní 

 

 

Maximální kapacita dle ÚP: 

hrubá podlažní plocha 8.124 m2 

počet bytů 90 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

umístění řadových domů je v dané ploše nevhodné  



2 Ještědská 
k. ú. Dolní Hanychov 

p. č. 82/15  

 

 

Nutná změna ÚP, kapacita dle charakteru okolní zástavby (2 NP + podkroví, Kn 25 %) 

hrubá podlažní plocha 548 m2 

počet bytů 6 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

umístění řadových domů je v dané ploše nevhodné  

 



3 Sportovní 
k. ú. Doubí u Liberce 

p. č. 574/18  

 

 

Nutná změna ÚP, kapacita dle charakteru okolní zástavby (3 NP + podkroví, Kn 25 %) 

hrubá podlažní plocha 8.531 m2 

počet bytů 95 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

100 % plochy 21 



4 Uralská 
k. ú. Františkov u Liberce 

p. č. 371/1 

 

 

Maximální kapacita dle ÚP: 

hrubá podlažní plocha 1.034 m2 

počet bytů 11 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

100 % 5 



5 K Bucharce 
k. ú. Horní Hanychov 

p. č. 426/1 

 

 

Maximální kapacita dle ÚP: 

hrubá podlažní plocha 3.762 m2 

počet bytů 42 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

100 % 15 



6 U Kulturního domu 
k. ú. Karlinky 

p. č. 134/1 

 

 

Nutná změna ÚP, kapacita dle charakteru okolní zástavby (2 NP + podkroví, Kn 20 %) 

hrubá podlažní plocha 2.230 m2 

počet bytů 25 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

100 % 11 



7 Hrabětická 
k. ú. Kunratice u Liberce 

p. č. 137/1 a okolní  

 

 

Maximální kapacita dle ÚP: 

hrubá podlažní plocha 19.207 m2 

počet bytů 213 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

100 % plochy 48 



8 Papírák 
k. ú. Liberec 

p. č. 1629/1, 313/2 a okolní  

 

 

Maximální kapacita dle ÚP – je předmětem architektonické soutěže 

hrubá podlažní plocha Bude prověřeno architektonickou soutěží. 

počet bytů 130 (dle odhadu J. Janďourka, cit: 
https://www.facebook.com/jindrich.felcman/posts/4111780648836246  

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

umístění řadových domů je v dané ploše nevhodné  



9 Pod ZUŠ 
k. ú. Liberec 

p. č. 1919/1, 1946/2 a okolní  

 

 

Maximální kapacita dle ÚP (plochy P1.101 + P1.37 – výměra celkem 4.703 m2) 

hrubá podlažní plocha (bytů s podílem 60 %) 18.060 m2 

počet bytů 201 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

umístění řadových domů je v dané ploše nevhodné  

 



10 Nová Pastýřská 
k. ú. Liberec 

podél Nové Pastýřské  

 

 

Maximální kapacita dle ÚP 

hrubá podlažní plocha (bytů s podílem 70 %) 4.751 m2 

počet bytů 53 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

umístění řadových domů je v dané ploše nevhodné  

 



11 LVT – zadní část 
k. ú. Liberec 

areál LVT dle hmot. studie KAM  

 

 

Maximální kapacita dle ÚP 

hrubá podlažní plocha (bytů s podílem 70 %) 13.921 m2 

počet bytů 155 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

umístění řadových domů je v dané ploše nevhodné  



12 Nový Machnín 
k. ú. Machnín 

p. č. 470/12  

 

 

Nutná změna ÚP, dle charakteru okolní zástavby vhodné pro rodinné domy 

hrubá podlažní plocha  umístění bytových domů je v dané ploše 
nevhodné  počet bytů 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

100 % 537 



13 Puškinova 
k. ú. Pilínkov 

p. č. 191/6  

 

 

Maximální kapacita dle ÚP 

hrubá podlažní plocha  17.483 m2 

počet bytů 194 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

100 % 44 



14 Polní I. 
k. ú. Staré Pavlovice 

p. č. 814/3  

 

 

Maximální kapacita dle ÚP 

hrubá podlažní plocha  29.641 m2 

počet bytů 329 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

100 % 34 

 

 



15 Polní II. 
k. ú. Staré Pavlovice 

p. č. 807/1  

 

 

Nutná změna ÚP, dle charakteru okolní zástavby bytové domy rozvolněné (3 NP, Kn 25 %) 

hrubá podlažní plocha  5.782 m2 

počet bytů 64 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

100 % 17 



16 Ječná 
k. ú. Starý Harcov 

p. č. 1682/67  

 

 

Nutná změna ÚP, dle charakteru okolní zástavby bytové domy rozvolněné (6 NP, Kn 25 %) 

hrubá podlažní plocha  10.298 m2 

počet bytů 114 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

100 % 17 



17 Nad Tratí 
k. ú. Vesec u Liberce 

p. č. 1109 a okolní 

 

 

Maximální kapacita dle ÚP 

hrubá podlažní plocha  6.441 m2 

počet bytů 72 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

100 % 43 



18 Lomová 
k. ú. Vesec u Liberce 
p. č. 1072/1 a okolní 

 

 

Maximální kapacita dle ÚP 

hrubá podlažní plocha  1.471 m2 

počet bytů 16 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

100 % 7 

 



19 Prosečská 
k. ú. Vratislavice nad Nisou 

p. č. 957/4 

 

 

Maximální kapacita dle ÚP 

hrubá podlažní plocha  1.772 m2 

počet bytů 20 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

100 % 12 



20 Lovecká 
k. ú. Vratislavice nad Nisou 

p. č. 105/1 a okolní 

 

 

Nutná změna ÚP, dle charakteru okolní zástavby bytové domy rozvolněné (3 NP, Kn 20 %) 

hrubá podlažní plocha  22.045 m2 

počet bytů 245 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

100 % 92 



21 Nad Školou 
k. ú. Vratislavice nad Nisou 

p. č. 1933/1 a okolní 

 

 

Maximální kapacita dle ÚP 

hrubá podlažní plocha  20.030 m2 

počet bytů 223 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

100 % 100 



22 U pivovaru 
k. ú. Vratislavice nad Nisou 

p. č. 2055/1 a okolní 

 

 

Maximální kapacita dle ÚP 

hrubá podlažní plocha  18.593 m2 

počet bytů 207 

Potenciál při umístění řadových rodinných domů: 

100 % 62 

 


