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A.01 Hlavní cíle řešení 

Hlavním cílem řešení územní studie X4 Hejnice je podrobnější prověření záměru vycházejícího z koncepce ÚP Hejnice - revitalizace 
městského centra a vytvoření kvalitních městských prostorů mimo jiné ve vazbě na významnou kulturní atraktivitu území – klášter a 
kostel Navštívení Panny Marie. 
Územní studie má ve vztahu ke stávající územně plánovací dokumentaci sloužit jako podklad pro rozhodování v území. V souladu s 
§25 a §30 stavebního zákona bude územní studie, po schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence územně plánovací 
činnosti, sloužit jako podklad pro rozhodování v území. V případě, že by z posuzování a prověřování možných variant řešení 
vyplynulo možné řešení, které by nebylo v souladu s platnou koncepcí územního plánu Hejnice, může být taková studie použita i 
jako podnět a podklad pro pořízení změny územního plánu Hejnice (§ 25 stavebního zákona). 
 
 

A.02 Podklady 

- Zásady územního rozvoje Libereckého kraje vydané dne 21. 12. 2011 s nabytím účinnosti ode dne 22. 1. 2012 
- Územní plán Hejnice vydaný Zastupitelstvem města Hejnice opatřením obecné povahy č. 1/2018 dne 25. 4. 2018, který nabyl 
účinnosti ode dne 11. 5. 2018 
- Územně analytické podklady ORP Frýdlant 
- Záměr stavebníka Města Hejnice „Obnova a revitalizace vegetačních úprav před Chrámem Navštívení Panny Marie v Hejnicích“ na 
p.č. 1250, k.ú. Hejnice (zprac. studio Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, v srpnu 2017) 
- Digitální katastrální mapa 
- Doplňující průzkumy zpracovatele územní studie 
 
 

A.03 Členění územní studie 

Územní studie je zpracována ve dvou úrovních: 
Návrh – kapitoly a výkresy zařazené do této části územní studie budou sloužit jako podklad pro rozhodování v území. 

Stanoví obecné zásady pro umisťování a charakter staveb, řešení veřejných prostranství a zajistí ochranu architektonických, 
urbanistických a kulturních hodnot přítomných v území. 
Přílohy zařazené do Návrhové části ÚS: 

Textová část – Návrh 
 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE (podkapitoly A.00 – A.06) 
 B. ŘEŠENÍ STUDIE (podkapitoly B.01 – B.06) 
Grafická část 
 02 HLAVNÍ VÝKRES 
 03 KOORDINAČNÍ VÝKRES 
Doporučující část – kapitoly a výkresy zařazené do této části územní studie mají pouze doporučující charakter a neslouží 

jako podklad pro rozhodování v území. Jsou zpracovány jako ověření možností území, bez nutnosti respektovat nadřazenou ÚPD a 
majetkoprávní vztahy, což umožňuje prověřit ideální řešení území. Součástí bude i zdůvodnění přijatých regulačních prvků. 
Přílohy zařazené do ideové části ÚS: 
 Textová část – Doporučující část 
  C. DOPORUČENÍ A ODŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ (podkapitoly C.01 – C.05) 
 Grafická část 
  04 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
  05 – 08 DEATAIL VEŘEJNÉHO PROSTANSTVÍ varianta A-D 
  09 – 10 ŘEZOPOHLEDY (A, B) 
 Dokladová část 
  11 – Vyjádření NPÚ 
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A.04 Podmínky vyplývající z ÚPD 

V územním plánu Hejnice, který nabyl účinnosti dne 11.5.2018, je vymezena plocha X4 jako plocha, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie a stanovuje podmínky pro jejich pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat 
o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Pro plochu X4 resp. pro územní studii X4 jsou stanoveny následující podmínky 
pro pořízení územní studie:  

- navrhnout prostorové i kvalitativní úpravy veřejných prostranství a optimální uspořádání dopravních prostorů 
s cílem zajistit komfortní pohyb a pobyt chodců v městském centru 

- navrhnout revitalizaci prostoru náměstí, zvýšit jeho využitelnost pro obyvatele a uživatele území, a posílit 
městský charakter náměstí 

- navrhnout dostavbu náměstí v prostoru bývalého hotelu Perun (západní fronta náměstí) – prověřit maximální 
hmotu staveb, umístění ve vztahu k veřejnému prostranství (náměstí), prověřit maximální výšku staveb ve vztahu 
k pohledům na chrám a klášterní areál 

- prověřit vedení dopravní trasy III/29016 a případně navrhnout přetrasování mimo ulici Klášterní (podél areálu 
kláštera ke křížení se silnicí II/290), která tvoří kompoziční osu centra města a posiluje dominantní pozici chrámu 

Pozn.: V rámci plochy X4 jsou vymezeny stabilizované plochy SM, DS a PV. 

V ploše X4 jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití: smíšené obytné – městské (SM), veřejná prostranství 
(PV), veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV), občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) a dopravní infrastruktura – silniční 
(DS), pro které jsou stanoveny následující podmínky: 
 
smíšené obytné – městské (SM) 
 
hlavní využití:  

a polyfunkční využití zahrnující bydlení v bytových a rodinných domech (a další přímo související stavby zařízení a 
činnosti) a občanské vybavení lokálního i regionálního významu  

přípustné využití:  
b sport a rekreace (zejména venkovní hřiště, kryté sportovní haly, půjčovny vybavení a další sportovní a tělovýchovná 
zařízení)  
c zeleň, zejména veřejná, soukromá, ochranná a izolační  
d veřejná prostranství  
e dopravní a technická infrastruktura  
f vodní plochy a toky  

podmíněně přípustné využití:  
g výroba a skladování za podmínky, že svým provozováním a technologickým zařízením nenaruší užívání staveb a 
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu okolního prostředí  
h další stavby a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s 
bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše  
i stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická zařízení staveb  
j stavby a opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami za podmínky, že 
nebude narušena a omezena hlavní funkce  
k hromadné parkování za podmínky, že nebude narušen a omezen hlavní způsob využití  

nepřípustné využití:  
l jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití  

podmínky prostorového uspořádání:  
m charakter a struktura zástavby: převážně kompaktní zástavba utvářející hranu uličního prostoru, umístěná a orientovaná 
pouze směrem do ulice (k vymezenému veřejnému prostranství) s uplatněním aktivního parteru  
n maximální výška zástavby: 12 m  
o koeficient maximálního zastavění pozemku: není stanoven  
p koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku: není stanoven  
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q rozmezí výměry stavebního pozemku: není stanoveno 
 
veřejná prostranství (PV) 
 
hlavní využití:  

a veřejná prostranství – plochy veřejně přístupné bez omezení (zejména komunikace pro chodce a cyklisty, místní 
obslužné a účelové komunikace, vybrané polní a lesní cesty zajišťující prostupnost území)  

přípustné využití:  
b zeleň, zejména veřejná, ochranná a izolační  
c dopravní a technická infrastruktura  
d vodní plochy a toky podmíněně  

přípustné využití:  
e drobné stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, které zvyšuje využitelnost 
veřejných prostranství a sloužící zejména veřejnosti (např. informační centra a zařízení, prodejní zařízení, dětská hřiště, 
veřejná WC, prvky mobiliáře)  
f stavby a opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami za podmínky, že 
nebude narušena a omezena hlavní funkce  

nepřípustné využití:  
g jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití  

podmínky prostorového uspořádání:  
h charakter a struktura zástavby: jednotlivé, solitérní objekty umístěné ve volném prostoru zvyšující využitelnost tohoto 
prostoru  
i maximální výška zástavby: 3 m  
j koeficient maximálního zastavění pozemku: 0,1  
k koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku: není stanoven  
l rozmezí výměry stavebního pozemku: není stanoveno 

 
veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) 
 
hlavní využití:  

a veřejně přístupná a veřejně využívaná zeleň – plochy veřejně přístupné bez omezení  
přípustné využití:  

b veřejná prostranství, zejména komunikace pro chodce a cyklisty  
c travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby (parkové a sadové úpravy)  
d zahrady, louky, pastviny, pozemky PUPFL  
e zeleň přírodního charakteru, ochranná a izolační  
f sport a rekreace, zejména přírodní hřiště, pobytové louky  
g související dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu ploch  
h vodní plochy a toky podmíněně  

přípustné využití:  
i drobné stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství za podmínky, že zvýší 
využitelnost veřejných prostranství a budou sloužit zejména veřejnosti (např. informační centra a zařízení, prodejní 
zařízení, dětská hřiště, veřejná WC, prvky mobiliáře)  
j stavby a opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami za podmínky, že 
nebude narušena a omezena hlavní funkce  
k dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že varianty jejího umístění v jiných plochách s rozdílným způsobem 
využití se prokážou jako neúměrně ekonomicky nebo technicky náročné nepřípustné využití: l jiné využití, než je uvedeno 
jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití  

podmínky prostorového uspořádání:  
m charakter a struktura zástavby: jednotlivé, solitérní objekty umístěné ve volném prostoru zvyšující využitelnost tohoto 
prostoru  
n maximální výška zástavby: 3 m  
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o koeficient maximálního zastavění pozemku: 0,1  
p koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku: 0,9  
q rozmezí výměry stavebního pozemku: není stanoveno 
 

občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 
 
hlavní využití:  

a občanské vybavení veřejného charakteru (zejména veřejná správa, zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální a 
zdravotní služby, kulturní zařízení, církevní stavby)  

přípustné využití:  
b zeleň, zejména veřejná, ochranná a izolační  
c veřejná prostranství  
d dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu dané plochy  

podmíněně přípustné využití:  
e bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitelů a správců, či služební byty  
f občanské vybavení které není součástí veřejné infrastruktury (např. zařízení pro administrativu, stravování, přechodné 
ubytování), za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití  
g stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická zařízení staveb 
h stavby a opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami za podmínky, že 
nebude narušena a omezena hlavní funkce  

nepřípustné využití:  
i jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití  

podmínky prostorového uspořádání:  
j charakter a struktura zástavby: areálová zástavba podmíněná pouze provozními požadavky  
k maximální výška zástavby: 12 m; nevztahuje se na stávající objekt chrámu Navštívení Panny Marie  
l koeficient maximálního zastavění pozemku: není stanoven  
m koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku: není stanoven  
n rozmezí výměry stavebního pozemku: není stanoveno 
 

dopravní infrastruktura – silniční (DS) 
 
hlavní využití:  

a plochy a koridory silniční dopravy a stavby a zařízení dopravního vybavení, zejména silnice I., II. a III. třídy, místní 
obslužné a účelové komunikace, odstavné a parkovací plochy, autobusové zastávky, terminály hromadné dopravy, garáže, 
objekty údržby pozemních komunikací a další zařízení veřejné dopravy včetně souvisejících staveb, zařízení a činností  

přípustné využití:  
b veřejná prostranství, zejména komunikace pro chodce a cyklisty  
c zeleň, zejména veřejná, ochranná a izolační  
d související dopravní a technická infrastruktura  
e stavby a zařízení čerpacích stanic pohonných hmot včetně souvisejících služeb (zejména sociální a hygienická zařízení, 
služby a obchod, informační centrum apod.)  

podmíněně přípustné využití:  
f občanské vybavení, za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití  
g stavby, zařízení a jiná opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami za 
podmínky, že nebude narušena a omezena hlavní funkce  
h stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická zařízení staveb 

nepřípustné využití:  
i jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití  

podmínky prostorového uspořádání:  
j charakter a struktura zástavby: areálová zástavba podmíněná pouze provozními požadavky, nebo jednotlivé, solitérní 
objekty umístěné ve volném prostoru  
k maximální výška zástavby: 9 m  
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l koeficient maximálního zastavění pozemku: není stanoven  
m koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku: není stanoven  
n rozmezí výměry stavebního pozemku: není stanoveno 

 
Lhůta pro pořízení územní studie je stanovena na 6 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jímž se územní plán vydává. 
Pro část území řešené územní studií X4 je stanovena podmínka Y1 - kompoziční osa a náměstí v centru Hejnic (území 
architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace 
jen autorizovaný architekt). 
Plocha X4 nachází v zóně A (Hejnice - centrum), pro niž jsou Územním plánem Hejnice stanoveny podmínky ochrany krajinného 
rázu. 
 
 

A.05 Vyhodnocení souladu s ÚPD 

Územní studie je zpracována ve dvou úrovních – část územní studie sloužící jako podklad pro rozhodování v území je v souladu 
s ÚPD. Druhá část nebude sloužit jako podklad pro rozhodování, jedná se pouze o ideový podklad a vyjadřuje názor projektanta na 
problematiku území, resp. ideální řešení bez ohledu na majetkoprávní vztahy a nadřazenou ÚPD. 
 Územní studie navrhuje dle ÚP úpravy veřejných prostranství s cílem zajistit optimální dopravní řešení, zvýšit atraktivitu náměstí, 
posílit kompoziční osu ulice Klášterní a prověřuje dostavbu náměstí v místě bývalého hotelu Perun. Požadavky na využití 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsou územní studií respektovány. 
 
 

A.06 Vyhodnocení splnění zadání územní studie 

Zadání územní studie bylo zpracováno pořizovatelem (Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí) a je 
studií respektováno. Územní studie zpracovává území v rozsahu stanoveném ÚP Hejnice ve výkresu Základního členění území jako 
plocha X4. V souladu se zadáním studie upřesňuje prostorovou a plošnou regulaci s předpokladem dostavby stavebních proluk, 
stanovuje a zpřesňuje úpravy veřejných prostranství, jejich členění a celkovou koncepci s ohledem na významné architektonické a 
urbanistické hodnoty v území. 
V doporučující části územní studie prověřuje podrobnější možnosti členění území, vedení trasy silnice III. třídy, umístění parkovacích 
stání, koncepci zeleně i povrchové úpravy jednotlivých ploch. Dále studie poukazuje na další problémy k řešení v daném území a 
prezentuje podrobnější architektonicko-urbanistické řešení ve variantách. 
Požadavky na obsah textové i grafické části jsou územní studií dodrženy.   
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B. ŘEŠENÍ STUDIE 
  
B.01 Vymezení řešeného území 

Územní studie X4 bude řešit území vymezené v ÚP Hejnice ve výkrese č. 1 Výkres základního členění území. Řešené území je 
vymezeno stabilizovanými plochami smíšené obytné – městské (SM), veřejná prostranství (PV), veřejná prostranství – veřejná zeleň 
(ZV), občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) a dopravní infrastruktura – silniční (DS). 

 
Území se nachází ve středu obce, v jejím historickém centru, na levém břehu řeky Smědé nedaleko železniční stanice. 
Řešené území je ze západu vymezeno zástavbou podél ulice Klášterní, z jihu areálem nemovité národní kulturní památky chrámu 
Navštívení Panny Marie na skalnatém ostrohu podél zákrutu řeky Smědé, navazujícím areálem kláštera františkánů, z jihovýchodu 
řešené území vymezuje ulice P. Bezruče, areál hasičské zbrojnice, z východu pak zástavba soustředěná podél ulice Jizerská 
s navazujícími postranními ulicemi a zástavbou v propojení Nádražní - Lázeňská a ze severu je řešené území ohraničeno opět 
zástavbou soustředěnou kolem křižovatky Jizerská – Klášterní – Lázeňská. 
 
 

B.02 Charakteristika a vazby řešeného území 

Řešené území se nachází v centru města Hejnice. Jedná se o území s velkou urbanistickou a architektonickou hodnotou, které je 
zároveň funkčním centrem, těžištěm občanské vybavenosti v obci. Dominantou místa je kostel Navštívení Panny Marie s přilehlým 
františkánským klášterem. Svým významem přesahuje kostel hranice Hejnic a je významným poutním místem. V území je patrná 
kompoziční osa ulice Klášterní, směřující právě na budovu kostela. Další kulturní památkou v úzké návaznosti na řešené území je 
barokní most přes řeku Smědou. Významným objektem s velkou architektonickou hodnotou je i hrázděná stavba na severním 
zakončení ulice Klášterní, tvořící zakončení významné kompoziční osy na jejím druhém konci, dnes fungující jako pekárna/cukrárna. 
Prostor před kostelem Navštívení Panny Marie a zahradou františkánského kláštera je vymezen jako plocha veřejného prostranství. 
Tato plocha je však výrazně zanedbaná, bez jasné kompozice a podřízena dopravě, přičemž by tato plocha vzhledem ke svému 
umístění měla plnit funkci městského centra a vhodně doplňovat zmíněné kulturní památky. Nepřehledné dopravní řešení je 
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způsobeno vedením silnice III. třídy III/29016 po obvodu volného prostoru. Přímé napojení na silnici II/290 vedené podél zdi zahrady 
kláštera je reálně též využíváno. 
Zástavba historické části je tvořena objekty menších objemů, které ačkoliv nevytvářejí souvislou řadu zástavby, tak jsou uspořádány 
do jasné struktury vytvářející stavební bloky s jasně definovanou uliční čárou. V tomto ohledu je významná především ulice 
Klášterní, tvořící kompoziční osu směřující na kostel. V zástavbě se nachází několik proluk a volných pozemků, nejvýznamnějším 
z nich je plocha bývalého hotelu Perun na západním okraji hlavního veřejného prostranství. 
Ulice Jizerská (silnice II/290) má obdobný charakter zástavby jako ulice Klášterní. Je vedena po východním okraji hlavního 
veřejného prostranství a spolu s ulicí Klášterní zajišťují koncentraci občanské vybavenosti ve městě. V řešeném území se nachází 
kino, spořitelna, pošta a další drobné obchody a restaurace. 

 

B.03 Návrh urbanistické koncepce 

Základním cílem urbanistické koncepce je dotvoření struktury zástavby a stanovení zásad pro veřejná prostranství, které zajistí 
efektivní využití území s důrazem na podporu a zvýraznění stávajících hodnot v území. Návrh je podřízen především významné 
dominantě v území kostelu Navštívení Panny Marie. 
Studie vymezuje zastavitelné plochy tak, aby stavby na nich umístěné respektovaly měřítko a charakter stávající zástavby (odstupy, 
hloubka staveb) a držely navržené stavební čáry. Stavební čáry jsou stanoveny na základě stávající zástavby. Doplněním zástavby 
dojde k vymezení hran ulic a zvýraznění kompozičních os v území. Hlavní kompoziční osa ulice Klášterní je zároveň doplněna 
liniovou zelení, která ještě více zdůrazní průhledovou osu na kostel Navštívení Panny Marie. Ulici Klášterní je možné řešit jako pěší 
zónu s povoleným vjezdem pouze pro vozidla rezidentů a zásobování a navrhnout její zjednosměrnění od severu k jihu. Tím by se 
zlepšila přehlednost křižovatky ulic Jizerská, Lázeňská a Klášterní, zvětšila by se plocha pro předprostory obchodů a parkovací 
místa bez zásadního negativního ovlivnění obslužnosti objektů. 
Dopravní řešení napojení silnice III/29016 (Klášterní) na silnici II/290 (Jizerská) ve veřejném prostranství je z důvodů 
komplikovaných majetkoprávních vztahů a nadřazené ÚPD vedeno v původní trase. Je však vymezena rezerva pro případné 
přeložení silnice III/29016 v případě dohody mezi obcí a vlastníky pozemků. 
Územní studií jsou vymezena i doporučená pěší propojení. Především zpřístupnění a kultivace prostorů podél řeky Smědé má velký 
význam. Nábřeží a prostory podél vodních ploch zpravidla nabízejí atraktivní prostředí. Obzvláště v prostoru mezi zadním valem 
kostela a řekou je tento potenciál velký. Navíc by toto propojení zpřístupnilo z jiného pohledu i další kulturní památku na území obce, 
totiž barokní most přes řeku Smědou. 
Pro zajištění ochrany urbanistických a architektonických hodnot v centru města jsou stanoveny podrobnější regulační prvky pro nově 
navrhovanou zástavbu. 
 
 

B.04 Limity využití území 

V řešeném území se uplatňují tyto limity využití území: 
- IV. zóna CHKO Jizerské hory 
- nemovitá kulturní památka 
- místo archeologických nálezů 
- objekt památkového zájmu 
- památný strom 
- záplavové území Q100 
- koridor protipovodňových opatření 
- ochranné pásmo stávajících vedení technické infrastruktury 
 
 

B.05 Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání 

Regulační prvky vycházejí z podmínek plošného a prostorového uspořádání stanovených v územním plánu. Územní studie plochy 
dále člení a stanovuje podrobné podmínky využití. 
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podmínky plošného a prostorového uspořádání 

- je stanovena stavební čára – stavba na ní musí ležet alespoň jednou hranou zastavěné plochy minimálně ve 
ଶ

ଷ
 své délky, odchýlení 

od stavební čáry je možné max. o 1m z důvodu architektonického řešení objektu, např. rizalit, arkýř, apod. (v rozsahu zákresu 
v hlavním výkresu – grafická příloha č.02) 
- zástavba bude orientována směrem do ulice s uplatněním aktivního parteru 
- zastavitelné plochy SP-01 – SP-07 vymezují plochu pro umístění stavby hlavní. Doplňkové stavby můžou být umístěny i mimo tyto 
zastavitelné plochy 
- stavby doplňkové nepřekročí měřítko staveb hlavních, zejména hmotovým uspořádáním, výškou, zastavěnou plochou a 
půdorysnými rozměry 
- hloubka zástavby v plochách SP-01 – SP-06 (neplatí pro SP-05) by měla navazovat na hloubku okolní zástavby (standardně je 
doporučena max. hloubka zastavitelných ploch pro umístění hlavních objektů max. 15 m). V případě štítové orientace stavby vůči 
veřejnému prostranství lze tento regulativ překročit. 
- v plochách SP-01 – SP-06 je doporučeno orientovat hřeben střechy rovnoběžně s komunikací (tzn. podélně), v odůvodněných 
případech je možné se od této orientace odchýlit (např. z důvodu efektivního využití pozemku nebo vychází-li takové řešení 
z přítomnosti limitů využití území – ochranná pásma, sítě TI apod.) 
- objekty hlavní budou mít sedlovou, valbovou (polovalbovou, čtvrtvalbovou) nebo mansardovou střechu 
- minimální rozestup mezi hlavními stavbami je 5 m, pouze pro plochu SP-02 je tento požadavek snížen na 4 m a pro plochu SP-05 
není min. rozestup stanoven mezi navrženou plochou a stávajícím objektem č.p. 297 (prodejna obuvi) 
- v zastavitelné ploše SP-07 lze umístit max. 3 hlavní stavby 
- kompoziční osu ulice Klášterní podpořit doprovodnou vzrostlou liniovou zelení 
- v blízkosti chrámu Navštívení Panny Marie vymezit místo pro zastavení autobusů a rozptyl osob 
 
Další podmínky stanovené územní studií: 
 
- ulici Klášterní bude řešena jako pěší zóna s povoleným průjezdem vozidel rezidentů, zásobování, příp. návštěvníků obchodů a 
další občanské vybavenosti zde umístěné 
- všechny pěší plochy ve veřejném prostoru budou dlážděné, v plochách s parkovou úpravou je možné využití mlatových povrchů 
- parkovací stání rezidentů umisťovat na vlastních pozemcích, pokud to bude technicky možné 
 

B.06 Návrh řešení dopravy, občanského a technického vybavení  

Doprava 

Dopravní řešení 

Řešeným územím prochází silnice II. a III. třídy, konkrétně silnice II/290 a III/29016. Ke křížení těchto komunikací dochází v prostoru 
před zahradou františkánského kláštera. Studie respektuje současnou trasu silnice III/29016 stanovenou Územním plánem Hejnice, 
avšak doporučuje její změnu podél zdi pozemku zahrady františkánského kláštera. S ohledem na to studie vymezuje rezervy pro 
budoucí možné přeložení této komunikace. Silnice III/29016 je nyní nevhodně vedena po obvodu veřejného prostranství. Ideální 
trasa této komunikace by byla podél zdi zahrady, která je však nyní z důvodu majetkoprávních vztahů těžko proveditelná 
Ulice Klášterní bude řešena jako pěší zóna s povoleným vjezdem pro zásobování a rezidenty. Zjednosměrněním od severu k jihu se 
docílí možného zúžení profilu pro dopravu a naopak zvětšení ploch pro možné předprostory obchodů a odstavování vozidel. 
Studií je navrženo základní prostorové uspořádání. Délky rozhledů, směrové oblouky, příčné a podélné sklony atd., budou navrženy 
v dalších stupních projektové dokumentace. Při navrhování místních komunikací a křižovatek je doporučeno respektovat požadavky 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek a místních komunikací, ČSN 73 6056 
odstavné a parkovací plochy a ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

Doprava v klidu 

Parkování a odstavování vozidel rezidentů bude řešeno na vlastních pozemcích, pokud to bude technicky možné, případně ve 
veřejném prostranství. Další parkovací stání budou navržena v ploše náměstí a v profilu ulice Klášterní. Nová parkovací stání 
v profilech komunikací nesmí omezit vjezdy na pozemky. 
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Hromadná doprava 

V blízkosti řešeného území leží nádraží Hejnice i autobusová stanice (obě ve vzdálenosti cca 200 m od hranice lokality). V řešeném 
území v ploše náměstí je navržena plocha pro zastavení autobusů z důvodu množství turistů přijíždějících do Hejnic za účelem 
návštěvy kostela Navštívení Panny Marie.  

Pěší a cyklistická doprava 

Bezpečný pohyb pěších a cyklistů je umožněn v rámci profilů místních komunikací. Z důvodu zajištění lepší průchodnosti území jsou 
navržena pěší propojení v prostoru náměstí a podél řeky Smědé v rozsahu zakresleném v grafické části návrhu. Pěší propojení 
v prostoru náměstí kopírují směry nejintenzivnějšího pohybu pěších, zatímco pěší propojení podél řeky Smědé vytváří atraktivní 
prostor pro vycházky a rekreaci v návaznosti na pěší stezky pod terénním ostrohem chrámu. Kostel Navštívení Panny Marie je 
významným turistickým cílem a území proto prochází turistické trasy i cyklotrasy. Systém cyklotras a turistických tras zůstává 
nezměněn. Cyklotrasy jsou vedeny souběžně s ulicemi Jizerská a Kášterní (cyklotrasa 3006 Habartice – Horní Řasnice – Hejnice – 
Liberec a cyklotrasa 3016 Andělka PL/CZ – Smědava).  

Veřejná prostranství  

Veřejná prostranství jsou zvýrazněna v hlavním výkresu (grafická příloha č. 02). Územní studie navrhuje úpravu a kultivaci veřejných 
prostranství podél řeky Smědé a vytvoření nového pěšího propojení podél řeky od kostela k prostoru bývalého hotelu Perun. V ploše 
náměstí jsou též vymezeny trasy pro doporučená pěší propojení a také rezerva pro případné přeložení silnice III/29016. Západní 
frontu v místě bývalého hotelu Perun lze doplnit zástavbou a jasně tak vymezit hranice náměstí. Významnou kompoziční osu tvoří 
ulice Klášterní, která je nově zvýrazněna dvěma řadami liniové zeleně. 
Jako nezávazný podklad je zpracován detail veřejného prostranství (grafická příloha č. 05 - 08), včetně podrobného popisu řešení 
(podkapitola C.02). 
 
Zeleň 

K výsadbám ve veřejném prostoru je vhodné využít druhově původních dřevin. Významná je především osa zeleně navržena v ulici 
Klášterní, která má za cíl zdůraznit kompoziční osu zakončenou kostelem Navštívení Panny Marie. 

Občanské vybavení 

Občanská vybavenost v obci se orientuje v okolí ulic Klášterní a Jizerská. Územní studie si klade za cíl podpořit stávající systém 
koncentrace občanské vybavenosti podél těchto ulic. Nově navržené objekty by měly být navrženy s aktivním parterem, obchody a 
dalšími službami orientovanými v 1.NP. Pro případnou širší nabídku služeb je možné využít města Frýdlant nebo Liberec. 

Technická infrastruktura 

Koncepce technické infrastruktury zůstává nezměněna. Nové objekty budou napojeny na stávající sítě technické infrastruktury. 
Bilance potřeby vody a energií budou stanoveny v následujících fázích projektové dokumentace na základě konkrétních záměrů a 
jejich funkčního využití. 

Zásobování pitnou vodou 

Koncepce zásobování pitnou vodou se nemění. Nové objekty budou napojeny na stávající vodovodní řady. Bilance potřeby vody 
bude stanovena v následujících fázích projektové dokumentace na základě konkrétních záměrů a jejich funkčního využití. 

Ochranná pásma 

Viz kapitola Kanalizace  

Kanalizace 

Koncepce odkanalizování území se nemění. Nové objekty budou napojeny stávající kanalizační řady. Bilance množství odpadních 
vod bude stanovena v následujících fázích projektové dokumentace na základě konkrétních záměrů a jejich funkčního využití. 

Ochranná pásma 

Údaje o ochranných pásmech dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích): 
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(§ 23 odst. 3) 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,  
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,  
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v  
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího  
líce zvyšují o 1,0 m.  

Zásobování elektrickou energií 

Koncepce zásobování elektrickou energií se nemění. Nové objekty budou napojeny na stávající systém zásobování elektrickou 
energií. Bilance potřeby energie bude stanovena v následujících fázích projektové dokumentace na základě konkrétních záměrů a 
jejich funkčního využití. 

Ochranná pásma 

Údaje o ochranných pásmech dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(§ 46 odst. 3)  
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve 
vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany. 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
 1. pro vodiče bez izolace 7 m, 
 2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 
 3. pro závěsná kabelová vedení 1 m, 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 
 1. pro vodiče bez izolace 12 m, 
 2. pro vodiče s izolací základní 5 m, 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, 

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, 

e) u napětí nad 400 kV 30 m, 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. 

(§ 46 odst. 5)  
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po 
obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.  

(§ 46 odst. 6)  

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m  
od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,  

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí  
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu  
stanice ve všech směrech,  

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší  
než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,  

d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění 
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Veřejné osvětlení 

V území bude realizováno veřejné osvětlení v souladu s platnými právními předpisy. Rozvody a stožáry veřejného osvětlení budou 
realizovány v plochách veřejných prostranství. 
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TEXTOVÁ ČÁST – Doporučující část 
 
 

C. DOPORUČENÍ A ODŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
  
C.01  Zdůvodnění přijatých regulačních prvků plošného a prostorového uspořádání 

Z důvodu potřeby důsledné ochrany hodnot v území jsou územní studií upřesněny podmínky plošného a prostorového uspořádání 
stanovené územním plánem. Cílem je pomocí regulačních prvků vytvořit zásady pro návrh nových objektů a úpravy veřejného 
prostoru, které zajistí jejich vhodné začlenění do stávající urbanistické struktury a zamezí negativnímu vlivu na historické jádro 
města. 
 
podmínky plošného a prostorového uspořádání 

- je stanovena stavební čára - stavba na ní musí ležet alespoň jednou hranou zastavěné plochy minimálně ve  
ଶ

ଷ
 své délky, odchýlení 

od stavební čáry je možné max. o 1m z důvodu architektonického řešení objektu, např. rizalit, arkýř, apod. (v rozsahu zákresu 
v hlavním výkresu – grafická příloha č.02) 
Stávající zástavba je orientována do stavebních bloků podél jasně definovaných stavebních čar. Pro zajištění vhodného doplnění 
stavebních bloků novou zástavbou v prolukách je třeba stavební čáru stanovit. 
- zástavba bude orientována směrem do ulice s uplatněním aktivního parteru 
Ulice Klášterní a Jizerská fungují jako centrum obce zajišťující koncentraci občanské vybavenosti. Uplatnění aktivního parteru je 
v těchto pozicích žádoucí a dodává atraktivitu přilehlým veřejným prostranstvím. 
- zastavitelné plochy SP-01 – SP-07 vymezují plochu pro umístění stavby hlavní. Doplňkové stavby můžou být umístěny i mimo tyto 
zastavitelné plochy 
Vymezení zastavitelných ploch na jednotlivých stavebních pozemcích umožňuje vyloučení nevhodného umístění stavby na 
pozemku, které by bylo v rozporu s principy umisťování stávajících staveb. Dále je tím zajištěno přijatelné měřítko nově navržených 
objektů ve vztahu ke stávající zástavbě (stanovení rozestupů, max. hloubka objektu, vztah k veřejnému prostoru…) 
- stavby doplňkové nepřekročí měřítko staveb hlavních, zejména hmotovým uspořádáním, výškou, zastavěnou plochou a 
půdorysnými rozměry 
Je potřeba vyloučit umisťování několika hmotově stejně „náročných“ staveb na pozemku. Stavba hlavní musí mít dominantní pozici 
v rámci stavebního pozemku. 
- hloubka zástavby v plochách SP-01 – SP-06 (neplatí pro SP-05) by měla navazovat na hloubku okolní zástavby (standardně je 
doporučena max. hloubka zastavitelných ploch pro umístění hlavních objektů max. 15 m). V případě štítové orientace stavby vůči 
veřejnému prostranství lze tento regulativ překročit. 
Hloubka zastavitelných ploch je stanovena na základě hloubky stávající zástavby, čímž se zamezí výstavbě nepřiměřené hloubky a 
měřítka. Pro plochu SP-05 nelze požadavek uplatnit z důvodu stávajícího objektu č.p. 297, který je dokladem historického vývoje 
centra města 
- v plochách SP-01 – SP-06 je doporučeno orientovat hřeben střechy rovnoběžně s komunikací (tzn. podélně), v odůvodněných 
případech je možné se od této orientace odchýlit (např. z důvodu efektivního využití pozemku nebo vychází-li takové řešení 
z přítomnosti limitů využití území – ochranná pásma, sítě TI apod.) 
Orientace hřebene stávající zástavby je s jedinou výjimkou rovnoběžná s komunikací. Pro vhodné začlenění nové zástavby do 
stávající struktury je vhodné tuto orientaci dodržet. 
- objekty hlavní budou mít sedlovou, valbovou (polovalbovou, čtvrtvalbovou) nebo mansardovou střechu 
Pro okolní zástavbu jsou tyto typy střech charakteristické. Pro vhodné začlenění nové zástavby do historického jádra města je 
žádoucí využívat těchto typů střech. 
- minimální rozestup mezi hlavními stavbami je 5 m, pouze pro plochu SP-02 je tento požadavek snížen na 4 m a pro plochu SP-05 
není min. rozestup stanoven mezi navrženou plochou a stávajícím objektem č.p. 297 (prodejna obuvi) 
Rozestupy mezi stavbami hlavními v ulicích Klášterní a Jizerská se pohybují mezi 5-7 m. Pro vhodné začlenění nové zástavby do 
historického jádra města a zachování měřítka je žádoucí tyto rozestupy dodržovat. U plochy SP-05 se požadavek nestanovuje mezi 
stávajícím objektem č.p. 297 a zastavitelnou plochou. V tomto místě je třeba řešit odstup a celkově umístění stavby na pozemku 
individuálně. 
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- v zastavitelné ploše SP-07 lze umístit max. 3 hlavní stavby 
Při zachování měřítka stávající zástavby a dodržení stavební čáry je počet 3 hlavních objektů v této zastavitelné ploše maximální 
přípustný (doloženo v nadhledových perspektivách) 
- kompoziční osu ulice Klášterní podpořit doprovodnou vzrostlou liniovou zelení 
Doprovodná zeleň v ulici Klášterní zdůrazní kompoziční osu a naváže na zeleň ve veřejném prostranství v přímé návaznosti na 
chrám Navštívení Panny Marie, které je územním plánem vymezeno jako plocha zeleně – veřejné. Stromořadí dále zlepšují 
estetické působení prostoru, zatraktivňují veřejná prostranství, zlepšují mikroklima apod. 
- v blízkosti Chrámu Navštívení Panny Marie vymezit místo pro zastavení autobusů a rozptyl osob 
Chrám Navštívení Panny Marie je významným turistickým centrem a je žádoucí v místě organizovat pohyb turistů a autobusové 
dopravy, aby se zamezilo neorganizovanému pohybu pěší i automobilové dopravy. 
 
Další podmínky stanovené územní studií: 
 
- ulici klášterní bude řešena jako pěší zóna s povoleným průjezdem vozidel rezidentů, zásobování, příp. návštěvníků obchodů a další 
občanské vybavenosti zde umístěné 
Ulice klášterní má velký význam v kompozici centra města a také pro zajištění občanské vybavenosti. Ulice nyní plní funkci centra 
města a omezení dopravy umožní její zatraktivnění a bude více vybízet lidi k zastavení, trávení volného času. V dopravním systému 
nemá ulice Klášterní velký význam. Vyloučení automobilové dopravy proto nezpůsobí závažné problémy v ostatních částech města. 
- všechny pěší plochy ve veřejném prostoru budou dlážděné, v plochách s parkovou úpravou je možné využití mlatových povrchů 
Dlážděné plochy jsou v historických částech měst obecně přijatelnějším řešením, než jiné druhy povrchů. V přímé návaznosti na 
Chrám Navštívení Panny Marie a v ulici Klášterní je doporučeno volit dlažby kamenné. V ulici Jizerská lze navázat na současně 
užívanou betonovou dlažbu. 
 

C.02 Detail veřejného prostranství 

Jako ideový podklad a ověření možností území jsou zpracovány následující varianty řešení detailu veřejných prostranství v těžišti 
řešeného území. Cílem je ověřit dopravní vztahy, působení hmotového řešení a doplnění zástavby, vymezení hlavních ploch pro 
shromažďování osob, vymezení ploch zeleně či celkové ověření koncepce veřejného prostoru. 

Varianta A 

 Hlavním určujícím prvkem této varianty je vymezení hlavního veřejného prostranství v návaznosti na prostranství před Chrámem 
Navštívení Panny Marie, se kterým vytváří jeden kompoziční celek. Řešení odkazuje na původní stav lokality. Výhodou tohoto řešení 
je získání minimálně dvou aktivních hran veřejného prostranství i při zachování stávajícího nevhodného vedení silnice III/29016 a 
zapojení nejhodnotnějších prostorů (předprostor chrámu a ulice Klášterní) do celkové kompozice řešení. 
Silnice III/29016 bude v úseku hlavní VP dlážděná, čímž se zajistí jednotnější vizuální působení prostoru, který nebude násilně 
„přepůlen“ komunikací. Hlavní prostor pro shromažďování a konání akcí je tedy vymezen po pravé straně ul. Klášterní (při pohledu 
na chrám) u budovy bývalé školy a v předprostoru chrámu. Severní hrana náměstí v místě bývalého hotelu Perun je doplněna 
objektem větší hmoty, který zřetelně vymezí veřejné prostranství a umožní vnesení dalších aktivit do prostoru náměstí. Náměstí 
v této poloze není obklopeno ze všech stran komunikacemi a tím je mnohem příjemnější a vhodnější pro trávení volného času. Část 
mezi zákrutou silnice III. třídy a zdí zahrady kláštera je vymezena jako plocha veřejné zeleně s parkovou úpravou, s umístěním 
zastávky pro přijíždějící autobusy s turisty a plochy pro rozptyl osob. 
Ulice Klášterní bude pěší zónou, s vjezdem povoleným pouze rezidentům a vozidlům zajišťujícím zásobování. Tím dojde 
k zatraktivnění ulice, možnému rozšíření předzahrádek a doplnění ulice liniovou zelení, která ještě více podpoří a zdůrazní 
kompoziční osu směřující na průčelí Chrámu Navštívení Panny Marie. 
Nové pěší propojení je navrženo podél řeky Smědé od zadního valu chrámu, pod barokním mostem až k novému VP. Zpřístupnění a 
kultivace břehu Smědé má velký význam pro rozvoj rekreačně-vycházkových ploch. Nábřeží jsou většinou místa s velkým 
potenciálem a estetickou hodnotou. Další navrhovaná propojení jsou vedena v místech nejintenzivnějších pohybů pěších. Zástavba 
je doplněna v prolukách, aby vyplnila volná místa v založeném stavebním bloku. 
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Varianta B 

Obdobně jako u varianty A je hlavní veřejné prostranství pro shromažďování a pořádání akcí vymezeno z části po pravé straně ulice 
Klášterní, dále ovšem navazuje na plochu mezi silnicemi II. a III. třídy a zdí kláštera. Veřejné prostranství v předprostoru chrámu 
zůstává zachované ve stávající podobě. Zástavba na severní hranici v místě bývalého hotelu Perun je doplněna stejně jako u 
předchozí varianty. Dále je je však zástavba doplněna i mezi ulicemi Klášterní a Jizerská v místě stávajícího parku. Tímto dojde 
k zarovnání hrany náměstí a jejímu jasnému definování a především k vytvoření řady orientované směrem do náměstí. Stávající 
objekty jsou do tohoto prostranství orientovány štítovými stěnami, které netvoří plnohodnotné vymezení prostoru.  
Silnice III/29016 bude stejně jako u varianty A vedena podél zdi klášterní zahrady. Ulice Klášterní bude zjednosměrněna od severu 
k jihu. Tento směr je výhodnější z důvodu zpřehlednění křižovatky ulic Jizerská, Klášterní a Lázeňská, kde již nebude docházet 
k výjezdu z ulice Klášterní. Zároveň je průjezd směřován na dominantu území, tedy chrám Navštívení Panny Marie. Zjednosměrnění 
umožní zúžení profilu pro dopravu a naopak rozšíření ploch pro pěší a výsadbu liniové zeleně, která podpoří a zdůrazní kompoziční 
osu ulice klášterní. 
Nové pěší propojení je navrženo podél řeky Smědé od zadního valu chrámu, pod barokním mostem až k novému VP. Zpřístupnění a 
kultivace břehu Smědé má velký význam pro rozvoj rekreačně-vycházkových ploch. Nábřeží jsou většinou místa s velkým 
potenciálem a estetickou hodnotou. Další navrhovaná propojení jsou vedena v místech nejintenzivnějších pohybů pěších. Zástavba 
je doplněna v prolukách, aby vyplnila volná místa v založeném stavebním bloku. 
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Srovnání vymezení hlavního veřejného prostranství varianty A a varianty B (vyznačeno červenou plnou čarou) 

 

 Varianta C 

Varianta C zachovává stávající trasu silnice III. třídy III/29016. Hlavní veřejné prostranství je umístěno mezi zdí zahrady kláštera a 
silnicí III/29016. Vymezeno je jako oválná zpevněná plocha ohraničená zelení, aby došlo k pocitovému oddělení prostoru pro 
shromažďování od dopravního prostoru. Předpokládá se umístění parkovacích stání a zastávky autobusů v místě komunikace 
vedené podél zdi klášterní zahrady. Zástavba v místě bývalého hotelu Perun je oproti předešlým variantám doplněna prodloužením 
řady zástavby v ulici Klášterní. V zadní části směrem k řece Smědé poté vznikají prostory pro trávení času s parkovou úpravou a 
kultivací nábřeží, kde jsou navrženy pobytové schody apod. 
Místo stávajícího parku mezi ulicemi Jizerská a Klášterní tvořící severní hranu náměstí, je doplněno o hmotově výraznější objekt 
vymezující prostor náměstí. Hmotové řešení akcentuje významnou pozici objektu v kompozici náměstí. V původní pozici zůstane 
zachován pomník vedle budovy bývalé školy. Ulice Klášterní může fungovat jako pěší zóna nebo jako jednosměrná komunikace 
průjezdná od severu k jihu. 
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Varianta D 
 
Varianta D je navržena kompletně v souladu s ÚP. Prověřuje možnosti území při respektování podmínek stanovených územním 
plánem. Hlavní veřejné prostranství je vymezeno mezi silnicí III/29016 a zdí klášterní zahrady. Stávající park na severní hranici 
náměstí zůstává zachován. V místě bývalého hotelu Perun je zástavba doplněna dvěma objekty navazujícími na řadu domů v ulici 
Klášterní. 
Ulice Klášterní může fungovat jako pěší zóna nebo jako jednosměrná komunikace průjezdná od severu k jihu. Je doplněna liniovou 
zelení pro podpoření kompoziční osy. Parkovací stání a zastávka autobusu jsou řešena obdobně jako u předchozí varianty, tedy na 
místě stávající komunikace vedené podél zdi klášterní zahrady. 
Využitelnost hlavního veřejného prostranství u této varianty je minimální. Pozice uprostřed dopravního prostoru nevytváří podmínky 
pro atraktivní veřejné prostranství. Objekty prostorově vymezující náměstí jsou odděleny silnicí III. třídy a proto nepřispívají aktivitami 
umístěnými v parteru přímo životu na náměstí. Park v severní části náměstí mezi ulicemi Jizerská a Klášterní není doplněn 
zástavbou a prostor tak zůstává ne zcela uzavřený a jsou do něj orientovány štítové stěny stávajících objektů, které však netvoří 
plnohodnotnou  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.03 Seznam doporučení a problémů k řešení 

- Obchod v ulici Klášterní p.č. st. 30 nezapadá do okolní zástavby. Jedná se především o nevhodnou barevnost a celkové hmotové 
řešení. Zásobování orientované do ulice degraduje veřejný prostor. 
- Kadeřnictví a herna v ulici Klášterní p.č. st. 31/2 nezapadá do okolní zástavby. Jedná se o přístavbu k sousednímu objektu, která je 
orientována směrem do ulice a jako taková by měla splňovat určité nároky na kvalitu architektonického ztvárnění a působení na 
veřejný prostor. Nevhodně je řešena výška objektu, typ zastřešení i povrchová úprava fasády. 
- Objekt v ulici Klášterní p.č. st. 19/2 nedrží založenou stavební čáru, znemožňuje vedení chodníku v ulici Jizerská a znepřehleďnuje 
křižovatku ulic Klášterní, Jizerská a Lázeňská. 
- Řeka Smědá není po celé své délce zapojena do tvorby veřejného prostoru. Minimálně v prostoru mezi řekou a terénním ostrohem 
chrámu, kde jsou vedeny pěší stezky, by mělo dojít ke kultivaci nábřeží a prořezávce zeleně. 
- Podporovat kultivaci soukromých pozemků. Vzhledem k charakteru centra Hejnic, kdy objekty nevytvářejí souvisle zastavěnou linii, 
se na celkovém působení veřejného prostoru podílejí i doplňkové stavby v průhledech a zadních částech pozemků. 
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C.04 Stanovení urbanisticky a architektonicky významných staveb 

V souladu se zadáním jsou vymezeny stavby, pro které je doporučeno, aby architektonickou část projektové dokumentace 
zpracovával autorizovaný architekt. 

Architektonicky hodnotné stavby 

Hrázděná stavba na rozhraní ulic Jizerská a Lázeňská, č.p. 175 
Budova bývalé školy v ulici Klášterní, č.p. 84 

Urbanisticky významné stavby 

Významnou hodnotou v urbanistické struktuře města je ulice Klášterní, která tvoří kompoziční osu orientovanou na Chrám 
Navštívení Panny Marie na atraktivním pozadí hřebenů vrcholků Jizerských hor. Pro zajištění ochrany těchto hodnot a vytvoření 
kvalitního veřejného prostranství, které s architektonickým ztvárněním přiléhajících staveb úzce souvisí, je doporučeno, aby veškeré 
stavby nebo změny dokončené stavby v ulici Klášterní byly zpracovány autorizovaným architektem. Stejné doporučení platí i pro 
stavby nebo změny dokončené stavby orientované do náměstí. 
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C.05 Vizualizace 
 
 Varianta A 
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 Varianta B 
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Varianta C 
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Varianta D 
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Ověření maximálního počtu objektů v ploše SP-07 

Kompoziční průhledová osa ulice Klášterní 
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