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M ě s t s k ý  ú ř a d  F r ý d l a n t  
odbor  s tavebního  úřadu a  ž ivotního pros tředí  

úřad  územního  p lánován í  

nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 011, fax 00420 482 312 053 

 

 

29. zasedání zastupitelstva města         

Dne: 23. 4. 2014 

 

Věc:   Výběr výsledné varianty řešení trasy koridoru obchvatu silnice I/13, 

 Vyhodnocení výsledků projednání Návrhu ÚP Frýdlant, 

Na základě výsledků projednání návrhu územního plánu Frýdlant a vyhodnocení vlivu na 

udržitelný rozvoj území, dle § 51 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládá pořizovatel 

územně plánovací dokumentace „Výběr výsledné varianty řešení trasy koridoru obchvatu 

silnice I/13“ a současně předkládá materiál „Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP 

Frýdlant“ po společném projednání, které tvoří spolu s jeho podklady a přílohami „Návrh 

pokynů pro projektanta k úpravě dokumentace Návrhu ÚP pro veřejné projednání“. 

Na základě zákonných ustanovení a všech podkladových materiálů, bude do upravené 

dokumentace návrhu ÚP Frýdlant pro veřejné projednání zapracována jako výsledná 

varianta řešení trasy koridoru obchvatu silnice I/13 varianta DS.9 a s ní související prvky 

(DS.10, DS.11) a dále varianta DS.12 s ní související prvky (DS.3, DS.5, DS.6) jako varianta 

„návrhová“.  

Tato vychází z nadřazené dokumentace ZUR LK a dle § 36 odst. 5 stavebního zákona, je 

tato skutečnost závaznou pro pořizování a vydávání ÚP.   

Nicméně na základě požadavku města Frýdlant, který vyplývá mj. ze zpracované studie 

posouzení jednotlivých variant řešení a jejich projednání, bylo v rámci dohodovacího 

jednání dohodnuto, že bude varianta DS.8 a DS.1 a s nimi související prvky (DS.7) 

v dokumentaci návrhu ÚP Frýdlant zachována, jako „územní rezerva“.  

  

Návrh na usnesení: 

a) Zastupitelstvo města Frýdlant po projednání schvaluje Výběr výsledné varianty řešení 
trasy koridoru obchvatu silnice I/13, 

b) Zastupitelstvo města Frýdlant po projednání bere na vědomí Vyhodnocení výsledků 
projednání Návrhu ÚP Frýdlant po společném projednání. 
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Přílohy materiálu: 

Vyhodnocení výsledků projednání Návrhu ÚP Frýdlant: 
- požadavky města uplatněné k dokumentaci Návrhu ÚP Frýdlant  

- vyhodnocení koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje (tabulka č. 1), 

vč. kopií uzavřených dohod a stanoviska KÚLK; 

- vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů (tabulka č. 2), vč. kopií uzavřených dohod a 

stanovisek DO; 

- vyhodnocení připomínek sousedních obcí k návrhu ÚP (tabulka č. 3),  

-  vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP (tabulka č. 4a- organizace, 4b-fyzické osoby), vč. 

dokumentu samotného vyhodnocení připomínek; 

 

                                                                                                                                                       
  Předkládá:   

 

                          Stočková Simona   

                                                                                  

                       oprávněná úřední osoba 

            odboru stavebního úřadu a živ. prostředí           

 


