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V y h o d n o c e n í  p ř i p o m í n e k  k  n á v r h u  Ú P  F r ý d l a n t  
 

Přítomni:  Ing. Dan Ramzer  za město Frýdlant (pověřený zastupitel)  
Stočková Simona  za pořizovatele ÚPD 

 
Dokumentace návrhu ÚP Frýdlant bude z hlediska vyhodnocení a projednání připomínek 
k návrhu ÚP Frýdlant, na základě pokynů pořizovatele upravena následujícím způsobem: 
Uplatněné připomínky byly projednány s patřičnými DO, určeným zastupitelem a 
projektantem, a po DOHODĚ budou zapracovány do dokumentace ÚP Frýdlant. 
 
Řešení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Frýdlant: 
1. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 4631/5 k.ú. Frýdlant – Dočekal Antonín (č.j. 

3213/2013 ze dne 7.2.2013– SA č. 6)  
– žádám, aby u pozemku v k.ú. Frýdlant v Čechách, číslo pozemku – 4631/5 bylo do 
návrhu ÚP byla rozšířena plocha na velikost původně před lety navrhovanou a to 
v rozsahu cca 85% stávající plochy předmětného pozemku. Nejedná se tedy o nový 
pozměňující návrh, ale pouze návrh k původnímu návrhu. Snímek z mapy se situačním 
nákresem je připojen). 

Uvedené území již bylo posuzováno v rámci procesu projednání změny č. 4A. (jako podnět 
4A.1) kdy bylo na základě projednání a schválení této změny vymezeno území pro 1 RD na 
části parcely p.č. 4631/5 (viz platný ÚPNSÚ). 
Z hlediska projednání nového ÚP Frýdlant bylo uvedené území na základě požadavku 
vlastníka pozemku opakovaně posuzováno ze strany projektanta a na základě podkladů a 
tohoto posouzení byla v dokumentaci návrhu ÚP pro společné projednání vymezena plocha 
lokality SV1.33 o výměře cca 1/3 pozemku (viz výřez z KV). 
Z hlediska projednání byla tato lokalita posouzena mj., orgánem ochrany ZPF a na základě 
vydaného stanoviska a požadavku uvedeného DO, bude uvedená plocha lokality redukována 
a vymezena dle platné ÚPD.  

V rámci projednání Návrhu ÚP Frýdlant byla uvedená plocha zčásti projednána jako 
návrhová plocha SV1.33. tato byla posouzena mj. orgánem ochrany ZPF, který posuzoval 
návrhové plochy dle § 4 zákona o ZPF a metodického pokynu Ministerstva životního prostředí 
č.j. OOLP/1067/96. Dle těchto předpisů lze odsouhlasit jen nezbytnou plochu pro danou 
funkci – bydlení. A protože jsou doposud odsouhlasené plochy dle platné ÚPD využity jen 
v malé míře a tyto jsou převzaty touto návrhovou dokumentací, lze z hlediska zájmů ochrany 
ZPF nové plochy odsouhlasit jen v nezbytném (omezeném) rozsahu. Uvedená plocha již byla 
redukována v rámci posouzení rozvojové lokality. Další rozvoj v rámci daného území je 
nežádoucí. Požadujeme ponechat plochu v plochách nerozvojových. 
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Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP - lokalita SV1.33 bude s ohledem na požadavek orgánu ochrany 
ZPF redukována a vymezena dle platného ÚPNSÚ (viz zákres). 
___________________________________________________________________________ 

2. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 4751/1 v k.ú. Frýdlant – Moudrý Filip a Helena 
(č.j. 6143/2013 ze dne 15.3.2013– SA č. 12)  
- zařazení pozemku p.č. 4756/1 do ploch pro bydlení, pro výstavbu obytné chaty příp. 
RD včetně infrastruktury. 

Uvedený požadavek je z části řešen rozvojovou lokalitou SV1.30, která čítá i část pozemku 
p.č. 4756/1 ve vlastnictví manželů Moudrých. 
Z hlediska projednání nového ÚP Frýdlant bylo uvedené území na základě požadavku 
vlastníka pozemku opakovaně posuzováno ze strany projektanta a na základě podkladů a 
tohoto posouzení byla v dokumentaci návrhu ÚP pro společné projednání vymezena plocha 
lokality SV1.30 (viz výřez z KV). 
Z hlediska projednání byla tato lokalita posouzena mj., orgánem ochrany ZPF a na základě 
vydaného stanoviska a požadavku uvedeného DO, bude uvedená lokalita vyřazena.  

Stanovisko orgánu ochrany ZPF 
KÚLK: V rámci projednání Návrhu 
ÚP Frýdlant byla uvedená plocha 
zčásti projednána jako návrhová 
plocha SV1.30. tato byla 
posouzena mj. orgánem ochrany 
ZPF, který posuzoval návrhové 
plochy dle § 4 zákona o ZPF a 
metodického pokynu Ministerstva 
životního prostředí č.j. 
OOLP/1067/96. Dle těchto 
předpisů lze odsouhlasit jen 
nezbytnou plochu pro danou funkci – bydlení. A protože jsou doposud odsouhlasené plochy 
dle platné ÚPD využity jen v malé míře a tyto jsou převzaty touto návrhovou dokumentací, lze 
z hlediska zájmů ochrany ZPF nové plochy odsouhlasit jen v nezbytném (omezeném) rozsahu. 
Uvedená plocha již byla redukována v rámci posouzení rozvojové lokality. Další rozvoj v rámci 
daného území je nežádoucí. Požadujeme ponechat plochu v plochách nerozvojových. 

Stanovisko orgánu ochrany PK KÚLK: Z důvodu negativního dopadu na chráněné složky 
krajinného rázu dle § 12 zákona požadujeme navrhnout změnu zastavitelných ploch tak, aby 
nedocházelo k optickému zahušťování zástavby a byly dodržovány dostatečně velké proluky 
mezi jednotlivými objekty. Na základě projednání požadujeme vypuštění lokality SV1.30 a 
její ponechání v plochách zemědělských. 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP - lokalita SV1.30 bude s ohledem na požadavek DO vypuštěna. 
___________________________________________________________________________ 
3. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 4077/32 v k.ú. Frýdlant – Lorenzovi (č.j. 

6242/2013 ze dne 18.3.2013– SA č. 16)  
- Připomínka k vedení koridoru trasy návrhové páteřní komunikace DS.13 a požadavek 
na zařazení uvedené plochy parcely p.č. 4077/32 do rozvojových ploch bydlení (viz 
připomínka). 
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Požadavek na posun navržené páteřní komunikace DS.13, byl uplatněn i ze strany Města. Na 
základě tohoto požadavku bude u projektanta uplatněn požadavek na přeřešení vedení 
trasy koridoru komunikace DS.13, v rámci rozvojové plochy bydlení (BM2.1, BM2.3, 
BM2.46), která bude řešena v souladu s dohodou 
sjednanou s DO z hlediska ochrany PK a ZPF. Na 
základě požadavku orgánu ochrany ZPF, dojde 
k redukci rozvojové plochy bydlení (BM2.1). 

Na základě uzavřené dohody byl uplatněn 
požadavek řešit v horní části území vedení koridoru 
komunikace DS.13 v trase stávající účelové 
komunikace na parcele p.č. 4076 (viz zákres ve 
snímku PM). V souvislosti s tímto řešením, byl 
uplatněn požadavek neřešit komunikaci jako obchvatovou, s návazností na průmyslovou 
zónu Frýdlantu a řešit koridor komunikace DS.13 pouze po komunikaci Úzká pod areálem 
spol. Damino s.r.o.  

 
Nicméně plocha parcely p.č. 4077/32 zůstává v novém ÚP zařazena v 
plochách nezastavitelných (druhá část požadavku).  
 Uvedená plocha se sice nachází v blízkosti rozvojové plochy bydlení vymezené jako BM2.46, 
ale koncepčně s tímto územím netvoří ucelenou plochu. O rozšíření rozvojové plochy 
BM2.46, spolu s plochami BM2.1 a BM2.3 se neuvažuje.  
Tyto byly posouzeny v procesu projednání návrhu ÚP (po společném jednání) a v rámci 
dohodovacího jednání se k nim nesouhlasně vyjádřil nejen orgán ochrany ZPF KÚLK, ale i 
Ministerstvo životního prostředí, které je jeho nadřízeným orgánem. Na základě 
uplatněných nesouhlasů ze strany DO, bude naopak provedena redukce navržené plochy 
bydlení.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP – plocha parcely p.č. 4077/32 zůstane vymezena v plochách 
nezastavitelných . 
___________________________________________________________________________ 
4. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 657/4 a 657/1 v k.ú. Albrechtice u Fr. – 

Frydrych Michal (č.j. 6301/2013 ze dne 18.3.2013– SA č. 17)  
- Požadavek na zařazení uvedené plochy do ploch zemědělské výroby pro výstavbu stájí 
pro koně, ovce a zázemí pro zemědělskou techniku (viz připomínka). 

Na základě posouzení předložených podkladů a jednání s OŽPZ KÚLK bylo na základě 
požadavku dohodnuto následující: 
Uvedené plochy jsou součástí volné krajiny bez návaznosti na zastavěné území či 
zastavitelné plochy. DO s vymezením uvedených plch nesouhlasí. Po jednání s žadatelem 
byly navrženy jiné plochy pro požadované využití, tj. plochy zemědělské výroby. Viz níže. 
Po projednání a prověření dané lokality Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu lze 
souhlasit s vymezením zastavitelné plochy  zemědělské výroby v k.ú. Albrechtice u 
Frýdlantu, na pozemku p.č. 644/1, který je v katastru nemovitostí evidován pod druhem 
ostatní plocha, se způsobem využití jako  jiná plocha. Tento pozemek nenáleží do 
zemědělského půdního fondu (ZPF). 
Pokud jeho výměra nestačí pro umístění záměru, pak lze souhlasit i s vyznačením 
zastavitelné plochy na  pozemku p.č. 702/3, a to pouze na nezbytné části přiléhající 
k pozemku  p.č.. 644/1 a  navazující na zastavěné území.  Půda pozemku má v KN evidovány  
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tři bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ).  Její převážné části  (blíže k zástavbě) byla 
stanovena IV. třída ochrany, tudíž z hlediska zemědělského  využití nepatří k půdám 
s vysokou ochranou. 

 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP – plocha parcel p.č. 657/1 a 657/4 zůstane vymezena v plochách 
nezastavitelných . 
___________________________________________________________________________ 
5. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 19 a p.p.č. 57/4 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu – 

Severová Lenka(č.j. 5270/2013 ze dne 6.3.2013– SA č. 18)  
 - Požadavek na zařazení plochy uvedených parcel do vodní plochy – pro možnost 

realizace rybníku (viz připomínka). 

Po projednání tohoto požadavku bylo v návaznosti na vyhodnocení stanoviska SCHKO JH 
dohodnuto, že bude uvedená plocha SV1.85 (tedy parcela p.č. 19) zařazena do ploch SK. 
Tato bude po úpravě regulativu umožňovat požadovaný záměr (výstavbu vodní plochy). 
POZN. dojde k doplnění regulativu SK. Vymezení regulativu umožňuje umístění vodní plochy 
(stavby). 

 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP. 
___________________________________________________________________________ 
6. Připomínka k návrhu ÚP – nekonkrétní vzhledem k území – Dočekal Antonín (č.j. 

5735/2013 ze dne 12.3.2013– SA č. 19)  
 - problematika zařazení změny č. 4B do dokumentace návrhu ÚP Frýdlant (viz 

připomínka). 
 
V rámci zpracování dokumentace ÚP vychází projektant nejen ze schválené dokumentace 
Zadání ÚP, která stanový základní urbanistickou koncepci rozvoje území a požadavky na jeho 
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řešení, ale vychází také ze všech závazných podkladů pro zpracování dané dokumentace, tak 
aby sloužila jako hodnotný podklad pro rozhodování v daném území. 
Jedním z podkladů je i dokumentace platného územního plánu (pokud je pro dané území 
schválena) vč. projednaných a vydaných změn ÚP, ze které projektant vychází, nicméně je 
nezbytné skutečnosti z ní vyplývající znovu posoudit a projednat z hlediska aktuálnosti jejich 
stavu v území, nebo z hlediska řešení technické či dopravní infrastruktury daného území 
v rámci širších souvislostí (vztahů). 
Vzhledem k naší předchozí komunikaci, předpokládám že je důvodem Vaší připomínky 
řešení plochy parcely p.č. 4077/1 v k.ú. Frýdlant, která byla jako lokalita 4B.18 v rámci 
Změny ÚPNSÚ Frýdlant č. 4B, vymezena jako plocha zastavitelná, tj., návrhová plocha 
„všeobecně obytného území“.  
V rámci dokumentace Návrhu ÚP byla projektantem přes uvedené území navržena trasa 
obslužné komunikace DS.13. Uvedený koridor komunikace DS.13 byl navržen z hlediska 
potřeby komplexního dopravního řešení návrhové lokality bydlení (BM2.1, BM2.3, BM2.46). 
Z hlediska dopravního řešení, je v současné době řešení lokality „Jiráskova“ zcela 
nevyhovující. Vezmeme-li v potaz komplexní řešení návrhové plochy lokality, je nezbytné 
navrhnout řešení páteřní komunikace pro obsluhu daného území, vč. komplexního řešení 
veřejné infrastruktury daného území. V rámci požadavku  města, je požadována změna 
(úprava) řešení trasy v horní části tohoto území, kde požadujeme posunout vedení koridoru 
komunikace DS.13 do trasy stávající účelové komunikace na parcele p.č. 4076 (viz zákres ve 
snímku PM). 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude po projednání předložena projektantovi, který prověří dané 
skutečnosti a dle výsledků tohoto posouzení vymezí dané území v rámci dokumentace 
Návrhu ÚP.  
___________________________________________________________________________ 
7. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 319/5 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu – Zverka 

Ivan (č.j. 6185/2013 ze dne 15.3.2013– SA č. 20)  
 - Požadavek na zařazení uvedené plochy parcely p.č. 319/1 do ploch bydlení dle 

platného ÚPNSÚ (viz připomínka). 
Uvedené území bylo projektantem vymezeno na základě provedeného šetření v rámci 
vymezení zastavěného území obce, kdy vycházel mimo dalších podkladů ze stavu v území. 
Po projednání výše uvedené připomínky s projektantem a se zástupci správy CHKO JH bylo 
dohodnuto, že s ohledem na platný ÚPNSÚ souhlasí se zařazením uvedené plochy parcel p.č. 
319/5 a 329/3 do návrhových ploch bydlení. Uvedená lokalita bude jako návrhová plocha 
dodatečně posouzena z hlediska SEA. 

  
Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP – plocha parcel p.č. 319/5 a 329/3 bude vymezena jako návrhová 
plocha SV1. 
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___________________________________________________________________________ 
8. Připomínka k návrhu ÚP - pozemky p.č. 4077/19, 4077/26, 4077/32 v k.ú. Frýdlant – 

Štěpánek Miloslav (č.j. 5750/2013 ze dne 12.3.2013– SA č. 22)  
 - řešení uvedených parcel jako stavebních pozemků na základě projednané změny 4B a 

nesouhlas s vedením trasy komunikace DS.13 (viz připomínka). 
Požadavek na posun navržené páteřní komunikace DS.13, byl uplatněn i ze strany Města. Na 
základě tohoto požadavku bude u projektanta uplatněn požadavek na přeřešení vedení 
trasy koridoru komunikace DS.13, v rámci rozvojové plochy bydlení (BM2.1, BM2.3, 
BM2.46), která bude řešena v souladu s dohodou sjednanou s DO z hlediska ochrany PK a 
ZPF. Na základě této dohody byl uplatněn požadavek řešit v horní části území vedení 
koridoru komunikace DS.13 v trase stávající účelové komunikace na parcele p.č. 4076 (viz 
zákres ve snímku PM). V souvislosti s tímto řešením, byl uplatněn požadavek neřešit 
komunikaci jako obchvatovou, s návazností na průmyslovou zónu Frýdlantu a řešit koridor 
komunikace DS.13 pouze po komunikaci Úzká pod areálem spol. Damino s.r.o.  

K jednotlivým plochám parcel uvádíme následující: 
Plocha parcely p.č. 4077/19 byla zařazena do návrhových ploch bydlení v rámci změny 4A 
(jako lokalita 4A.13) a v Návrhu ÚP je vymezena jako součást návrhové plochy bydlení 
(BM2.46). Z hlediska realizované výstavby na uvedené parcele bude předán projektantovi 
požadavek na vymezení uvedené plochy jako stavové. 
Plocha parcely p.č. 4077/26 byla zařazena do návrhových ploch bydlení v rámci změny 4B 
(jako lokalita 4B.2) a v Návrhu ÚP je vymezena jako součást návrhové plochy bydlení 
(BM2.46).  

Plocha parcely p.č. 4077/32 je v ÚPNSÚ Frýdlant vymezena jako plocha nezastavitelná - pole. 
Tímto způsobem je uvedená plocha vymezena i v rámci Návrhu nového ÚP. Uvedená plocha 
se sice nachází v blízkosti rozvojové plochy bydlení vymezené jako BM2.46, ale koncepčně 
s tímto územím netvoří ucelenou plochu. O 
rozšíření rozvojové plochy BM2.46, spolu 
s plochami BM2.1 a BM2.3 se neuvažuje. Tyto 
byly posouzeny v procesu projednání návrhu 
ÚP (po společném jednání) a v rámci 
dohodovacího jednání se k nim nesouhlasně 
vyjádřil nejen orgán ochrany ZPF KÚLK, ale i 
Ministerstvo životního prostředí, které je jeho 
nadřízeným orgánem. Na základě uplatněných 
nesouhlasů ze strany DO, bude naopak 
provedena redukce navržené plochy bydlení.  

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP – dojde k přeřešení vedení koridoru návrhové komunikace DS.13 a 
možné úpravě vymezení plochy parcely p.č. 4077/19. Plocha p.č. 4077/32 zůstane vymezena 
v plochách nezastavitelných. 
___________________________________________________________________________ 
9. Připomínka k návrhu ÚP - pozemky p.č. 688, 633/1, 633/4, 605/8, 521/2, 521/1, 388, 

605/3 605/5, 605/4 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu – Ing. Frydrych (č.j. 6014/2013 ze dne 
14.3.2013– SA č. 23)  

 - Požadavek na zařazení uvedené plochy pro umístění větrných elektráren (viz. 
připomínka). 
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Problematika výstavby větrných elektráren je v současné době velmi diskutovaným 
tématem. Uvedený požadavek byl již projednáván v rámci 3 změny ÚPNSÚ, kdy bylo na 
základě požadavku na vyhodnocení z hlediska dokumentace SEA rozhodnuto usnesením ZM, 
že bude uvedený záměr projednáván v rámci samostatné změny ÚP. Od roku 2008 nebyl 
podnět k projednání tohoto záměru ze strany investora uplatněn.  
Z hlediska vypořádání uvedené připomínky je nezbytné vyhodnotit více aspektů: 
- nutno vyhodnotit soulad s nadřazenou dokumentací ÚPD (ZUR LK) 
- vyhodnotit požadovaný záměr z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA), by z časového 
hlediska znamenalo značné zpoždění dalšího procesu projednání nového ÚP, protože by 
posouzení uvedeného záměru vyvolalo mj.  
- opakované projednání dokumentace ÚP, z hlediska požadavků DO, které se v rámci 
projednávané dokumentace ÚP, k možnosti vymezení ploch pro VE nevyjadřovali (zejména 
Krajský úřad LK, Správa CHKO Jizerské hory, Ministerstvo obrany ČR aj.) 
 

  

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude na základě výsledků projednání promítnuta do dokumentace 
Návrhu ÚP.  
___________________________________________________________________________ 
10. Připomínka k návrhu ÚP - pozemky p.č. 2848, 2870/2, 2853, 2771 v k.ú. Frýdlant – Ing. 

Josef Kukal (č.j. 6278/2013 ze dne 18.3.2013– SA č. 24)  
 - požadavek na rozšíření zastavitelných ploch bydlení na uvedené parcely (viz 

připomínka). 
Jedná se o území v současném ÚPNSÚ nezastavitelné. Uvedený požadavek je z části řešen 
rozvojovou lokalitou SV1.34, která řeší část požadované plochy (p.p.č. 2846, 2847 a část p.č. 
2848), která byla projednána v rámci 4B změny jako lokalita 4B.17. 
Z hlediska projednání nového ÚP Frýdlant bylo uvedené území na základě požadavku 
vlastníka pozemku opakovaně posuzováno ze strany projektanta a na základě podkladů a 
tohoto posouzení byla v dokumentaci návrhu ÚP pro společné projednání vymezena plocha 
lokality SV1.8 (viz výřez z KV). 
V rámci posouzení SEA byla uvedená lokalita vyhodnocena jako nevhodná s požadavkem 
ponechání uvedeného území v plochách nezastavitelných. Plocha je navržena v loukách, v 
otevřeném prostoru bez výraznější vazby na souvislejší urbanistickou skupinu. Ze západu a 
severu je plocha ohraničena liniemi vzrostlých stromů. Z krajinářského hlediska není lokalita 
vhodná, zástavbou bude ovlivněn volný krajinný prostor. 
Z hlediska projednání byla tato lokalita posouzena mj., orgánem ochrany ZPF a orgánem 
ochrany PK. 
Na základě stanoviska orgánu ochrany ZPF KÚLK byl uplatněn požadavek na vyřazení i této 
části rozvojové plochy s tím, že je vedená plocha součástí souvislých ploch ZPF a zájmem 
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ochrany ZPF je redukce ploch v částech zasahujících do ploch ZPF. Pouze na základě 
projednání uvedené plochy v rámci změny 4B (vydaní v prosinci 2010) souhlasil orgán 
ochrany ZPF s ponecháním uvedené části (lokality SV1.34) v rozvojových plochách SV1.  
Obdobně bylo uplatněno stanovisko orgánu ochrany PK KÚLK, které původně požadavalo 
vypustit z návrhu ÚP i vymezenou rozvojovou plochu SV1.34, po jednání došlo k dohodě, že 
bude uvedená plocha SV1.34 ponechána v rozsahu platné ÚPD (tj. původní lokality 4B.17 
schválené v rámci 4B změny (v prosinci 2010) změny. 
S dalším rozvojem v uvedené lokalitě byl vysloven nesouhlas. Změna využití uvedených 
ploch by vedla k nežádoucímu narušení estetické, harmonicky utvářené krajiny v lokalitě, 
s jasným negativním dopadem na chráněné složky krajinného rázu dle § 12 zákona. Jedná se 
o rozšiřování zástavby do volné krajiny s lučními enklávami a liniemi vzrostlých dřevin bez 
zřetelné vazby na stávající komunikace a inženýrské sítě. Jedná se o místo krajinného rázu 
Frýdlant sever, funkční využití je v rozporu s některými zásadami ochrany krajinného rázu 
(Brychtová, 2008) uvedenými ve zdůvodnění návrhu ÚP. 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP – lokalita SV1.34 bude ponechána (beze změny) v souladu 
s dokumentací Návrhu ÚP, bez dalšího rozvoje území. 

 
___________________________________________________________________________ 
11. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 18 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu – Severová 

Lenka(č.j. 5269/2013 ze dne 6.3.2013– SA č. 25)  
- Požadavek na navrácení statusu stavební parcely pro plochu p.p.č. 18 – uvedení plochy 
do souladu s ÚPNSÚ (parcela byla jako stavební odkoupena od města (viz připomínka). 

Parcela p.č. 18 je v platné ÚPNSÚ vedena jako plocha bydlení (stav). A jako takový, tj. 
stavební pozemek, ho součastní vlastníci odkoupily na základě kupní smlouvy dne 30.4 2008 
od města Frýdlant (viz kupní smlouva).  
Po projednání bude plocha SV1.86 redukována o plochu ppč. 25/2. V souvislosti s řešením 
uvedeného území bude na základě platného ÚPNSÚ vymezena p.p.č. 18 jako zastavěné 
území. 
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Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP. 
___________________________________________________________________________ 
12. Připomínka k návrhu ÚP - pozemky p.č. 2780, 2781 v k.ú. Frýdlant – Ivan Zverka (č.j. 

5557/2013 ze dne 11.3.2013– SA č. 27)  
 - nesouhlasím se změnou funkčního využití ploch BM2.16 a BM2.50 – plochy bydlení 

(RD) do ploch nezastavitelných. Požaduji jejich vymezení v souladu se změnou 4B.3 (viz 
připomínka). 

Z hlediska požadavku se jedná zřejmě pouze o nedorozumění.  
Uvedený požadavek je již v současné chvíli řešen dokumentací Návrhu ÚP. Jedná se o 
rozvojovou lokalitou BM2.16 a BM2.50, která je plochou změny 4B (schválené a vydané 
v prosinci 2010) – tj. lokalita 4B.3 
Z hlediska projednání nového ÚP Frýdlant bylo uvedené území posouzeno ze strany 
projektanta na základě platné dokumentace ÚPNSÚ a dalších podkladů, a uvedená lokalita 
byla v dokumentaci návrhu ÚP pro společné projednání vymezena jako plocha bydlení BM2 
(viz výřez z KV). 
Dokumentace je v souladu s připomínkou žadatele (vlastníka pozemků). 

  

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP – lokality BM2.16 a BM2.50 budou ponechány (beze změny) 
v souladu s dokumentací Návrhu ÚP. 
___________________________________________________________________________ 
13. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 2325/1 v k.ú. Frýdlant – Klinger Jaroslav (č.j. 

6448/2013 ze dne 18.3.2013– SA č. 28)  
 - Požadavek na zařazení uvedené plochy parcely p.č. 2325/1 do ploch biokoridoru (viz 

připomínka). 
Uvedený pozemek je součástí plochy lokality BM2. Jako takový je v rámci ucelené 
urbanistické koncepce zařazen do rozvojových ploch bydlení.  
Plochy ÚSES jsou v tomto území řešeny v rámci nadregionálního biocentra 3-NC-68 a 
místního (lokálního) biocentra A, propojeného trasou biokoridoru 186A. 
V souladu s požadavkem se zde nabízí možnost využití uvedeného pozemku, jako plochy 
veřejné zeleně v rámci ploch bydlení (soulad s ustanovením stavebního zákona – tj., plochy 
veřejného prostranství), která bude blíže specifikována v rámci požadované dokumentace 
„Regulačního plánu na žádost“. Tímto způsobem by mohlo dojít k zachování plochy a 
současně uspokojení požadavku žadatele. 
S ohledem na požadavek vlastníka bude možnost jeho zařazení do zemědělských ploch (ZP) 
projednána s projektantem v rámci úpravy dokumentace.  
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Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude po projednání výše uvedených možností projektantem prověřena 
a dle výsledků tohoto posouzení promítnuta do dokumentace Návrhu ÚP.  
___________________________________________________________________________ 
14. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 4073/1, 4073/3 v k.ú. Frýdlant – Dočekal 

Jaroslav (č.j. 3761/2013 ze dne 14.2.2013– SA č. 29)  
- požadavek na zařazení uvedených ploch do ploch bydlení pro výstavbu 1 RD (viz 
připomínka). 

Základní koncepce územního plánu je založena na tvorbě územního plánu s požadavkem na 
stanovení optimálního využití ploch v daném území, což požaduje ve své koncepci i původní 
dokumentace ÚPNSÚ. V rámci této bylo projednáno několik Změn, a tyto ve značném podílu 
dotvořily (doplnily) návrhové plochy z hlediska celkové koncepce rozvoje daného území. V 
tomto smyslu bylo rozhodováno při schvalování jednotlivých návrhů ke změně ÚPNSÚ a tyto 
pak byly či nebyly zařazeny do projednání předchozích změn. 
Vámi požadované plochy jsou v rozporu s původní i současnou koncepcí rozvoje území, tj., 
jedná se o území bez návaznosti na zastavěné území či zastavitelné plochy, bez návaznosti 
na technickou infrastrukturu.  
Obě požadované plochy jsou zasaženy koridorem obchvatové komunikace DS.12, která je 
veřejně prospěšnou stavbou a vychází z dopravního koridoru schváleného v dokumentaci 
ZUR LK, která je závazným dokumentem pro zpracování dokumentace územního plánu obcí 
v Libereckém kraji. 

 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP. 
___________________________________________________________________________ 
15. Připomínka k návrhu ÚP – „lokalita Jiráskova“ - záměr DS.13 v ÚP Frýdlant – Kutílek Jiří 

(č.j. 6316/2013 ze dne 18.3.2013 - SA č. 31)  
- požadavek: nesouhlasím s takto navrženým vedením trasy komunikace, její trasa spolu 
s ochranným pásmem je zcela v rozporu s řešením lokality „Jiráskova“, jako prostorem j 
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dalším možným využitím pro bydlení. Žádám aby můj pozemek p.č. 2323/1 byl 
projednán jako plochy zastavitelná – bydlení (viz připomínka). 

Uvedený koridor komunikace DS.13 byl navržen z hlediska potřeby komplexního dopravního 
řešení návrhové lokality bydlení (BM2.1, BM2.3, BM2.46). Z hlediska dopravního řešení, je 
v současné době řešení lokality „Jiráskova“ zcela nevyhovující. Vezmeme-li v potaz 
komplexní řešení návrhové plochy lokality, je nezbytné navrhnout řešení páteřní 
komunikace pro obsluhu daného území, vč. komplexního řešení veřejné infrastruktury 
daného území. V rámci požadavku  města, je požadována změna (úprava) řešení trasy 
v horní části tohoto území, kde požadujeme posunout vedení koridoru komunikace DS.13 do 
trasy stávající účelové komunikace na parcele p.č. 4076 (viz zákres ve snímku PM). 

V souvislosti s tímto řešením, požadujeme dále neřešit tuto komunikaci jako obchvatovou, 
s návazností na průmyslovou zónu Frýdlantu. Požadujeme řešit koridor komunikace DS.13 
pouze po komunikaci Úzká pod areálem spol. Damino s.r.o.  

Pozemek p.č. 2323/1 je z hlediska dokumentace Návrhu ÚP řešen jako plocha bydlení, jedná se o 
součást lokality BM2.1, BM2.46  

 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude po projednání s patřičnými DO a s projektantem předána 
k řešení. 
___________________________________________________________________________ 
16. Připomínka k návrhu ÚP – „úzkokolejná rekreační železnice“– Spolek FOD (č.j. 

6365/2013 ze dne 18.3.2013 - SA č. 32)  
- požadavek na doplnění řešení záměru „úzkokolejné dráhy“ (viz připomínka). 

Uvedený požadavek bude předán v rámci pokynů k posouzení zpracovateli dokumentace 
Návrhu ÚP. 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude projektantem prověřena a dle výsledků tohoto posouzení 
promítnuta do dokumentace Návrhu ÚP.  
___________________________________________________________________________ 
17. Připomínka k návrhu ÚP - hromadná – Ivan Zverka (č.j. 6368/2013 ze dne 18.3.2013– 

SA č. 33)  
 - jedná se o obecné i konkrétní připomínky v souvislosti s nastavenou koncepcí rozvoje a 

urbanistického řešení územního plánu, se vztahem k jednotlivým lokalitám a jejich 
začlenění z hlediska řešení v rámci širších vztahů v rámci území (viz připomínka). 



 
Vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Frýdlant                                                                              strana 12 

 
 

Vzhledem k povaze a konkrétnosti jednotlivých připomínek, které jsou svou povahou 
adresovány zpracovateli dokumentace návrhu ÚP, budou uplatněné připomínky předány 
v rámci pokynů k posouzení projektantovi dokumentace Návrhu ÚP. 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedené připomínky budou projektantem prověřeny a dle výsledků tohoto posouzení 
promítnuty do dokumentace Návrhu ÚP.  
___________________________________________________________________________ 
18. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 319/5 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu – Zverka 

Ivan (č.j. 7488/2013 ze dne 29.3.2013– SA č. 34)  
 - Požadavek na zařazení uvedené plochy parcely p.č. 319/1 do ploch bydlení dle 

platného ÚPNSÚ (viz připomínka). 
Uvedené území bylo projektantem vymezeno na základě provedeného šetření v rámci 
vymezení zastavěného území obce, kdy vycházel mimo dalších podkladů ze stavu v území. 
Po projednání výše uvedené připomínky s projektantem a se zástupci správy CHKO JH bylo 
dohodnuto, že s ohledem na platný ÚPNSÚ souhlasí se zařazením uvedené plochy parcel p.č. 
319/5 a 329/3 do návrhových ploch bydlení. Uvedená lokalita bude jako návrhová plocha 
dodatečně posouzena z hlediska SEA. 

  
Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP – plocha parcel p.č. 319/5 a 329/3 bude vymezena jako návrhová 
plocha SV1. 
___________________________________________________________________________ 
19. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 3882/1 v k.ú. Frýdlant – Kopecký Jaroslav (č.j. 

6495/2013 ze dne 18.3.2013– SA č. 35)  
 - Požadavek na zařazení uvedené plochy parcely p.č. 3882/1 do ploch skladování a 

výroby – záměr rozšíření služeb navazujících na stávající prostor skládky (viz 
připomínka). 

Uvedený požadavek nebyl doposud vyhodnocen. Z hlediska jeho posouzení bude vydáno 
stanovisko DO v návaznosti na vyhodnocení z hlediska SEA. 
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Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude vypořádána až po veřejném projednání, na základě zpracované 
dokumentace vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA) a uplatnění stanovisek dotčených 
orgánů. 
____________________________ _______________________________________________ 
20. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 4611/1 a 4611/2 v k.ú. Frýdlant – Klinger 

Jaroslav (č.j. 6496/2013 ze dne 18.3.2013– SA č. 36)  
- požadavek na zařazení uvedených ploch do ploch bydlení pro výstavbu 1 RD (viz 
připomínka). 

Jedná se o území v současném ÚPNSÚ nezastavitelné. Z hlediska projednání nového ÚP 
Frýdlant bylo uvedené území na základě podkladových materiálů a vyhodnocení projektanta 
zařazeno do ploch ZP. Požadavek vlastníka pozemku byl prověřen v rámci jednání s DO.  

Stanovisko orgánu ochrany ZPF KÚLK: Uvedená plocha je součástí souvislých ploch ZPF. 
Zájmem ochrany ZPF je redukce ploch v částech zasahujících do ploch ZPF. Požadujeme 
ponechat uvedenou plochu parcel p.č. 4611/1, 4611/2 v plochách zemědělských a dále 
uvedené území nerozšiřovat. 

Stanovisko orgánu ochrany PK KÚLK: Uvedená plocha je součástí území údolní nivy, která je 
ze zákona klasifikována jako prvek VKP. 
Z důvodu negativního dopadu na 
chráněné složky krajinného rázu dle 
§ 12 zákona požadujeme navrhnout 
změnu zastavitelných ploch tak, aby 
nedocházelo k optickému zahušťování 
zástavby a byly dodržovány dostatečně 
velké proluky mezi jednotlivými objekty. 
Na základě projednání požadujeme 
ponechat uvedenou plochu parcel p.č. 
4611/1, 4611/2 v plochách 
zemědělských. 
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP – plocha parcel p.č. 4611/1 a 4611/2 zůstane vymezena v plochách 
nezastavitelných. 

___________________________________________________________________________ 
21. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 4631/3 v k.ú. Frýdlant – Klinger Jaroslav (č.j. 

6496/2013 ze dne 18.3.2013– SA č. 36)  
- požadujeme přehodnotit velikost vymezeného pozemku k možnému zastavění (viz 
připomínka). 

Jedná se o území v současném ÚPNSÚ nezastavitelné. Uvedený požadavek je z části řešen 
rozvojovou lokalitou SV1.18, která čítá i část pozemku p.č. 4631/1 vymezené ve spodní části 
parcely, ve vlastnictví pana Klingera. 
Z hlediska projednání nového ÚP Frýdlant bylo uvedené území na základě požadavku 
vlastníka pozemku opakovaně posuzováno ze strany projektanta a na základě podkladů a 
tohoto posouzení byla v dokumentaci návrhu ÚP pro společné projednání vymezena plocha 
lokality SV1.18 (viz výřez z KV). 
Z hlediska projednání byla tato lokalita posouzena mj., orgánem ochrany ZPF a na základě 
vydaného stanoviska a požadavku uvedeného DO, byl uplatněn požadavek na vyřazení i této 
části rozvojové plochy s tím, že je vedená plocha součástí souvislých ploch ZPF a zájmem 
ochrany ZPF je redukce ploch v částech zasahujících do ploch ZPF.  
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Obdobný požadavek na vypuštění uvedené lokality byl uplatněn i ze strany orgánu ochrany 
PK, tj., z důvodu negativního dopadu na chráněné složky krajinného rázu dle § 12 zákona 
požadujeme navrhnout změnu zastavitelných ploch tak, aby nedocházelo k optickému 
zahušťování zástavby a byly dodržovány dostatečně velké proluky mezi jednotlivými objekty. 
Plochou parcely p.č. 4631/3 prochází migrační biokoridor 3/1411. 
Na základě dalších jednání, pak dotčené orgány souhlasily s ponecháním uvedené části 
parcely p.č. 4631/3 v rozvojových plochách SV1.18.  
V rámci stanoviska orgánu ochrany ZPF KÚLK byl uplatněn požadavek na redukci uvedené 
plochy, pouze na plochu mezi stávající zástavbou bez dalšího rozvoje do volné krajiny. Po 
projednání byla orgánek ochrany ZPF odsouhlasena i část rozvojové plochy na p.p.č. 4631/1. 
Stejně tak, i v rámci stanoviska orgánu ochrany PK KÚLK byl uplatněn požadavek na 
přehodnocení dané lokality. Po jednání došlo k dohodě, s tím, že bude uvedená plocha SV1.18 
ponechána v rozsahu dokumentace návrhu ÚP. 
S dalším rozvojem v uvedené lokalitě byl vysloven nesouhlas. Změna využití uvedených ploch by 
vedla k nežádoucímu narušení estetické, harmonicky utvářené krajiny v lokalitě, s jasným negativním 
dopadem na chráněné složky krajinného rázu dle § 12 zákona. Jedná se o rozšiřování zástavby do 
volné krajiny s lučními enklávami a liniemi vzrostlých dřevin bez zřetelné vazby na stávající 
komunikace a inženýrské sítě. Jedná se o místo krajinného rázu Frýdlant sever, funkční využití je v 
rozporu s některými zásadami ochrany krajinného rázu (Brychtová, 2008) uvedenými ve zdůvodnění 
návrhu ÚP. 

 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP – lokalita SV1.18 bude ponechána v souladu s dokumentací 
Návrhu ÚP. 
___________________________________________________________________________ 
22. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 4173/1 v k.ú. Frýdlant – Klinger Jaroslav (č.j. 

6496/2013 ze dne 18.3.2013 - SA č. 36)  
- požadujeme rozšířit zastavitelný prostor podél komunikace (možnost dopravního 
napojení) viz připomínka. 

Jedná se o území v současném ÚPNSÚ nezastavitelné. Uvedený požadavek je z části řešen 
rozvojovou lokalitou SV1.8, která řeší část požadované plochy p.p.č. 4173/1 v návaznosti na 
plochy bydlení, ve vlastnictví pana Klingera. 
Z hlediska projednání nového ÚP Frýdlant bylo uvedené území na základě požadavku 
vlastníka pozemku opakovaně posuzováno ze strany projektanta a na základě podkladů a 
tohoto posouzení byla v dokumentaci návrhu ÚP pro společné projednání vymezena plocha 
lokality SV1.8 (viz výřez z KV). 
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Z hlediska projednání byla tato lokalita posouzena mj., orgánem ochrany ZPF a na základě 
vydaného stanoviska a požadavku uvedeného DO, byl uplatněn požadavek na vyřazení i této 
části rozvojové plochy s tím, že je vedená plocha součástí souvislých ploch ZPF a zájmem 
ochrany ZPF je redukce ploch v částech zasahujících do ploch ZPF.  

Na základě dalších jednání, pak orgán ochrany ZPF souhlasil s ponecháním uvedené části 
parcely p.č. 4631/3 v rozvojových plochách SV1.8.  

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP – lokalita SV1.8 bude ponechána (beze změny) v souladu 
s dokumentací Návrhu ÚP. 

 
___________________________________________________________________________ 
23. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 4056 v k.ú. Frýdlant – Klinger Jaroslav (č.j. 

6496/2013 ze dne 18.3.2013 - SA č. 36)  
- požadujeme zvážit možnost úpravy stávajícího biocentra a rozšíření zastavitelných 
ploch (viz připomínka).  

Jedná se o území v současném ÚPNSÚ nezastavitelné. Bez ohledu na návaznost uvedeného 
pozemku na lesní plochy, je uvedená plocha v novém ÚP Frýdlant vymezena jako součást 
nadregionálního biocentra 3-NC68. Řešení tohoto území vychází z platné dokumentace ZÚR 
LK a je závaznou pro řešení ÚP a jeho změna by podléhala režimu změny Zásad územního 
rozvoje Libereckého kraje.  
S dalším rozvojem v uvedené lokalitě byl vysloven nesouhlas. Změna využití uvedených 
ploch by vedla k nežádoucímu narušení estetické, harmonicky utvářené krajiny v lokalitě, 
s jasným negativním dopadem na chráněné složky krajinného rázu dle § 12 zákona. 
Uvedený požadavek je současně v rozporu se závazným stanoviskem orgánu ochrany ZPF 
KÚLK. Uvedené stanovisko, které bylo rozporováno ze strany města, bylo v rámci procesu 
projednání Návrhu ÚP potvrzeno stanoviskem Ministerstvo životního prostředí (č.j. 
72227/ENV/13 ze dne 31.10.2013), které komplexně posoudilo danou rozvojovou lokalitu. 
Na základě uplatněných nesouhlasů ze strany DO, bude provedena redukce návrhové plochy 
bydlení BM2.1.  

Vyhodnocení připomínky:  
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Uvedená připomínka nebude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP. 

 
___________________________________________________________________________ 
24. Připomínka k návrhu ÚP – „lokalita Jiráskova“ - záměr DS.13 v ÚP Frýdlant – Klinger 

Jaroslav (č.j. 6496/2013 ze dne 18.3.2013 - SA č. 36)  
- požadavek: nesouhlasím s takto navrženým vedením trasy komunikace, neboť zcela 
„zbortí“ obyvatelný prostor komunikace (viz připomínka). 

Uvedený koridor komunikace DS.13 byl navržen z hlediska potřeby komplexního 
dopravního řešení návrhové lokality bydlení (BM2.1, BM2.3, BM2.46). Z hlediska 
dopravního řešení, je v současné době řešení lokality „Jiráskova“ zcela nevyhovující. 
Vezmeme-li v potaz komplexní řešení návrhové plochy lokality, je nezbytné navrhnout 
řešení páteřní komunikace pro obsluhu daného území, vč. komplexního řešení veřejné 
infrastruktury daného území. V rámci požadavku  města, je požadována změna (úprava) 
řešení trasy v horní části tohoto území, kde požadujeme posunout vedení koridoru 
komunikace DS.13 do trasy stávající účelové komunikace na parcele p.č. 4076 (viz zákres 
ve snímku PM). 

V souvislosti s tímto řešením, požadujeme dále neřešit tuto komunikaci jako 
obchvatovou, s návazností na průmyslovou zónu Frýdlantu. Požadujeme řešit koridor 
komunikace DS.13 pouze po komunikaci Úzká pod areálem spol. Damino s.r.o.  

 

 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude po projednání s patřičnými DO a s projektantem předána 
k řešení. 
___________________________________________________________________________ 
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25. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 1472/2 v k.ú. Frýdlant – Klinger Jaroslav (č.j. 
6496/2013 ze dne 18.3.2013– SA č. 36)  
- Požadavek na zařazení uvedené plochy do ploch bydlení (viz připomínka). Prostor nad 
lyžařským areálem je dlouhodobě nevyužíván a ani se nepředpokládá obnova 
lyžařského vleku, v současné době slouží prostor lyžařského vleku jako pastvina a 
vlastník pozemku nechce toto do budoucna měnit (viz připomínka). 

BM2.32, BM2.34 a OS2.1. 
Jedná se o z části zastavitelnou plochu (zčásti) projednanou v rámci 3. změny ÚPNSÚ (r. 2008) se 
záměrem výstavby RD (lokalita BM2.32). Po projednání budou uvedené lokality BM2.32, BM2.34 a 
OS2.1 redukovány o vyznačenou západní část plochy, v návaznosti na doprovodné porosty stromů 
podél vodoteče, kde se vyskytuje vlhká louka.  
Kromě vlivu na biotopu by nová funkce znamenala odvodnění podmáčeného úpatí svahu, a tím 
zásah do hydrologického režimu – odvodnění a urychlení odtoku vody z území, což je v oblasti 
ohrožené povodněmi nekoncepční.  
Plocha se vyskytuje v bezprostředním kontaktu s železničním nádražím. Z hlukové studie (příloha 1) 
vyplývá, že akustická situace není na sledované ploše optimální. S ohledem na další vlivy funkčního 
využití se doporučuje ponechat jako území nezastavitelné. Pouze z hlediska hluku by bylo třeba 
případně zachovat odstup objektu od severního okraje plochy 25 m.  

Na základě stanoviska orgánu ochrany PK KÚLK byl uplatněn požadavek, ponechat část plochy 
jako plochy nezastavitelné a nové vymezení dohodnout z důvodu ochrany VKP – vodního toku a jeho 
nivy dle § 4 odst. 2 zákona včetně pásu dřevin chráněných jako mimolesní zeleň dle § 7 zákona. 
Plochou protéká drobná vodoteč, na kterou navazují podmáčené luční a dřevinné porosty. Nová 
funkce by znamenala likvidaci druhově bohatého lučního biotopu, odvodnění podmáčeného úpatí 
svahu, a tím zásah do hydrologického režimu – odvodnění a urychlení odtoku vody z území, což je v 
oblasti ohrožené povodněmi zcela nekoncepční.  

 

Vyhodnocení připomínky: 

Uvedený požadavek byl po projednání dohodnut s DO a bude promítnut do dokumentace 
ÚP - lokality BM2.32, BM2.34 a OS2.1 budou s ohledem na požadavek DO redukovány dle 
zákresu. 
Požadavek na změnu využití z ploch sportovních (OS2.1) na plochy bydlení (SV1) bude 
předána k řešení po projednání s orgánem ochrany PK. 
___________________________________________________________________________ 
26. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 2900 v k.ú. Frýdlant – Ing. Procházka Jiří (č.j. 

6498/2013 ze dne 18.3.2013– SA č. 37)  
- Požadavek na zařazení uvedené plochy p.č. 2900 do ploch bydlení – stav (na pozemku 
se nachází torzo budovy, tj. zbořeniště) viz připomínka. 
 

Z hlediska evidence KN se jedná o plochu „ostatní plocha“ sportoviště a rekreační plocha, 
což nenaplňuje požadavek vymezení zastavěné plochy. Jedná se o území, bez návaznosti na 
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dopravní a technickou infrastrukturu, bez návaznosti na zastavěné či zastavitelné území 
obce.  

 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude po projednání předložena projektantovi, který prověří dané 
skutečnosti a dle výsledků tohoto posouzení vymezí dané území v rámci dokumentace 
Návrhu ÚP.  
___________________________________________________________________________ 
27. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 2955/4 v k.ú. Frýdlant – Ing. Procházka Jiří (č.j. 

6498/2013 ze dne 18.3.2013– SA č. 37)  
- Požadavek na zařazení uvedené plochy p.č. 2955/4 do ploch bydlení s možností 
živností (viz připomínka). 

Uvedené území se nachází v návaznosti na plochy koridoru obchvatové komunikace I/13. 
Uvedené území bude nezbytné posoudit z hlediska návaznosti uvedeného území z hlediska 
požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 

Vyhodnocení připomínky: 

Požadavek na zařazení pozemku p.č. 2955/4 bude předána k řešení po projednání 
s orgánem ochrany PK a vyhodnocení dokumentace SEA. 
___________________________________________________________________________ 
28. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 4204/1 a 4205/2 v k.ú. Frýdlant – Kopecký 

Jaroslav (č.j. 6494/2013 ze dne 18.3.2013– SA č. 38)  
- Požadavek na zařazení uvedených ploch p.č. 4204/1 a 4205/2 do ploch bydlení (viz 
připomínka). 

Uvedený požadavek pro parcelu p.č. 4204/1 je z části řešen rozvojovou lokalitou BM2.14. 
Z hlediska projednání nového ÚP Frýdlant bylo uvedené území na základě požadavku 
vlastníka pozemku opakovaně posuzováno ze strany projektanta a na základě podkladů a 
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tohoto posouzení byla v dokumentaci návrhu ÚP pro společné projednání vymezena plocha 
lokality BM2.14 (viz výřez z KV). 
S dalším rozvojem v uvedené lokalitě byl vysloven nesouhlas. Změna využití uvedených 
ploch by vedla k nežádoucímu narušení estetické, harmonicky utvářené krajiny v lokalitě, 
s jasným negativním dopadem na chráněné složky krajinného rázu dle § 12 zákona. Jedná se 
o rozšiřování zástavby do volné krajiny s lučními enklávami v návaznosti na plochy lesa. 
Jedná se o místo krajinného rázu Frýdlant sever, funkční využití je v rozporu s některými 
zásadami ochrany krajinného rázu (Brychtová, 2008) uvedenými ve zdůvodnění návrhu ÚP. 

 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO a s projektantem promítnuta do upravené 
dokumentace Návrhu ÚP – z hlediska dokumentace Návrhu ÚP Frýdlant bude v rámci 
rozvojové lokality ponechána část p.p.č. 4204/1 (vymezená lokalitou BM2.14). 
___________________________________________________________________________ 
29. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 3702/5 v k.ú. Frýdlant – Hron Lubomír (č.j. 

7706/2013 ze dne 3.4.2013– SA č. 39)  
- Požadavek na vymezení plochy pro stavbu obslužného objektu k vodní ploše Hronův 
rybník na parcele p.č. 3702/5 v k.ú. Frýdlant. Jedná se o stávající stavbu, která byla 
povolena na základě stanoviska Správy CHKO Jizerské hory v roce 2005 (viz připomínka). 

 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude po projednání předložena projektantovi, který prověří dané 
skutečnosti a dle výsledků tohoto posouzení vymezí dané území v rámci dokumentace 
Návrhu ÚP.  
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___________________________________________________________________________ 
30. Připomínka k návrhu ÚP - pozemky p.č. 218, 366/1, 371/1 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu 

– Helebrant Vladimír (č.j. 6845/2013 ze dne 22.3.2013 - SA č. 41)  
- Požadavek na vymezení uvedených ploch do ploch zastavitelných (viz připomínka). 

Uvedený požadavek je již v rámci dokumentace Návrhu ÚP Frýdlant řešen v rámci 
rozvojových lokalit SV1.68 (pozemek p.č. 218, 217/2), SV1.77 (pozemek p.č. 371/1) a SV1.78 
(pozemek p.č. 366/1). Z hlediska projednání nového ÚP Frýdlant bylo uvedené území na 
základě požadavku vlastníka pozemku opakovaně posuzováno ze strany projektanta a na 
základě podkladů a tohoto posouzení byla v dokumentaci návrhu ÚP pro společné 
projednání vymezena plocha lokality výše uvedených lokalit (viz výřez z KV). 
Z hlediska projednání byla tato lokalita posouzena mj., orgánem ochrany PK, tj, Správou 
CHKO Jizerské hory, na základě jehož stanoviska došlo k vyřazení lokality SV1.68 a redukci 
plochy SV1.77 a SV1.78. Viz stanovisko SCHKO JH (v rámci dohodovacího řízení): 

 SV1.68, SV1.69 
-  důvodem je zachování charakteru a struktury řídce rozvolněné zástavby Albrechtic v 
souladu s ochranou kulturní a historické charakeristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 
zákona, v souladu s uchováním harmonicky utvářené krajiny s dochovanými památkami 
historického osídlení ve smyslu § 25 a v souladu s ochranou vzhledu oblasti podle Výnosu 
MKI ČR č. 13853/67; jedná se o velmi rozlehlou nově navrženou zastavitelnou plochu v 
pohledově exponované poloze; záměr je v zásadním rozporu se zásadami Plánu péče o 
CHKO JH 2011 - 2020 - na základě zhodnocení vlivu na krajinný ráz chránit pohledově 
exponované polohy, zachovat migrační prostupnost krajiny (migračně významné území a 
migračně významný koridor pro velké savce; zdroj Anděl, P., Mináriková, T., Andreas, M., 
2010: Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. AOPK ČR) a se zásadami 
Preventivního hodnocení krajinného rázu pro MKR B-1-b - zachovat volnější strukturu obce 
Albrechtice včetně typických venkovských objektů, zástavbu doplňovat spíše dílčím 
způsobem, ne plošným, zachovat charakter  venkovského sídla s liniovou volnější 
strukturou; hodnocení vlivu na URÚ záměr nedoporučuje, resp. doporučuje posoudit v 
celkovém kontextu Albrechtic  

Dohoda po projednání: 
DO trvá na původním stanovisku. Po projednání bude uvedená plocha lokalit SV1.68 a 
SV1.69 vypuštěna (viz níže uvedený zákres).  

SV1.77, SV1.78 
- plochy budou redukovány pouze na části přiléhající k místní komunikaci, a to v každé ploše 
pro 1 RD (max. 1200 m2), v ploše SV1.78 pouze na ppč. 371 - důvodem je uchování 
přiměřené struktury a intenzity zástavby v souladu s ochranou kulturní a historické 
charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona, ochranou harmonicky utvářené 
krajiny ve smyslu § 25 zákona a ochranou vzhledu oblasti ve smyslu Výnosu MKI ČR č. 
13853/67; hodnocení vlivu na URÚ připouští umístění po 1 RD v každé ploše 

Dohoda po projednání  
Po projednání bude plocha uvedených lokalit redukována po hranici ochranného pásma 
VVN.  
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Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka je zčásti akceptována. Dokumentace návrhu ÚP bude upravena 
v souladu s výsledkem dohodovacího jednání, tj. s požadavkem Správy CHKO Jizerské hory.  
___________________________________________________________________________ 
31. Připomínka k návrhu ÚP - pozemky p.č. 794/1 a 802/1 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu – 

Bartel David (č.j. 8319/2013 ze dne 18.3.2013 - SA č. 43)  
- Požadavek na vymezení uvedených ploch do ploch bydlení (viz připomínka). 

Uvedené pozemky jsou z hlediska Návrhu ÚP Frýdlant řešeny jako plochy nezastavitelné.   
Plocha pozemku p.č. 802/1 je klasifikována jako plocha místního biocentra L047 s vazbou 
biokoridoru L044/L047. Uvedené území je zvlášť chráněným územím z hlediska ochrany 
přírody a krajiny. 
Uvedený požadavek byl projednán s orgánem ochrany PK, tj, Správou CHKO Jizerské hory, na 
základě jehož stanoviska byl uvedený požadavek zamítnut. 
 

 
 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO promítnuta do upravené dokumentace. 
___________________________________________________________________________ 
32. Připomínka k návrhu ÚP - pozemky p.č. 2096/1 a 2097 v k.ú. Frýdlant – HROMADNÁ 

(č.j. 8320/2013 ze dne 18.3.2013 - SA č. 44)  
- Nesouhlasíme s vymezením plochy parcel p.č. 2096/1 a 2097 v plochách výroby a 
skladování, protože nově vzniklá průmyslová zóna výrazně naruší kvalitu bydlení a 
rekreace v místě, což je v přímém rozporu  s cíli a úkoly územního plánování. 
Požadujeme zachovat původní využití dané plochy, smíšené výrobní, nebo navrhujeme 
vymezení plochy veřejné zeleně (viz připomínka). 

Uvedená lokalita bude znovu posouzena z hlediska vymezení v rámci širších vztahů v území. 
Přímá návaznost plochy výroby na plochy bydlení je z hlediska hygienických limitů a 
požadavku na pohodu bydlení nežádoucí. Na základě vzneseného požadavku bude uvedená 
plocha v rámci dokumentace (v rámci kontinuity s řešením ÚPNSÚ) vymezena v plochách 
SR2. 
Na základě uplatněné připomínky ze stran občanů požaduje pořizovatel, tj. Město Frýdlant 
prověření plochy parcel p.č. 2096/1, 2097 a 3919/1 v k.ú. Frýdlant z hlediska dalšího využití, 
tak, aby z hlediska jeho využití a návaznosti nedocházelo ke kolizi se stavovou plochou 
bydlení. Uvedená plocha bude v souladu s platnou ÚPD vymezena v plochách SR2, příp. 
v plochách OV. 
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Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka byla projednána předložena projektantovi, který prověří dané 
skutečnosti a dle výsledků tohoto posouzení vymezí dané území v rámci dokumentace 
Návrhu ÚP v souladu s platnou ÚPD v plochách SR2, příp. v plochách OV. 
___________________________________________________________________________ 
33. Připomínka k návrhu ÚP - pozemky p.č. 2095/1 a 2095/2 v k.ú. Frýdlant – HROMADNÁ 

(č.j. 8320/2013 ze dne 18.3.2013 - SA č. 44)  
- Nesouhlasíme s vymezením plochy parcel p.č. 2095/1 a 2095/2 v plochách bydlení jako 
návrhová lokalita BM2.38. jedná se o plochy veřejné zeleně, která je nezbytná pro 
kvalitu bydlení v návaznosti na frekventovanou kruhovou křižovatku. Současně je 
plochou veřejné zeleně v okolí památníku obětem 1. světové války.  
Požadujeme zachovat původní využití dané plochy, tj., plochy veřejné zeleně (viz 
připomínka). 

Uvedené území je veřejnou zelení doplňující okolí Památníku obětem 1. světové války. 
Z důvodu zachování pietního místa památníku a plochy zeleně, která tvoří přirozenou 
bariéry mezi silnicí I/13 a plochou stávajícího bydlení za účelovou komunikací, čímž z části 
napomáhá zachovat pohodu bydlení i na takto dopravně frekventovaném místě, bude 
uvedené území v rámci dokumentace ÚP přehodnoceno do ploch VZ.  

Na základě stanoviska státní památkové péče KÚLK je navrhovaná plocha bydlení BM 2.38 a 
část lokality VS2.4 navržena na místě zrušeného hřbitova obce Větrov. Jedná se tedy o 
území s archeologickými nálezy I. kategorie, tj. území s pozitivně prokázaným a dále 
bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů, konkrétně o pozemky p. č. 
2096/1, 2096/2 a 2095/1, st. p. č. 2096/4 a 2096/3 v k. ú. Frýdlant. Tento hřbitov byl sice dle 
dochovaných dokladů sanován, ale pouze částečně. Nikdy nebyl vydán doklad o kompletní 
sanaci celého hřbitova. 

Dle § 4 odst. 1 zákona č. 265/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, v platném 
znění (dále jen zákon o pohřebnictví), musí být s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky 
zacházeno důstojně a tak, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví nebo veřejného 
pořádku. Dle § 24 odst. 6 zákona o: „je provozovatel pohřebiště povinen postupovat podle § 
20 písm. g) bodu 6, musí provést u rozptylové louky skrývku a přemístění porostu a zeminy 
do hloubky 10 cm, u vsypové louky skrývku a přemístění travního porostu a zeminy 
do hloubky odpovídající nejnižší úrovni uložení zpopelněných lidských ostatků“.  Dle § 20 
písm. g) bodu 5 zákona o pohřebnictví: „pokud má být využito zrušeného veřejného 
pohřebiště k účelu, při kterém je třeba prohloubit terén, zajistit, aby všechny lidské ostatky 
byly vyzvednuty a na jiném veřejném pohřebišti uloženy do společného hrobu, a s nalezenými 
předměty, u nichž se předpokládá, že jsou zhotoveny z drahých kovů nebo s předměty, které 
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mají kulturně-historickou hodnotu, ponechanými v hrobech a hrobkách, naložit obdobně jako 
v bodu 4“. 

Na základě stanoviska státní památkové péče KÚLK, je tedy nutné u této plochy upozornit, 
že zde bude muset být proveden záchranný archeologický výzkum (a je nezbytné postupovat 
v souladu s § 22 odst. 2 památkového zákona), a že bude nutné lidské ostatky znovu pohřbít 
na jiném veřejném pohřebišti (viz požadavek dohodovacího jednání ze dne 7.4.2014). 

  

Dohoda po projednání:  
Z výše uvedených důvodů a z důvodů zachování pietního místa Památníku obětem 1. 
světové války, bude uvedená plocha lokality BM2.38 zařazena do ploch veřejné zeleně - VZ.  
___________________________________________________________________________ 
34. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 1897 v k.ú. Frýdlant – HROMADNÁ (č.j. 

8320/2013 ze dne 18.3.2013 - SA č. 44)  
- Nesouhlasíme s vymezením plochy parcely p.č. 1897 v plochách smíšených výrobních.  
Požadujeme zachovat původní využití dané plochy, tj., plochy veřejné zeleně (viz 
připomínka). 

Na základě posouzení uplatněné připomínky ze stran občanů a skutečností v dané území 
požaduje pořizovatel, tj. Město Frýdlant prověření tohoto požadavku z hlediska právní 
kontinuity s platnými správními předpisy a platnou dokumentací ÚPD, a její případné 
zapracování do dokumentace návrhu ÚP (snímek viz výše). 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude po projednání předložena projektantovi, který prověří dané 
skutečnosti a dle výsledků tohoto posouzení vymezí část uvedené parcely p.č. 1897 v rámci 
dokumentace Návrhu ÚP v plochách VZ. 
___________________________________________________________________________ 
35. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 559/2 a 559/3 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu – 

Těhník Filip a Alexandra (č.j. 9465/2013 ze dne 24.4.2013 - SA č. 45)  
- Připomínka k trase obchvatové komunikace I/13 Krásná Studánka – Dětřichov, která 
může ohrozit náš zdroj pitné vody na pozemcích p.č. 559/2 a 559/3, a to jak zhoršením 
kvality vody, tak i její úplnou ztrátou (viz připomínka). 

V rámci řešení Návrhu ÚP Frýdlant je vymezen koridor pro západní obchvat silnice I/13 sídla 
Albrechtice. Uvedený koridor je zpřesněním koridoru obchvatu silnice I/13, který vychází 
z platné dokumentace ZÚR LK. A z hlediska zákona je povinným podkladem pro zpracování 
dokumentace ÚP Frýdlant. Jako podklad pro zpřesnění uvedeného koridoru byla použita 
dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná firmou VALBEK s.r.o. (z roku 2011). 
Konkrétně se jedná o variantu trasy DS.9 a s ní související prvky (DS.10, DS.11). 
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Uplatněná připomínka je řešením v podrobnosti připomínky k realizaci zamýšlené stavby, 
byla proto konzultována se zástupci ŘSD ČR a spol. VALBEK s.r.o., kteří k uvedené 
připomínce uvádějí následující: 
Stavbou silničního tělesa budou s největší pravděpodobností ovlivněny stávající jímací 
objekty (studny). V rámci objektu SO 011 – Příprava území bude řešeno zajištění náhradního 
zásobování pitnou vodou. V dalších stupních dokumentace bude upřesněn rozsah a způsob 
řešení náhradního zásobování. 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO promítnuta do upravené dokumentace. 
___________________________________________________________________________ 
36. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 559/5 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu – Kozel 

Ondřej a Adéla (č.j. 9466/2013 ze dne 24.4.2013 - SA č. 46)  
- Připomínka k trase obchvatové komunikace I/13 Krásná Studánka – Dětřichov, která 
může ohrozit náš zdroj pitné vody na pozemcích p.č. 559/5, a to jak zhoršením kvality 
vody, tak i její úplnou ztrátou (viz připomínka). 

V rámci řešení Návrhu ÚP Frýdlant je vymezen koridor pro západní obchvat silnice I/13 sídla 
Albrechtice. Uvedený koridor je zpřesněním koridoru obchvatu silnice I/13, který vychází 
z platné dokumentace ZÚR LK. A z hlediska zákona je povinným podkladem pro zpracování 
dokumentace ÚP Frýdlant. Jako podklad pro zpřesnění uvedeného koridoru byla použita 
dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná firmou VALBEK s.r.o. (z roku 2011). 
Konkrétně se jedná o variantu trasy DS.9 a s ní související prvky (DS.10, DS.11). 
Uplatněná připomínka je řešením v podrobnosti připomínky k realizaci zamýšlené stavby, 
byla proto konzultována se zástupci ŘSD ČR a spol. VALBEK s.r.o., kteří k uvedené 
připomínce uvádějí následující: 
Stavbou silničního tělesa budou s největší pravděpodobností ovlivněny stávající jímací 
objekty (studny). V rámci objektu SO 011 – Příprava území bude řešeno zajištění náhradního 
zásobování pitnou vodou. V dalších stupních dokumentace bude upřesněn rozsah a způsob 
řešení náhradního zásobování. 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO promítnuta do upravené dokumentace. 
___________________________________________________________________________ 
37. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 3832/7 v k.ú. Frýdlant – Zalabák Stanislav (č.j. 

9249/2013 ze dne 22.4.2013 - SA č. 47)  
- Požadavek na zařazení uvedené plochy do ploch zemědělské výroby pro výstavbu 
zemědělské farmy pro cca 100 ks dojnic (viz připomínka). 

Jedná se o návrhovou plochu zemědělské výroby, tj, komplexně řešeného zemědělského 
areálu pro chov dojnic.  
Z hlediska územního plánu se jedná o plochu, která je navržena ve volné krajině jihozápadně 
od Frýdlantu. Umístění je navrženo v horní části hřebene, který vytváří významný pohledový 
horizont, jenž je z části města ležící na protilehlém svahu dobře viditelný.  
Z technického hlediska se jedná o stavbu o výšce cca 12m, a zastavěné ploše cca 75x25m, 
která svým umístěním na hřebeni protilehlého svahu (nad čerpací stanicí PH) je z hlediska 
pohledu od města velmi exponovanou lokalitou.  
Plocha zemědělské výroby tak může do značné míry ovlivnit krajinný ráz daného území, kdy 
dojde ke změně charakteru horizontu umístěním stavby.  
V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že lze vzhledem k parametrům zamýšlené 
výstavby a jeho umístění na horní části hřebe očekávat negativní zásah do estetických 
hodnot krajinného rázu umístěním účelové výrobní budovy do pohledově významně 
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exponované polohy. Ovlivněna bude nemalá část města (obyvatel), a to včetně výhledů 
západním směrem z obytných objektů. Ovlivněny budou i nové plánované plochy bydlení na 
severozápadním předměstí.   
Navržení plocha výroby zasahuje do bezprostřední blízkosti lokálního biocentra 1456 (sdílí 
s ním společnou východní hranici). Dojde i k přímému ovlivnění vybudováním přístupové 
komunikace.  
Na základě dosavadních jednání byla ze strany DO z hlediska ochrany PK a ZPF vyžádáno 
podrobnější zpracování dokumentace zamýšleného záměru, včetně vypracování pohledové 
studie, která bude dalším podkladem v rámci dohodovacího jednání. 
V současné době se pro uvedené území zpracovává vyhodnocení vlivu na životní prostředí 
(SEA), které bude dalším podkladem pro rozhodování v dané věci. 
 

  

Vyhodnocení připomínky: 

Uvedená připomínka bude vypořádána až po veřejném projednání, na základě zpracované 
dokumentace vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA) a uplatnění stanovisek dotčených 
orgánů. 
___________________________________________________________________________ 
38. Připomínka k návrhu ÚP – řešení obchvatu silnice I/13 (DS.9) v k.ú. Albrechtice u 

Frýdlantu – Srdužení NATURA Albrechtice u Frýdlantu (č.j. 9163/2013 ze dne 22.4.2013 
- SA č. 48)  
1) Připomínky k řešení trasy obchvatové komunikace I/13 Krásná Studánka – Dětřichov 
(viz připomínka);  
2) požadavek na zařazení centra Albrechtic mezi lokality určené pro zpracování územní 
studie;  
3) požadujeme doplnění textu ÚP o požadavek individuelního prověření každého 
rozvojového záměru s cílem zachování historické struktury převážně rozptýleného 
osídlení území Albrechtic; 
(viz připomínka). 

Ad1) V rámci řešení Návrhu ÚP Frýdlant je vymezen koridor pro západní obchvat silnice I/13 
sídla Albrechtice. Uvedený koridor je zpřesněním koridoru obchvatu silnice I/13, který 
vychází z platné dokumentace ZÚR LK. A z hlediska zákona je povinným podkladem pro 
zpracování dokumentace ÚP Frýdlant. Jako podklad pro zpřesnění uvedeného koridoru byla 
použita dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná firmou VALBEK s.r.o. (z roku 2011). 
Konkrétně se jedná o variantu trasy DS.9 a s ní související prvky (DS.10, DS.11). 
Uplatněná připomínka je řešením v podrobnosti připomínky k realizaci zamýšlené stavby, 
byla proto konzultována se zástupci ŘSD ČR a spol. VALBEK s.r.o., kteří k jednotlivým 
připomínkám uvádějí následující: 
Křížení silnice I/13 s III/27252 bylo variantně řešeno jako mimoúrovňové. Mimoúrovňová 
křižovatka by vyvolala nutnost vybudování silničního nadjezdu, který by musel přejít 
vlastnictví Libereckého kraje, větší zábory pozemků, větší nároky na zemní práce = větší 
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zásah do stávajícího území, s tím jsou spojené vyšší stavební náklady. Následně v provozu 
vyšší nároky na zimní údržbu. Po posouzení všech kladů a záporů navrhovaného řešení 
mimoúrovňové křižovatky byla vybrána varianta s okružní křižovatkou. 
Navrhovaná trasa silnice I/13 včetně okružní křižovatky je v této lokalitě vedena v zářezu, 
v rámci DÚR byly navrženy vegetační úpravy, které zlepšují začlenění nové stavby do 
stávající krajiny. Po projednání s příslušnými orgány nebyl shledán negativní vliv na krajinný 
ráz. 
Turistické trasy byly při návrhu zohledněny. Mimoúrovňové křížení těchto tras lávkou pro 
pěší nebylo v DÚR zohledněno, protože nebyl předložen záměr na mimoúrovňové křížení 
lávkou pro pěší těchto tras s budoucí silnicí I/13. 
Původní silnice I/13 je na kú. Dětřichov napojena na stávající síť místních komunikací tak, 
aby bylo možné tyto komunikace využívat jako objízdné trasy v případě vzniku mimořádné 
události na silnici I/13. Toto řešení bylo projednáno se starostou obce Dětřichov a 
Heřmanice. Ruší se pouze část komunikace bez napojení na silniční síť. Návrh byl poskytnut 
jako podklad pro zpracování komplexních pozemkových úprav obce Dětřichov. 
Návrh křižovatky byl řešen ve variantách. Po posouzení a projednání variant byla vybrána 
okružní křižovatka R = 60m. 
Trasa vychází se studie „Silnice I/13 Stráž n.N. – Dětřichov“ z 04/2001 a je v souladu se ZÚR 
Libereckého kraje a ÚP dotčených obcí. Nová komunikace I/13 je navržena v kategorii 
S11,5/70. Zařazení do kategorie sebou nese limitní návrhové parametry (minimální 
poloměry oblouků, maximální podélné a příčné sklony). Změny na liniových stavbách mají 
souvislosti ve větším rozsahu a obvykle se dotknou rozsáhlejšího území, než je dotčená 
lokalita. Trasa prochází členitým územím. Její návrh byl řešen ve variantách. Po posouzení a 
projednání variant bylo vybráno řešení s ohledem na zásah do stávající krajiny, splnění 
návrhových parametrů a výši stavebních nákladů. Posun západním směrem dále od zástavby 
je posunem „proti kopci“. Toto řešení by vyvolalo nutnost vybudování hlubšího zářezu. To by 
přineslo vyšší nároky na zábor pozemků, větší zásah do krajiny, vyšší stavební náklady.    
Stavbou silničního tělesa budou s největší pravděpodobností ovlivněny stávající jímací 
objekty (studny). V rámci objektu SO 011 – Příprava území bude řešeno zajištění náhradního 
zásobování pitnou vodou. V dalších stupních dokumentace bude upřesněn rozsah a způsob 
řešení náhradního zásobování. 

Ad2) Uvedený požadavek nebude po projednání zapracován do dokumentace návrhu ÚP. 

Ad3) Uvedený požadavek je pod podrobnost řešení dokumentace územního plánu. 
Možnosti využití jednotlivých ploch jsou řešeny stanovením podmínek pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití (tj., regulativy) územního plánu, který slouží jako základní 
dokument pro rozhodování v území. Ke komplexnímu a jak uvádíte individuelnímu prověření 
každého rozvojového záměru (např. z hlediska zachování historické struktury rozptýleného 
osídlení území Albrechtic), pak dochází v následné fázi správního řízení (územní či stavební 
řízení), v rámci kterého se k danému záměru vyjadřují dotčené orgány z hlediska přenesené 
působnosti svých zvl. zákonů.  
Ve Vámi zamýšleném případě, jde o vyjádření Správy CHKO Jizerské hory, která se vyjadřuje 
v rámci území CHKO JH z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a 
vychází mj., ze schváleného dokumentu Plán péče o krajinu. 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude po projednání postoupena k prověření zpracovateli 
dokumentace Návrhu ÚP. 
___________________________________________________________________________ 
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39. Připomínka k návrhu ÚP – obchvat silnice I/13v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu – 
Kostrhoun Josef a Jana (č.j. 8930/2013 ze dne 17.4.2013 - SA č. 49)  
- Připomínka k trase obchvatové komunikace I/13 Krásná Studánka – Dětřichov, která 
může ohrozit náš zdroj pitné vody (viz připomínka). 

V rámci řešení Návrhu ÚP Frýdlant je vymezen koridor pro západní obchvat silnice I/13 sídla 
Albrechtice. Uvedený koridor je zpřesněním koridoru obchvatu silnice I/13, který vychází 
z platné dokumentace ZÚR LK. A z hlediska zákona je povinným podkladem pro zpracování 
dokumentace ÚP Frýdlant. Jako podklad pro zpřesnění uvedeného koridoru byla použita 
dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná firmou VALBEK s.r.o. (z roku 2011). 
Konkrétně se jedná o variantu trasy DS.9 a s ní související prvky (DS.10, DS.11). 
Uplatněná připomínka je řešením v podrobnosti připomínky k realizaci zamýšlené stavby, 
byla proto konzultována se zástupci ŘSD ČR a spol. VALBEK s.r.o., kteří k uvedené 
připomínce uvádějí následující: 
Stavbou silničního tělesa budou s největší pravděpodobností ovlivněny stávající jímací 
objekty (studny). V rámci objektu SO 011 – Příprava území bude řešeno zajištění náhradního 
zásobování pitnou vodou. V dalších stupních dokumentace bude upřesněn rozsah a způsob 
řešení náhradního zásobování. 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO promítnuta do upravené dokumentace. 
___________________________________________________________________________ 
40. Připomínka k návrhu ÚP – obchvat silnice I/13v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu – Silný Petr 

a Hana, Ráž Václav (č.j. 8929/2013 ze dne 17.4.2013 - SA č. 50)  
- Připomínka k trase obchvatové komunikace I/13 Krásná Studánka – Dětřichov, která 
může ohrozit náš zdroj pitné vody; Výstavbou kruhové křižovatky dojde k velkému 
zvýšení koncentrace výfukových plynů a to díky hustému provozu nák.vozidel a kamionů 
(viz připomínka). 

V rámci řešení Návrhu ÚP Frýdlant je vymezen koridor pro západní obchvat silnice I/13 sídla 
Albrechtice. Uvedený koridor je zpřesněním koridoru obchvatu silnice I/13, který vychází 
z platné dokumentace ZÚR LK. A z hlediska zákona je povinným podkladem pro zpracování 
dokumentace ÚP Frýdlant. Jako podklad pro zpřesnění uvedeného koridoru byla použita 
dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná firmou VALBEK s.r.o. (z roku 2011). 
Konkrétně se jedná o variantu trasy DS.9 a s ní související prvky (DS.10, DS.11). 
Uplatněná připomínka je řešením v podrobnosti připomínky k realizaci zamýšlené stavby, 
byla proto konzultována se zástupci ŘSD ČR a spol. VALBEK s.r.o., kteří k uvedené 
připomínce uvádějí následující: 
Stavbou silničního tělesa budou s největší pravděpodobností ovlivněny stávající jímací 
objekty (studny). V rámci objektu SO 011 – Příprava území bude řešeno zajištění náhradního 
zásobování pitnou vodou. V dalších stupních dokumentace bude upřesněn rozsah a způsob 
řešení náhradního zásobování.  
Pro zajištění dopravní obslužnosti je nutné napojení stávající silniční sítě na novou trasu 
silnice I/13. Křížení silnice I/13 s III/27252 bylo variantně řešeno jako mimoúrovňové. 
Mimoúrovňová křižovatka by vyvolala větší zábory pozemků, větší nároky na zemní práce = 
větší zásah do stávajícího území, s tím jsou spojené vyšší stavební náklady. Následně 
v provozu vyšší nároky na zimní údržbu. Po posouzení všech kladů a záporů navrhovaného 
řešení mimoúrovňové křižovatky byla vybrána varianta s okružní křižovatkou.  
V rámci DÚR byla vypracována akustická a rozptylová studie. Závěry těchto studii byly 
zapracovány do dokumentace. 
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Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO promítnuta do upravené dokumentace. 
___________________________________________________________________________ 
41. Připomínka k návrhu ÚP – obchvat silnice I/13v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu – Havas 

Robin a Hana (č.j. 9533/2013 ze dne 24.4.2013 - SA č. 51)  
- Připomínka k trase obchvatové komunikace I/13 Krásná Studánka – Dětřichov: 
- která může ohrozit náš zdroj pitné vody a jeho znehodnocení v důsledku solení, 
- Výstavbou kruhové křižovatky dojde k velkému zvýšení hlučnosti a koncentrace 
výfukových plynů, tj. ke zhoršení kvality životního prostředí na hranici CHKO JH a 
výrazně zhorší kvalitu našeho bydlení 
- znehodnocení tržní ceny pozemků (viz připomínka). 

V rámci řešení Návrhu ÚP Frýdlant je vymezen koridor pro západní obchvat silnice I/13 sídla 
Albrechtice. Uvedený koridor je zpřesněním koridoru obchvatu silnice I/13, který vychází 
z platné dokumentace ZÚR LK. A z hlediska zákona je povinným podkladem pro zpracování 
dokumentace ÚP Frýdlant. Jako podklad pro zpřesnění uvedeného koridoru byla použita 
dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná firmou VALBEK s.r.o. (z roku 2011). 
Konkrétně se jedná o variantu trasy DS.9 a s ní související prvky (DS.10, DS.11). 
Uplatněná připomínka je řešením v podrobnosti připomínky k realizaci zamýšlené stavby, 
byla proto konzultována se zástupci ŘSD ČR a spol. VALBEK s.r.o., kteří k uvedené 
připomínce uvádějí následující: 
Trasa vychází se studie „Silnice I/13 Stráž n.N. – Dětřichov“ z 04/2001 a je v souladu se ZÚR 
Libereckého kraje a  ÚP dotčených obcí. Nová komunikace I/13 je navržena v kategorii 
S11,5/70. Zařazení do kategorie sebou nese limitní návrhové parametry (minimální 
poloměry oblouků, maximální podélné a příčné sklony). Změny na liniových stavbách mají 
souvislosti ve větším rozsahu a obvykle se dotknou rozsáhlejšího území, než je dotčená 
lokalita. Trasa prochází členitým územím. Její návrh byl řešen ve variantách. Po posouzení a 
projednání variant bylo vybráno řešení s ohledem na zásah do stávající krajiny, splnění 
návrhových parametrů a výši stavebních nákladů. Posun západním směrem dále od zástavby 
je posunem „proti kopci“. Toto řešení by vyvolalo nutnost vybudování hlubšího zářezu. To by 
přineslo vyšší nároky na zábor pozemků, větší zásah do krajiny, vyšší stavební náklady. 
Průsečná křižovatka (klasická) nelze realizovat z důvodů nemožnosti dodržení rozhledových 
poměrů.  
Stavbou silničního tělesa budou s největší pravděpodobností ovlivněny stávající jímací 
objekty (studny). V rámci objektu SO 011 – Příprava území bude řešeno zajištění náhradního 
zásobování pitnou vodou. V dalších stupních dokumentace bude upřesněn rozsah a způsob 
řešení náhradního zásobování. 
Voda ze zpevněných ploch komunikací není nikde volně rozptylována do terénu. Pro 
odvodnění komunikací je zvolen způsob pomocí klasické dešťové kanalizace a uličních vpustí 
nebo pomocí silničních příkopů. Okružní křižovatka a trasa v úseku od mostu přes 
Albrechtický potok k okružní křižovatce je odvodněna dešťovou kanalizací SO 306 opatřenou 
retenční a usazovací nádrží.   
Pro zajištění dopravní obslužnosti je nutné napojení stávající silniční sítě na novou trasu 
silnice I/13. Křížení silnice I/13 s III/27252 bylo variantně řešeno jako mimoúrovňové. 
Mimoúrovňová křižovatka by vyvolala větší zábory pozemků, větší nároky na zemní práce = 
větší zásah do stávajícího území, s tím jsou spojené vyšší stavební náklady. Následně 
v provozu vyšší nároky na zimní údržbu. Po posouzení všech kladů a záporů navrhovaného 
řešení mimoúrovňové křižovatky byla vybrána varianta s okružní křižovatkou.  
V rámci DÚR byla vypracována akustická a rozptylová studie. Závěry těchto studii byly 
zapracovány do dokumentace. 
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Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO promítnuta do upravené dokumentace. 
___________________________________________________________________________ 
42. Připomínka k návrhu ÚP – pozemek p.č.2992/1 v k.ú. Frýdlant – Havel Jan (č.j. 

10471/2013 ze dne 9.5.2013 - SA č. 58)  
 - požadavek na zařazení uvedených ploch do ploch živnosti, drobná výroba, jak byl 
projednán v rámci 3. Změny ÚPNSÚ (jako lokalita 3.25) viz připomínka. 

Jak je uvedeno v připomínce, byla část dotčeného pozemku p.č. 2992/1 (jako lokalita 3.25) 
v rámci změny ÚPNSÚ č.3 v roce 2008  projednána a vymezena do „ploch zastavitelných – 
živnosti, kombinované prvky, drobná výroba“. Rozsah vymezené zastavitelné plochy 
zahrnoval střední část pozemku, okrajové části pozemku, včetně jeho předmětné severní 
části, byly nadále ponechány jako nezastavitelné.  Změna č. 3 ÚPNSÚ byla vydaná usnesením 
ZM č. 165/08 ze dne 7.8.2008 a nabyla účinnosti dne 25.8.2008.  

Následně, dopisem KÚLK 66904/2008 ze dne 12.11.2008 došlo ke stanovení „záplavového 
území Q100 toku Řasnice“ a k vymezení „aktivní zóny“ záplavového území.  Ve stanoveném 
záplavovém území je nutno respektovat § 67 zákona o vodách – omezení v záplavových 
územích - uvádíme výňatek ze zákona - bod (1) „V aktivní zóně záplavových území se nesmí 
umisťovat, povolovat ani provádět stavby s vyjímkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, provádějí se opatření na ochranu před povodněmi, zlepšují odtokové 
poměry,…nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury….“.      

Pozemek p.č. 2992/1 je téměř celý součástí výše uvedeného „záplavového území Q100 a 
aktivní zóny záplavového území“, což nemohlo být v rámci procesu pořízení změny ÚPNSÚ 
předpokládáno. K vyhlášení aktivní zóny ZÚ došlo až po nabytí účinnosti projednané změny 
ÚP. Do doby vyhlášení záplavového území nebylo ze strany vlastníka pozemku zažádáno o 
vydání územního ani stavebního povolení.  
V současně projednávané dokumentaci Návrhu ÚP je uvedená plocha v souladu se zákonem 
vymezena v plochách nezastavitelných. Z hlediska ustanovení zákona o vodách, nelze 
vymezit uvedenou plochu jako plochu zastavitelnou. 

 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka nebude po projednání s DO promítnuta do upravené dokumentace. 
___________________________________________________________________________ 
43. Připomínka k návrhu ÚP – pozemek p.č.3835/1 v k.ú. Frýdlant – Škoda Václav (č.j. 

10569/2013 ze dne 10.5.2013 - SA č. 59)  
 - požadavek na zařazení uvedené plochy do ploch lesa (viz připomínka). 
Z hlediska požadavku se jedná o plochy v návaznosti na plochy lesa (PUPFL). V rámci této 
lokality bude z hlediska ÚP vymezena i plocha p.č. 3838. 
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Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude vypořádána až po veřejném projednání, na základě zpracované 
dokumentace vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA) a uplatnění stanovisek dotčených 
orgánů. 
___________________________________________________________________________ 
44. Připomínka k návrhu ÚP – pozemky p.č. 2826/2, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599 v k.ú. 

Frýdlant – Štefáček Karel (č.j. 19721/2013 ze dne 31.7.2013 - SA č. 67)  
 - požadavek na zařazení uvedené plochy do ploch bydlení (viz připomínka). 
Jedná se o území v současném ÚPNSÚ nezastavitelné. Uvedený požadavek je z části řešen 
plochou parcely p.č. 4599, která byla v rámci zpracování Návrhu ÚP vymezena jako stavová 
plocha bydlení SV2.  
Z hlediska projednání nového ÚP Frýdlant bylo uvedené území ze strany projektanta 
posouzeno a z koncepčního a urbanistického hlediska zceleno v navržených plochách. 
Zástavba na uvedených pozemcích by tvořila druhou linii zástavby (za výstavbou u 
komunikace). 
S dalším rozvojem v uvedené lokalitě byl vysloven nesouhlas. Změna využití uvedených 
ploch by vedla k nežádoucímu narušení estetické, harmonicky utvářené krajiny v lokalitě, 
s jasným negativním dopadem na chráněné složky krajinného rázu dle § 12 zákona. Jedná se 
o rozšiřování zástavby do volné krajiny s lučními enklávami v návaznosti na plochy lesa. 
Jedná se o místo krajinného rázu Frýdlant sever, funkční využití je v rozporu s některými 
zásadami ochrany krajinného rázu (Brychtová, 2008) uvedenými ve zdůvodnění návrhu ÚP. 
Uvedená lokalita vyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA). 

 



 
Vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Frýdlant                                                                              strana 31 

 
 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude vypořádána až po veřejném projednání, na základě zpracované 
dokumentace vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA) a uplatnění stanovisek dotčených 
orgánů. 
__________________________________________________________________________ 
45. Připomínka k návrhu ÚP – část pozemku p.č. 3150 v k.ú. Frýdlant – Zahrádkářský svaz 

(č.j. 3587/2014 ze dne 10.2.2014 - SA č. 68)  
 - požadavek na zařazení uvedené plochy do ploch RZ (viz připomínka). 
Jedná se o stavovou plochu zahrádek, která je součástí lokality Zahrádkářské kolonie 
Střelnice. 

 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude projektantem prověřena a dle výsledků tohoto posouzení 
promítnuta do dokumentace Návrhu ÚP.  
___________________________________________________________________________ 
46. Připomínka k návrhu ÚP - pozemek p.č. 657/4 a 657/1 v k.ú. Albrechtice u Fr. – 

Frydrych Michal (č.j. 21726/2013 ze dne 1.10.2013– SA č. 69)  
- Požadavek na zařazení uvedené plochy do ploch zemědělské výroby pro výstavbu 
chléva, seníku a zázemí pro zemědělskou techniku (viz připomínka). 

Na základě posouzení předložených podkladů a jednání s OŽPZ KÚLK bylo na základě 
požadavku dohodnuto následující: 
Uvedené plochy jsou součástí volné krajiny bez návaznosti na zastavěné území či 
zastavitelné plochy. DO s vymezením uvedených plch nesouhlasí. Po jednání s žadatelem 
byly navrženy jiné plochy pro požadované využití, tj. plochy zemědělské výroby. Viz níže. 
Po projednání a prověření dané lokality Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu lze 
souhlasit s vymezením zastavitelné plochy  zemědělské výroby v k.ú. Albrechtice u 
Frýdlantu, na pozemku p.č. 644/1, který je v katastru nemovitostí evidován pod druhem 
ostatní plocha, se způsobem využití jako  jiná plocha. Tento pozemek nenáleží do 
zemědělského půdního fondu (ZPF). 
Pokud jeho výměra nestačí pro umístění záměru, pak lze souhlasit i s vyznačením 
zastavitelné plochy na  pozemku p.č. 702/3, a to pouze na nezbytné části přiléhající 
k pozemku  p.č.. 644/1 a  navazující na zastavěné území.  Půda pozemku má v KN evidovány  
tři bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ).  Její převážné části  (blíže k zástavbě) byla 
stanovena IV. třída ochrany, tudíž z hlediska zemědělského  využití nepatří k půdám 
s vysokou ochranou. 
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Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude vypořádána až po veřejném projednání, na základě zpracované 
dokumentace vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA) a uplatnění stanovisek dotčených 
orgánů. 
___________________________________________________________________________ 
47. Připomínka k návrhu ÚP – pozemek p.č. 1472/1 v k.ú. Frýdlant – Pivoňková Pavlína  

(č.j. 4752/2014 ze dne 21.2.2014 - SA č. 70)  
 - požadavek na zařazení uvedené plochy do ploch bydlení SV1 (viz připomínka). 
Jedná se o území v současném ÚPNSÚ nezastavitelné. Z hlediska projednání nového ÚP 
Frýdlant bylo uvedené území ze strany projektanta posouzeno a vychází z kontinuity řešení 
platného územního plánu.  
Uvedená lokalita vyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA). Na základě 
uvedeného posouzení bude vydáno výsledné stanovisko DO. 

 
Vyhodnocení připomínky: 
Uvedená připomínka bude vypořádána až po veřejném projednání, na základě zpracované 
dokumentace vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA) a uplatnění stanovisek dotčených 
orgánů. 
___________________________________________________________________________ 
48. Připomínka k návrhu ÚP – pozemek p.č. 4266/7 v k.ú. Frýdlant – Sýkora Jan (č.j. 

5544/2014 ze dne 3.3.2014 - SA č. 71)  
 - požadavek na zařazení uvedené plochy do ploch VS2 – plochy malé vodní elektrárny 
Harta. Uvedený pozemek je součástí uvedeného areálu. V současné době došlo k jeho 
vlastnickému vypořádání (viz připomínka). 

Jedná se o plochu, která je součástí vymezeného území areálu malé vodní elektrárny. 
V rámci procesu projednání Návrhu ÚP Frýdlant došlo k vypořádání vlastnických vztahů a 
pozemek byl z důvodu svého zařazení vyjmut z plochy lesa (PUPFL).  
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Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude projektantem prověřena a dle výsledků tohoto posouzení 
promítnuta do dokumentace Návrhu ÚP.  
___________________________________________________________________________ 
49. Připomínka k návrhu ÚP – pozemek p.č. 4073/3 v k.ú. Frýdlant – Stodůlka Jiří (č.j. 

7695/2014 ze dne 26.3.2014 - SA č. 72)  
 - požadavek na zařazení uvedené plochy do ploch zemědělské výroby (viz připomínka). 
Jedná se o území vymezené v Návrhu ÚP jako návrhové plochy bydlení BM2.1.  
V rámci procesu projednání dokumentace návrhu ÚP byl v rámci koordinovaného stanoviska 
orgánu ochrany ZPF KÚLK uplatněn požadavek na redukci návrhové plochy BM2.1. Uvedené 
stanovisko, které bylo rozporováno ze strany města, bylo v rámci procesu projednání Návrhu 
ÚP potvrzeno stanoviskem Ministerstvo životního prostředí (č.j. 72227/ENV/13 ze dne 
31.10.2013), které komplexně posoudilo danou rozvojovou lokalitu. Na základě uplatněných 
nesouhlasů ze strany DO, trvá požadavek na redukci vymezené návrhové plochy bydlení 
BM2.1.  
V návaznosti na toto rozhodnutí, byl ze strany vlastníka pozemku vznesen požadavek na 
zařazení plochy parcely p.č. 4073/3 do ploch zemědělské výroby.  
Uvedený požadavek bude posouzen v rámci projednání s DO a dle výsledku tohoto jednání 
postoupen zpracovateli dokumentace návrhu ÚP Frýdlant. 

 

Vyhodnocení připomínky:  
Uvedená připomínka bude po projednání s DO předložena projektantovi, který prověří dané 
skutečnosti a dle výsledků projednání s orgánem ochrany ZPF, vymezí dané území v rámci 
dokumentace Návrhu ÚP.   
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Závěr vyhodnocení připomínek: 
Výše dohodnuté skutečnosti budou na základě návrhu pokynů pro zpracování, zapracovány 
do dokumentace návrhu ÚP k veřejnému projednání.  

zapsala:  Stočková Simona 
 

Skončeno. Přečteno. Podepsáno 
Závěrečné úpravy „vyhodnocení připomínek“ provedeny po jednání v RM dne 14. 04. 2014 

 

 


