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A VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH 
V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM 

Územní plán města Hejnice (dále též ÚP) byl zpracován v březnu 2018 architektonickou 
kanceláří ŽALUDA, projektová kancelář a byl vydán Zastupitelstvem města Hejnic usnesením ZO č. 
42/2018 dne 25.04.2018. 

16.01.2019 bylo vystaveno stanovisko AOPK ČR, kterým byl vyloučen významný vliv 
záměru Změny č.1 ÚP Hejnice na lokality soustavy NATURA 2000 na území CHKO Jizerské hory. 

18.02.2019 bylo vystaveno stanovisko KÚLK – OŽPaZ, kterým se neuplatňuje požadavek 
na zpracování vyhodnocení vlivů záměru Změny č.1 ÚP Hejnice na životní prostředí. 

19.02. 2019 podal pan Ing. René Svoboda návrh na pořízení Změny č.1 územního plánu 
Hejnice. 

Zastupitelstvo města Hejnice usnesením č. 67/2019 ze dne 25. 9. 2019 projednalo a 
schválilo pořízení Změny č. 1 územního plánu Hejnice a její obsah v souladu s Návrhem na 
pořízení změny územního plánu (čj. MUHEJ/SÚ-415/2019 a 415/2019 – doplnění) a stanoviskem 
pořizovatele, přičemž zároveň rozhodlo, že změna bude pořizována zkráceným postupem. 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení Změny č.1 územního plánu 
Hejnice zkráceným postupem a o jejím obsahu (usnesení č. 67/2019) projektant zpracoval návrh 
Změny č.1 územního plánu Hejnice. 

Návrh Změny č.1 pro veřejné projednání je v plném souladu s Obsahem Změny č.1 
územního plánu. Spočívá v návrhu změny funkčního využití západní části pozemku p.č. 3119/1, 
k.ú. Hejnice (o výměře cca 900 m2) přiléhající k sousednímu pozemku p.č. 3122/1, k.ú. Hejnice (viz 
grafická část návrhu Změny č.1) – z plochy smíšené nezastavěného území (NS) v nezastavěném 
území na plochu zastavitelnou, s využitím umožňujícím bydlení v rodinném domě, tj. s ohledem na 
navazující plochy s rozdílným způsobem využití na plochu smíšenou obytnou – rekreační (SR). 

Jako náhrada za část nového vymezení zastavitelné plochy na části p.č. 3119/1, k.ú. 
Hejnice je zároveň součástí řešení Změny č.1 územního plánu návrh zmenšení zastavitelné plochy 
Z18 o adekvátní výměře (cca 900m2) – části pozemku p.č. 512/1, k.ú. Hejnice, tj. převedení do 
ploch „nezastavitelných“ zeleně přírodního charakteru (ZP). Změna č.1 ÚP Hejnice je invariantní. 
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B VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

 

B.1 VYMEZENÍ A VNITŘNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na vymezení a vnitřní členění řešeného území 
definované v ÚP Hejnice. 

B.2 KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

B.2.1 POLOHA A POSTAVENÍ HEJNIC V RÁMCI EU, ČR A KRAJE 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na územní vazby k okolním obcím ani na vztah 
obce k vyšší územním jednotkám definovaný v ÚP Hejnice. 

Změna č.1v dílčích rozvojových plochách neřeší aktivity přesahující hranice řešeného 
území ÚP Hejnice. 

B.2.2 PŘÍRODNÍ VZTAHY A VAZBY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na přírodní vztahy a vazby definované v ÚP 
Hejnice. 

B.2.3 SOCIOEKONOMICKÉ VZTAHY A VAZBY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na socioekonomické vztahy a vazby definované 
v ÚP Hejnice. 

B.2.4 DOPRAVNÍ VZTAHY A VAZBY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na dopravní vztahy a vazby definované v ÚP 
Hejnice. 

B.2.5 VZTAHY A VAZBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na vztahy a vazby technické infrastruktury 
definované v ÚP Hejnice. 

B.3 ODŮVODNĚNÍ ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 
NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR LK 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nepředstavuje záležitosti nadmístního významu, které 
nejsou řešeny v ZÚR LK. 
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C KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

C.1 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, VYHODNOCENÍ 
ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

C.1.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území (dále též ZÚ) bylo upraveno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění zpracovatelem 
Změny č.1 na základě doplňujících průzkumů a rozborů a aktuální katastrální mapy předané 
pořizovatelem zpracovateli (stav k 30.05.2019). 

Od 29.02.2016 (datum vymezení zastavěného území) Stavební úřad Hejnice identifikoval 
4 novostavby rodinných domů, z nichž jedna umístěná na zastavitelné ploše Z30 (SR) generuje 
úpravu zastavěného území. 

C.1.2 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nevyžaduje podle dohody učiněné s příslušnými dotčenými 
orgány při projednání Obsahu Změny č.1 vyhodnocení účelného využití zastavitelných návrhových 
ploch pro bydlení pro splnění požadavků ust. § 55 odst.4 stavebního zákona. 

Ke splnění formalistického požadavku pořizovatele odůvodnění cituje z předběžného 
vyhodnocení ze stanoviska pořizovatele k návrhu na pořízení Změny č.1 územního plánu Hejnice 
(č.j. PDMUFT 20064/2019), cit: 

„Změnou části pozemku navrhovatele p.č. 3119/1, k.ú. Hejnice o výměře cca 900 m2 
v místní části Ferdinandov z nezastavěného území na vymezenou zastavitelnou plochu budou 
vytvořeny předpoklady pro výstavbu umožňující realizaci záměru navrhovatele – tj. výstavbu 
jednoho rodinného domu (budoucí vymezení jednoho stavebního pozemku rodinného domu).  

Tím bude navázáno na kontinuitu územního plánování, neboť v předchozí ÚPD obce 
(ÚPNSÚ a jeho změnách), která byla platná do doby vydání nového ÚP Hejnice, byla Změnou č. 3 
ÚPNSÚ Hejnice vymezena zastavitelná plocha č. 3.19 s využitím obytné plochy – rodinné domy 
(Br) přibližně v témže územním rozsahu, kterého se týká předložený návrh na pořízení změny 
územního plánu.  

Zároveň jako kompenzace pro zachování vyváženého rozsahu zastavitelných ploch pro 
bydlení – části pozemku p.č. 3119/1, k.ú. Hejnice (dle KN druhu pozemku trvalý travní porost 
převážně vedeném ve IV. třídě ochrany ZPF) bude zrušena výměrou adekvátní část (o stejné 
výměře) územním plánem Hejnice vymezené zastavitelné plochy Z18 – část pozemku p.č. 512/1, 
k.ú. Hejnice (dle KN druhu pozemku trvalý travní porost, chráněném jako zemědělský půdní fond 
v I. třídě ochrany  ZPF), a převedena mezi plochy nezastavitelné. 

Pro prověření účelnosti uvedené změny také svědčí odlišné zatížení (omezení) obou 
dotčených pozemků p.č. 3119/1 a p.č. 512/1, k.ú. Hejnice limity využití území (např. OP vedení a 
zařízení elektrické distribuční sítě; zatížení hlukem z dopravy – blízkost železniční dráhy a její OP), 
a tedy s odlišným potenciálem rozvoje území. 

Hlavním cílem navržené změny je doplnění zastavitelné plochy pro bydlení, které 
uspokojuje primárně vlastní potřebu vlastníka dotčeného pozemku p.č. 3119/1 k.ú. Hejnice, který 
má zájem na části svého pozemku realizovat záměr výstavby rodinného domu. Záměr na změnu 
v území – p.č. 3119/1, k.ú. Hejnice při tom bezprostředně navazuje na vymezené zastavěné území 
místní části Ferdinandov, přiléhá k veřejně přístupné pozemní komunikaci, tedy předběžně 
v logické vazbě na existující zástavbu. 
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Rozsah změny je z hlediska celkového demografického vývoje a souvisejících územních 
podmínek marginální, nebude mít na něj podstatný vliv, pouze dílčím způsobem vytvoří územní 
předpoklady pro uspokojení vlastní potřeby žadatele a jeho rodiny a tím dílčím způsobem přispěje 
ke stabilizaci trvalého bydlení ve městě. Urbanistická koncepce není navrhovanou změnu 
podstatně měněna, neovlivní podstatně celkové prostorové ani funkční uspořádání území ani 
urbanistickou kompozici města.  

Tímto by změna měla naplnit cíle územního plánování: § 18 odst. 1 stavebního zákona, tj. 
vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích; § 18 odst. 2 stavebního zákona, tj. zajišťovat předpoklady pro udržitelný 
rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání 
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území, a za tímto účelem sledovat společenský a hospodářský potenciál obce.  

Dle ust. § 55 odst. 4 stavebního zákona lze další zastavitelné plochy změnou územního 
plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 
Z předloženého návrhu na pořízení změny územního plánu plyne podatelem deklarovaný zájem a 
záměr vlastníka dotčeného pozemku p.č. 3119/1, k.ú. Hejnice na části realizovat pro vlastní 
potřebu výstavbu rodinného domu. Tím je deklarována aktuální, avšak s ohledem na předchozí 
ÚPD obce dlouhodobě sledovaná potřeba vlastníka (podatele) na vymezení zastavitelné plochy 
uspokojující vlastní potřebu bydlení v obci (soukromý zájem). Legitimním veřejným zájmem obce 
pak zpravidla bývá účelné uspokojování takových potřeb bydlení pro své obyvatele (jeden z mnoha 
veřejných zájmů). Dle zjištění Stavebního úřadu Hejnice došlo v období od 29. 2. 2016 (datum 
vymezení zastavěného území) čtyři novostavby rodinných domů, z nichž jedna je umístěna na 
zastavitelné ploše Z30 (SR). Vzhledem k zanedbatelnému rozsahu výměry předloženého záměru 
na vymezení nové zastavitelné plochy změnou územního plánu vůči celku vymezených 
zastavitelných ploch územním plánem Hejnice a vzhledem k uvedeným skutečnostem lze tedy mít 
předběžně za to, že jsou dány předpoklady pro prokázání potřeby vymezení nové zastavitelné 
plochy. 

Upozorňujeme, že má-li změna územního plánu obsahovat návrh na vymezení nových 
zastavitelných ploch, musí být prokázána potřeba jejich vymezení. Případné vyřazení pozemků ze 
zastavitelných ploch i bez souhlasu vlastníka je bez náhrady za změnu v území možné jen za 
podmínek uvedených v § 102 stavebního zákona. 

Naplňování cílů a úkolů územního plánování bude podrobněji prověřeno a zohledněno 
v samotném procesu pořizování a zpracování Změny č. 1 územního plánu Hejnice.“ 

C.2 ODŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, 
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

C.2.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní vymezení ani organizaci řešeného území 

C.2.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

 SOCIÁLNÍ PILÍŘ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní vývoj počtu obyvatelstva, bytového fondu a 
občanského vybavení předpokládaný v ÚP Hejnice. 

Hlavním cílem Změny č.1 je především doplnění plochy pro individuální bydlení 
uspokojující vlastní potřebu vlastníka dotčených pozemků. Tato plocha byla obsažena 
v předchozím ÚP Hejnice a nedostatečnou aktivitou majitele se neprosadila do nového ÚP. Majitel 
má v úmyslu na ploše zřídit trvalé bydlení pro svou rodinu. 
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Záměry Změny č.1 ÚP Hejnice neovlivní demografické bilance, vylepšením územních 
podmínek pro rozvoj obytných ploch směřují ke stabilizaci trvalého bydlení ve městě. Změna č.1 
nevyvolává speciální požadavky na řešení vyplývající z demografických, sociálních a 
ekonomických údajů města a výhledů, nárůst počtu obyvatel není navrhován. 

 HOSPODÁŘSKÝ PILÍŘ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní vývoj zaměstnanosti a celkové ekonomické 
struktury města předpokládaný v ÚP Hejnice. 

 ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní vývoj klimatických poměrů, čistoty ovzduší, vod a 
půd a dalších složek životního prostředí předpokládaný v ÚP Hejnice. Navržená nová rozvojová 
plocha změny na pro individuální bydlení bezprostředně navazuje na zastavěné území města, 
neproniká do volné krajiny, nezasahuje specifické části dosud nezastavěného území (lesní okraje, 
údolní nivy, půdy I. a II. třídy ochrany,...). 

C.2.3 KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 

 HODNOTHODNOTY URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ, KULTURNÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní ochranu kulturních a civilizačních hodnot. 

Navržená zastavitelná plocha pro individuální bydlení Z1-Z1 není v kontaktu s historicky 
cennými objekty, které byly dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči prohlášeny za 
kulturní památky a zapsány do Ústředního seznamu kulturních památek Národního památkového 
ústavu v Praze, s architektonicky hodnotnými objekty památkového zájmu, které nejsou 
památkami, ale mají nespornou kulturně historickou hodnotu, dokladují stavební vývoj města a 
zasluhují respekt jako kulturní hodnoty obce, ani s územím s archeologickými nálezy. 

V řešeném území se nevyskytují region lidové architektury, historicky významné technické 
stavby, válečné hroby, další urbanistické hodnoty,…, které dotvářejí kulturní krajinu. 

Plocha není v kontaktu s ložisky nerostných surovin, poddolovanými územími a 
sesuvnými územími evidovanými v ÚP Hejnice.. 

Ochranná pásmo hřbitova byla novou legislativou zrušena. 

 PŘÍRODNÍ HODNOTY A ZDROJE 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní ochranu přírodních hodnot (obecná a zvláštní 
ochrana přírody a krajiny,..) specifikovanou v ÚP Hejnice. 

Navržená zastavitelná plocha pro individuální bydlení Z1-Z1 zasahuje do IV.zóny CHKO 
Jizerské Hory, (její zařazení do Změny č.1 bylo předjednáno se Správou CHKOJH). 

Plocha není v kontaktu s významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani vyhlášenými, 
památnými stromy, „ochranným pásmem“ lesa, lokalitami Natura 2000, MZCHÚ, prvky územního 
systému ekologické stability, záplavovým územím evidovanými v ÚP Hejnice. 

Plocha neovlivní vnímání významných přírodních dominant ani nenaruší výhledy 
z významných vyhlídkových bodů. 

Plocha Z1-Z1 je nově umístěna do zóny ochrany krajinného rázu E (sídelní enklávy v 
krajině), jejíž hlavní požadavky je svým určením pro výstavbu 1 RD schopna splnit: 

b chránit charakter tradiční rozptýlené zástavby v její typické struktuře, výšce, měřítku a 
proporcích, s včleněnými loukami, zahradami a rozptýlenou zelení, v blízkosti strmých 
svahů Jizerských hor nedoplňovat nové stavby, 

c umisťovat záměry s obdobnou kapacitou a intenzitou využití jako u existující zástavby, 
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d výrazně nezahušťovat rozptýlenou zástavbu v krajině, v rozptýlené zástavbě umožnit 
zejména výstavbu prokazatelně potřebnou pro ekologicky vhodné hospodaření na 
zemědělské půdě, 

e při umisťování zástavby posoudit vizuální působení v blízkých i dálkových pohledech na 
severní svahy Jizerských hor, novou zástavbou nepřevyšovat stávající objekty; 

f řešením nové zástavby rámcově respektovat charakteristické proporce a měřítko existující 
obytné zástavby, zejména půdorysné a hmotové členění zástavby, výšku, měřítko, polohu 
a usazení zástavby v terénu. 

 HODNOTY CIVILIZAČNÍ A TECHNICKÉ (LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ) 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 jsou dotčeny limity využití území stanovenými v ÚP Hejnice 
podle následující tabulky. 

Vysvětlivky k následující tabulce: 
X  označuje „střet“ s limitem (plocha do něj alespoň částečně zasahuje): 
UAN  území s archeologickými nálezy (ÚAN I a ÚAN II) 
CHKO JH-IV Chráněná krajinná oblast Jizerské hory - zóna 
MELIO  investice do odvodnění a závlah 
BONITA  půdy s třídou ochrany I - II 
OP LES  ochranné pásmo (50 m od okraje) lesa  
OP ELK  ochranné pásmo elektronické komunikace 
BP PLYN bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu 
OP SIL  ochranné pásmo silnic 
OP ŽEL  ochranné pásmo železniční dráhy (stav) 
OP ELE  ochranné pásmo vedení elektrizační soustavy 
OP VOD ochranné pásmo vodního zdroje 
OP LÉČ  ochranné pásmo přírodního léčebného zdroje 
ÚSES S  územní systém ekologické stability (stav) 
HLUK území potenciálně zasažené nadměrným hlukem z dopravy (izofona) a stabilizované výroby (100 m) 
MZCHÚ maloplošná zvláště chráněná území 
VKP významný krajinný prvek 
Pozn.: Nejedná se o úplný výčet dotčených limitů využití území, ale pouze o ty, které mají územní význam při 

rozhodování o vymezení ploch (neuvedeny např. ty, které pokrývají celé řešené území). 

Tab.: Konfrontace návrhových ploch s limity využití území – plochy zastavitelné 

OZNAČENÍ 
LIMITU / PLOCHY 
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Z1-Z1 - IV - 4 - - - - - - - - - - - -   
Z1-Z2 - IV - 1 - - - - X X - - - X - -   

Z územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Frýdlant nevyplývají pro 
navržené plochy Změny č.1 žádná další omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných 
zájmů. 
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C.3 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE VČETNĚ URBANISTICKÉ 
KOMPOZICE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

C.3.1 URBANISTICKÁ KOMPOZICE 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 podstatně neovlivní urbanistickou koncepci ani kompozici 
města stanovenou v ÚP Hejnice. 

Nově navržená zastavitelná plocha pro individuální bydlení pod označením Z1-Z1 
neovlivní podstatně prostorové uspořádání části řešeného území Ferdinandov. To vyplývá i z jejího 
zařazení v předchozím ÚP Hejnice, přičemž k jejímu vyřazení v novém ÚP došlo díky formální 
nepozornosti majitele pozemku. 

Vzhledem k tomu, že urbanistická koncepce obsažená v platném ÚP není Změnou č.1 
zásadně měněna, SCHKO JH předběžně odsouhlasila navrácení plochy do platného ÚP 
v původním rozsahu cca 900m2. S ohledem na regulativ platného ÚP, který na příslušných 
plochách SR stanoví min. výměru stavebního pozemku na 1200m2, byla plocha Z1-Z1 zvětšena 
na tuto výměru včetně odpovídající náhrady redukcí plochy Z1-Z2 a takto zapracována do Změny 
č.1. 

Nově navržené umístění zastavitelné plochy smíšené obytné – rekreační (SR) pod 
označením Z1-Z1 a odpovídající zmenšení již dříve navržené plochy bydlení – v rodinných 
domech – městské a příměstské (BI) pod označením původně Z18- nově Z1-Z2 neovlivní 
podstatně základní uspořádání funkcí v řešeném území, které lze vzhledem k předešlému vývoji 
považovat za stabilizované. Plochy změn umožní posílení obytné funkce okrajových částí města, 
jejich flexibilní rozvoj a vzhledem k osobě žadatele (podnikatel) posílení životaschopnosti 
ekonomických aktivit. 

C.3.2 VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 podstatně neovlivní systém sídelní zeleně vymezený v ÚP 
Hejnice. 

Nově navržená zastavitelná plocha pro individuální bydlení pod označením Z1-Z1 o 
výměře 1200m2 výrazně nezmenší rozsah přírodní proluky oddělující skupiny rozptýlené zástavby 
části řešeného území Ferdinandov. Plocha je přimknuta k zastavěnému území tak, aby 
nezasahovala do přírodní deprese s počínající vodotečí. 

Náhradou původní zastavitelné plochy Z18 plochou Z1-Z2 s rozsahem zmenšeným o 
1200 m2 dochází k mírnému navýšení rozsahu ploch zeleně v přednádražním prostoru železniční 
zastávky Bílý Potok pod Smrkem. 

C.3.3 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Návrh Změny č.1 je vyvolán potřebami fyzické osoby – vlastníka dotčených pozemků, 
který má dlouhodobý zájem realizovat na p.p.č. 3119/1 v k.ú. Hejnice rodinný dům pro svou rodinu. 
V zájmu města je zajistit rozvoj území v souladu s požadavky i jednotlivých subjektů, pokud, jako 
v tomto případě, není v rozporu s veřejným zájmem a respektuje již dříve založenou urbanistickou 
strukturu, která byla potvrzena v platném ÚP Hejnice. 
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PLOCHY ZASTAVITELNÉ 
Číslo plochy dle Změny č.1 Z1-Z1 
katastrální území Hejnice 
Velikost plochy (m2) 1200 
Původní využití navrhované v ÚP Plocha smíšená nezastavěného území (NS) - stav 
Využití navrhované ve Změně č.1 Plocha smíšená obytná – rekreační (SR) - návrh 
Kapacita 1 RD 
Dopravní přístupnost po stávající místní komunikaci zpřístupňující stabilizované i rozvojové plochy 

místní části Ferdinandov 
Vytápění lokální s vlivy na ŽP odpovídajícími spalování zemního plynu  
Napojení na inženýrské sítě odkanalizování individuální ČOV nebo napojení novou uliční stokou do veřejné 

kanalizace, stávající vodovod a rozvody NN v místní komunikaci na hranici 
lokality, bez vlivu na koncepci ÚP 

Limity využití území CHKO Jizerské hory – IV zóna 
Poznámka nová zastavitelná plocha, rozšiřuje zastavitelné území 

 
Číslo plochy dle Změny č.1 Z1-Z2 
katastrální území Hejnice 
Velikost plochy (m2) 2077 
Původní využití navrhované v ÚP plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI) – návrh 

(plocha Z18 - 3277m2) 
Využití navrhované ve Změně č.1 plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI) – návrh 

(plocha Z1-Z2 – 2077n2) 
plochy zeleně-  přírodního charakteru (ZP) – stav 
plocha bez označení 1200m2 

Kapacita 2 RD 
Dopravní přístupnost shodné s původní plochou Z18 
Vytápění shodné s původní plochou Z18 
Napojení na inženýrské sítě shodné s původní plochou Z18 
Limity využití území OP nadzemního elektrického vedení, zasažení nadměrným hlukem z dopravy 
Poznámka zmenšení původní rozvojové zastavitelné plochy Z18 o 1200m2 jako kompenzace 

návrhu nové rozvojové plochy Z1-Z1 o výměře 1200m2 

C.3.4 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

Plochy přestavby se nenavrhují. 

C.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ 
PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 

C.4.1 OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k nízké kapacitě a možnostem regulativů 
územního plánu z hlediska umisťování zařízení OV do ploch pro bydlení neovlivní koncepci 
občanského vybavení stanovenou v ÚP Hejnice. 

C.4.2 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a umístění navržených ploch 
pro bydlení neovlivní koncepci veřejných prostranství stanovenou v ÚP Hejnice. Rozšířená plocha 
zeleně v přednádražním prostoru železniční zastávky Bílý Potok pod Smrkem může mít charakter 
veřejného prostranství. 

C.4.3 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní koncepci železniční dopravy stanovenou v ÚP 
Hejnice. Dochází k mírnému navýšení rozsahu ploch zeleně v přednádražním prostoru železniční 
zastávky Bílý Potok pod Smrkem. 
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Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní koncepci silniční dopravy stanovenou v ÚP 
Hejnice. 

Z hlediska silnic II. – III.třídy probíhajících řešeným územím nejsou s nimi plochy Změny 
č.1 v přímém kontaktu. 

Plochy Změny č.1 budu napojeny na stávající územně vymezené místní obslužné 
komunikace vesměs charakteru dopravně zklidněných historických cest s minimální zátěží, 
přičemž základní koncepce dopravy se nemění. 

V rámci Změny č.1 není zpracováno dopravně technické posouzení, které by určilo 
dostatečnost stávající i popř. navrhované komunikační sítě z hlediska stavebně-technického a 
dopravně-technického a zhodnotilo stavební stav staveb komunikací zvlášť pro cílový stav a 
staveništní dopravu…. Toto posouzení je příslušné až k následujícím fázím projektové přípravy, 
kdy jsou k dispozici relevantní podklady. 

Pozemní komunikace v řešeném území budou upraveny tak, aby umožnily zásah těžkou 
mobilní požární technikou a pro zastavitelné území bude zabezpečeno zásobování požární vodou 
minimálně v rozsahu požadovaném platnými předpisy o požární ochraně (např. ČSN 73 0873). 

Plocha Z1-Z1 se vzhledem k velikosti řešeného území a jeho dostatečnému pokrytí 
linkami veřejné dopravy osob (VDO) - autobusová i železniční doprava – vzhledem k její okrajové 
poloze nachází v přiměřené docházkové vzdálenosti k zastávkám VDO. 

Doprava v klidu na plochách individuálního bydlení bude řešena na vlastních pozemcích 
v garážích samostatné stojících nebo přistavěných k hlavním stavbám rodinných domů. 

Plocha Z1-Z1 je napojena na systém hlavních pěších tahů, nezasahuje však do 
multifunkčního turistického koridoru Nová Hřebenovka, turistických a cyklistických tras. 

Plocha Z1-Z2 je na základě kolize s izofonou stanovenou odborným odhadem potenciálně 
dotčena hlukem ze silnice II/290 a železniční zastávky Bílý Potok pod Smrkem. Proto je nutné 
v rámci ÚŘ prokázat při umisťování staveb pro bydlení podrobnějším výpočtem nebo měřením 
hluku dodržování hygienických limitů hluku i v chráněných venkovních prostorech. 

C.4.4 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní koncepci technické infrastruktury stanovenou 
v ÚP Hejnice. 

Zásobování vodou a odkanalizování rozvojové plochy pro bydlení, bude řešeno v 
návaznosti na koncepci ÚP v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, 
ÚP Hejnice neřeší detailně napojení jednotlivých rozvojových ploch. 

Případné individuální řešení odkanalizování bude řešeno vzhledem k možnosti vypouštění 
přečištěných vod do vodního toku malou domovní čistírnou. 

Pro likvidaci dešťových vod platí obecně závazná pravidla, pro jejichž respektování je 
vytvořen prostor stanovenou velikostí pozemků a návazností na nezastavitelné plochy. 

Z hlediska zásobování elektrickou energií je plocha Z1-Z1 umístěna v okrajové poloze 
avšak v dostatečné dostupnosti ke stávajícím NN rozvodům a VN trafostanicím. Požadavky na 
posílení stávajících případně návrh nových zařízení DS nebyly správcem zařízení - ČEZ 
Distribuce, a.s. dosud stanoveny. 

Z hlediska zásobování plynem je plocha Z1-Z1 kromě umístěna v okrajové poloze 
vzdálené od stávajících resp. v ÚP navržených plynovodních řadů. Změna č.1 předpokládá 
individuální řešení vytápění na bázi ekologicky srovnatelné se spalováním zemního plynu s tím, že 
prodloužení plynovodních řadů je možné, avšak neekonomické a nepředstavuje veřejný zájem,  

Z hlediska zařízení spojů jsou plochy Změny č.1 umístěny v okrajové poloze, vzhledem 
k možnostem bezdrátových technologií to není limitem pro zastavění plochy Z1-Z1. 
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Části ploch vymezených v ÚP Hejnice a dotčených Změnou č.1 se nalézají v OP 
elektrických vedení, protože jsou uvolňované resp. již zastavěné, nemá tento zásah praktický 
dopad. 

Hospodaření s odpady bude napojeno na stávající systém stanovený vyhláškou města 
Hejnic o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, na katastrálním území města. 

C.4.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k nízké kapacitě a rozmístění ploch pro bydlení 
neovlivní koncepci civilní ochrany města Hejnice, ÚP Hejnice se touto problematikou nezabývá. 

Podle obecných požadavků Ministerstva obrany ČR se Změnou č.1 z důvodu předběžné 
opatrnosti zapracovávají se obecné podmínky, pro které druhy staveb lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR (jev ÚAP 119): 
- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny), 
- stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, 

větrných elektráren apod.),  
- stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN,  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. 

třídy, objektů na nich, výstavba a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, 
čerpacích stanic PHM apod.,  

- nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů,  
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity,  
- zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady),  
- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní 

stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny,  
- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich 

rušení, 
- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich,  
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.,  
- stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným 

územím ČR – MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany),  
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit ČR-MO. 

C.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ 
VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH 
VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST 
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, 
REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A 
PODOBNĚ 

C.5.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení neovlivní koncepci uspořádání krajiny stanovenou v ÚP Hejnice. 

Neměněné podmínky pro využití ploch v rozsahu řešeného území byly už v platném ÚP 
stanoveny tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů ochrany přírody, krajiny a krajinného rázu a 
ekologické stability území. 

Změna č.1 respektuje platná znění zákonů ve vztahu k ochraně přírody, vodních zdrojů, 
ZPF, ploch určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a platné hygienické předpisy. 
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Z hlediska ochrany přírody v řešeném území byla navržená lokalita Z1-Z1 vyhodnocena 
z hlediska kontaktu s územími spadajícími do zákonem uvedených kategorií obecné i zvláštní 
ochrany přírody. 

Jsou respektovány významné krajinné prvky dle ust. §3 zákona – lesy, rašeliniště, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy; registrované významné krajinné prvky dle ust. §6 zákona, 
památné stromy i další krajinnou zeleň, např. remízy, sady, aleje, solitérní stromy atd.  

Plochy Změny č.1 jsou vymezeny s ohledem na ochranu hodnotné solitérní a skupinové 
zeleně. Při řešení návrhu Změny č.1 jsou respektovány přírodní a klimatické podmínky města, 
budoucí výstavbové záměry je nutné navrhnout s ohledem na zachování případně zlepšení 
krajinné kvality a různorodosti. 

Z důvodu ochrany krajinného rázu (§12 zákona) při projektování zástavby plocha Z1-Z1 
budou respektovány dochované přírodní, kulturní, historické a estetické hodnoty a zásady 
urbanisticko-ekonomického uspořádání v návaznosti na dochovanou strukturu a historický vývoj 
sídla. 

C.5.2 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ZMĚN V KRAJINĚ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nevymezuje nové ani nezasahuje do již vymezených ploch a koridorů změn 
v krajině. 

C.5.3 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení neovlivňuje vymezení ÚSES. 

Jsou respektovány stávající i navržené prvky územního systému ekologické stability - 
biokoridory, biocentra a interakční prvky. 

C.5.4 PROSTUPNOST KRAJINY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nesnižuje prostupnost krajiny. 

C.5.5 PROTIEROZNÍ A REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ V KRAJINĚ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení neznemožňuje protierozní a revitalizační opatření v krajině navržená v ÚP 
Hejnice. 

C.5.6 OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nezasahuje do koncepce ochrany před povodněmi stanovené v ÚP Hejnice. 

Plochy Změny č.1 jsou vymezeny mimo stanovaná i pozorovaná záplavová území. 

C.5.7 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH  

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení, resp. rekreaci nezasahuje do koncepce rekreace a cestovního ruchu stanovené 
v ÚP Hejnice. 
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C.5.8 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN  

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nezasahuje do koncepce dobývání ložisek nerostných surovin stanovené v ÚP 
Hejnice. 

C.6 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S 
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO 
ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ 
STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ 
STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 
18 ODST.5. STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ 
REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, 
STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH 
POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

C.6.1 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nevyžaduje změnu obecných podmínek a požadavků na plošné a prostorové 
uspořádání území. 

C.6.2 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU  

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nevyžaduje změnu základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

Zástavba nové rozvojové plochy pro bydlení Z1-Z1 bude respektovat podmínky zóny E 
(sídelní enklávy v krajině), do níž je umístěna. 

C.7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K 
ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT 

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření ani asanace se v rámci Změny č.1 
nenavrhují, jejími návrhy nejsou dotčeny ani veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření a asanace již navržené v ÚP Hejnice. 
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C.8 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE §5 
ODST.1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření ani asanace se v rámci Změny č.1 
nenavrhují, jejími návrhy nejsou dotčeny ani veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření a asanace již navržené v ÚP Hejnice. 

C.9 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 
ODST.6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
Kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona se nestanovují, protože 

posouzení vlivu Změny č.1 na EVL nebo ptačí oblast nebylo vypracováno. 
Navržené řešení kompenzačních opatření vychází z vyjádření orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu uplatněného v požadavcích odborných složek dotčeného orgánu 
Krajského úřadu Libereckého kraje k podnětu na zpracování Změny č.1 a spočívá v návrhu plochy 
Z1-Z2, kterou se v ÚP nahrazuje návrhová zastavitelná plocha Z18 v rozsahu zmenšeném o 
výměru plochy Z1-Z1 a nahrazuje stabilizovanou nezastavěnou plochou zeleně – přírodního 
charakteru (ZP) v souladu se současným stavem využití území. Konkrétní číselné údaje viz 
kapitola „D Vyhodnocení důsledků řešení Změny č.1 na ZPF a PUPFL“. 

C.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 
PROVĚŘENÍ 

Nové plochy a koridory územních rezerv se v rámci Změny č.1 nenavrhují, jejími návrhy 
nejsou dotčeny ani plochy a koridory územních rezerv již navržené v ÚP Hejnice. 

C.11 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

Nové plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 
parcelaci, se v rámci Změny č.1 nenavrhují. 

C.12 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM 
ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A 
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

Nové plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, se v rámci Změny č.1 nenavrhují, jejími návrhy nejsou dotčeny ani 
plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie, již navržené v ÚP Hejnice. 



Územní plán Hejnice – Změna č.1 odůvodnění 

 16 

C.13 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 
REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU 
PODLE PŘÍLOHY Č.9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O 
REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU, NEBO NA ŽÁDOST, A U 
REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY 
PRO JEHO VYDÁNÍ 

Nové plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu, se v rámci Změny č.1 nenavrhují. 

C.14 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Územní plán Hejnice nestanoví pořadí změn v území standardním způsobem. Logická 
návaznost zástavby jednotlivých rozvojových i stabilizovaných ploch bude zajištěna na základě 
standardních podmínek pro využití ploch a výstavbu. 

C.15 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nezasahuje do plochy Y1 (kompoziční osa a náměstí v centru Hejnic), v níž 
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace staveb jen autorizovaný 
architekt. 

Změna názvu kapitoly byla provedena v souladu s aktuální legislativou. 
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D VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY Č.1 NA ZPF A PUPFL 
 

Vzhledem k tomu, že celkové zábory ZPF vyhodnocené v platném ÚP nejsou Změnou č.1 
zásadně měněny, OŽP KÚLK předběžně odsouhlasil navrácení plochy z předchozího ÚP Hejnice  
do platného ÚP v původním rozsahu cca 900m2. S ohledem na regulativ platného ÚP, který na 
příslušných plochách SR stanoví min. výměru stavebního pozemku na 1200m2, byla plocha Z1-Z1 
zvětšena na tuto výměru včetně odpovídající náhrady redukcí plochy Z1-Z2 (původní plocha Z30 
nebyla bilancována) a takto zapracována do Změny č.1. 

Plocha Z1-Z3, která řeší pouze zmenšení původní zastavitelné plochy Z30 o již 
realizovaný RD není předmětem vyhodnocení. 

Navrhované změny se nedotýkají ploch určených k plnění funkce lesa. Zde není dotčena 
ani povinnost postupu podle §14 odst.2 lesního zákona při dotčení pozemků do 50 m od lesa a 
nutnost dodržení bezpečné vzdálenosti zástavby od lesa (vzdálenost orientačně odpovídá výšce 
přilehlých lesních porostů v mýtním věku). 

Plochy Změny č.1 jsou vymezeny mimo pozemky s provedenými meliorace drenážních 
vod, pozemky s výskytem erozních jevů i pozemky potencionálně takto ohrožené, neomezují 
prostupnost krajiny. 

D.1 SOUHRNNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE MĚSTA HEJNIC (KÓD 564117) 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na souhrnné statistické údaje města Hejnic. 

D.2 FUNKČNÍ ČLENĚNÍ PLOCH 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na stanovené funkční členění ploch. 

Předmětem následného vyhodnocení NEJSOU (v intencích metodického doporučení 
MMR, MŽP a ÚÚR „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v 
územním plánu“, 7/2011): 

- plochy a koridory územních rezerv – v Změně č.1 se nevyskytují, 
- plochy bydlení v zastavěných územích – v Změně č.1 se NOVĚ nevyskytují, 
- plochy záborů do výměry 2 000 m2 v zastavěných územích bez ohledu na funkci – 

v Změně č.1 se nevyskytují,, 
- plošné požadavky pozemků ZPF na nutnou realizaci ÚSES – v Změně č.1 se nevyskytují. 

Záměry urbanistického řešení Změny č.1 se netýkají záboru lesních pozemků. 

Předmětem vyhodnocení nejsou bilance záměrů na meliorovaných plochách (zde 
výhradně plošným drenážním odvodněním) – v Změně č.1 se nevyskytují. 

D.3 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF 

D.3.1 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA SLOŽKY PF 
– DLE ZÁKLADNÍCH DRUHŮ POZEMKŮ, OCHRANA ZPF, MELIORACE 

Tab.: Plochy zastavitelné 

zá
b

o
ro

vá
 

lo
ka

lit
a/

p
lo

ch
a 

fu
n

kc
e 

ce
lk

o
vá

 v
ým
ě
ra

 

∑
 z

áb
o

r 
Z

P
F

 

z toho 

N
Z

P
 

z 
to

ho
 P

U
P

F
L 

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF 

m
el

io
ra

ce
 

vý
m
ěr

a/
ro

k 
re

al
iz

ac
e 

o
rn

á 
p
ů

d
a 

za
h

ra
d

y,
 

o
vo

cn
é 

sa
d

y 

T
T

P
 

I. 
tř

íd
a 

II.
 t
ří

d
a 

III
. t
ří

d
a 

IV
. t
ří

d
a 

V
. t
ří

d
a 

Z1-Z1 SR 0,1200 0,1200 0 0 0,1200 0 0 0 0 0 0,1200 0 0 
Z1-Z2 BI -0,1200 -0,1200 0 0 -0,1200 0 0 -0,1200 0 0 0 0 0 

celkem 0 0 0 0 0 0 0 -0,1200 0 0 0,1200 0 0 

 Plochy přestavby se nenavrhují 
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D.3.2 SOUHRNNÉ A STATISTICKÉ ÚDAJE PLOŠNÝCH POŽADAVKŮ NA ZPF 

 REKAPITULACE HODNOCENÝCH ZÁBORŮ ZPF DLE STRUKTURY 
ZÁKLADNÍCH DRUHŮ POZEMKŮ [ha, %]  

 zábory ZPF 
celkem 

z toho 
orná půda zahrady, ovoc. sady TTP 

zastavitelné 0 0 0 0 

přestavby 0 0 0 0 
celkem ř.ú. -0,0050 0 0 0 
podíl záborů ZPF dle kultur 100,00 % 0 0 100,00 % 

 REKAPITULACE HODNOCENÝCH ZÁBORŮ ZPF DLE TŘÍD OCHRANY 
[ha, %]  

 
zábory ZPF 

celkem 
zábory ZPF dle tříd ochrany 

I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída 
zastavitelné 0 -0,1200 0 0 0,1200 0 
přestavby 0 0 0 0 0 0 
celkem ř.ú. 0 -0,1200 0 0 0,1200 0 

Ochrana ZPF vyplývá z legislativních ustanovení, avšak v podmínkách řešeného území 
zařazeného do LFA (dle Nařízené Vlády ČR č. 75/2007 Sb.) s výrazným útlumem zemědělské 
prvovýroby, a současným i odůvodněně očekávaným trendem opouštění zemědělské půdy ve 
prospěch jiných činností a funkcí, je tento legislativní územní limit však spíše teoretický.  

Ochrana pozemků ZPF je rovněž mnohdy velmi iluzorní vzhledem ke stavu katastru 
nemovitostí, resp. k pomístním nesouladům aktuálních druhů pozemků s jejich druhovým 
evidenčním zatříděním. V katastru nemovitostí jsou často v zemědělských pozemcích evidovány 
již jiné druhy pozemků vymykající se zemědělskému využívání, a to současnému i 
potencionálnímu. I přes tyto skutečnosti je tento limitující prvek v návrzích urbanistického řešení 
patřičně zohledněn. 

 REKAPITULACE HODNOCENÝCH ZÁBORŮ ZPF NA POZEMCÍCH 
MELIOROVANÝCH DRENÁŽNÍM ODVODNĚNÍM [ha, %] 

Plochy Změny č.1 jsou vymezeny mimo kontakt s meliorovanými plochami (zde výhradně 
plošným drenážním odvodněním). 

 SOUHRNNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE HODNOCENÝCH ZÁBORŮ PF 
CELKEM PLOŠNÉ POŽADAVKY NA PŮDNÍ FOND 0 ha tj. 100,00 % tj. 0,00 % z Σ výměry ŘÚ 
Σ plochy požadavků na zábor zemědělské půdy 0 ha 100,00 % 0,00 %
Σ plochy požadavků na změny na nezemědělské půdě 0 ha 0 0,00 % 
(z toho zábory PUPFL – viz násl. kapitola) 0 ha 0 (0 % z Σ výměry PUPFL) 

 

Celková plocha záborů ZPF 0 ha tj. 100,0 % tj. 0,00 % z Σ 
výměry ŘÚ 

tj. 0,00 % z Σ 
výměry ZPF  

z toho orná půda 0 ha  0 % 0 % 0 % tj. 0 % z Σ výměry orné půdy 

z toho zahrady + ov. sady 0 ha 0 % 0 % 0 % tj. 0 % z Σ výměry zahrad + 
ov.sadů 

z toho TTP (louky a pastviny) 0 ha 100,00 % 0,00 % 0,00 % tj. 0,00 %% z Σ výměry TTP 
Pozn.: bližší údaje viz sumáře jednotlivých kapitol. 

D.4 ODŮVODNĚNÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA SLOŽKY 
PŮDNÍHO FONDU - ZPF (TŘÍDY OCHRANY), NZP A PUPFL 

D.4.1 ODŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY ZPF 
Záborové lokality byly do návrhu Změny č.1 zapracovány na základě stanoviska 

příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 

Obecně jsou respektovány zásady ochrany ZPF ve smyslu zák.č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vlastní lokalizace nové 
rozvojové plochy vyžadující nové zábory ZPF t.j. lokalita Z1-Z1 je řešena se snahou o co nejmenší 
narušení organizace ZPF. Lokality je navrhována k vynětí ze ZPF v nezbytně nutném omezeném 
rozsahu a ve smyslu §4 zákona o ochraně ZPF nedojde využitím této lokality k: 
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- k narušení organizace zemědělského půdního fondu, 
- k  narušení hydrologických a odtokových poměrů, 
- k narušení sítě zemědělských účelových komunikací, 
- ke vzniku nežádoucích proluk, 
- ke vzniku ztíženě obdělávatelných pozemků, 
- ke ztížení prostupnosti krajinou. 

D.4.2 ODŮVODNĚNÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL 

Plochy Změny č.1 jsou vymezeny mimo zásah do PUPFL. 
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E VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S NADŘAZENÝMI DOKUMENTY 
 

E.1 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE ČR 

Politika územního rozvoje ČR byla schválena vládou ČR usnesením č. 929 dne 
20. 7. 2009. V současnosti je platná Politika územního rozvoje České republiky ve znění 
aktualizace č. 1, 2 a 3. Jejich obsah se věcně ani územně řešení Změny č. 1 netýká. 

Území obce Hejnice není zahrnuto do rozvojové oblasti ani rozvojové osy tzn. území, 
v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené 
požadavky na změny v území. 

V PÚR ČR byla vymezena specifická oblast SOB7 Krkonoše-Jizerské hory a to, mimo 
jiné, i na jižní části území obcí v ORP Frýdlant. V ZÚR LK (vydaných v roce 2011) byla tato 
specifická oblast upřesněna mimo území obcí ORP Frýdlant a správní území ORP Frýdlant je 
řešeno samostatně vymezenou specifickou oblastí SOB Frýdlantsko. V probíhajícím procesu 
pořízení Aktualizace ZUR LK č. 1 je území celé obce Hejnice již navrženo k zařazení do specifické 
oblasti SOB7. 

V rámci ÚP Hejnice jsou vytvářeny územní podmínky pro rozvoj takových aktivit, které 
budou v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny a budou využívat lidský, ekonomický i 
přírodní potenciál území. Jsou vytvářeny podmínky zejména pro rozvoj měkkých forem rekreace s 
ohledem na možnost celoročního využití a územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti 
území a zlepšení technické a dopravní infrastruktury. 

Změnou č.1 se tato koncepce nemění. 

Článek 14 

Změna č.1 v souladu s článkem 14 APÚR ČR ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. 

Změna č.1 doplněním proluky stavebním pozemkem pro jeden RD zachovává ráz 
jedinečné urbanistické struktury území spočívající ve stabilizaci nezastavitelných pásů zeleně 
pronikajících do hloubi zastavěného území a postupném ředění stavební struktury směrem 
k jejímu okraji rozptylujícímu se v prostoru příměstské krajiny. 

Změna č.1 posílením výstavby v části Ferdinandov podporuje polycentrickou strukturu 
osídlení vzniklou sloučením historických obcí, přiměřeně chrání a zároveň využívá pro rekreaci 
jedinečnou podhorskou kulturní krajinu – hodnoty, které jsou výrazem identity území, jeho historie 
a tradice. 

Změna č.1 prosazuje ochranu hodnot území s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Změna č.1 návrhem nové zastavitelné plochy přiměřeného rozsahu v symbióze 
s nezastavěným územím zabraňuje upadání okrajových venkovských částí města pronikajících do 
příměstské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Článek 14a 

Změna č.1v souladu s článkem 14a APÚR ČR řeší městské území, přitom přiměřeně 
zohledňuje požadavky na přiměřený rozvoj primárního sektoru, ochranu půdního fondu a 
ekologické funkce krajiny. 

Požadavky článku 14a se primárně týkají venkovského území. Město Hejnice se nachází 
v městském území (viz ZÚR LK), proto zde není podstatně rozvíjen primární ekonomický sektor. 
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S ohledem na velikost města, charakter příměstské krajiny, množství srážek, průměrné 
roční teploty a celkové půdní podmínky, které jsou na hranici efektivnosti, a kdy jsou veškeré 
zdejší zemědělské pozemky dle Nařízení vlády ČR č. 75/2007 Sb. řazeny do zemědělsky méně 
příznivých oblastí (LFA - Less Favoured Areas), bude mít zemědělská činnost význam především 
pro zachování údržby ploch a krajiny, tvořících rekreační předpolí obytného území přiměřeně 
expandujícího ke krajinnému zázemí města. 

Změna č.1 zastavěním pouze části pozemkové parcely v proluce respektuje hospodářské 
a rekreační využívání zemědělských pozemků. 

Změna č.1 připisuje nezpochybnitelný význam uplatnění systému ploch sídelní zeleně a 
zachování ekologické funkce krajiny vedle do řešeného území zasahujícího zvláště chráněného 
velkoplošného území (CHKO JH) a vymezených prvků ÚSES – plochy přírodní. 

Článek 15 

Změna č.1 v souladu s článkem 15 APÚR ČR předchází při změnách nebo vytváření 
urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost 
obyvatel rovnoměrným urbanizačním rozvojem všech městských částí. 

Zachovávaná urbanistická koncepce při zastoupení všech funkčních složek v daném 
smyslu připravuje územní podmínky pro zvyšování kvality života obyvatel a rozvoj hodnot území, 
zejména: 

rozvojem kvalitního bydlení a volnočasových aktivit, 

zamezením vzniku tzv. sociálně vyloučených lokalit, 

podmíněním vymezení stabilizovaných i rozvojových ploch zajištěním dostatečné veřejné 
infrastruktury a zeleně. 

Článek 16 

Změna č.1 v souladu s článkem 16 APÚR ČR při stanovení způsobu využití území 
upřednostňuje komplexní řešení a konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území v 
kontextu vlivů širších územních souvislostí před uplatňováním jednostranných hledisek a 
požadavků, které by ve svých důsledcích mohly zhoršit stav i hodnoty území. 

Vymezení uspořádání území a stanovené podmínky pro jeho využívání zohledňují 
požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a ochrany a rozvoje přírodních a kulturních hodnot 
území. 

To se promítá v dílčí restrukturalizaci zastavitelných ploch na území města 
se zachováním vyváženého zastoupení veřejné infrastruktury vč. ploch veřejných prostranství a 
sídelní zeleně ve všech částech řešeného území. 

Soustavné a koordinované komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání 
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území v mezích limitů využití území, zjištěných v ÚAP a doplňujících průzkumech a rozborech, 
bylo stanoveno s ohledem na záměry rozvoje obce i všech partnerů, kteří jej ovlivňují a podílejí se 
na něm. 

Koncepce územního rozvoje v ÚP směřující k vyváženým územním podmínkám, které 
umožní zvyšování kvality života obyvatel území při rozvoji jeho hodnot je v souladu s určením a 
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v nadřazené ÚPD - APÚR ČR, ZÚR LK. 

Článek 16a 

Změna č.1 v souladu s článkem 16a APÚR ČR při drobné úpravě základní koncepce 
rozvoje území a jednotlivých koncepcí (urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a 
koncepce uspořádání krajiny) vychází z principů integrovaného rozvoje území, založeného na 
základě komplexního posouzení prostorových, odvětvových a časových hledisek v rozvoji území a 
v souvislostech vztahů a vazeb města na širší území. 

Změna č.1 respektuje požadavky na plnění úlohy města v širším území i rozvojové 
dokumentace zabývající se rozvojem města a jeho okolí. 
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Změna č.1 v urbanistické koncepci integruje zastavěné území a zastavitelné, nezastavěné 
a nezastavitelné plochy do jednoznačně vymezených celků v logické provázanosti funkcí bez 
možnosti zakládání odloučených a nefunkčních útvarů. 

Změna č.1 využívá k zajištění dostupnosti řešeného záměru dopravní infrastruktury v 
upravené kategorizaci vnitřní komunikační sítě s průchodností silničních tras v dopravních vazbách 
na sousední sídelní útvary v rámci spádového obvodu. 

Změna č.1 dílčí doplněním systémů technické infrastruktury návazně na systémy 
nadmístního významu zajišťuje likvidaci odpadních vod, zásobování vodou a energiemi, 
dimenzování veřejné infrastruktury zohlední nároky všech uživatelů území. 

Změna č.1 respektováním propojení systému veřejných prostranství zajišťuje spojitost 
všech městských částí a jejich dostupnost, možnosti setkávaní obyvatel a trávení jejich volného 
času. 

Změna č.1 převzetím koncepce ochrany obyvatelstva v území s minimem nebezpečných 
antropogenních aktivit sleduje zejména snížení rizik ohrožení území a jeho obyvatel povodněmi. 

Změna č.1 respektováním koncepce uspořádání krajiny chrání hodnoty území a 
zohledňuje vazby na specifické oblasti. 

Změna č.1 respektováním přiměřeného uplatnění míry flexibility při stanovení podmínek 
pro využívání území usnadní operativní rozhodování o změnách v území. 

Rozvoj území respektuje specifika území, provázanost soukromých a veřejných zájmů na 
rozvoji území a principy udržitelného rozvoje. 

Článek 17 

Změna č.1 v souladu s článkem 17 APÚR ČR respektuje v území podmínky pro eliminaci 
důsledků náhlých hospodářských změn ochranou zastavitelných ploch pro vytváření široké 
nabídky pracovních příležitostí. 

Změna č.1 doplňuje na základě demografického odhadu dalšího vývoje populace a 
bytového fondu vhodnou dílčí zastavitelnou plochu pro bydlení a respektuje maximálně dosažitelný 
rozsah ploch pro výrobní aktivity a občanské vybavení, které mohou být nabídnuty zájemcům 
o investice a budou v daném území zdrojem nových pracovních příležitostí. 

Změna č.1 současně chrání hodnoty území a respektuje vymezení pozemků nezbytných 
pro vytvoření souvislých ploch veřejné zeleně a parků přístupných každému bez omezení. 

Článek 18 

Změna č.1 v souladu s článkem 18 APÚR ČR a ZÚR LK respektuje úlohu města v sídlení 
struktuře (centrum mikroregionálního významu) ve spádovém obvodu centra osídlení Frýdlant, 
posílením urbanizace Ferdinandova respektuje územní podmínky posílení partnerství mezi 
městským a venkovským prostorem i ve smyslu zlepšení jejich konkurenceschopnosti. 

Změna č.1 respektováním kapacit občanského vybavení, pracovních příležitostí při 
zlepšování jejich dopravní dostupnosti z okolních obcí spádového obvodu centra osídlení pro 
individuální i veřejnou dopravu zachovává předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a 
venkovskými územími (oblastmi). 

Změna č.1 v návaznosti na historické utváření města zachovává a rozvíjí polycentrické 
uspořádání zdrojů pracovních příležitostí a veřejné infrastruktury tak, aby byly optimálně dostupné 
ze všech městských částí vhodným využitím stávajících a návrhem zastavitelných ploch pro rozvoj 
bydlení. 

Změna č.1 vycházejíc z návrhu výhledové velikosti ÚP zohledňuje vliv suburbanizačních 
tendencí vedoucích k nestandardnímu rozvoji příměstských sídel v regionu. 

Článek 19 

Změna č.1 v souladu s článkem 19 APÚR ČR respektuje – neovlivňuje územní 
předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch – tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského a jiného původu. 
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Změna č.1 koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území a omezuje negativní 
důsledky urbanizace pro udržitelný rozvoj území, hospodárně využívá zastavěné území uvážlivým 
návrhem dostavby a revitalizace území, zajišťuje ochranu nezastavěného území, zejména 
zemědělské půdy, a zachování sídelní zeleně včetně minimalizace její fragmentace. Zábor 
nezastavěného území omezuje na odůvodněné minimum odvozené z demografického odhadu 
dalšího vývoje obyvatel města. 

Změna č.1 při úpravě urbanistické koncepce respektuje kvalitu bytového fondu ve 
znevýhodněných městských částech, rozvojovou plochu vymezuje v souladu s požadavky na 
kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu, přičemž plné uspokojení 
demografických požadavků je v zájmu omezení negativních důsledků suburbanizace pro udržitelný 
rozvoj území. 

Článek 20 

Změna č.1 v souladu s článkem 20 APÚR ČR respektuje veřejné zájmy – umisťuje 
rozvojový záměr, který by mohl významně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně konfliktní 
lokality. 

Změna č.1 důslednou ochranou zvláště chráněných území, lokalit obecné ochrany 
přírody, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a 
nerostného bohatství, územní stabilizací ÚSES respektuje a rozvíjí biologickou rozmanitost a 
kvalitu přírodního a životního prostředí. 

Změna č.1 při snaze o zachování fragmentace postupně zahušťovaného a rozšiřovaného 
zastavěného území souvislými pásy sídelní zeleně zodpovědně řeší na jeho okrajích dilema 
zásahu do krajinného rázu na horských úbočích nebo do zemědělského půdního fondu. 

Změna č.1 řešením koncepce krajiny v návaznosti na funkční a prostorové regulativy 
ploch přispívá k udržení ekologické stability a ke zvyšování a udržování rozmanitosti příměstské a 
venkovské krajiny, vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality a 
typy krajiny a vytváří podmínky pro udržitelné využití přírodních zdrojů: 

 respektováním vymezení prvků ÚSES, 
 respektováním krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, 
 respektováním existujících ucelených krajinných útvarů v nezastavěných územích, 
 zajištěním ekologických funkcí krajiny v ostatní volné krajině, 
 respektováním účelného propojení systémů sídelní a krajinné zeleně, 
 zvyšováním intenzity využití zastavěného území a vymezením zastavitelných ploch pouze 

v logických vazbách na existující zástavbu, 
 účelným snižováním intenzity využití zastavitelných ploch v okrajových příměstských 

částech území města pro harmonický přechod zástavby do volné krajiny, 
 respektováním požadavků na zvýšení retenční schopnosti krajiny stanovením intenzity 

zástavby, 
 respektováním veřejně prospěšných staveb, podporujících dodávky kvalitní pitné vody a 

nakládání s odpadními vodami, 
 respektováním migrační prostupnosti územím i vodními toky pro vodní organismy při 

průchodu zastavěným územím a zastavitelnými plochami v účelné návaznosti na souvislé 
krajinné území (zejména zalesněné vrcholy a údolní nivy vč. zachování existujících 
mokřadů). 

Článek 20a 

Změna č.1 v souladu s článkem 20a APÚR ČR zachovává podmínky pro zajištění 
migrační prostupnosti pro volně žijící živočichy a pro člověka zejména při umístění zastavitelné 
plochy. 

Prostupnost území obce pro obyvatele a návštěvníky bude zajištěna sítí pozemních 
komunikací, zejména prostřednictvím ploch vymezených v ÚP: 

 plochy dopravní 
 plochy veřejných prostranství 
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Prostupnost území z pohledu rekreačních aktivit je zajištěna vymezením veřejně 
přístupných pásů sídelní zeleně. 

Prostupnost území je zajištěna i prostřednictvím dalších místních komunikací, např. 
zvykových tras pro volný neorganizovaný pohyb krajinou, které nejsou s ohledem na měřítko 
dokumentace v ÚP vymezeny, ale budou zohledněny v návrzích následně pořizovaných územních 
studií. 

Prostupnost a přístupnost území v zájmech ochrany přírody je regulována obecně 
platnými legislativními ustanoveními. 

Článek 21 

Změna č.1 v souladu s článkem 21 APÚR ČR respektuje a chrání před zastavěním 
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně zejména v místech, 
kde je krajina negativně poznamenána lidskou činností (zahrádky v nivách vodních toků), s cílem 
zachování souvislých pásů nezastavěného území, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé 
rekreace, protipovodňové ochrany, rozvoje lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Článek 22 

Změna č.1 v souladu s článkem 22 APÚR ČR respektuje územní podmínky pro rozvoj a 
využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu při zachování a rozvoji hodnot území. 
Sportovně rekreační využívání území ve výhodných přírodních podmínkách, propojení rekreačně 
atraktivních míst pěšími, cyklistickými a lyžařskými trasami a stezkami aj. má dlouhou tradici a 
řadu zařízení, která budou respektována a rozvíjena. 

Změna č.1 zachovává hodnoty území (přírodní zázemí Jizerských hor, stavební struktura, 
veřejné vybavení města) pro rekreaci, vytváří podmínky pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika). 

Změna č.1 respektováním stabilizace kostry veřejných prostranství a neměnností 
funkčních regulativů podporuje propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu turistickými 
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Článek 23 

Změna č.1 v souladu s článkem 23 APÚR ČR podle místních podmínek respektuje 
dostupnost území a zkvalitňování dopravní a technické infrastruktury při zachování prostupnosti 
krajiny a minimalizaci rozsahu fragmentace krajiny. Trasa II/290 je ve své poloze stabilizována a 
hledání adekvátní náhrady v řešeném území v dostatečném odstupu od obytné zástavby není 
předmětem Změny č.1.. 

Změna č.1 využívá urbanistické koncepce, která zmírňuje vystavení obytných zón 
nepříznivým účinkům tranzitní silniční dopravy, (koridor železniční dopravy je v území 
stabilizován). Plocha pro novou obytnou zástavbu je vymezena v dostatečném odstupu od 
vymezených koridorů pro nové úseky silnic II. – III. třídy tak, aby byla zajištěna průchodnost území 
pro dopravní stavby a minimalizováno možné nežádoucí působení negativních účinků provozu 
dopravy na veřejné zdraví obyvatel. 

Změna č.1 respektuje omezení využívání stabilizovaných i rozvojových ploch vyplývající 
z navržené koncepce dopravní infrastruktury, čímž předchází zneprůchodnění území pro dopravní 
stavby i možnému nežádoucímu působení účinků dopravy na veřejné zdravé obyvatel. 

Článek 24 

Změna č.1 v souladu s článkem 24 APÚR ČR respektuje územní podmínky pro 
zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním veřejné osobní dopravy vč. kolejové 
zejména uvnitř kapacitních obytných a rozvojových zón, novou výstavby posuzuje i s ohledem na 
to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury. 

Změna č.1 respektováním reorganizace základní dopravní kostry, zejména stabilizace 
dopravních ploch a kostry veřejných prostranství podporuje environmentálně šetrné formy dopravy 
(železniční, cyklistickou, pěší). 
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Článek 24a 

Změna č.1 v souladu s článkem 24a APÚR ČR respektováním urbanistické koncepce 
podporuje existující přiměřenou promíšenost funkční struktury města v kvalitním přírodním 
prostředí a v optimálních vazbách bydliště – pracoviště – rekreace. Zóny soustředěných 
ekonomických aktivit (nosné kapacity hospodářského potenciálu na území města) jsou 
stabilizovány v přímých vazbách na kapacitní komunikace. 

Změna č.1 nenarušuje podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované 
výrobní činnosti na bydlení. Kapacitní výrobní provozy (potenciálně rušivé) budou nadále rozvíjeny 
na rozvojových plochách výroby a skladování vybavených odpovídající dopravní a technickou 
infrastrukturou. 

K využití rozvojových ploch pro bydlení na pozemcích v kontaktu se stabilizovanými 
plochami výroby a skladování a plochami dopravní infrastruktury nedochází. 

Článek 25 

Změna č.1 v souladu s článkem 25 APÚR ČR respektováním realistického očištění koryt 
hlavních vodotečí od zastavěných a zastavitelných ploch vytváří územní podmínky pro preventivní 
ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. 

Změna č.1 respektováním územní ochrany pozemků potřebných pro umísťování staveb a 
opatření na ochranu před povodněmi, v navržené funkční struktuře chrání území určená k řízeným 
rozlivům povodní, uvolnění průtočných profilů koryt vodotečí (náplavy, dřevinné nálety, teplovody 
apod.). 

Změna č.1 stabilizací nezastavitelných ploch vytváří podmínky pro zvýšení přirozené 
retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy 
k umělé akumulaci vod, ve vodohospodářské koncepci vytváří podmínky pro zadržování, 
vsakování i využívání dešťových vod v zastavěných územích a zastavitelných plochách jako zdroje 
vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

Změna č.1 respektováním koncepce ÚP vytváří podmínky pro zadržování, vsakování 
vody i využívání dešťových vod s cílem zmírňování účinků povodní. 

Článek 26 

Změna č.1 v souladu s článkem 26 APÚR ČR nevymezuje zastavitelné plochy 
v záplavových územích a neumisťuje do nich veřejnou infrastrukturu. I přes existenci území 
s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod, není požadováno vymezení zvláštních 
zastavitelných ploch pro přemístění zástavby z těchto území. 

Článek 27 

Změna č.1 v souladu s článkem 27 APÚR ČR při respektování reorganizace základní 
dopravní kostry a doplnění koridorů inženýrských sítí koordinuje umísťování veřejné infrastruktury 
v území, s ohledem na účelné využívání území v souvislostech řešeného území a systémů širšího 
území. 

Změna č.1 respektuje existující systémy technické infrastruktury a rozvíjí je pouze dílčím 
připojením navržené lokality v provázané výkonné a spolehlivé síti – hlavní kanalizační stoky do 
ČOV Hejnice. 

Článek 28 

Změna č.1 v souladu s článkem 28 APÚR ČR respektuje územní podmínky pro zajištění 
kvality života obyvatel též v zohlednění nároků vývoje území ve všech potřebných dlouhodobých 
souvislostech – vždy v souladu veřejných i soukromých zájmů v území. 

Změna č.1 zohledňuje nároky dalšího vývoje území respektováním příslušných koridorů 
územních rezerv, zvláštní pozornost věnuje rozvoji veřejné infrastruktury. 
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Článek 29 

Změna č.1 v souladu s článkem 29 APÚR ČR zohledňuje nároky návaznosti různých 
druhů dopravy (silniční, kolejová, motorová, bezmotorová) v systémech efektivní nákladní i 
integrované veřejné osobní dopravy, respektováním návrhu reorganizace dopravní kostry města 
umožní účelné propojení ploch hlavních funkcí. 

Změna č.1 respektuje podmínky pro rozvoj dostupného systému mobility všech uživatelů 
území včetně podmínek pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest s 
doprovodnou zelení, která poskytne obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území s 
minimálními dopady na kvalitní životní prostředí. 

Článek 30 

Změna č.1 v souladu s článkem 30 APÚR ČR respektuje komplexní návrh technické 
infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod tak, aby splňovala požadavky 
na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Článek 31 

Změna č.1 v souladu s článkem 31 APÚR ČR respektováním funkčních regulativů i v 
koncepci rozvoje technické infrastruktury vytváří územní předpoklady pro rozvoj decentralizované, 
efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů šetrných k životnímu prostředí. 

Jedná se o podmínky pro potenciální výstavbu malých vodních elektráren v rámci 
přípustného využití ploch vodních a vodohospodářských a pro výstavbu fotovoltaických elektráren 
v rámci podmíněně přípustného využití všech zastavitelných ploch. 

Článek 32 

Změna č.1 v souladu s článkem 32 APÚR ČR respektováním urbanistické koncepce a 
stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (stabilizovaných, 
přestavbových i návrhových) zachovává nástroj pro optimální řízení ochrany a rozvoje zástavby, 
účinné veřejné infrastruktury a zdravého prostředí ve funkční a prostorové struktuře města. 

Změna č.1 posoudila kvalitu bytového fondu a prověřila předpoklady pro zlepšení městské 
struktury a kvality obytného prostředí. Respektováním odstranění monofunkčnosti a optimální 
promíšenosti ve funkčním uspořádání ploch, vymezení struktury městských center a podpory 
propojení urbanizovaných ploch na volnou příměstskou krajinu posílí ztotožnění obyvatel s 
obytným prostředím a prevenci sociálně patologických jevů. 

E.2 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POŽADAVKY ÚPD VYDANÉ 
KRAJEM 

 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE (ZÚR LK) 

O vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále ZÚR LK) rozhodlo 
zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 466/11/ZK dne 13. 12. 2011. ZÚR LK byly následně 
vydány formou opatření obecné povahy dne 21. 12. 2011 a dne 22. 01. 2012 nabyly ZÚR LK 
účinnosti. V současné době je zpracovávána Aktualizace č.1 ZÚR LK (návrh pro opakované 
společné jednání), jejíž zásadní dopad na řešené území se neočekává. 

ZÚR LK rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s APÚR ČR a určují strategii 
pro jejich naplňování, koordinují územně plánovací činnost obcí, zejména stanovují základní 
uspořádání území kraje, hlavní koridory dopravy, technické infrastruktury a územních systémů 
ekologické stability, vymezují významné rozvojové plochy a další území speciálních zájmů, 
vymezují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. 

Změna č.1 je nepodstatnou změnou ploch vymezených pro bydlení. 

Ve Změně č.1 byly přiměřeně zohledněny v souladu s jejím rozsahem a charakterem 
řešeného území zohledněny krajské priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje. 
Změnou č.1 se zejména vytváří územní předpoklady pro rozvoj trvalého bydlení.  
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ZÚR LK nevymezují na území obce Hejnice rozvojové oblasti ani rozvojové osy 
nadmístního významu. 

Území obce Hejnice je zahrnuto do specifické oblasti nadmístního významu SOB4 
Frýdlantsko, kde jedním z hlavních cílů je zajištění územních podmínek a podpora řešení 
směřujících k maximálnímu využití místních zdrojů a socioekonomickému rozvoji území pro 
zlepšení nepříznivého stavu v prostorově odlehlém pohraničním území.  

Změna č.1 respektuje polohu města a jeho význam ve struktuře osídlení a umístění ve 
specifické oblasti Frýdlantsko. Změna č.1 nemá vliv na funkční kooperace mezi městy Hejnice x 
Raspenava x Frýdlant. 

Ve Změně č.1 jsou respektována specifika navazující oblasti SOB5 Jizerské hory 
(zejména ochrana přírody a krajiny).  

Změna č.1 nemá vliv na rozvoj zejména šetrných forem rekreace na území CHKO 
Jizerské hory (pěší, lyžařská a cykloturistika). Změnou č.1 jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj 
bydlení. 

Koncepční řešení Změny č.1 respektuje ochranu přírodních a kulturních hodnot, je 
chráněn přírodní a krajinný ráz území včetně pohledově exponovaných prostorů. 

Změnou č.1 není měněno zařazení úseků železniční trati Raspenava - Bílý Potok pod 
Smrkem do projektu společného využití železničních a tramvajových tratí („Regiotram Nisa“) i přes 
jeho pozastavení.  

ÚP Hejnice stabilizoval systém tras pro nemotorovou dopravu s jejich návazností na širší 
území, jsou stabilizovány vedení dílčích turistických, lyžařských a cyklistických tras realizovaných 
v rámci MTK Nová Hřebenovka (D42). Změnou č.1 se vymezení nemění. 

V ÚP Hejnice byly vytvářeny územní podmínky pro zajištění efektivního a 
bezproblémového zásobování území energiemi, pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. 
Změnou č.1 se stanovená koncepce těchto systémů nemění. 

Plochy Změny č.1 nezasahují do stanovených záplavových území. Koncpce 
protipovodňové ochrany území se nemění. 

V ÚP Hejnice byl upřesněn systém ÚSES při respektování prvků nadregionálního a 
regionálního biogeografického významu a koordinován ve vzájemných návaznostech na okolní 
obce. Změnou č.1 se tato koncepce nemění. 

E.3 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍMI Z ÚAP 

Pro řešené území jsou zpracovány Územně analytické podklady území obce s rozšířenou 
působností města Frýdlant pro správní obvod ORP Frýdlant (3. úplná aktualizace k 31.12.2016). 
Z nich pro navržené záměry Změny č.1 nevyplývají žádná praktická územní omezení z důvodu 
ochrany veřejných zájmů. 
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F ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Pro 1.Změnu nebylo zpracováno Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, protože 
Změnou č.1 doplněná dílčí plocha pro bydlení pod označením Z1-Z1 nezakládá podstatný vliv na 
udržitelný rozvoj území města Hejnice. 

Současně podle stanoviska dle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny obsah návrhu Zadání Změny č.1 Územního plánu Hejnice nemohl mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými záměry významný negativní vliv na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na 
jejich celistvost – vyhlášené evropsky významné lokality, ptačí oblasti. 

Proto ve stanovisku dle § 22 odst. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí krajský úřad neuplatnil k podnětu na Změnu č.1 Územního plánu Hejnice po 
posouzení jeho obsahu a na základě kritérií uvedených v příloze č.8 zákona požadavek na 
zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
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G VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

Změna č.1 není v rozporu s upřesněnými cíli a úkoly, formulovanými v rámci 
republikových a krajských priorit územního plánování v APÚR ČR a ZÚR LK. 

Tyto cíle a priority mají možný územní dopad na řešené území v oblasti zvyšování kvality 
života obyvatel, podpory rozvoje podnikatelských aktivit, podpory rozvoje cestovního ruchu, využití 
opuštěných areálů, podpory hospodárného využití zastavěného území. 

Změna č.1 respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, vytváří podmínky pro 
zvyšování různorodosti krajiny s ohledem na typy krajiny a jejich cílové charakteristiky. Jsou 
vytvářeny podmínky pro zkvalitňování veřejné infrastruktury. 

Město bude přednostně pro svůj rozvoj intenzifikovat stávající zastavěné území, přesto 
v případě odůvodněných soukromých zájmů přistupuje i k rozšíření zastavitelných ploch 
v prolukách navazujících na zastavěné území a na jeho okraji. Rozvoj je pokračováním jeho dobře 
založené funkční a prostorové struktury. 

Změna č.1 není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování obecně formulovanými v §18 
zákona č. 183/2006Sb. v platném znění: 

(1) Změna č.1 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá 
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

- Změna č.1 vymezuje nové zastavitelné plochy, tím a dalšími dílčími aspekty jako např. 
jasným vymezením stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití včetně podmínek 
využití) je rovněž podpořena rovnováha podmínek pro konsolidaci jednotlivých pilířů 
udržitelného rozvoje v území. 

(2) Změna č.1 má za cíl dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tímto účelem Změna č.1sleduje společenský a hospodářský 
potenciál rozvoje. Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj trvalého bydlení v rodinných 
domech jako stabilizační faktor obyvatelstva a uspokojení zájemců o bydlení. 

(3) Změna č.1 koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti 
ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů. 

- Nedílnou součástí procesu pořízení Změny č.1 je vedle povinných stanovisek dotčených 
orgánů, námitek a připomínek zainteresovaných soukromých i veřejných subjektů a jejich 
vypořádání (dohodnutí) i neformální participace občanů, čímž bude podpořen soulad 
širokého spektra zájmů na rozvoji území. 

(4) Změna č.1 ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní hodnoty území minimalizovaným 
zásahem do přírodní proluky v rozptýlené zástavbě Ferdinandova, kulturní hodnoty 
umístěním zastavitelné plochy v souladu s dosavadním urbanistickým rozvojem sídla, 
civilizační hodnoty území posílením jeho sociálního pilíře umožněním výstavby RD. 

Architektonické a archeologické dědictví je chráněno nezasahováním do zájmového 
území nemovitých kulturních památek a území s archeologickými nalezišti. Přitom 
umístěním rozvojové plochy do proluky vnitroměstské zeleně chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 

- Změna č.1 přiměřeným rozšířením zastavitelných ploch respektuje podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků. Návrh nové zastavitelné plochy se vymezuje s ohledem 
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území a demografické prognózy a 
je doprovázen zpětným převedením plochy adekvátní výměry ze zastavitelné do 
stabilizované nezastavěné, tím bude zachován celkový rozsah sídelní zeleně ve městě. 
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(5) Změna č.1 neřeší změny podmínek využití a prostorového uspořádání ploch 
v nezastavěném území ve vztahu k ust. § 18 odst. 5 (umísťování některých typů staveb, 
zařízení a opatření) v nezastavěném území. 

- Změna č.1 v nezastavěném území připouští v souladu s jeho charakterem umisťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 
pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely 
rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, naučné stezky aj. a to vždy 
s ohledem na nenarušení krajinného rázu a zachování prostupnosti krajiny. 

- V rámci respektované koncepce uspořádání krajiny Změna č.1 člení nezastavěné území 
na plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské, lesní, přírodní a sídelní zeleně a 
stanovuje podmínky pro jejich využití. 

(6) Problematika nezastavitelných pozemků ve smyslu §2 odst.1 e) zákona č.183/2006Sb. 
v platném znění se Změny č.1 netýká. V Změně č.1 je respektováno vymezení ploch 
změn v krajině a podmínky využití těchto ploch. 

Změna č.1 není v rozporu s úkoly územního plánování obecně formulovanými v § 19, 
odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění): 

a) Zpracování Změny č.1 vychází z platného ÚP Hejnice, dále z ÚAP ORP Frýdlant 
(aktualizace 2010, 2012, 2014, 2016) a z doplňujících průzkumů a rozborů, jejichž 
předmětem bylo zjištění a posouzení přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. 

b) Základní koncepce rozvoje území včetně urbanistické koncepce je v Změně č.1 
stanovena na základě výhledové potřeby bytů a dalších potřeb území, přičemž jsou 
respektovány přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví a jsou stanoveny zásady jejich ochrany a 
rozvoje. 

c) V Změně č.1 byla prověřena vhodnost, zejména s ohledem na limity využití území, 
postavení města ve struktuře osídlení, předpokládaný demografický vývoj, strategické cíle 
rozvoje města a celkové koncepční řešení pořizovatelem shromážděných záměrů občanů 
a investorů, záměrů z ÚAP ORP Frýdlant a záměrů z podkladů města Hejnice na změny 
využití území a byly posouzeny jejich přínosy, problémy a rizika s ohledem na veřejné 
zdraví, životní prostředí, veřejnou infrastrukturu a její hospodárné využívání. 

d) V Změně č.1 jsou pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití respektovány 
podmínky pro jejich využívání a prostorové uspořádání, 

- Změna č.1respektuje uspořádání veřejných prostranství a systému sídelní zeleně. 

- Změna č.1neukládá ve vybraných zastavitelných plochách podmínku pro rozhodování o 
změnách v území – zpracování územní studie nebo vydání regulačního plánu 

e) Stávající charakter a hodnoty území jsou zohledněny ve způsobu vymezení 
zastavitelných ploch a v respektování podmínek prostorového uspořádání, omezení ve 
využívání ploch, ochrany hodnot krajiny a krajinného rázu, 

- charakter zástavby na stabilizovaných resp. rozvojových plochách bude vycházet  
z charakteru stávající zástavby lokalit a nebude upřesněn podrobnější dokumentací – 
územní studie, regulační plán. 

f) Etapizace se v Změně č.1 neuplatňuje, zástavba města se bude rozvíjet podle aktuálních 
zájmů, potřeb a zejména možností technické připravenosti území ve vazbě na oborové 
dokumenty. 

g) Změna č.1 neupravuje koncepci civilní ochrany na úrovni územně plánovací 
dokumentace, jsou respektovány požadavky ochrany obyvatelstva dle příslušné 
legislativy, opatření ochrany obyvatelstva, která jsou definována v Havarijním plánu a 
Krizovém plánu Libereckého kraje a odvozených dokumentech, 
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- ÚP nezohledňuje možnost vzniku mimořádných událostí, vzniklých porušením hráze 
vodních děl, v území se nevyskytují zařízení, činnosti nebo díla, která by vyvolávala 
nebezpečí významných ekologických katastrof (nejsou vymezeny zóny havarijního 
plánování), je řešena evakuace osob a jejich ubytování, záchranné a likvidační práce při 
řešení mimořádných událostí, 

- Změna č.1 respektováním plošného a prostorového uspořádání území snižuje potenciální 
rizika ohrožení území přírodními a civilizačními katastrofami – zohledňuje stanovená 
záplavová území. 

h) Změna č.1 respektuje podmínky pro rozvoj trvalého bydlení v rodinných domech jako 
stabilizační faktor obyvatelstva a podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit směřujících 
k ekonomické progresi, není navrženo nové využití „brownfields“, 

- Změna č.1 respektuje stabilizaci a rozvoj konkrétních ploch hospodářského charakteru 
(výroba a skladování, zemědělská výroba, plochy občanského vybavení, plochy 
smíšených aktivit). Ekonomické aktivity jsou umožněny i v rámci podmíněně přípustného 
využití v plochách smíšených (zejména obslužné funkce). 

i) Změna č.1 směřuje k vytvoření příznivých podmínek pro kvalitní bydlení, minimální návrh 
ploch pro bydlení nevychází ze scénářů demografického vývoje se stanoveným počtem 
obyvatel, je zohledněno zmenšení velikosti cenzovní domácnosti a zvýšení standardů 
bydlení, 

- stanovená celková koncepce rozvoje města zohledňuje jeho umístění ve specifické oblasti 
SOB Frýdlantsko, 

- stanovená celková koncepce rozvoje města zohledňuje význam města jako polyfunkčního 
střediska turistického ruchu. 

j) Změna č.1 respektováním vymezení VPS, VPO a veřejných prostranství vytváří územní 
podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny 
v území, tomu napomáhá i jednoznačně stanovená koncepce veřejné infrastruktury, 

- Změna č.1 klade důraz na využití zastavěného území a na bezprostřední návaznost 
zastavitelných ploch na zastavěné území, tím bude minimalizována finanční, časová, 
realizační náročnost napojení těchto ploch na veškerou veřejnou infrastrukturu. 

k) Změna č.1 respektuje řešení oblasti civilní ochrany komplexně v intencích požadavků 
příslušné legislativy. 

l) Změna č.1 nevymezuje území určená k asanaci ve veřejném zájmu, v ÚP je navrženo 
nové využití „brownfields“, kde případné demolice staveb a rekultivace území budou 
záležitostí budoucího investora záměru přestavby. 

m) Změna č.1nebyla v rámci zpracování posouzena podle zvláštních předpisů (vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj vč. ŽP), kompenzační opatření se nestanoví, protože nejsou 
dotčena území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

n) Změna č.1 respektuje úplné omezení těžby nerostů na území města jako nenosného 
hospodářského odvětví, nebudou otevírány dobývací prostory ložisek nerostů. 

o) Změna č.1 byla navržena osobami splňujícími požadovanou kvalifikaci v relevantních 
oborech a jejich spolupráce zajišťovala interdisciplinární přístup pro zpracování 
dokumentace. 

Další zvláštní požadavky pro 1.Změnu z pohledu cílů a úkolů územního plánování 
nevyplývají. 
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H VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 1 S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 1 ÚP Územního plánu Hejnice splňuje požadavky stanovené stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

Změna č. 1 Územního plánu Hejnice je zpracována a pořízena v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška 501/2006 Sb.“). Návrh Změny č. 1 Územního 
plánu Hejnice splňuje požadavky na obsah a strukturu územního plánu a obsah jeho odůvodnění 
stanovené v § 43 a § 54 stavebního zákona a v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Návrh Změny č. 1 Územního plánu Hejnice rovněž splňuje 
požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Hejnice byl zpracován a pořizován v souladu s cíli a 
úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.  

Změna č. 1 Územního plánu Hejnice je zpracovávána, projednávána v rozsahu měněných 
částí, tj. v souladu s ust. § 55 odst. 6 stavebního zákona.  

V souladu s § 158 stavebního zákona byl ÚP zpracován fyzickou osobou, která má 
oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního 
předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – Ing. arch. Jiří Plašil, autorizace 
ČKA č. 01603.  

V souladu s § 6 odst. 2 a s § 24 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem Městský úřad 
Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako úřad územního plánování, splňující 
kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti kladené na úředníky obecních úřadů 
stanovené v § 24 odst. 2 stavebního zákona. 

Tyto skutečnosti lze dokladovat na vlastní dokumentaci (zejména v jednotlivých kapitolách 
Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Hejnice) a na průběhu jejího pořizování. 

I VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DO PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘ. S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Změna č. 1 Územního plánu Hejnice je zpracována v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů zejména vyplývajícími ze zákona č.  254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 133/2012 Sb., o požární ochraně, zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a to vždy ve 
znění pozdějších předpisů. Je zpracován rovněž v souladu s požadavky zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh Změny č. 1 ÚP je v souladu se stanovisky uplatněnými podle § 55a písm. d) a 
písm. e) stavebního zákona k navrhovanému obsahu změny územního plánu. Ze stanovisek 
uplatněných podle § 55a písm. d) a písm. e) stavebního zákona k navrhovanému obsahu změny 
územního plánu nevyplynuly požadavky pro jejich zohlednění do návrhu Obsahu Změny č. 1 ÚP. 
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Soulad se stanovisky dotčených orgánů: 

 
 způsob 

uplatnění/kým, kdy 
přijato dne / 

pod č.j. 
Kompetence Požadavek 

stanoviska/námitky/připomínky 
1. Stanovisko Ministerstva 

obrany, Agentura 
logistiky Regionální 
středisko vojenské 
dopravy Hradec 
Králové ze dne 31. 1. 
2020 pod Čj. MO 
37576/2020-5512HK 

dne 31. 1. 
2020 
pod č.j. 
PDMUFT 
3183/2020 

Zákon č. 183/2006 Sb. § 16 a § 
175 
Zákon č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky 
Rozkaz ministra obrany č. 
39/2011 Věstníku MO,  
Zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, část 
1-3, Vyhl. č. 104/1997 MDaS 
 
§ 6 odst. 1, písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky – 
stanovisko z hlediska zájmů 
obrany České republiky 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 

2. Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Libereckého a 
Vysočina ze dne 10. 2. 
2020 pod Čj. SBS 
03990/2020 

dne 10. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
4011/2020 

§ 15 odst. 2 Zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství - 
stanovisko z hlediska 
ochrany a využití nerostného 
bohatství 
§ 4 Zákona č. 183/2006 Sb. 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 
V řešeném území se nenachází 
dobývací prostory, není prováděna 
hornická činnost ani činnost 
prováděná hornickým způsobem – 
dobývání ložisek nevyhrazených 
nerostů. 

3.1 Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový 
úřad pro Liberecký kraj 
ze dne 13. 2. 2020 pod 
Čj. SPU 
055735/2020/102/Zi 

dne 14. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
4486/2020 

§ 19, písm. c) zákona č. 
139/2002 Sb. – stanovisko 
z hlediska vazby pozemkových 
úprav na sídelní struktury a 
územně plánovací dokumentaci 
a tvorbu a ochranu životního 
prostředí 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK. 

3.2 Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový 
úřad pro Liberecký kraj 
ze dne 13. 2. 2020 pod 
Čj. SPU 
055735/2020/102/Zi 

dne 14. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
4486/2020 

§ 56 odst. 6 Zákona č. 
254/2001  Sb., o vodách – 
z hlediska hospodaření se 
stavbami k vodohospodářským 
melioracím pozemků, které jsou 
v majetku státu 
§ 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu – z hlediska příslušnosti 
hospodařit se stavbami … ve 
vlastnictví státu. 

Vyjádření SPÚ, odboru 
vodohospodářských staveb z titulu 
vlastníka technické infrastruktury 
k návrhu změny ÚP pro VP 
SOUHLASNÉ za podmínek: 
− respektovat stavby hlavních 

odvodňovacích zařízení a 
zachovat jejich funkčnost 
(podrobněji viz stanovisko) 

− respektovat podrobné 
odvodňovací zařízení 
(podrobněji viz stanovisko) 

 
Vyjádření vyhodnoceno 
pořizovatelem jako PŘIPOMÍNKA, 
neboť Vyjádření nesplnilo 
náležitosti § 52 odst. 2 stavebního 
zákona tím, že vodohospodářské 
stavby ve vlastnictví státu  
HOZ1 (HMZ FERDINAND.K3-
otevř.) a HOZ2 (HMZ HEJNICE 
III.-otevř.), k nimž je dle § 56 odst. 
6 Zákona č. 254/2001  Sb., o 
vodách a dle § 4 odst. 2 Zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu příslušný 
hospodařit Státní pozemkový úřad, 
nejsou dotčeny návrhem řešení 
Změny č. 1 Územního plánu 
Hejnice. 
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4. Národní památkový 
ústav, územní odborné 
pracoviště v Liberci ze 
dne 18. 2. 2020 pod Čj. 
NPÚ-353/11140/2020 

dne 19. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
4869/2020 

§ 32 Zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči 

Odborné vyjádření  
BEZ PŘIPOMÍNEK  
Navrhované plochy změny se 
nachází mimo kulturní památky a 
jejich prostředí. Řešené 
zastavitelné plochy se nachází 
v ÚAN III. kategorie. Změnou č. 1 
vymezené rozvojové plochy jsou 
v souladu se zájmem ochrany 
kulturně historických hodnot 
dotčeného území. 

5. Stanovisko oddělení 
státní památkové péče, 
MěÚ Frýdlant ze dne 
19. 2. 2020 pod Čj. 
PDMUFT 
4983/2020/OSUZP/Če 

dne 20. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT – 
5007/2020 

§ 29 odst. 2 písm. c) Zákona č. 
20/1987, o státní památkové 
péči – stanovisko z hlediska 
státní památkové péče 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK.  
Návrh lze akceptovat. 

6. Hasičský záchranný 
sbor Libereckého kraje 
ze dne 20. 2. 2020 pod 
Čj. HSLI-405-2/KŘ-P-
OOB-2020 

dne 20. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
5056/2020 

§ 12 odst. 2 písm. i) Zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému – 
stanovisko z hlediska 
působnosti v požární ochraně, 
integrovaném záchranném 
systému a ochraně obyvatelstva 
při přípravě na mimořádné 
události 
(stanovisko dotčeného orgánu 
na úseku ochrany obyvatelstva) 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 
Dokumentace splňuje požadavky 
§ 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 

7. GasNet, s.r.o. ze dne 
26. 2. 2020 pod Čj. 
5002097429 

dne 2. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
5867/2020 

§ 23a a § 52 odst. 2 Zákona č. 
183/2006 Sb. – námitky 
oprávněného investora 

BEZ NÁMITEK 
Z titulu oprávněného investora –
vlastníka technické infrastruktury 

8. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ze dne 2. 3. 
2020 pod Čj. MPO 
12310/2020 

dne 4. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
6230/2020 

§ 15 odst. 2 Zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství - 
stanovisko z hlediska 
ochrany a využití nerostného 
bohatství 
§ 4 Zákona č. 183/2006 Sb. 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 
BEZ PŘIPOMÍNEK 
z hlediska ochrany a využívání 
nerostného bohatství, ve smyslu 
ust. § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství 

9. Agentura ochrany 
přírody a krajiny České 
republiky, Regionální 
pracoviště Liberecko ze 
dne 9. 3. 2020 pod Čj. 
SR/0199/LI2020-2 

dne 10. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
6673/2020 

§ 78 odst. 1, § 2 odst. 2 písm. 
g) a § 44a Zákona č. 114/1992 
Sb. – stanovisko 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 

10. Krajský úřad 
Libereckého kraje ze 
dne 11. 3. 2020 pod Čj. 
OÚPSŘ 39/2020/OÚP 
KULK 23513/2020 

dne 12. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
6961/2020 

Koordinované stanovisko  

10.1   § 28 odst. 2 písm. c) Zákona č. 
20/1987, o státní památkové 
péči – stanovisko z hlediska 
státní památkové péče 

Návrh změny č. 1 ÚP Hejnice se 
nedotýká areálu nemovité národní 
kulturní památky, proto nejsme 
dotčeným orgánem. Dotčeným 
orgánem je příslušný obecní 
úřad obce s rozšířenou 
působností Městský úřad 
Frýdlant. 

10.2   § 48a odst. 2 písm. a) Zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích 
stanovisko 

Návrh Z1 ÚP Hejnice se nedotýká 
zájmů státní správy lesů  

10.3   § 78 Zákona č. 114/1992 Sb. – 
stanovisko  

Příslušným orgánem je dle § 78 
odst. 1 Zákona č. 114/1992 Sb. 
Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR, regionální 
pracoviště Liberecko. 
 
 



Územní plán Hejnice – Změna č.1 odůvodnění 

 35 

10.4   § 13 odst. 1 písm. b), § 17a 
písmene a), § 5 odst. 2 Zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu 
– stanovisko z hlediska 
ochrany zemědělského půdního 
fondu 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 

10.5   Zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách 

Dle § 106 odst. 2 zákona č. 
254/2001 Sb., je příslušným 
k uplatnění stanoviska obecní 
úřad obce s rozšířenou 
působností Městský úřad 
Frýdlant. 

10.6   § 49 odst. 2 Zákona č. 
224/2015 Sb., o prevenci 
závažných havárií 
DO (stanovisko) 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK 
Ve smyslu § 49 odst. 2 zákona č. 
224/2015 Sb., se Návrh Z1 ÚP 
Hejnice nedotýká zájmů 
chráněných tímto zákonem 

10.7   § 27 odst. 1 písm. e) a § 11 
odst. 2 písm. a) Zákona č. 
201/2012, o ochraně ovzduší – 
stanovisko z hlediska ochrany 
ovzduší 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK 

10.8   § 22 odst. d) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK 

10.9   § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích – stanovisko z 
hlediska řešení silnic II. a III. 
třídy 

SOUHLASNÉ Stanovisko za 
podmínky provedení dílčích oprav 
v části Odůvodnění Návrhu změny 
č. 1 ÚP Hejnice: 
• Str. 10, kap. C.4.3, odst. 1: 

Opravit název železniční 
zastávky „Bílý Potok“ na „Bílý 
Potok pod Smrkem“ – viz str. 
27, kap. E.2, odst. 7. 

• Str. 11, kap. C.4.3, odst. 9: 
Opravit název železniční 
zastávky „Bílý Potok“ na „Bílý 
Potok pod Smrkem“ – viz str. 
27, kap. E.2, odst. 7. 

• Doplnit do koordinačního 
výkresu označení silnice III. 
třídy včetně její návrhové 
kategorie – jedná se o silnici 
III/29016, která má návrhovou 
kategorii S6,5/50. 

10.10   183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon)  

KÚLK, OÚPSŘ, jako nadřízený 
orgán vydá stanovisko 
z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na 
širší vztahy, souladu s politikou 
územního rozvoje a souladu 
s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 
dle § 55 b odst. 4 stavebního 
zákona ve lhůtě 30 dnů poté, co 
od pořizovatele obdrží kopie 
stanovisek, připomínek a 
výsledků konzultací k návrhu 
předmětné dokumentace. 

11. Městský úřad Frýdlant 
ze dne 12. 3. 2020 pod 
Čj. MUF 
406/2020/OSUZP/3/Oul 

dne 12. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
7162/2020 

Koordinované stanovisko  

11.1   § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích – stanovisko z 
hlediska řešení místních a 
účelových komunikací 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ 
PŘIPOMÍNEK. 
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11.2   § 29 odst. 2 Zákona č. 
20/1987, o státní památkové 
péči – stanovisko z hlediska 
státní památkové péče 

Bylo vydáno PDMUFT 
4983/2020/OSUZP/Če, č.j. 
PDMUFT – 5007/2020 ze dne 20. 
2. 2020  

11.3   § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 
odst. 1 a § 18 odst. 1 Zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách – 
stanovisko z hlediska zájmů 
chráněných vodním zákonem 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ 
PŘIPOMÍNEK. 

11.4   § 79 odst. 1 písm. k) Zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech – 
stanovisko z hlediska nakládání 
s odpady 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ 
PŘIPOMÍNEK. 

11.5   Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny 

Příslušným orgánem státní 
správy k vydání stanoviska je dle § 
78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR, Regionální 
pracoviště Liberec 

11.6   Zákon č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského 
půdního fondu 

Příslušným orgánem je dle § 17a 
zákona č. 334/1992 Sb., Krajský 
úřad Libereckého kraje, odbor 
životního prostředí a 
zemědělství 

11.7   § 48 odst. 2 písm. b) a § 14 
odst. 2 Zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích – stanovisko z 
hlediska zachování lesa, 
ochrany životního prostředí a 
ostatních celospolečenských 
zájmů 

SOUHLASNÉ stanovisko. 

11.8   Zákon č. 201/2012, o ochraně 
ovzduší 

Příslušným orgánem státní 
správy k vydání stanoviska je dle § 
11 odst. 2 písm. a) zákona č. 
201/2012 Sb., Krajský úřad 
Libereckého kraje 

11.9   § 67 Zákon č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti – stanovisko 
(dotčený orgán státní správy) 

Předložený záměr se nedotýká 
zájmů chráněných zákonem o 
myslivosti. 

12 Krajská hygienická 
stanice Libereckého 
kraje se sídlem v 
Liberci ze dne 13. 3. 
2020 pod Čj. KHSLB 
02119/2020 
Sp.zn. S-KHSLB 
02119/2020 

dne 16. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
7219/2020 

§ 82 odst. 2 písm. i) 
v souvislosti s § 77 Zákona č. 
258/2000 Sb. – stanovisko 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 

V dané lhůtě nevyužili možnost uplatnit své stanovisko: 

Státní energetická inspekce, Krajská veterinární správa, Ministerstvo zemědělství, Státní 
úřad pro jadernou bezpečnost, které disponují odbornou kompetencí v oblastech veřejné správy a 
hájí zájmy, které jim jsou svěřeny do jejich věcné působnosti. Návrhem Změny č. 1 Územního 
plánu Hejnice nejsou poškozovány veřejné zájmy hájené výše uvedenými dotčenými orgány. 

Sousedním obcím bylo jednotlivě oznámeno konání veřejného projednání k návrhu 
Změny č. 1 Územního plánu Hejnice a ve stanovené lhůtě se nevyjádřila žádná ze sousedních 
obcí. V průběhu projednání návrhu změny územního plánu pořizovatel neobdržel žádné podněty 
sousedních obcí. 

Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice s výsledkem řešení rozporů 

Podle § 4 odst. 7 stavebního zákona projednávají orgány územního plánování 
protichůdná stanoviska dotčených orgánů. Dotčené orgány vydávají podle stavebního zákona 
stanoviska k návrhu územně plánovací dokumentace, popřípadě též ke konceptu územního plánu. 
Dojde-li k rozporu mezi příslušnými orgány podle stavebního zákona (orgány územního plánování) 
a dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, postupuje se podle správního řádu. 
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Tento postup nelze použít v případě, jestliže se věc týká práva územního samosprávného 
celku na samosprávu. 

V průběhu vyhodnocování výsledků projednání, vyhodnocování stanovisek dotčených 
orgánů a krajského úřadu a vyhodnocování námitek a připomínek došlo k rozporu mezi 
pořizovatelem a dotčeným orgánem AOPK ČR, ve věci vyhodnocení připomínky - Vyjádření 
Státního pozemkového úřadu (SPÚ), Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj ze dne 13. 
2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Z, kdy vznikl mezi AOPK ČR a pořizovatelem rozpor 
spočívající ve stanovené podmínce AOPK ČR v souhlasném stanovisku s podmínkou 
k vyhodnocení připomínky SPÚ. Pořizovatel se proto pokusil o smírné odstranění rozporu, který 
bránil řádnému projednání a rozhodnutí dané věci (§ 5 správního řádu).  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem opětovně posoudil a vyhodnotil 
připomínku SPÚ s výsledkem, že stávající vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu HOZ1 
(HMZ FERDINAND.K3-otevř.) a HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.) i POZ (podrobná odvodňovací 
zařízení), k nimž je dle § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 4 odst. 2 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, nejsou 
dotčeny návrhem řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. HOZ1, HOZ2 ani POZ prostorově 
nezasahují, ani se jinak věcně nedotýkají negativně navrženého řešení Změny č. 1 ÚP Hejnice. 
Návrh řešení Změny č. 1 ÚP Hejnice přitom respektuje, tj. nijak nemění, neovlivňuje ani nepůsobí 
ve vztahu k existenci uvedených vodohospodářských staveb HOZ1, HOZ2 i POZ. Stejně tak 
koncepce uspořádání krajiny, spočívající mimo jiné ve vymezení koridorů revitalizačních opatření 
KRO1 a KRO2 (kap. 5.2, 5.5), a dále vymezených veřejně prospěšných opatření (kap. 7) 
stanovená v územním plánu Hejnice se navrhovanou Změnou č. 1 ÚP Hejnice nemění. Pořizovatel 
bere polohu POZ i průběh a umístění staveb HOZ1 a HOZ2 na vědomí. 

Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký 
kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi z hlediska § 56 odst. 6 Zákona č. 
254/2001  Sb., o vodách – z hlediska hospodaření se stavbami k vodohospodářským melioracím 
pozemků, které jsou v majetku státu a § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu – z hlediska příslušnosti hospodařit se stavbami … ve vlastnictví státu – Část B) Vyjádření 
SPÚ, odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny 
ÚP pro VP bylo vyhodnoceno pořizovatelem jako PŘIPOMÍNKA, neboť Vyjádření nesplnilo 
náležitosti § 52 odst. 2 stavebního zákona tím, že vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu  
HOZ1 (HMZ FERDINAND.K3-otevř.) a HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.), k nimž je dle § 56 odst. 
6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách a dle § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, nejsou dotčeny návrhem 
řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. 

Podrobněji k vyhodnocení této připomínky v samostatné kapitole VYHODNOCENÍ 
PŘIPOMÍNEK. 

Vyhodnocení připomínky č. 1 zaslal pořizovatel spolu s návrhem vypořádání stanoviska a 
dopisu AOPK ČR a požádal AOPK ČR o odpověď, zda s navrženým vyhodnocením Agentura 
ochrany přírody a krajiny České republiky souhlasí. AOPK ČR dopisem (č.j. 15621/2020/OSUZP 
AOPK ČR k návrhu vyhodnocení připomínek - připomínky č. 1) s navrženým zněním vypořádání 
připomínky č. 1 k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice souhlasila. 

Tímto byl rozpor smírným způsobem odstraněn. Vyhodnocení připomínky č. 1 přitom 
nevyvolalo podstatnou úpravu návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. Změna č. 1 Územního 
plánu Hejnice je tedy v souladu s výsledkem řešení rozporů. 

J STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE § 50 ODST. 5 VČETNĚ 
SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO 

Stanovisko Krajského úřadu dle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno, jelikož 
se nezpracovávalo vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
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K VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH 
VYMEZENÍ 

Navržené řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice nevymezuje prvky regulačního 
plánu. 

L POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Územní plán města Hejnice (dále též ÚP) byl zpracován v březnu 2018 architektonickou 
kanceláří ŽALUDA, projektová kancelář a byl vydán Zastupitelstvem města Hejnic usnesením ZO 
č. 42/2018 dne 25. 4. 2018. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon“), ve znění účinném od 1. 1. 2018 (novela č. 225/2017 Sb.), umožňuje použít při pořizování 
změn územního plánu nevyžadujících zpracování variant řešení zkrácený postup pořizování dle 
ust. §55a stavebního zákona. O pořízení změny územního plánu zkráceným postupem a jejím 
obsahu rozhoduje zastupitelstvo obce. Zadání se v tomto případě nezpracovává.  

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgán 
územního plánování (dále též „úřad územního plánování) obdržel dne 2. 7. 2019 v souladu s § 6 
odst. 1, písm. c) stavebního zákona žádost Města Hejnice o pořízení Změny č. 1 územního plánu 
Hejnice Městským úřadem Frýdlant, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí. Městský 
úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgán územního plánování (dále 
též „pořizovatel“) pořizuje v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona územní plán (nebo 
jeho změnu) na žádost obce ve svém správním obvodu. 

Spolu se žádostí obce (Města Hejnice) o pořizování Změny č. 1 územního plánu Hejnice 
byl úřadu územního plánování (pořizovateli) zároveň postoupen návrh na pořízení změny 
územního plánu dle § 46 stavebního zákona (č.j. MUHEJ/SÚ-415/2019 z 20. 2. 2019 a 415/2019-
doplnění z 15. 4. 2019), resp. dle  § 55a odst. 2 stavebního zákona (pořízení změny zkráceným 
postupem pořizování) vč. kopie stanovisek podle § 55a odst. 2 písm. d) a písm. e) stavebního 
zákona (stanovisko AOPK ČR, Správy CHKO Jizerské hory č.j. SR/0098/LI/2019-2 ze dne 16. 1. 
2019 a stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, OŽPaZ zn. KULK 7432/2019 ze dne 18. 2. 
2019); dále oznámení o vybraném zhotoviteli Změny č. 1. územního plánu Hejnice, kterým je Ing. 
arch. Jiří Plašil, Fučíkova 137/10, 460 01, Liberec 5, projektantem je Ing. arch. Jiří Plašil, 
autorizovaný architekt ČKA č. 01603 (dále jen „zhotovitel“, resp. „projektant“).  

Dne 16. 1. 2019 bylo vystaveno stanovisko AOPK ČR, kterým byl vyloučen významný vliv 
záměru, resp. obsahu Změny č.1 ÚP Hejnice na lokality soustavy NATURA 2000 na území CHKO 
Jizerské hory. Dne 18. 2. 2019 bylo vystaveno stanovisko KÚLK – OŽPaZ, kterým se neuplatňuje 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů záměru Změny č.1 ÚP Hejnice na životní prostředí. Z 
doložených stanovisek podle § 55a odst. 2 písm. d) ani e) nevyplynula potřeba posouzení vlivů na 
životní prostředí, ani nevyplynul požadavek na zpracování variant řešení.  

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako úřad územního 
plánování je v souladu s ust. § 6 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona pořizovatelem Změny č. 1 
územního plánu Hejnice. 

Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení změny územního plánu posoudil obdobně 
podle § 46 odst. 2 stavebního zákona úplnost návrhu na pořízení změny územního plánu 
zkráceným postupem pořizování zejména ve vztahu k náležitostem dle ustanovení § 55a odst. 2 
písm. a) až f) stavebního zákona a jeho soulad s právními předpisy. Protože návrh splňoval 
všechny stanovené náležitosti, pořizovatel návrh posoudil a se svým stanoviskem jej předložil 
v souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona k rozhodnutí Zastupitelstvu Města Hejnice 
(zastupitelstvu obce příslušné k vydání změny č. 1 územního plánu Hejnice). 

Zastupitelstvo Města Hejnice (dále také jen „zastupitelstvo“) usnesením č. 67/2019 ze 
dne 25. 9. 2019 projednalo a dle ustanovení § 55a odst. 2 stavebního zákona rozhodlo o 
pořízení Změny č. 1 územního plánu Hejnice a o jejím obsahu v souladu s Návrhem na 
pořízení změny územního plánu (čj. MUHEJ/SÚ-415/2019 a 415/2019 – doplnění) a stanoviskem 
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pořizovatele, přičemž zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že změna bude pořizována zkráceným 
postupem v souladu s ustanovením § 55a a § 55b stavebního. 

V souladu s ustanovením § 47 odst. 1 a  § 53 odst. 1 stavebního zákona se určeným 
zastupitelem stal na základě usnesení  zastupitelstva č. 58/2019 ze dne 26. června 2019, starosta 
města Hejnice pan Jaroslav Demčák. 

Pořizovatel ve spolupráci se zhotovitelem zahájil pořízení návrhu změny územního plánu. 
V souladu se zkráceným postupem pořízení podle § 55b zpracoval projektant na základě 
schváleného obsahu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice (usnesení č. 67/2019) návrh Změny č. 1 
Územního plánu Hejnice. 

Dne 2. 12. 2019 zaslal pořizovatel projektantovi k připravovanému návrhu pokyny na 
úpravu návrhu změny územního plánu. Dne 22. 1. 2020 obdržel pořizovatel od projektanta návrh 
Změny č. 1 Územního plánu Hejnice k veřejnému projednání (č.j. 2071/2020). 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Hejnice a oznámení o konání veřejného projednání 
pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup a k 
veřejnému projednání, doručil krajskému úřadu a městu Hejnice, přizval jednotlivě dotčené orgány, 
krajský úřad a sousední obce dle ustanovení § 55b stavebního zákona za použití ustanovení § 52 
odst. 1 stavebního zákona. Dále v oznámení uvedl poučení o lhůtě a možnostech pro podání 
stanovisek, námitek a připomínek včetně poučení, že k později uplatněným stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží, stejně jako ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve 
věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje. Návrh změny územního 
plánu byl vystaven k nahlédnutí od 5. 2. 2020 do 16. 3. 2020 na Městském úřadu v Hejnicích a na 
Městském úřadu Frýdlant včetně způsobu umožňujícím dálkový přístup. 

V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona se dne 9. 3. 2020 konalo veřejné 
projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. Po celou dobu průběhu veřejného 
projednání v zasedací místnosti Městského úřadu Hejnice byl vystaven návrh Změny č. 1 
Územního plánu Hejnice. Tento návrh byl mj. vystaven způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
úřední desce Městského úřadu Hejnice https://www.mestohejnice.cz/cs/mestsky-urad/uredni-
deska/aktualni-oznameni.html a na úřední desce Městského úřadu Frýdlant https://www.mesto-
frydlant.cz/cs/obcan/uredni-deska/. Pořizovatel seznámil všechny přítomné s návrhem Změny č. 1 
Územního plánu Hejnice, přednesl a popsal průběh pořízení návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
Hejnice. Pořizovatel sdělil zúčastněným, že před veřejným projednáním byla uplatněna tato 
stanoviska: 

- Ministerstvo obrany, Agentura logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Hradec 
Králové ze dne 31. 1. 2020 pod Čj. MO 37576/2020-5512HK 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina ze dne 10. 2. 2020 pod Čj. 
SBS 03990/2020 

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj ze dne 13. 2. 2020 
pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi 

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci ze dne 18. 2. 2020 pod 
Čj. NPÚ-353/11140/2020 (odborné vyjádření) 

- Oddělení státní památkové péče, MěÚ Frýdlant ze dne 19. 2. 2020 pod Čj. PDMUFT 
4983/2020/OSUZP/Če 

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ze dne 20. 2. 2020 pod Čj. HSLI-405-2/KŘ-P-
OOB-2020 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 2. 3. 2020 pod Čj. MPO 12310/2020 

Poté pořizovatel předal slovo projektantovi, který v souladu s ustanovením § 22 
stavebního zákona přednesl odborný výklad k předložené územně plánovací dokumentaci. Poté 
byl přenechán prostor všem zúčastněným pro případné dotazy. Projektantem Návrhu Z1 ÚP 
Hejnice byly zodpovězeny vznesené dotazy k uvedené dokumentaci a problematice s ní 
související. 
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Zúčastnění byli vyzváni k předložení písemných připomínek, námitek a stanovisek a 
poučeni, že námitky proti návrhu změny územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a 
staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (§ 55b odst. 2 a § 52 
odst. 2 stavebního zákona). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý 
uplatnit své připomínky a dotčené osoby (podle výše uvedené věty) námitky, ve kterých musí uvést 
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska 
k návrhu změny. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke 
stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad 
územního rozvoje, se nepřihlíží. Pořizovatel učinil o průběhu veřejného projednání písemný 
záznam. Během projednání nebyly k předložené dokumentaci v souladu s ustanovením § 52 
stavebního zákona předloženy připomínky, námitky a stanoviska. 

V zákonné lhůtě po veřejném projednání obdržel pořizovatel následující stanoviska: 

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Liberecko ze 
dne 9. 3. 2020 pod Čj. SR/0199/LI2020-2 

- Krajský úřad Libereckého kraje ze dne 11. 3. 2020 pod Čj. OÚPSŘ 39/2020/OÚP (KULK 
23513/2020) (koordinované stanovisko) 

- Městský úřad Frýdlant ze dne 12. 3. 2020 pod Čj. MUF 406/2020/OSUZP/3/Oul 
(koordinované stanovisko) 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 13. 3. 2020 pod 
Čj. KHSLB 02119/2020 (Sp.zn. S-KHSLB 02119/2020) 

Podle ustanovení § 55b odst. 2 a § 52 odst. 2 stavebního zákona v zákonné lhůtě 7 dnů 
od veřejného projednání mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný 
investor a zástupce veřejnosti podat námitky, každý mohl uplatnit připomínky. 

V zákonné lhůtě tedy do 7 dnů ode dne veřejného projednání bylo uplatněno vyjádření 
oprávněného investora společnosti GasNet, s.r.o. ze dne 26. 2. 2020 pod Čj. 5002097429 z titulu 
vlastníka technické infrastruktury (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým 
číslem 7). Toto vyjádření však bylo bez připomínek. Pořizovatel tedy toto vyjádření vzal na vědomí. 

 

Dále část podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro 
Liberecký kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi, a to konkrétně B) Vyjádření 
SPÚ, odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny 
ÚP pro VP na základě ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska 
hospodaření se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a 
ust. § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti 
hospodařit se stavbami e vlastnictví státu) (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod 
pořadovým číslem 3.2) nebylo vyhodnoceno jako námitka, ale bylo vyhodnoceno jako připomínka 
(viz. PDMUFT 9013/2020/OSUZP). 

V zákonné lhůtě tedy do 7 dnů ode dne veřejného projednání tedy nebyla uplatněna 
žádná námitka. 

Pořizovatel dále dle ustanovení § 55b odst. 4 stavebního zákona vyzval Krajský úřad jako 
nadřízený orgán k návrhu Změny č. 1 územního plánu Hejnice pořizovaného zkráceným postupem 
pořizování změny územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu svým 
stanoviskem  (OÚPSŘ 39/2020/OÚP, KULK 29709/2020/OÚP) dle ustanovení § 55b odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, k Návrhu změny č. 1 Územní 
plánu Hejnice z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 
kraje, z hlediska zajištění koordinace využívání území a z hlediska záležitostí týkajících se rozvoje 
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území kraje, které nejsou obsaženy v ZÚR LK s předloženým návrhem Změny č. 1 Územní plánu 
Hejnice k veřejnému projednání souhlasí. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, 
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. Návrh rozhodnutí o 
námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručil dotčeným orgánům a Krajskému úřadu 
Libereckého kraje jako nadřízenému orgánu ve smyslu ustanovení § 53 stavebního zákona a 
vyzval je, aby v zákonné lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Souhlasné stanovisko 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Hejnice uplatnily tyto dotčené orgány: 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, č.j. SBS 14013/2020/ ze 
dne 21. 4. 2020, 

- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, státní památková 
péče, č.j. PDMUF 10257/2020/OSUZP/Če ze dne 4. 5. 2020, 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, č.j. S-KHSLB 07510/2019 ze dne 5. 5. 2020 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, č.j. MPO 57819/2020 ze dne 11. 5.2020, 

- Krajský úřad Libereckého kraje ze dne 12. 5. 2020 pod Čj. OÚPSŘ 39/2020/OÚP (KULK 
34468/2020/OÚP) (koordinované stanovisko KÚLK jako stanovisko dotčeného orgánu a 
stanovisko KÚLK jako stanovisko nadřízeného orgánu k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k Návrhu Změny č. 1 ÚP Hejnice) 

- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (koordinované 
stanovisko), č.j. PDMUFT 14960/2020/OSUZP/ (MUF 406/2020/OSUZP/5/Oul) ze dne 
22. 6. 2020, 

Souhlasné stanovisko s podmínkou k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice uplatnil dotčený orgán: 

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Liberecko ze 
dne 12. 5. 2020 pod Čj. SR/0199/LI/2020-4, které se týkalo vyhodnocení připomínky 
Státního pozemkového úřadu, Odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka 
technické infrastruktury k návrhu změny ÚP pro VP (část B) podání Státního 
pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj ze dne 13. 2. 
2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi) 

Na základě uplatněného souhlasného stanoviska s podmínkou Agentury ochrany přírody 
a krajiny České republiky, Regionálního pracoviště Liberecko (AOPK ČR) ze dne 12. 5. 2020 
požádal pořizovatel AOPK dopisem ze dne 21. 5. 2020  (č.j. 11807/2020/OSUZP, sp. zn. MUF 
2840/2020/OSUZP/38/Pos) o vzájemnou dohodu z hlediska vypořádání uplatněného stanoviska 
AOPK ČR k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 
1 Územního plánu Hejnice. 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálního pracoviště Liberecko 
(AOPK) reagovala dopisem k návrhu dohody z hlediska vypořádání stanoviska AOPK ČR ze dne 
29. 5. 2020 (č.j. 14631/2020/OSUZP, sp. zn. 2840/2019/OSUZP/39/Pos) s tím, že s návrhem 
vypořádání uplatněného stanoviska AOPK k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice nesouhlasí. 

Pořizovatel tedy v reakci na dopis AOPK ČR ze dne ze dne 29. 5. 2020 (č.j. 
14631/2020/OSUZP, sp. zn. 2840/2019/OSUZP/39/Pos) ve věci návrhu dohody z hlediska 
vypořádání uplatněného stanoviska s podmínkou AOPK ČR ze dne 12. 5. 2020 (Čj. 
SR/0199/LI/2020-4) opětovně ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil a vyhodnotil 
předmětnou připomínku č. 1 – vyjádření Státního pozemkového úřadu, Odboru 
vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny ÚP pro VP - 
část B) podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj ze 
dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi (evidovanou pod č.j. PDMUFT 4486/2020). Toto 
nové vyhodnocení připomínky č. 1 zaslal dne 22. 6. 2020 (č.j., PDMUFT 14632/2020, sp. zn. 
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2840/2019/OSUZP/40/Pos) pořizovatel spolu s návrhem vypořádání stanoviska a dopisu AOPK 
ČR a požádal AOPK ČR o odpověď, zda s navrženým vyhodnocením Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky souhlasí. 

AOPK ČR dopisem (č.j. 15621/2020/OSUZP AOPK ČR k návrhu vyhodnocení připomínek 
- připomínky č. 1) s navrženým zněním vypořádání připomínky č. 1 k návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Hejnice souhlasila. 

Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání, uplatněných stanovisek od 
dotčených orgánů a krajského úřadu, vyhodnocení námitek a připomínek pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem vyhodnotil, že není nezbytné upravit návrh změny územního plánu (návrh 
výrokové části Změny č. 1 Územního plánu Hejnice). 

Nedošlo tedy k podstatné úpravě návrhu změny územního plánu, proto pořizovatel na 
základě vyhodnocení výsledků projednání a uplatněných stanovisek od dotčených orgánů a 
krajského úřadu dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny územního 
plánu. 

Na základě ustanovení § 53 odst. 4 stavebního zákona pořizovatel přezkoumal soulad 
návrhu změny územního plánu zejména a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území, c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

Pořizovatel dále zajistil úpravu odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Hejnice ve 
smyslu ustanovení § 53 odst. 5 stavebního zákona. 

S ohledem na výše uvedené pořizovatel navrhl vydat opatřením obecné povahy Změnu č. 
1 Územního plánu Hejnice v uvedeném rozsahu. 
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M ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Pořizovatel z došlých podání uplatněných k veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 ÚP 
Hejnice obdržel vyjádření oprávněného investora společnosti GasNet, s.r.o. ze dne 26. 2. 2020 
pod Čj. 5002097429 z titulu vlastníka technické infrastruktury (dle Seznamu stanovisek, námitek a 
připomínek pod pořadovým číslem 7). Toto vyjádření však bylo bez připomínek. Pořizovatel je 
tedy bere na vědomí. 

Dále část podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro 
Liberecký kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi, a to konkrétně B) Vyjádření 
SPÚ, odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny 
ÚP pro VP na základě ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska 
hospodaření se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a 
ust. § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti 
hospodařit se stavbami … ve vlastnictví státu) (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek 
pod pořadovým číslem 3.2) nebylo vyhodnoceno jako námitka, ale jako připomínka. Odůvodnění je 
uvedeno níže: 

Žádné námitky nebyly uplatněny 

Odůvodnění: 

Toto vyjádření bylo vydáno SPÚ, odborem vodohospodářských staveb z titulu vlastníka 
technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) na základě ust. § 56 odst. 6 
Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska hospodaření se stavbami k vodohospodářským 
melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti hospodařit se stavbami … ve vlastnictví státu). 

Působnost Státního pozemkového úřadu jako dotčeného orgánu ve smyslu § 4 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona je dána na základě § 19 písm. c) Zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (ve znění pozdějších předpisů), ve 
znění pozdějších zákonů, a to v oblasti pozemkových úprav z hledisek koordinace vazeb návrhů 
pozemkových úprav na sídelní struktury a územně plánovací dokumentaci a tvorbu a ochranu 
životního prostředí a krajiny (viz také publikace Dotčené orgány v procesu územního plánování 
uveřejněná na webových stránkách Ústavu územního rozvoje dostupná na 
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/dotcene-
organy/2019-01-01/03-up-01012019.pdf) 

Část podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký 
kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi, a to konkrétně B) Vyjádření SPÚ, 
odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny ÚP 
pro VP na základě ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska hospodaření se 
stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 
Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti hospodařit se 
stavbami … ve vlastnictví státu) (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým 
číslem 3.2) bylo vyhodnoceno jako Připomínka. 

Toto vyjádření (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým číslem 
3.2) nesplnilo náležitosti § 52 odst. 2 stavebního zákona. 

Dle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu územního plánu podat 
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti. 

Vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu  HOZ1 (HMZ FERDINAND.K3-otevř.) a 
HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.), k nimž je dle § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách a 
dle § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní 
pozemkový úřad, nejsou dotčeny návrhem řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. 
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Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona může nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve 
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 
a vymezit území dotčené námitkou. 

Toto vyjádření neobsahuje údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva.  
S ohledem na § 52 odst. 3 stavebního zákona byla tato část vyjádření vyhodnocena jako 
Připomínka (připomínku může podat každý). 

Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí o námitkách uplatněných podle ustanovení § 52 
odst. 2 stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se nelze odvolat 
ani podat rozklad. 

N VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

V průběhu pořízení návrhu Změny č. 1 územního plánu Hejnice byla uplatněna jedna 
připomínka: 

PŘIPOMÍNKA č. 1 (Č.j. PDMUFT 4486/2020 ze dne 14. 2. 2020) 

Část podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký 
kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi, a to konkrétně B) Vyjádření SPÚ, 
odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny ÚP 
pro VP na základě ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska hospodaření se 
stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 
Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti hospodařit se 
stavbami … ve vlastnictví státu) (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým 
číslem 3.2) nebylo vyhodnoceno jako stanovisko dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 ve 
spojení s § 4 odst. 2 písm. b) a ve spojení s § 149 odst. 1 a 2 správního řádu. 

Část podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký 
kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi, a to konkrétně B) Vyjádření SPÚ, 
odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny ÚP 
pro VP na základě ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska hospodaření se 
stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 
Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti hospodařit se 
stavbami … ve vlastnictví státu) (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým 
číslem 3.2) bylo vyhodnoceno jako Připomínka. 

Odůvodnění: 

Toto vyjádření bylo vydáno SPÚ, odborem vodohospodářských staveb z titulu vlastníka 
technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) na základě ust. § 56 odst. 6 
Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska hospodaření se stavbami k vodohospodářským 
melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti hospodařit se stavbami … ve vlastnictví státu). 

Působnost Státního pozemkového úřadu jako dotčeného orgánu ve smyslu § 4 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona je dána na základě § 19 písm. c) Zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (ve znění pozdějších předpisů), ve 
znění pozdějších zákonů, a to v oblasti pozemkových úprav z hledisek koordinace vazeb návrhů 
pozemkových úprav na sídelní struktury a územně plánovací dokumentaci a tvorbu a ochranu 
životního prostředí a krajiny (viz také publikace Dotčené orgány v procesu územního plánování 
uveřejněná na webových stránkách Ústavu územního rozvoje dostupná na 
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/dotcene-
organy/2019-01-01/03-up-01012019.pdf) 

Toto vyjádření (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým číslem 
3.2) (nesplnilo náležitosti § 52 odst. 2 stavebního zákona.  
Dle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu územního plánu podat pouze 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti. 
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Vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu HOZ1 (HMZ FERDINAND.K3-otevř.) a 
HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.), k nimž je dle § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách a 
dle § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní 
pozemkový úřad, nejsou dotčeny návrhem řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. 

Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona může nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve 
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 
a vymezit území dotčené námitkou. 

Toto vyjádření neobsahuje údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva.  

S ohledem na § 52 odst. 3 stavebního zákona byla tato část vyjádření vyhodnocena jako 
Připomínka (připomínku může podat každý). 

Věcný obsah připomínky č. 1: 

Vyjádření obsahuje vymezené území dotčené vodohospodářskými stavbami (stavbami 
k vodohospodářským melioracím – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ)) ve vlastnictví státu  HOZ1 
(HMZ FERDINAND.K3-otevř.) a HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.), jejichž umístění je zobrazeno 
v přiložených situacích (situace HOZ Hejnice č. 1 a Situace HOZ Hejnice č. 2) 

Dle vyjádření SPÚ, odbor vodohospodářských staveb: požaduje respektovat a zachovat 
funkčnost těchto HOZ. Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél 
trubních HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě strany a podél 
otevřených HOZ 6 m oboustranný manipulační pruh. Na uvedených vodních dílech HOZ je 
zajišťována běžná údržba, např. odstranění splavené ornice, sečení porostů a odstraňování náletů 
dřevin z průtočného profilu HOZ. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. 
V případě provádění výsadeb okolo HOZ požadujeme výsadbu pouze po jedné straně ve 
vzdálenosti 1 m od břehové hrany. 

Doporučujeme, aby průběh a umístění výše uvedených staveb HOZ byl pořizovatelem 
územního plánu vzat na vědomí a stavby HOZ byly viditelně rozlišeny (nejen průběh, ale i druh). 

Dále se v zájmovém území ÚP může nacházet i podrobné odvodňovací zařízení (POZ), 
které je příslušenstvím pozemků. Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská 
správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence 
meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení 
těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně 
v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na 
jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře 
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formátu shp a jsou také zobrazeny 
v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace. 

Při provádění výsadeb na plochách s výskytem podrobného odvodňovacího zařízení 
(POZ) musí být provedena taková opatření, aby bylo zabráněno prorůstání kořenů do drenáží a 
nedošlo k porušení jejich funkčnosti. 
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Situace HOZ Hejnice č. 1 
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Situace HOZ Hejnice č. 2 

Věcné vyhodnocení připomínky č. 1: 

Po prověření věcného obsahu připomínky, a s ohledem na stanoviska dotčených orgánů 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, zejména pak s ohledem na 
dohodu s AOPK ČR k souhlasnému stanovisku s podmínkou, pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem dospěli k tomuto vyhodnocení připomínky: 

Stávající vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu HOZ1 (HMZ FERDINAND.K3-
otevř.) a HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.) i POZ (podrobná odvodňovací zařízení), k nimž je dle § 
56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, nejsou dotčeny návrhem 
řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. 

HOZ1, HOZ2 ani POZ prostorově nezasahují, ani se jinak věcně nedotýkají 
negativně navrženého řešení Změny č. 1 ÚP Hejnice. 
Návrh řešení Změny č. 1 ÚP Hejnice přitom respektuje, tj. nijak nemění, neovlivňuje ani 
nepůsobí ve vztahu k existenci uvedených staveb vodohospodářských staveb HOZ1, HOZ2 i 
POZ. 
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Stejně tak koncepce uspořádání krajiny, spočívající mimo jiné ve vymezení koridorů 
revitalizačních opatření KRO1 a KRO2 (kap. 5.2, 5.5), a dále vymezených veřejně 
prospěšných opatření (kap. 7) stanovená v územním plánu Hejnice se navrhovanou 
Změnou č. 1 ÚP Hejnice nemění (změna této územním plánem již stanovené koncepce 
uspořádání krajiny, resp. vymezených veřejně prospěšných opatření nebyla předmětem řešení 
Změny č. 1 ÚP Hejnice, a zůstává nadále v platnosti). 

Pořizovatel bere polohu POZ i průběh a umístění staveb HOZ1 a HZ2 na vědomí, 
neboť tyto údaje o území ověřil v datové bázi územně analytických podkladů jako sledovaný jev č. 
43 Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 
Sb., část A), které jsou údaji o území ve smyslu ve smyslu § 27 odst. 2 stavebního zákona, které 
poskytuje pořizovateli ÚAP orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní 
a technické infrastruktury. 

Dle Metodiky sledovaných jevů pro územně analytické podklady Metodický návod 
k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., MMR z prosince 2019 vychází tento údaj o území 
z právních předpisů: 

- Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, § 56 Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků (tj. hlavní 
odvodňovací zařízení a podrobná odvodňovací zařízení)Ust. § 56 odst. 4 stanovuje práva 
a povinnosti vlastníka pozemku, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským 
melioracím … 
Ust. § 56 odst. 5 stanovuje kompetence vodoprávního úřadu z hlediska rozsahu 
povinností vlastníka pozemků 
Ust. § 56 odst. 6 stanovuje příslušnost organizačních složek státu z hlediska hospodaření 
se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu. 

- Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobnostech vymezení staveb k vodohospodářským 
melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně.  

- Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření 
obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas 
podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o 
vodoprávní evidenci).  

- Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a 
podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do 
informačních systémů veřejné správy.  

- Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změna souvisejících zákonů, § 4 
odst. 2. 

Data o hlavních odvodňovacích zařízeních a hlavních závlahových zařízeních poskytuje 
SPÚ. 

Hlavní odvodňovací zařízení a podrobná odvodňovací zařízení jsou dle § 56 odst. 2 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků. Dle § 55 odst. 1 písm. 
e) vodního zákona patří stavby k vodohospodářským melioracím pozemků mezi vodní díla. Dle § 
15 odst. 1 vodního zákona (stavební povolení k vodním dílům) je k provedení vodních děl, k jejich 
změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění třeba povolení 
vodoprávního úřadu… 

Zároveň lze konstatovat, že výše uvedenému vyhodnocení svědčí i údaje uvedené v 
Textové části Odůvodnění návrhu Změny č. 1 ÚP Hejnice k veřejnému projednání, kde je 
v kapitole C Komplexní zdůvodnění přijatého řešení územního plánu, kap. C.2.3 Koncepce 
ochrany a rozvoje hodnot území projektantem uveden v tab. Konfrontace návrhových ploch s limity 
využití území – plochy zastavitelné výčet dotčených limitů, přičemž investice do odvodnění a 
závlah nejsou plochami Z1-Z1 a Z1-Z2 dotčeny. 

Státní pozemkový úřad, oddělení vodohospodářských staveb ve svém vyjádření z titulu 
vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím)- část B (Č.j. PDMUFT 
4486/2020 ze dne 14. 2. 2020), vyhodnoceném jako připomínka č. 1 požadoval: 
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- respektovat a zachovat funkčnost těchto HOZ. Z hlediska umožnění výkonu správy a 
údržby je nutné zachovat podél trubních HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od 
osy potrubí na obě strany a podél otevřených HOZ 6 m oboustranný manipulační pruh. Na 
uvedených vodních dílech HOZ je zajišťována běžná údržba, např. odstranění splavené 
ornice, sečení porostů a odstraňování náletů dřevin z průtočného profilu HOZ. Do HOZ 
nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. V případě provádění výsadeb 
okolo HOZ požadujeme výsadbu pouze po jedné straně ve vzdálenosti 1 m od břehové 
hrany. 

K vyhodnocení otázky (požadavku) respektování a zachování funkčnosti 

- viz podrobné vysvětlení uvedené výše. 

K vyhodnocení otázky (požadavku) Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné 
zachovat podél trubních HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě 
strany a podél otevřených HOZ 6 m oboustranný manipulační pruh. Na uvedených vodních dílech 
HOZ je zajišťována běžná údržba, např. odstranění splavené ornice, sečení porostů a 
odstraňování náletů dřevin z průtočného profilu HOZ. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné 
odpadní ani dešťové vody. V případě provádění výsadeb okolo HOZ požadujeme výsadbu pouze 
po jedné straně ve vzdálenosti 1 m od břehové hrany. 

- Vzhledem ke skutečnosti, že řešení Změny č. 1 ÚP Hejnice se nedotýká věcně ani 
územně stávajících staveb k vodohospodářským melioracím HOZ1, HOZ2 a POZ, pak ani 
řešení uvedených požadavků není předmětem Změny č. 1 ÚP Hejnice. Stavby 
k vodohospodářským melioracím. Rámec práv a povinností vlastníka pozemku, na kterém 
je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím, je stanoven přímo vodním zákonem 
(§ 56 vodního zákona). 

- Konkretizované požadavky vlastníka staveb k vodohospodářským melioracím – v tomto 
případě státu prostřednictvím Státního pozemkového úřadu se z výše uvedených důvodů 
a mj. i s ohledem na podrobnost územně plánovací dokumentace nepromítnou do řešení 
Změny č.1 ÚP Hejnice, avšak SPÚ z titulu vlastníka těchto staveb má možnost je uplatnit 
v následných řízeních (zejm. územní rozhodování či povolování), v nichž bude 
účastníkem. 
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O VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU DLE § 53 ODST. 4 SZ POŘIZOVATELEM (§ 53 ODST. 5 PÍSM. A) 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice ve smyslu 
ustanovení § 53 odst. 4 stavebního zákona a ověřil, že návrh Změny č. 1 Územního plánu Hejnice 
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s 
cíli a úkoly územního plánování (zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území), se stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu jak je podrobně popsáno v části odůvodnění 
Změny č. 1 Územního plánu Hejnice v následujících kapitolách: 

O.1 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 53 ODST. 4 PÍSM. A)) 

viz kapitola E.1 Odůvodnění. 

O.2 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM (§ 
53 ODST. 4 PÍSM. A)) 

viz kapitola E.2 Odůvodnění. 

O.3  VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (§ 53 ODST. 4 PÍSM. B)) 

viz kapitola G Odůvodnění. 

O.4 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (§ 53 ODST. 4 PÍSM. C)) 

viz kapitola H Odůvodnění. 

O.5  VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ (§ 53 
ODST. 4 PÍSM. D)) 

viz kapitola I Odůvodnění. 

P PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 - ZMĚNOVÝ TEXT ÚP HEJNICE 

Uvedena v samostatném svazku. 

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ 
ČÁSTI ZMĚNY Č.1  

Textová část odůvodnění Změny č. 1 ÚP Hejnice obsahuje 50 stran formátu A4. 

Grafická část odůvodnění Změny č. 1 ÚP Hejnice obsahuje 2 výkresy formátu 2xA4. 

 

V Liberci, 09/2020        Ing. arch. Jiří Plašil 
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regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro 
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

14 

C.7 
Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit 

14 

C.8 

Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních 
čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle §5 odst.1 
katastrálního zákona 

15 

C.9 Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst.6 stavebního zákona 15 

C.10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 
podmínek pro jeho prověření 15 

C.11 Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
dohodou o parcelaci 15 

C.12 
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené 
lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

15 

C.13 

Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č.9, 
stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu, nebo na žádost, a u regulačního 
plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání 

16 

C.14 Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace) 16 

C.15 Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 16 
D Vyhodnocení důsledků řešení Změny č.1 na PF a PUPFL 17 

D.1 Souhrnné statistické údaje města Liberce 17 

D.2 Funkční členění ploch 17 

D.3 Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ZPF 17 

D.4 Odůvodnění důsledků navrhovaného řešení na složky půdního fondu - ZPF (třídy ochrany), 
NZP a PUPFL 18 

E Vyhodnocení souladu Změny č.1 s nadřazenými dokumenty 20 

E.1 Vyhodnocení souladu Změny č.1 s Politikou územního rozvoje ČR 20 

E.2 Vyhodnocení souladu Změny č.1 s požadavky ÚPD vydané krajem 26 

E.3 Vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícími z ÚAP 27 
F Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 28 

G Vyhodnocení souladu Změny č.1 s cíli a úkoly územního plánování 29 

H Vyhodnocení souladu Změny č.1 s požadavky SZ a jeho prováděcích předpisů 32 

I Vyhodnocení souladu Změny č.1 s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky DO podle zvláštních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů 

32 

J Stanovisko krajského úřadu dle § 50 odst. 5 včetně sdělení, jak bylo zohledněno 37 

K Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 38 

L Postup při pořízení změny územního plánu 38 

M Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 43 

N Vyhodnocení připomínek 44 

O Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny územního plánu dle § 53 odst. 4 SZ 
pořizovatelem (§ 53 odst. 5 písm. a) 

50 

P Příloha Odůvodnění Změny č.1 - Změnový text ÚP Hejnice  

 Údaje o počtu listů odůvodnění Změny č.1 a počtu výkresů grafické části  
Pozn.: Kapitoly „A“ – „F“ zpracoval zhotovitel Změny č.1 

Kapitoly „G“ – „L“ zpracuje pořizovatel před vydáním Změny č.1 
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A VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH 
V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM 

Územní plán města Hejnice (dále též ÚP) byl zpracován v březnu 2018 architektonickou 
kanceláří ŽALUDA, projektová kancelář a byl vydán Zastupitelstvem města Hejnic usnesením ZO č. 
42/2018 dne 25.04.2018. 

16.01.2019 bylo vystaveno stanovisko AOPK ČR, kterým byl vyloučen významný vliv 
záměru Změny č.1 ÚP Hejnice na lokality soustavy NATURA 2000 na území CHKO Jizerské hory. 

18.02.2019 bylo vystaveno stanovisko KÚLK – OŽPaZ, kterým se neuplatňuje požadavek 
na zpracování vyhodnocení vlivů záměru Změny č.1 ÚP Hejnice na životní prostředí. 

19.02. 2019 podal pan Ing. René Svoboda návrh na pořízení Změny č.1 územního plánu 
Hejnice. 

Zastupitelstvo města Hejnice usnesením č. 67/2019 ze dne 25. 9. 2019 projednalo a 
schválilo pořízení Změny č. 1 územního plánu Hejnice a její obsah v souladu s Návrhem na 
pořízení změny územního plánu (čj. MUHEJ/SÚ-415/2019 a 415/2019 – doplnění) a stanoviskem 
pořizovatele, přičemž zároveň rozhodlo, že změna bude pořizována zkráceným postupem. 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení Změny č.1 územního plánu 
Hejnice zkráceným postupem a o jejím obsahu (usnesení č. 67/2019) projektant zpracoval návrh 
Změny č.1 územního plánu Hejnice. 

Návrh Změny č.1 pro veřejné projednání je v plném souladu s Obsahem Změny č.1 
územního plánu. Spočívá v návrhu změny funkčního využití západní části pozemku p.č. 3119/1, 
k.ú. Hejnice (o výměře cca 900 m2) přiléhající k sousednímu pozemku p.č. 3122/1, k.ú. Hejnice (viz 
grafická část návrhu Změny č.1) – z plochy smíšené nezastavěného území (NS) v nezastavěném 
území na plochu zastavitelnou, s využitím umožňujícím bydlení v rodinném domě, tj. s ohledem na 
navazující plochy s rozdílným způsobem využití na plochu smíšenou obytnou – rekreační (SR). 

Jako náhrada za část nového vymezení zastavitelné plochy na části p.č. 3119/1, k.ú. 
Hejnice je zároveň součástí řešení Změny č.1 územního plánu návrh zmenšení zastavitelné plochy 
Z18 o adekvátní výměře (cca 900m2) – části pozemku p.č. 512/1, k.ú. Hejnice, tj. převedení do 
ploch „nezastavitelných“ zeleně přírodního charakteru (ZP). Změna č.1 ÚP Hejnice je invariantní. 
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B VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

 

B.1 VYMEZENÍ A VNITŘNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na vymezení a vnitřní členění řešeného území 
definované v ÚP Hejnice. 

B.2 KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

B.2.1 POLOHA A POSTAVENÍ HEJNIC V RÁMCI EU, ČR A KRAJE 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na územní vazby k okolním obcím ani na vztah 
obce k vyšší územním jednotkám definovaný v ÚP Hejnice. 

Změna č.1v dílčích rozvojových plochách neřeší aktivity přesahující hranice řešeného 
území ÚP Hejnice. 

B.2.2 PŘÍRODNÍ VZTAHY A VAZBY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na přírodní vztahy a vazby definované v ÚP 
Hejnice. 

B.2.3 SOCIOEKONOMICKÉ VZTAHY A VAZBY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na socioekonomické vztahy a vazby definované 
v ÚP Hejnice. 

B.2.4 DOPRAVNÍ VZTAHY A VAZBY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na dopravní vztahy a vazby definované v ÚP 
Hejnice. 

B.2.5 VZTAHY A VAZBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na vztahy a vazby technické infrastruktury 
definované v ÚP Hejnice. 

B.3 ODŮVODNĚNÍ ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 
NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR LK 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nepředstavuje záležitosti nadmístního významu, které 
nejsou řešeny v ZÚR LK. 
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C KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

C.1 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, VYHODNOCENÍ 
ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

C.1.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území (dále též ZÚ) bylo upraveno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění zpracovatelem 
Změny č.1 na základě doplňujících průzkumů a rozborů a aktuální katastrální mapy předané 
pořizovatelem zpracovateli (stav k 30.05.2019). 

Od 29.02.2016 (datum vymezení zastavěného území) Stavební úřad Hejnice identifikoval 
4 novostavby rodinných domů, z nichž jedna umístěná na zastavitelné ploše Z30 (SR) generuje 
úpravu zastavěného území. 

C.1.2 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nevyžaduje podle dohody učiněné s příslušnými dotčenými 
orgány při projednání Obsahu Změny č.1 vyhodnocení účelného využití zastavitelných návrhových 
ploch pro bydlení pro splnění požadavků ust. § 55 odst.4 stavebního zákona. 

Ke splnění formalistického požadavku pořizovatele odůvodnění cituje z předběžného 
vyhodnocení ze stanoviska pořizovatele k návrhu na pořízení Změny č.1 územního plánu Hejnice 
(č.j. PDMUFT 20064/2019), cit: 

„Změnou části pozemku navrhovatele p.č. 3119/1, k.ú. Hejnice o výměře cca 900 m2 
v místní části Ferdinandov z nezastavěného území na vymezenou zastavitelnou plochu budou 
vytvořeny předpoklady pro výstavbu umožňující realizaci záměru navrhovatele – tj. výstavbu 
jednoho rodinného domu (budoucí vymezení jednoho stavebního pozemku rodinného domu).  

Tím bude navázáno na kontinuitu územního plánování, neboť v předchozí ÚPD obce 
(ÚPNSÚ a jeho změnách), která byla platná do doby vydání nového ÚP Hejnice, byla Změnou č. 3 
ÚPNSÚ Hejnice vymezena zastavitelná plocha č. 3.19 s využitím obytné plochy – rodinné domy 
(Br) přibližně v témže územním rozsahu, kterého se týká předložený návrh na pořízení změny 
územního plánu.  

Zároveň jako kompenzace pro zachování vyváženého rozsahu zastavitelných ploch pro 
bydlení – části pozemku p.č. 3119/1, k.ú. Hejnice (dle KN druhu pozemku trvalý travní porost 
převážně vedeném ve IV. třídě ochrany ZPF) bude zrušena výměrou adekvátní část (o stejné 
výměře) územním plánem Hejnice vymezené zastavitelné plochy Z18 – část pozemku p.č. 512/1, 
k.ú. Hejnice (dle KN druhu pozemku trvalý travní porost, chráněném jako zemědělský půdní fond 
v I. třídě ochrany  ZPF), a převedena mezi plochy nezastavitelné. 

Pro prověření účelnosti uvedené změny také svědčí odlišné zatížení (omezení) obou 
dotčených pozemků p.č. 3119/1 a p.č. 512/1, k.ú. Hejnice limity využití území (např. OP vedení a 
zařízení elektrické distribuční sítě; zatížení hlukem z dopravy – blízkost železniční dráhy a její OP), 
a tedy s odlišným potenciálem rozvoje území. 

Hlavním cílem navržené změny je doplnění zastavitelné plochy pro bydlení, které 
uspokojuje primárně vlastní potřebu vlastníka dotčeného pozemku p.č. 3119/1 k.ú. Hejnice, který 
má zájem na části svého pozemku realizovat záměr výstavby rodinného domu. Záměr na změnu 
v území – p.č. 3119/1, k.ú. Hejnice při tom bezprostředně navazuje na vymezené zastavěné území 
místní části Ferdinandov, přiléhá k veřejně přístupné pozemní komunikaci, tedy předběžně 
v logické vazbě na existující zástavbu. 
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Rozsah změny je z hlediska celkového demografického vývoje a souvisejících územních 
podmínek marginální, nebude mít na něj podstatný vliv, pouze dílčím způsobem vytvoří územní 
předpoklady pro uspokojení vlastní potřeby žadatele a jeho rodiny a tím dílčím způsobem přispěje 
ke stabilizaci trvalého bydlení ve městě. Urbanistická koncepce není navrhovanou změnu 
podstatně měněna, neovlivní podstatně celkové prostorové ani funkční uspořádání území ani 
urbanistickou kompozici města.  

Tímto by změna měla naplnit cíle územního plánování: § 18 odst. 1 stavebního zákona, tj. 
vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích; § 18 odst. 2 stavebního zákona, tj. zajišťovat předpoklady pro udržitelný 
rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání 
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území, a za tímto účelem sledovat společenský a hospodářský potenciál obce.  

Dle ust. § 55 odst. 4 stavebního zákona lze další zastavitelné plochy změnou územního 
plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 
Z předloženého návrhu na pořízení změny územního plánu plyne podatelem deklarovaný zájem a 
záměr vlastníka dotčeného pozemku p.č. 3119/1, k.ú. Hejnice na části realizovat pro vlastní 
potřebu výstavbu rodinného domu. Tím je deklarována aktuální, avšak s ohledem na předchozí 
ÚPD obce dlouhodobě sledovaná potřeba vlastníka (podatele) na vymezení zastavitelné plochy 
uspokojující vlastní potřebu bydlení v obci (soukromý zájem). Legitimním veřejným zájmem obce 
pak zpravidla bývá účelné uspokojování takových potřeb bydlení pro své obyvatele (jeden z mnoha 
veřejných zájmů). Dle zjištění Stavebního úřadu Hejnice došlo v období od 29. 2. 2016 (datum 
vymezení zastavěného území) čtyři novostavby rodinných domů, z nichž jedna je umístěna na 
zastavitelné ploše Z30 (SR). Vzhledem k zanedbatelnému rozsahu výměry předloženého záměru 
na vymezení nové zastavitelné plochy změnou územního plánu vůči celku vymezených 
zastavitelných ploch územním plánem Hejnice a vzhledem k uvedeným skutečnostem lze tedy mít 
předběžně za to, že jsou dány předpoklady pro prokázání potřeby vymezení nové zastavitelné 
plochy. 

Upozorňujeme, že má-li změna územního plánu obsahovat návrh na vymezení nových 
zastavitelných ploch, musí být prokázána potřeba jejich vymezení. Případné vyřazení pozemků ze 
zastavitelných ploch i bez souhlasu vlastníka je bez náhrady za změnu v území možné jen za 
podmínek uvedených v § 102 stavebního zákona. 

Naplňování cílů a úkolů územního plánování bude podrobněji prověřeno a zohledněno 
v samotném procesu pořizování a zpracování Změny č. 1 územního plánu Hejnice.“ 

C.2 ODŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, 
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

C.2.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní vymezení ani organizaci řešeného území 

C.2.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

 SOCIÁLNÍ PILÍŘ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní vývoj počtu obyvatelstva, bytového fondu a 
občanského vybavení předpokládaný v ÚP Hejnice. 

Hlavním cílem Změny č.1 je především doplnění plochy pro individuální bydlení 
uspokojující vlastní potřebu vlastníka dotčených pozemků. Tato plocha byla obsažena 
v předchozím ÚP Hejnice a nedostatečnou aktivitou majitele se neprosadila do nového ÚP. Majitel 
má v úmyslu na ploše zřídit trvalé bydlení pro svou rodinu. 
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Záměry Změny č.1 ÚP Hejnice neovlivní demografické bilance, vylepšením územních 
podmínek pro rozvoj obytných ploch směřují ke stabilizaci trvalého bydlení ve městě. Změna č.1 
nevyvolává speciální požadavky na řešení vyplývající z demografických, sociálních a 
ekonomických údajů města a výhledů, nárůst počtu obyvatel není navrhován. 

 HOSPODÁŘSKÝ PILÍŘ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní vývoj zaměstnanosti a celkové ekonomické 
struktury města předpokládaný v ÚP Hejnice. 

 ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní vývoj klimatických poměrů, čistoty ovzduší, vod a 
půd a dalších složek životního prostředí předpokládaný v ÚP Hejnice. Navržená nová rozvojová 
plocha změny na pro individuální bydlení bezprostředně navazuje na zastavěné území města, 
neproniká do volné krajiny, nezasahuje specifické části dosud nezastavěného území (lesní okraje, 
údolní nivy, půdy I. a II. třídy ochrany,...). 

C.2.3 KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 

 HODNOTHODNOTY URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ, KULTURNÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní ochranu kulturních a civilizačních hodnot. 

Navržená zastavitelná plocha pro individuální bydlení Z1-Z1 není v kontaktu s historicky 
cennými objekty, které byly dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči prohlášeny za 
kulturní památky a zapsány do Ústředního seznamu kulturních památek Národního památkového 
ústavu v Praze, s architektonicky hodnotnými objekty památkového zájmu, které nejsou 
památkami, ale mají nespornou kulturně historickou hodnotu, dokladují stavební vývoj města a 
zasluhují respekt jako kulturní hodnoty obce, ani s územím s archeologickými nálezy. 

V řešeném území se nevyskytují region lidové architektury, historicky významné technické 
stavby, válečné hroby, další urbanistické hodnoty,…, které dotvářejí kulturní krajinu. 

Plocha není v kontaktu s ložisky nerostných surovin, poddolovanými územími a 
sesuvnými územími evidovanými v ÚP Hejnice.. 

Ochranná pásmo hřbitova byla novou legislativou zrušena. 

 PŘÍRODNÍ HODNOTY A ZDROJE 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní ochranu přírodních hodnot (obecná a zvláštní 
ochrana přírody a krajiny,..) specifikovanou v ÚP Hejnice. 

Navržená zastavitelná plocha pro individuální bydlení Z1-Z1 zasahuje do IV.zóny CHKO 
Jizerské Hory, (její zařazení do Změny č.1 bylo předjednáno se Správou CHKOJH). 

Plocha není v kontaktu s významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani vyhlášenými, 
památnými stromy, „ochranným pásmem“ lesa, lokalitami Natura 2000, MZCHÚ, prvky územního 
systému ekologické stability, záplavovým územím evidovanými v ÚP Hejnice. 

Plocha neovlivní vnímání významných přírodních dominant ani nenaruší výhledy 
z významných vyhlídkových bodů. 

Plocha Z1-Z1 je nově umístěna do zóny ochrany krajinného rázu E (sídelní enklávy v 
krajině), jejíž hlavní požadavky je svým určením pro výstavbu 1 RD schopna splnit: 

b chránit charakter tradiční rozptýlené zástavby v její typické struktuře, výšce, měřítku a 
proporcích, s včleněnými loukami, zahradami a rozptýlenou zelení, v blízkosti strmých 
svahů Jizerských hor nedoplňovat nové stavby, 

c umisťovat záměry s obdobnou kapacitou a intenzitou využití jako u existující zástavby, 
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d výrazně nezahušťovat rozptýlenou zástavbu v krajině, v rozptýlené zástavbě umožnit 
zejména výstavbu prokazatelně potřebnou pro ekologicky vhodné hospodaření na 
zemědělské půdě, 

e při umisťování zástavby posoudit vizuální působení v blízkých i dálkových pohledech na 
severní svahy Jizerských hor, novou zástavbou nepřevyšovat stávající objekty; 

f řešením nové zástavby rámcově respektovat charakteristické proporce a měřítko existující 
obytné zástavby, zejména půdorysné a hmotové členění zástavby, výšku, měřítko, polohu 
a usazení zástavby v terénu. 

 HODNOTY CIVILIZAČNÍ A TECHNICKÉ (LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ) 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 jsou dotčeny limity využití území stanovenými v ÚP Hejnice 
podle následující tabulky. 

Vysvětlivky k následující tabulce: 
X  označuje „střet“ s limitem (plocha do něj alespoň částečně zasahuje): 
UAN  území s archeologickými nálezy (ÚAN I a ÚAN II) 
CHKO JH-IV Chráněná krajinná oblast Jizerské hory - zóna 
MELIO  investice do odvodnění a závlah 
BONITA  půdy s třídou ochrany I - II 
OP LES  ochranné pásmo (50 m od okraje) lesa  
OP ELK  ochranné pásmo elektronické komunikace 
BP PLYN bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu 
OP SIL  ochranné pásmo silnic 
OP ŽEL  ochranné pásmo železniční dráhy (stav) 
OP ELE  ochranné pásmo vedení elektrizační soustavy 
OP VOD ochranné pásmo vodního zdroje 
OP LÉČ  ochranné pásmo přírodního léčebného zdroje 
ÚSES S  územní systém ekologické stability (stav) 
HLUK území potenciálně zasažené nadměrným hlukem z dopravy (izofona) a stabilizované výroby (100 m) 
MZCHÚ maloplošná zvláště chráněná území 
VKP významný krajinný prvek 
Pozn.: Nejedná se o úplný výčet dotčených limitů využití území, ale pouze o ty, které mají územní význam při 

rozhodování o vymezení ploch (neuvedeny např. ty, které pokrývají celé řešené území). 

Tab.: Konfrontace návrhových ploch s limity využití území – plochy zastavitelné 

OZNAČENÍ 
LIMITU / PLOCHY 
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K
P 

 

 

Z1-Z1 - IV - 4 - - - - - - - - - - - -   
Z1-Z2 - IV - 1 - - - - X X - - - X - -   

Z územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Frýdlant nevyplývají pro 
navržené plochy Změny č.1 žádná další omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných 
zájmů. 
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C.3 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE VČETNĚ URBANISTICKÉ 
KOMPOZICE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

C.3.1 URBANISTICKÁ KOMPOZICE 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 podstatně neovlivní urbanistickou koncepci ani kompozici 
města stanovenou v ÚP Hejnice. 

Nově navržená zastavitelná plocha pro individuální bydlení pod označením Z1-Z1 
neovlivní podstatně prostorové uspořádání části řešeného území Ferdinandov. To vyplývá i z jejího 
zařazení v předchozím ÚP Hejnice, přičemž k jejímu vyřazení v novém ÚP došlo díky formální 
nepozornosti majitele pozemku. 

Vzhledem k tomu, že urbanistická koncepce obsažená v platném ÚP není Změnou č.1 
zásadně měněna, SCHKO JH předběžně odsouhlasila navrácení plochy do platného ÚP 
v původním rozsahu cca 900m2. S ohledem na regulativ platného ÚP, který na příslušných 
plochách SR stanoví min. výměru stavebního pozemku na 1200m2, byla plocha Z1-Z1 zvětšena 
na tuto výměru včetně odpovídající náhrady redukcí plochy Z1-Z2 a takto zapracována do Změny 
č.1. 

Nově navržené umístění zastavitelné plochy smíšené obytné – rekreační (SR) pod 
označením Z1-Z1 a odpovídající zmenšení již dříve navržené plochy bydlení – v rodinných 
domech – městské a příměstské (BI) pod označením původně Z18- nově Z1-Z2 neovlivní 
podstatně základní uspořádání funkcí v řešeném území, které lze vzhledem k předešlému vývoji 
považovat za stabilizované. Plochy změn umožní posílení obytné funkce okrajových částí města, 
jejich flexibilní rozvoj a vzhledem k osobě žadatele (podnikatel) posílení životaschopnosti 
ekonomických aktivit. 

C.3.2 VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 podstatně neovlivní systém sídelní zeleně vymezený v ÚP 
Hejnice. 

Nově navržená zastavitelná plocha pro individuální bydlení pod označením Z1-Z1 o 
výměře 1200m2 výrazně nezmenší rozsah přírodní proluky oddělující skupiny rozptýlené zástavby 
části řešeného území Ferdinandov. Plocha je přimknuta k zastavěnému území tak, aby 
nezasahovala do přírodní deprese s počínající vodotečí. 

Náhradou původní zastavitelné plochy Z18 plochou Z1-Z2 s rozsahem zmenšeným o 
1200 m2 dochází k mírnému navýšení rozsahu ploch zeleně v přednádražním prostoru železniční 
zastávky Bílý Potok pod Smrkem. 

C.3.3 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Návrh Změny č.1 je vyvolán potřebami fyzické osoby – vlastníka dotčených pozemků, 
který má dlouhodobý zájem realizovat na p.p.č. 3119/1 v k.ú. Hejnice rodinný dům pro svou rodinu. 
V zájmu města je zajistit rozvoj území v souladu s požadavky i jednotlivých subjektů, pokud, jako 
v tomto případě, není v rozporu s veřejným zájmem a respektuje již dříve založenou urbanistickou 
strukturu, která byla potvrzena v platném ÚP Hejnice. 
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PLOCHY ZASTAVITELNÉ 
Číslo plochy dle Změny č.1 Z1-Z1 
katastrální území Hejnice 
Velikost plochy (m2) 1200 
Původní využití navrhované v ÚP Plocha smíšená nezastavěného území (NS) - stav 
Využití navrhované ve Změně č.1 Plocha smíšená obytná – rekreační (SR) - návrh 
Kapacita 1 RD 
Dopravní přístupnost po stávající místní komunikaci zpřístupňující stabilizované i rozvojové plochy 

místní části Ferdinandov 
Vytápění lokální s vlivy na ŽP odpovídajícími spalování zemního plynu  
Napojení na inženýrské sítě odkanalizování individuální ČOV nebo napojení novou uliční stokou do veřejné 

kanalizace, stávající vodovod a rozvody NN v místní komunikaci na hranici 
lokality, bez vlivu na koncepci ÚP 

Limity využití území CHKO Jizerské hory – IV zóna 
Poznámka nová zastavitelná plocha, rozšiřuje zastavitelné území 

 
Číslo plochy dle Změny č.1 Z1-Z2 
katastrální území Hejnice 
Velikost plochy (m2) 2077 
Původní využití navrhované v ÚP plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI) – návrh 

(plocha Z18 - 3277m2) 
Využití navrhované ve Změně č.1 plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI) – návrh 

(plocha Z1-Z2 – 2077n2) 
plochy zeleně-  přírodního charakteru (ZP) – stav 
plocha bez označení 1200m2 

Kapacita 2 RD 
Dopravní přístupnost shodné s původní plochou Z18 
Vytápění shodné s původní plochou Z18 
Napojení na inženýrské sítě shodné s původní plochou Z18 
Limity využití území OP nadzemního elektrického vedení, zasažení nadměrným hlukem z dopravy 
Poznámka zmenšení původní rozvojové zastavitelné plochy Z18 o 1200m2 jako kompenzace 

návrhu nové rozvojové plochy Z1-Z1 o výměře 1200m2 

C.3.4 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

Plochy přestavby se nenavrhují. 

C.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ 
PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 

C.4.1 OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k nízké kapacitě a možnostem regulativů 
územního plánu z hlediska umisťování zařízení OV do ploch pro bydlení neovlivní koncepci 
občanského vybavení stanovenou v ÚP Hejnice. 

C.4.2 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a umístění navržených ploch 
pro bydlení neovlivní koncepci veřejných prostranství stanovenou v ÚP Hejnice. Rozšířená plocha 
zeleně v přednádražním prostoru železniční zastávky Bílý Potok pod Smrkem může mít charakter 
veřejného prostranství. 

C.4.3 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní koncepci železniční dopravy stanovenou v ÚP 
Hejnice. Dochází k mírnému navýšení rozsahu ploch zeleně v přednádražním prostoru železniční 
zastávky Bílý Potok pod Smrkem. 
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Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní koncepci silniční dopravy stanovenou v ÚP 
Hejnice. 

Z hlediska silnic II. – III.třídy probíhajících řešeným územím nejsou s nimi plochy Změny 
č.1 v přímém kontaktu. 

Plochy Změny č.1 budu napojeny na stávající územně vymezené místní obslužné 
komunikace vesměs charakteru dopravně zklidněných historických cest s minimální zátěží, 
přičemž základní koncepce dopravy se nemění. 

V rámci Změny č.1 není zpracováno dopravně technické posouzení, které by určilo 
dostatečnost stávající i popř. navrhované komunikační sítě z hlediska stavebně-technického a 
dopravně-technického a zhodnotilo stavební stav staveb komunikací zvlášť pro cílový stav a 
staveništní dopravu…. Toto posouzení je příslušné až k následujícím fázím projektové přípravy, 
kdy jsou k dispozici relevantní podklady. 

Pozemní komunikace v řešeném území budou upraveny tak, aby umožnily zásah těžkou 
mobilní požární technikou a pro zastavitelné území bude zabezpečeno zásobování požární vodou 
minimálně v rozsahu požadovaném platnými předpisy o požární ochraně (např. ČSN 73 0873). 

Plocha Z1-Z1 se vzhledem k velikosti řešeného území a jeho dostatečnému pokrytí 
linkami veřejné dopravy osob (VDO) - autobusová i železniční doprava – vzhledem k její okrajové 
poloze nachází v přiměřené docházkové vzdálenosti k zastávkám VDO. 

Doprava v klidu na plochách individuálního bydlení bude řešena na vlastních pozemcích 
v garážích samostatné stojících nebo přistavěných k hlavním stavbám rodinných domů. 

Plocha Z1-Z1 je napojena na systém hlavních pěších tahů, nezasahuje však do 
multifunkčního turistického koridoru Nová Hřebenovka, turistických a cyklistických tras. 

Plocha Z1-Z2 je na základě kolize s izofonou stanovenou odborným odhadem potenciálně 
dotčena hlukem ze silnice II/290 a železniční zastávky Bílý Potok pod Smrkem. Proto je nutné 
v rámci ÚŘ prokázat při umisťování staveb pro bydlení podrobnějším výpočtem nebo měřením 
hluku dodržování hygienických limitů hluku i v chráněných venkovních prostorech. 

C.4.4 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní koncepci technické infrastruktury stanovenou 
v ÚP Hejnice. 

Zásobování vodou a odkanalizování rozvojové plochy pro bydlení, bude řešeno v 
návaznosti na koncepci ÚP v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, 
ÚP Hejnice neřeší detailně napojení jednotlivých rozvojových ploch. 

Případné individuální řešení odkanalizování bude řešeno vzhledem k možnosti vypouštění 
přečištěných vod do vodního toku malou domovní čistírnou. 

Pro likvidaci dešťových vod platí obecně závazná pravidla, pro jejichž respektování je 
vytvořen prostor stanovenou velikostí pozemků a návazností na nezastavitelné plochy. 

Z hlediska zásobování elektrickou energií je plocha Z1-Z1 umístěna v okrajové poloze 
avšak v dostatečné dostupnosti ke stávajícím NN rozvodům a VN trafostanicím. Požadavky na 
posílení stávajících případně návrh nových zařízení DS nebyly správcem zařízení - ČEZ 
Distribuce, a.s. dosud stanoveny. 

Z hlediska zásobování plynem je plocha Z1-Z1 kromě umístěna v okrajové poloze 
vzdálené od stávajících resp. v ÚP navržených plynovodních řadů. Změna č.1 předpokládá 
individuální řešení vytápění na bázi ekologicky srovnatelné se spalováním zemního plynu s tím, že 
prodloužení plynovodních řadů je možné, avšak neekonomické a nepředstavuje veřejný zájem,  

Z hlediska zařízení spojů jsou plochy Změny č.1 umístěny v okrajové poloze, vzhledem 
k možnostem bezdrátových technologií to není limitem pro zastavění plochy Z1-Z1. 
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Části ploch vymezených v ÚP Hejnice a dotčených Změnou č.1 se nalézají v OP 
elektrických vedení, protože jsou uvolňované resp. již zastavěné, nemá tento zásah praktický 
dopad. 

Hospodaření s odpady bude napojeno na stávající systém stanovený vyhláškou města 
Hejnic o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, na katastrálním území města. 

C.4.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k nízké kapacitě a rozmístění ploch pro bydlení 
neovlivní koncepci civilní ochrany města Hejnice, ÚP Hejnice se touto problematikou nezabývá. 

Podle obecných požadavků Ministerstva obrany ČR se Změnou č.1 z důvodu předběžné 
opatrnosti zapracovávají se obecné podmínky, pro které druhy staveb lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR (jev ÚAP 119): 
- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny), 
- stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, 

větrných elektráren apod.),  
- stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN,  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. 

třídy, objektů na nich, výstavba a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, 
čerpacích stanic PHM apod.,  

- nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů,  
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity,  
- zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady),  
- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní 

stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny,  
- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich 

rušení, 
- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich,  
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.,  
- stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným 

územím ČR – MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany),  
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit ČR-MO. 

C.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ 
VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH 
VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST 
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, 
REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A 
PODOBNĚ 

C.5.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení neovlivní koncepci uspořádání krajiny stanovenou v ÚP Hejnice. 

Neměněné podmínky pro využití ploch v rozsahu řešeného území byly už v platném ÚP 
stanoveny tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů ochrany přírody, krajiny a krajinného rázu a 
ekologické stability území. 

Změna č.1 respektuje platná znění zákonů ve vztahu k ochraně přírody, vodních zdrojů, 
ZPF, ploch určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a platné hygienické předpisy. 
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Z hlediska ochrany přírody v řešeném území byla navržená lokalita Z1-Z1 vyhodnocena 
z hlediska kontaktu s územími spadajícími do zákonem uvedených kategorií obecné i zvláštní 
ochrany přírody. 

Jsou respektovány významné krajinné prvky dle ust. §3 zákona – lesy, rašeliniště, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy; registrované významné krajinné prvky dle ust. §6 zákona, 
památné stromy i další krajinnou zeleň, např. remízy, sady, aleje, solitérní stromy atd.  

Plochy Změny č.1 jsou vymezeny s ohledem na ochranu hodnotné solitérní a skupinové 
zeleně. Při řešení návrhu Změny č.1 jsou respektovány přírodní a klimatické podmínky města, 
budoucí výstavbové záměry je nutné navrhnout s ohledem na zachování případně zlepšení 
krajinné kvality a různorodosti. 

Z důvodu ochrany krajinného rázu (§12 zákona) při projektování zástavby plocha Z1-Z1 
budou respektovány dochované přírodní, kulturní, historické a estetické hodnoty a zásady 
urbanisticko-ekonomického uspořádání v návaznosti na dochovanou strukturu a historický vývoj 
sídla. 

C.5.2 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ZMĚN V KRAJINĚ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nevymezuje nové ani nezasahuje do již vymezených ploch a koridorů změn 
v krajině. 

C.5.3 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení neovlivňuje vymezení ÚSES. 

Jsou respektovány stávající i navržené prvky územního systému ekologické stability - 
biokoridory, biocentra a interakční prvky. 

C.5.4 PROSTUPNOST KRAJINY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nesnižuje prostupnost krajiny. 

C.5.5 PROTIEROZNÍ A REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ V KRAJINĚ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení neznemožňuje protierozní a revitalizační opatření v krajině navržená v ÚP 
Hejnice. 

C.5.6 OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nezasahuje do koncepce ochrany před povodněmi stanovené v ÚP Hejnice. 

Plochy Změny č.1 jsou vymezeny mimo stanovaná i pozorovaná záplavová území. 

C.5.7 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH  

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení, resp. rekreaci nezasahuje do koncepce rekreace a cestovního ruchu stanovené 
v ÚP Hejnice. 
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C.5.8 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN  

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nezasahuje do koncepce dobývání ložisek nerostných surovin stanovené v ÚP 
Hejnice. 

C.6 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S 
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO 
ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ 
STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ 
STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 
18 ODST.5. STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ 
REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, 
STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH 
POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

C.6.1 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nevyžaduje změnu obecných podmínek a požadavků na plošné a prostorové 
uspořádání území. 

C.6.2 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU  

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nevyžaduje změnu základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

Zástavba nové rozvojové plochy pro bydlení Z1-Z1 bude respektovat podmínky zóny E 
(sídelní enklávy v krajině), do níž je umístěna. 

C.7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K 
ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT 

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření ani asanace se v rámci Změny č.1 
nenavrhují, jejími návrhy nejsou dotčeny ani veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření a asanace již navržené v ÚP Hejnice. 
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C.8 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE §5 
ODST.1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření ani asanace se v rámci Změny č.1 
nenavrhují, jejími návrhy nejsou dotčeny ani veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření a asanace již navržené v ÚP Hejnice. 

C.9 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 
ODST.6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
Kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona se nestanovují, protože 

posouzení vlivu Změny č.1 na EVL nebo ptačí oblast nebylo vypracováno. 
Navržené řešení kompenzačních opatření vychází z vyjádření orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu uplatněného v požadavcích odborných složek dotčeného orgánu 
Krajského úřadu Libereckého kraje k podnětu na zpracování Změny č.1 a spočívá v návrhu plochy 
Z1-Z2, kterou se v ÚP nahrazuje návrhová zastavitelná plocha Z18 v rozsahu zmenšeném o 
výměru plochy Z1-Z1 a nahrazuje stabilizovanou nezastavěnou plochou zeleně – přírodního 
charakteru (ZP) v souladu se současným stavem využití území. Konkrétní číselné údaje viz 
kapitola „D Vyhodnocení důsledků řešení Změny č.1 na ZPF a PUPFL“. 

C.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 
PROVĚŘENÍ 

Nové plochy a koridory územních rezerv se v rámci Změny č.1 nenavrhují, jejími návrhy 
nejsou dotčeny ani plochy a koridory územních rezerv již navržené v ÚP Hejnice. 

C.11 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

Nové plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 
parcelaci, se v rámci Změny č.1 nenavrhují. 

C.12 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM 
ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A 
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

Nové plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, se v rámci Změny č.1 nenavrhují, jejími návrhy nejsou dotčeny ani 
plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie, již navržené v ÚP Hejnice. 
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C.13 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 
REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU 
PODLE PŘÍLOHY Č.9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O 
REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU, NEBO NA ŽÁDOST, A U 
REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY 
PRO JEHO VYDÁNÍ 

Nové plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu, se v rámci Změny č.1 nenavrhují. 

C.14 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Územní plán Hejnice nestanoví pořadí změn v území standardním způsobem. Logická 
návaznost zástavby jednotlivých rozvojových i stabilizovaných ploch bude zajištěna na základě 
standardních podmínek pro využití ploch a výstavbu. 

C.15 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nezasahuje do plochy Y1 (kompoziční osa a náměstí v centru Hejnic), v níž 
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace staveb jen autorizovaný 
architekt. 

Změna názvu kapitoly byla provedena v souladu s aktuální legislativou. 
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D VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY Č.1 NA ZPF A PUPFL 
 

Vzhledem k tomu, že celkové zábory ZPF vyhodnocené v platném ÚP nejsou Změnou č.1 
zásadně měněny, OŽP KÚLK předběžně odsouhlasil navrácení plochy z předchozího ÚP Hejnice  
do platného ÚP v původním rozsahu cca 900m2. S ohledem na regulativ platného ÚP, který na 
příslušných plochách SR stanoví min. výměru stavebního pozemku na 1200m2, byla plocha Z1-Z1 
zvětšena na tuto výměru včetně odpovídající náhrady redukcí plochy Z1-Z2 (původní plocha Z30 
nebyla bilancována) a takto zapracována do Změny č.1. 

Plocha Z1-Z3, která řeší pouze zmenšení původní zastavitelné plochy Z30 o již 
realizovaný RD není předmětem vyhodnocení. 

Navrhované změny se nedotýkají ploch určených k plnění funkce lesa. Zde není dotčena 
ani povinnost postupu podle §14 odst.2 lesního zákona při dotčení pozemků do 50 m od lesa a 
nutnost dodržení bezpečné vzdálenosti zástavby od lesa (vzdálenost orientačně odpovídá výšce 
přilehlých lesních porostů v mýtním věku). 

Plochy Změny č.1 jsou vymezeny mimo pozemky s provedenými meliorace drenážních 
vod, pozemky s výskytem erozních jevů i pozemky potencionálně takto ohrožené, neomezují 
prostupnost krajiny. 

D.1 SOUHRNNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE MĚSTA HEJNIC (KÓD 564117) 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na souhrnné statistické údaje města Hejnic. 

D.2 FUNKČNÍ ČLENĚNÍ PLOCH 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na stanovené funkční členění ploch. 

Předmětem následného vyhodnocení NEJSOU (v intencích metodického doporučení 
MMR, MŽP a ÚÚR „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v 
územním plánu“, 7/2011): 

- plochy a koridory územních rezerv – v Změně č.1 se nevyskytují, 
- plochy bydlení v zastavěných územích – v Změně č.1 se NOVĚ nevyskytují, 
- plochy záborů do výměry 2 000 m2 v zastavěných územích bez ohledu na funkci – 

v Změně č.1 se nevyskytují,, 
- plošné požadavky pozemků ZPF na nutnou realizaci ÚSES – v Změně č.1 se nevyskytují. 

Záměry urbanistického řešení Změny č.1 se netýkají záboru lesních pozemků. 

Předmětem vyhodnocení nejsou bilance záměrů na meliorovaných plochách (zde 
výhradně plošným drenážním odvodněním) – v Změně č.1 se nevyskytují. 

D.3 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF 

D.3.1 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA SLOŽKY PF 
– DLE ZÁKLADNÍCH DRUHŮ POZEMKŮ, OCHRANA ZPF, MELIORACE 

Tab.: Plochy zastavitelné 
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Z1-Z1 SR 0,1200 0,1200 0 0 0,1200 0 0 0 0 0 0,1200 0 0 
Z1-Z2 BI -0,1200 -0,1200 0 0 -0,1200 0 0 -0,1200 0 0 0 0 0 

celkem 0 0 0 0 0 0 0 -0,1200 0 0 0,1200 0 0 

 Plochy přestavby se nenavrhují 
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D.3.2 SOUHRNNÉ A STATISTICKÉ ÚDAJE PLOŠNÝCH POŽADAVKŮ NA ZPF 

 REKAPITULACE HODNOCENÝCH ZÁBORŮ ZPF DLE STRUKTURY 
ZÁKLADNÍCH DRUHŮ POZEMKŮ [ha, %]  

 zábory ZPF 
celkem 

z toho 
orná půda zahrady, ovoc. sady TTP 

zastavitelné 0 0 0 0 

přestavby 0 0 0 0 
celkem ř.ú. -0,0050 0 0 0 
podíl záborů ZPF dle kultur 100,00 % 0 0 100,00 % 

 REKAPITULACE HODNOCENÝCH ZÁBORŮ ZPF DLE TŘÍD OCHRANY 
[ha, %]  

 
zábory ZPF 

celkem 
zábory ZPF dle tříd ochrany 

I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída 
zastavitelné 0 -0,1200 0 0 0,1200 0 
přestavby 0 0 0 0 0 0 
celkem ř.ú. 0 -0,1200 0 0 0,1200 0 

Ochrana ZPF vyplývá z legislativních ustanovení, avšak v podmínkách řešeného území 
zařazeného do LFA (dle Nařízené Vlády ČR č. 75/2007 Sb.) s výrazným útlumem zemědělské 
prvovýroby, a současným i odůvodněně očekávaným trendem opouštění zemědělské půdy ve 
prospěch jiných činností a funkcí, je tento legislativní územní limit však spíše teoretický.  

Ochrana pozemků ZPF je rovněž mnohdy velmi iluzorní vzhledem ke stavu katastru 
nemovitostí, resp. k pomístním nesouladům aktuálních druhů pozemků s jejich druhovým 
evidenčním zatříděním. V katastru nemovitostí jsou často v zemědělských pozemcích evidovány 
již jiné druhy pozemků vymykající se zemědělskému využívání, a to současnému i 
potencionálnímu. I přes tyto skutečnosti je tento limitující prvek v návrzích urbanistického řešení 
patřičně zohledněn. 

 REKAPITULACE HODNOCENÝCH ZÁBORŮ ZPF NA POZEMCÍCH 
MELIOROVANÝCH DRENÁŽNÍM ODVODNĚNÍM [ha, %] 

Plochy Změny č.1 jsou vymezeny mimo kontakt s meliorovanými plochami (zde výhradně 
plošným drenážním odvodněním). 

 SOUHRNNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE HODNOCENÝCH ZÁBORŮ PF 
CELKEM PLOŠNÉ POŽADAVKY NA PŮDNÍ FOND 0 ha tj. 100,00 % tj. 0,00 % z Σ výměry ŘÚ 
Σ plochy požadavků na zábor zemědělské půdy 0 ha 100,00 % 0,00 %
Σ plochy požadavků na změny na nezemědělské půdě 0 ha 0 0,00 % 
(z toho zábory PUPFL – viz násl. kapitola) 0 ha 0 (0 % z Σ výměry PUPFL) 

 

Celková plocha záborů ZPF 0 ha tj. 100,0 % tj. 0,00 % z Σ 
výměry ŘÚ 

tj. 0,00 % z Σ 
výměry ZPF  

z toho orná půda 0 ha  0 % 0 % 0 % tj. 0 % z Σ výměry orné půdy 

z toho zahrady + ov. sady 0 ha 0 % 0 % 0 % tj. 0 % z Σ výměry zahrad + 
ov.sadů 

z toho TTP (louky a pastviny) 0 ha 100,00 % 0,00 % 0,00 % tj. 0,00 %% z Σ výměry TTP 
Pozn.: bližší údaje viz sumáře jednotlivých kapitol. 

D.4 ODŮVODNĚNÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA SLOŽKY 
PŮDNÍHO FONDU - ZPF (TŘÍDY OCHRANY), NZP A PUPFL 

D.4.1 ODŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY ZPF 
Záborové lokality byly do návrhu Změny č.1 zapracovány na základě stanoviska 

příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 

Obecně jsou respektovány zásady ochrany ZPF ve smyslu zák.č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vlastní lokalizace nové 
rozvojové plochy vyžadující nové zábory ZPF t.j. lokalita Z1-Z1 je řešena se snahou o co nejmenší 
narušení organizace ZPF. Lokality je navrhována k vynětí ze ZPF v nezbytně nutném omezeném 
rozsahu a ve smyslu §4 zákona o ochraně ZPF nedojde využitím této lokality k: 
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- k narušení organizace zemědělského půdního fondu, 
- k  narušení hydrologických a odtokových poměrů, 
- k narušení sítě zemědělských účelových komunikací, 
- ke vzniku nežádoucích proluk, 
- ke vzniku ztíženě obdělávatelných pozemků, 
- ke ztížení prostupnosti krajinou. 

D.4.2 ODŮVODNĚNÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL 

Plochy Změny č.1 jsou vymezeny mimo zásah do PUPFL. 

 



Územní plán Hejnice – Změna č.1 odůvodnění 

 20 

E VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S NADŘAZENÝMI DOKUMENTY 
 

E.1 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE ČR 

Politika územního rozvoje ČR byla schválena vládou ČR usnesením č. 929 dne 
20. 7. 2009. V současnosti je platná Politika územního rozvoje České republiky ve znění 
aktualizace č. 1, 2 a 3. Jejich obsah se věcně ani územně řešení Změny č. 1 netýká. 

Území obce Hejnice není zahrnuto do rozvojové oblasti ani rozvojové osy tzn. území, 
v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené 
požadavky na změny v území. 

V PÚR ČR byla vymezena specifická oblast SOB7 Krkonoše-Jizerské hory a to, mimo 
jiné, i na jižní části území obcí v ORP Frýdlant. V ZÚR LK (vydaných v roce 2011) byla tato 
specifická oblast upřesněna mimo území obcí ORP Frýdlant a správní území ORP Frýdlant je 
řešeno samostatně vymezenou specifickou oblastí SOB Frýdlantsko. V probíhajícím procesu 
pořízení Aktualizace ZUR LK č. 1 je území celé obce Hejnice již navrženo k zařazení do specifické 
oblasti SOB7. 

V rámci ÚP Hejnice jsou vytvářeny územní podmínky pro rozvoj takových aktivit, které 
budou v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny a budou využívat lidský, ekonomický i 
přírodní potenciál území. Jsou vytvářeny podmínky zejména pro rozvoj měkkých forem rekreace s 
ohledem na možnost celoročního využití a územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti 
území a zlepšení technické a dopravní infrastruktury. 

Změnou č.1 se tato koncepce nemění. 

Článek 14 

Změna č.1 v souladu s článkem 14 APÚR ČR ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. 

Změna č.1 doplněním proluky stavebním pozemkem pro jeden RD zachovává ráz 
jedinečné urbanistické struktury území spočívající ve stabilizaci nezastavitelných pásů zeleně 
pronikajících do hloubi zastavěného území a postupném ředění stavební struktury směrem 
k jejímu okraji rozptylujícímu se v prostoru příměstské krajiny. 

Změna č.1 posílením výstavby v části Ferdinandov podporuje polycentrickou strukturu 
osídlení vzniklou sloučením historických obcí, přiměřeně chrání a zároveň využívá pro rekreaci 
jedinečnou podhorskou kulturní krajinu – hodnoty, které jsou výrazem identity území, jeho historie 
a tradice. 

Změna č.1 prosazuje ochranu hodnot území s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Změna č.1 návrhem nové zastavitelné plochy přiměřeného rozsahu v symbióze 
s nezastavěným územím zabraňuje upadání okrajových venkovských částí města pronikajících do 
příměstské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Článek 14a 

Změna č.1v souladu s článkem 14a APÚR ČR řeší městské území, přitom přiměřeně 
zohledňuje požadavky na přiměřený rozvoj primárního sektoru, ochranu půdního fondu a 
ekologické funkce krajiny. 

Požadavky článku 14a se primárně týkají venkovského území. Město Hejnice se nachází 
v městském území (viz ZÚR LK), proto zde není podstatně rozvíjen primární ekonomický sektor. 
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S ohledem na velikost města, charakter příměstské krajiny, množství srážek, průměrné 
roční teploty a celkové půdní podmínky, které jsou na hranici efektivnosti, a kdy jsou veškeré 
zdejší zemědělské pozemky dle Nařízení vlády ČR č. 75/2007 Sb. řazeny do zemědělsky méně 
příznivých oblastí (LFA - Less Favoured Areas), bude mít zemědělská činnost význam především 
pro zachování údržby ploch a krajiny, tvořících rekreační předpolí obytného území přiměřeně 
expandujícího ke krajinnému zázemí města. 

Změna č.1 zastavěním pouze části pozemkové parcely v proluce respektuje hospodářské 
a rekreační využívání zemědělských pozemků. 

Změna č.1 připisuje nezpochybnitelný význam uplatnění systému ploch sídelní zeleně a 
zachování ekologické funkce krajiny vedle do řešeného území zasahujícího zvláště chráněného 
velkoplošného území (CHKO JH) a vymezených prvků ÚSES – plochy přírodní. 

Článek 15 

Změna č.1 v souladu s článkem 15 APÚR ČR předchází při změnách nebo vytváření 
urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost 
obyvatel rovnoměrným urbanizačním rozvojem všech městských částí. 

Zachovávaná urbanistická koncepce při zastoupení všech funkčních složek v daném 
smyslu připravuje územní podmínky pro zvyšování kvality života obyvatel a rozvoj hodnot území, 
zejména: 

rozvojem kvalitního bydlení a volnočasových aktivit, 

zamezením vzniku tzv. sociálně vyloučených lokalit, 

podmíněním vymezení stabilizovaných i rozvojových ploch zajištěním dostatečné veřejné 
infrastruktury a zeleně. 

Článek 16 

Změna č.1 v souladu s článkem 16 APÚR ČR při stanovení způsobu využití území 
upřednostňuje komplexní řešení a konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území v 
kontextu vlivů širších územních souvislostí před uplatňováním jednostranných hledisek a 
požadavků, které by ve svých důsledcích mohly zhoršit stav i hodnoty území. 

Vymezení uspořádání území a stanovené podmínky pro jeho využívání zohledňují 
požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a ochrany a rozvoje přírodních a kulturních hodnot 
území. 

To se promítá v dílčí restrukturalizaci zastavitelných ploch na území města 
se zachováním vyváženého zastoupení veřejné infrastruktury vč. ploch veřejných prostranství a 
sídelní zeleně ve všech částech řešeného území. 

Soustavné a koordinované komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání 
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území v mezích limitů využití území, zjištěných v ÚAP a doplňujících průzkumech a rozborech, 
bylo stanoveno s ohledem na záměry rozvoje obce i všech partnerů, kteří jej ovlivňují a podílejí se 
na něm. 

Koncepce územního rozvoje v ÚP směřující k vyváženým územním podmínkám, které 
umožní zvyšování kvality života obyvatel území při rozvoji jeho hodnot je v souladu s určením a 
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v nadřazené ÚPD - APÚR ČR, ZÚR LK. 

Článek 16a 

Změna č.1 v souladu s článkem 16a APÚR ČR při drobné úpravě základní koncepce 
rozvoje území a jednotlivých koncepcí (urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a 
koncepce uspořádání krajiny) vychází z principů integrovaného rozvoje území, založeného na 
základě komplexního posouzení prostorových, odvětvových a časových hledisek v rozvoji území a 
v souvislostech vztahů a vazeb města na širší území. 

Změna č.1 respektuje požadavky na plnění úlohy města v širším území i rozvojové 
dokumentace zabývající se rozvojem města a jeho okolí. 
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Změna č.1 v urbanistické koncepci integruje zastavěné území a zastavitelné, nezastavěné 
a nezastavitelné plochy do jednoznačně vymezených celků v logické provázanosti funkcí bez 
možnosti zakládání odloučených a nefunkčních útvarů. 

Změna č.1 využívá k zajištění dostupnosti řešeného záměru dopravní infrastruktury v 
upravené kategorizaci vnitřní komunikační sítě s průchodností silničních tras v dopravních vazbách 
na sousední sídelní útvary v rámci spádového obvodu. 

Změna č.1 dílčí doplněním systémů technické infrastruktury návazně na systémy 
nadmístního významu zajišťuje likvidaci odpadních vod, zásobování vodou a energiemi, 
dimenzování veřejné infrastruktury zohlední nároky všech uživatelů území. 

Změna č.1 respektováním propojení systému veřejných prostranství zajišťuje spojitost 
všech městských částí a jejich dostupnost, možnosti setkávaní obyvatel a trávení jejich volného 
času. 

Změna č.1 převzetím koncepce ochrany obyvatelstva v území s minimem nebezpečných 
antropogenních aktivit sleduje zejména snížení rizik ohrožení území a jeho obyvatel povodněmi. 

Změna č.1 respektováním koncepce uspořádání krajiny chrání hodnoty území a 
zohledňuje vazby na specifické oblasti. 

Změna č.1 respektováním přiměřeného uplatnění míry flexibility při stanovení podmínek 
pro využívání území usnadní operativní rozhodování o změnách v území. 

Rozvoj území respektuje specifika území, provázanost soukromých a veřejných zájmů na 
rozvoji území a principy udržitelného rozvoje. 

Článek 17 

Změna č.1 v souladu s článkem 17 APÚR ČR respektuje v území podmínky pro eliminaci 
důsledků náhlých hospodářských změn ochranou zastavitelných ploch pro vytváření široké 
nabídky pracovních příležitostí. 

Změna č.1 doplňuje na základě demografického odhadu dalšího vývoje populace a 
bytového fondu vhodnou dílčí zastavitelnou plochu pro bydlení a respektuje maximálně dosažitelný 
rozsah ploch pro výrobní aktivity a občanské vybavení, které mohou být nabídnuty zájemcům 
o investice a budou v daném území zdrojem nových pracovních příležitostí. 

Změna č.1 současně chrání hodnoty území a respektuje vymezení pozemků nezbytných 
pro vytvoření souvislých ploch veřejné zeleně a parků přístupných každému bez omezení. 

Článek 18 

Změna č.1 v souladu s článkem 18 APÚR ČR a ZÚR LK respektuje úlohu města v sídlení 
struktuře (centrum mikroregionálního významu) ve spádovém obvodu centra osídlení Frýdlant, 
posílením urbanizace Ferdinandova respektuje územní podmínky posílení partnerství mezi 
městským a venkovským prostorem i ve smyslu zlepšení jejich konkurenceschopnosti. 

Změna č.1 respektováním kapacit občanského vybavení, pracovních příležitostí při 
zlepšování jejich dopravní dostupnosti z okolních obcí spádového obvodu centra osídlení pro 
individuální i veřejnou dopravu zachovává předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a 
venkovskými územími (oblastmi). 

Změna č.1 v návaznosti na historické utváření města zachovává a rozvíjí polycentrické 
uspořádání zdrojů pracovních příležitostí a veřejné infrastruktury tak, aby byly optimálně dostupné 
ze všech městských částí vhodným využitím stávajících a návrhem zastavitelných ploch pro rozvoj 
bydlení. 

Změna č.1 vycházejíc z návrhu výhledové velikosti ÚP zohledňuje vliv suburbanizačních 
tendencí vedoucích k nestandardnímu rozvoji příměstských sídel v regionu. 

Článek 19 

Změna č.1 v souladu s článkem 19 APÚR ČR respektuje – neovlivňuje územní 
předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch – tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského a jiného původu. 
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Změna č.1 koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území a omezuje negativní 
důsledky urbanizace pro udržitelný rozvoj území, hospodárně využívá zastavěné území uvážlivým 
návrhem dostavby a revitalizace území, zajišťuje ochranu nezastavěného území, zejména 
zemědělské půdy, a zachování sídelní zeleně včetně minimalizace její fragmentace. Zábor 
nezastavěného území omezuje na odůvodněné minimum odvozené z demografického odhadu 
dalšího vývoje obyvatel města. 

Změna č.1 při úpravě urbanistické koncepce respektuje kvalitu bytového fondu ve 
znevýhodněných městských částech, rozvojovou plochu vymezuje v souladu s požadavky na 
kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu, přičemž plné uspokojení 
demografických požadavků je v zájmu omezení negativních důsledků suburbanizace pro udržitelný 
rozvoj území. 

Článek 20 

Změna č.1 v souladu s článkem 20 APÚR ČR respektuje veřejné zájmy – umisťuje 
rozvojový záměr, který by mohl významně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně konfliktní 
lokality. 

Změna č.1 důslednou ochranou zvláště chráněných území, lokalit obecné ochrany 
přírody, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a 
nerostného bohatství, územní stabilizací ÚSES respektuje a rozvíjí biologickou rozmanitost a 
kvalitu přírodního a životního prostředí. 

Změna č.1 při snaze o zachování fragmentace postupně zahušťovaného a rozšiřovaného 
zastavěného území souvislými pásy sídelní zeleně zodpovědně řeší na jeho okrajích dilema 
zásahu do krajinného rázu na horských úbočích nebo do zemědělského půdního fondu. 

Změna č.1 řešením koncepce krajiny v návaznosti na funkční a prostorové regulativy 
ploch přispívá k udržení ekologické stability a ke zvyšování a udržování rozmanitosti příměstské a 
venkovské krajiny, vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality a 
typy krajiny a vytváří podmínky pro udržitelné využití přírodních zdrojů: 

 respektováním vymezení prvků ÚSES, 
 respektováním krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, 
 respektováním existujících ucelených krajinných útvarů v nezastavěných územích, 
 zajištěním ekologických funkcí krajiny v ostatní volné krajině, 
 respektováním účelného propojení systémů sídelní a krajinné zeleně, 
 zvyšováním intenzity využití zastavěného území a vymezením zastavitelných ploch pouze 

v logických vazbách na existující zástavbu, 
 účelným snižováním intenzity využití zastavitelných ploch v okrajových příměstských 

částech území města pro harmonický přechod zástavby do volné krajiny, 
 respektováním požadavků na zvýšení retenční schopnosti krajiny stanovením intenzity 

zástavby, 
 respektováním veřejně prospěšných staveb, podporujících dodávky kvalitní pitné vody a 

nakládání s odpadními vodami, 
 respektováním migrační prostupnosti územím i vodními toky pro vodní organismy při 

průchodu zastavěným územím a zastavitelnými plochami v účelné návaznosti na souvislé 
krajinné území (zejména zalesněné vrcholy a údolní nivy vč. zachování existujících 
mokřadů). 

Článek 20a 

Změna č.1 v souladu s článkem 20a APÚR ČR zachovává podmínky pro zajištění 
migrační prostupnosti pro volně žijící živočichy a pro člověka zejména při umístění zastavitelné 
plochy. 

Prostupnost území obce pro obyvatele a návštěvníky bude zajištěna sítí pozemních 
komunikací, zejména prostřednictvím ploch vymezených v ÚP: 

 plochy dopravní 
 plochy veřejných prostranství 
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Prostupnost území z pohledu rekreačních aktivit je zajištěna vymezením veřejně 
přístupných pásů sídelní zeleně. 

Prostupnost území je zajištěna i prostřednictvím dalších místních komunikací, např. 
zvykových tras pro volný neorganizovaný pohyb krajinou, které nejsou s ohledem na měřítko 
dokumentace v ÚP vymezeny, ale budou zohledněny v návrzích následně pořizovaných územních 
studií. 

Prostupnost a přístupnost území v zájmech ochrany přírody je regulována obecně 
platnými legislativními ustanoveními. 

Článek 21 

Změna č.1 v souladu s článkem 21 APÚR ČR respektuje a chrání před zastavěním 
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně zejména v místech, 
kde je krajina negativně poznamenána lidskou činností (zahrádky v nivách vodních toků), s cílem 
zachování souvislých pásů nezastavěného území, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé 
rekreace, protipovodňové ochrany, rozvoje lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Článek 22 

Změna č.1 v souladu s článkem 22 APÚR ČR respektuje územní podmínky pro rozvoj a 
využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu při zachování a rozvoji hodnot území. 
Sportovně rekreační využívání území ve výhodných přírodních podmínkách, propojení rekreačně 
atraktivních míst pěšími, cyklistickými a lyžařskými trasami a stezkami aj. má dlouhou tradici a 
řadu zařízení, která budou respektována a rozvíjena. 

Změna č.1 zachovává hodnoty území (přírodní zázemí Jizerských hor, stavební struktura, 
veřejné vybavení města) pro rekreaci, vytváří podmínky pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika). 

Změna č.1 respektováním stabilizace kostry veřejných prostranství a neměnností 
funkčních regulativů podporuje propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu turistickými 
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Článek 23 

Změna č.1 v souladu s článkem 23 APÚR ČR podle místních podmínek respektuje 
dostupnost území a zkvalitňování dopravní a technické infrastruktury při zachování prostupnosti 
krajiny a minimalizaci rozsahu fragmentace krajiny. Trasa II/290 je ve své poloze stabilizována a 
hledání adekvátní náhrady v řešeném území v dostatečném odstupu od obytné zástavby není 
předmětem Změny č.1.. 

Změna č.1 využívá urbanistické koncepce, která zmírňuje vystavení obytných zón 
nepříznivým účinkům tranzitní silniční dopravy, (koridor železniční dopravy je v území 
stabilizován). Plocha pro novou obytnou zástavbu je vymezena v dostatečném odstupu od 
vymezených koridorů pro nové úseky silnic II. – III. třídy tak, aby byla zajištěna průchodnost území 
pro dopravní stavby a minimalizováno možné nežádoucí působení negativních účinků provozu 
dopravy na veřejné zdraví obyvatel. 

Změna č.1 respektuje omezení využívání stabilizovaných i rozvojových ploch vyplývající 
z navržené koncepce dopravní infrastruktury, čímž předchází zneprůchodnění území pro dopravní 
stavby i možnému nežádoucímu působení účinků dopravy na veřejné zdravé obyvatel. 

Článek 24 

Změna č.1 v souladu s článkem 24 APÚR ČR respektuje územní podmínky pro 
zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním veřejné osobní dopravy vč. kolejové 
zejména uvnitř kapacitních obytných a rozvojových zón, novou výstavby posuzuje i s ohledem na 
to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury. 

Změna č.1 respektováním reorganizace základní dopravní kostry, zejména stabilizace 
dopravních ploch a kostry veřejných prostranství podporuje environmentálně šetrné formy dopravy 
(železniční, cyklistickou, pěší). 
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Článek 24a 

Změna č.1 v souladu s článkem 24a APÚR ČR respektováním urbanistické koncepce 
podporuje existující přiměřenou promíšenost funkční struktury města v kvalitním přírodním 
prostředí a v optimálních vazbách bydliště – pracoviště – rekreace. Zóny soustředěných 
ekonomických aktivit (nosné kapacity hospodářského potenciálu na území města) jsou 
stabilizovány v přímých vazbách na kapacitní komunikace. 

Změna č.1 nenarušuje podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované 
výrobní činnosti na bydlení. Kapacitní výrobní provozy (potenciálně rušivé) budou nadále rozvíjeny 
na rozvojových plochách výroby a skladování vybavených odpovídající dopravní a technickou 
infrastrukturou. 

K využití rozvojových ploch pro bydlení na pozemcích v kontaktu se stabilizovanými 
plochami výroby a skladování a plochami dopravní infrastruktury nedochází. 

Článek 25 

Změna č.1 v souladu s článkem 25 APÚR ČR respektováním realistického očištění koryt 
hlavních vodotečí od zastavěných a zastavitelných ploch vytváří územní podmínky pro preventivní 
ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. 

Změna č.1 respektováním územní ochrany pozemků potřebných pro umísťování staveb a 
opatření na ochranu před povodněmi, v navržené funkční struktuře chrání území určená k řízeným 
rozlivům povodní, uvolnění průtočných profilů koryt vodotečí (náplavy, dřevinné nálety, teplovody 
apod.). 

Změna č.1 stabilizací nezastavitelných ploch vytváří podmínky pro zvýšení přirozené 
retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy 
k umělé akumulaci vod, ve vodohospodářské koncepci vytváří podmínky pro zadržování, 
vsakování i využívání dešťových vod v zastavěných územích a zastavitelných plochách jako zdroje 
vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

Změna č.1 respektováním koncepce ÚP vytváří podmínky pro zadržování, vsakování 
vody i využívání dešťových vod s cílem zmírňování účinků povodní. 

Článek 26 

Změna č.1 v souladu s článkem 26 APÚR ČR nevymezuje zastavitelné plochy 
v záplavových územích a neumisťuje do nich veřejnou infrastrukturu. I přes existenci území 
s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod, není požadováno vymezení zvláštních 
zastavitelných ploch pro přemístění zástavby z těchto území. 

Článek 27 

Změna č.1 v souladu s článkem 27 APÚR ČR při respektování reorganizace základní 
dopravní kostry a doplnění koridorů inženýrských sítí koordinuje umísťování veřejné infrastruktury 
v území, s ohledem na účelné využívání území v souvislostech řešeného území a systémů širšího 
území. 

Změna č.1 respektuje existující systémy technické infrastruktury a rozvíjí je pouze dílčím 
připojením navržené lokality v provázané výkonné a spolehlivé síti – hlavní kanalizační stoky do 
ČOV Hejnice. 

Článek 28 

Změna č.1 v souladu s článkem 28 APÚR ČR respektuje územní podmínky pro zajištění 
kvality života obyvatel též v zohlednění nároků vývoje území ve všech potřebných dlouhodobých 
souvislostech – vždy v souladu veřejných i soukromých zájmů v území. 

Změna č.1 zohledňuje nároky dalšího vývoje území respektováním příslušných koridorů 
územních rezerv, zvláštní pozornost věnuje rozvoji veřejné infrastruktury. 
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Článek 29 

Změna č.1 v souladu s článkem 29 APÚR ČR zohledňuje nároky návaznosti různých 
druhů dopravy (silniční, kolejová, motorová, bezmotorová) v systémech efektivní nákladní i 
integrované veřejné osobní dopravy, respektováním návrhu reorganizace dopravní kostry města 
umožní účelné propojení ploch hlavních funkcí. 

Změna č.1 respektuje podmínky pro rozvoj dostupného systému mobility všech uživatelů 
území včetně podmínek pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest s 
doprovodnou zelení, která poskytne obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území s 
minimálními dopady na kvalitní životní prostředí. 

Článek 30 

Změna č.1 v souladu s článkem 30 APÚR ČR respektuje komplexní návrh technické 
infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod tak, aby splňovala požadavky 
na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Článek 31 

Změna č.1 v souladu s článkem 31 APÚR ČR respektováním funkčních regulativů i v 
koncepci rozvoje technické infrastruktury vytváří územní předpoklady pro rozvoj decentralizované, 
efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů šetrných k životnímu prostředí. 

Jedná se o podmínky pro potenciální výstavbu malých vodních elektráren v rámci 
přípustného využití ploch vodních a vodohospodářských a pro výstavbu fotovoltaických elektráren 
v rámci podmíněně přípustného využití všech zastavitelných ploch. 

Článek 32 

Změna č.1 v souladu s článkem 32 APÚR ČR respektováním urbanistické koncepce a 
stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (stabilizovaných, 
přestavbových i návrhových) zachovává nástroj pro optimální řízení ochrany a rozvoje zástavby, 
účinné veřejné infrastruktury a zdravého prostředí ve funkční a prostorové struktuře města. 

Změna č.1 posoudila kvalitu bytového fondu a prověřila předpoklady pro zlepšení městské 
struktury a kvality obytného prostředí. Respektováním odstranění monofunkčnosti a optimální 
promíšenosti ve funkčním uspořádání ploch, vymezení struktury městských center a podpory 
propojení urbanizovaných ploch na volnou příměstskou krajinu posílí ztotožnění obyvatel s 
obytným prostředím a prevenci sociálně patologických jevů. 

E.2 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POŽADAVKY ÚPD VYDANÉ 
KRAJEM 

 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE (ZÚR LK) 

O vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále ZÚR LK) rozhodlo 
zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 466/11/ZK dne 13. 12. 2011. ZÚR LK byly následně 
vydány formou opatření obecné povahy dne 21. 12. 2011 a dne 22. 01. 2012 nabyly ZÚR LK 
účinnosti. V současné době je zpracovávána Aktualizace č.1 ZÚR LK (návrh pro opakované 
společné jednání), jejíž zásadní dopad na řešené území se neočekává. 

ZÚR LK rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s APÚR ČR a určují strategii 
pro jejich naplňování, koordinují územně plánovací činnost obcí, zejména stanovují základní 
uspořádání území kraje, hlavní koridory dopravy, technické infrastruktury a územních systémů 
ekologické stability, vymezují významné rozvojové plochy a další území speciálních zájmů, 
vymezují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. 

Změna č.1 je nepodstatnou změnou ploch vymezených pro bydlení. 

Ve Změně č.1 byly přiměřeně zohledněny v souladu s jejím rozsahem a charakterem 
řešeného území zohledněny krajské priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje. 
Změnou č.1 se zejména vytváří územní předpoklady pro rozvoj trvalého bydlení.  
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ZÚR LK nevymezují na území obce Hejnice rozvojové oblasti ani rozvojové osy 
nadmístního významu. 

Území obce Hejnice je zahrnuto do specifické oblasti nadmístního významu SOB4 
Frýdlantsko, kde jedním z hlavních cílů je zajištění územních podmínek a podpora řešení 
směřujících k maximálnímu využití místních zdrojů a socioekonomickému rozvoji území pro 
zlepšení nepříznivého stavu v prostorově odlehlém pohraničním území.  

Změna č.1 respektuje polohu města a jeho význam ve struktuře osídlení a umístění ve 
specifické oblasti Frýdlantsko. Změna č.1 nemá vliv na funkční kooperace mezi městy Hejnice x 
Raspenava x Frýdlant. 

Ve Změně č.1 jsou respektována specifika navazující oblasti SOB5 Jizerské hory 
(zejména ochrana přírody a krajiny).  

Změna č.1 nemá vliv na rozvoj zejména šetrných forem rekreace na území CHKO 
Jizerské hory (pěší, lyžařská a cykloturistika). Změnou č.1 jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj 
bydlení. 

Koncepční řešení Změny č.1 respektuje ochranu přírodních a kulturních hodnot, je 
chráněn přírodní a krajinný ráz území včetně pohledově exponovaných prostorů. 

Změnou č.1 není měněno zařazení úseků železniční trati Raspenava - Bílý Potok pod 
Smrkem do projektu společného využití železničních a tramvajových tratí („Regiotram Nisa“) i přes 
jeho pozastavení.  

ÚP Hejnice stabilizoval systém tras pro nemotorovou dopravu s jejich návazností na širší 
území, jsou stabilizovány vedení dílčích turistických, lyžařských a cyklistických tras realizovaných 
v rámci MTK Nová Hřebenovka (D42). Změnou č.1 se vymezení nemění. 

V ÚP Hejnice byly vytvářeny územní podmínky pro zajištění efektivního a 
bezproblémového zásobování území energiemi, pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. 
Změnou č.1 se stanovená koncepce těchto systémů nemění. 

Plochy Změny č.1 nezasahují do stanovených záplavových území. Koncpce 
protipovodňové ochrany území se nemění. 

V ÚP Hejnice byl upřesněn systém ÚSES při respektování prvků nadregionálního a 
regionálního biogeografického významu a koordinován ve vzájemných návaznostech na okolní 
obce. Změnou č.1 se tato koncepce nemění. 

E.3 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍMI Z ÚAP 

Pro řešené území jsou zpracovány Územně analytické podklady území obce s rozšířenou 
působností města Frýdlant pro správní obvod ORP Frýdlant (3. úplná aktualizace k 31.12.2016). 
Z nich pro navržené záměry Změny č.1 nevyplývají žádná praktická územní omezení z důvodu 
ochrany veřejných zájmů. 
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F ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Pro 1.Změnu nebylo zpracováno Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, protože 
Změnou č.1 doplněná dílčí plocha pro bydlení pod označením Z1-Z1 nezakládá podstatný vliv na 
udržitelný rozvoj území města Hejnice. 

Současně podle stanoviska dle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny obsah návrhu Zadání Změny č.1 Územního plánu Hejnice nemohl mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými záměry významný negativní vliv na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na 
jejich celistvost – vyhlášené evropsky významné lokality, ptačí oblasti. 

Proto ve stanovisku dle § 22 odst. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí krajský úřad neuplatnil k podnětu na Změnu č.1 Územního plánu Hejnice po 
posouzení jeho obsahu a na základě kritérií uvedených v příloze č.8 zákona požadavek na 
zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
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G VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

Změna č.1 není v rozporu s upřesněnými cíli a úkoly, formulovanými v rámci 
republikových a krajských priorit územního plánování v APÚR ČR a ZÚR LK. 

Tyto cíle a priority mají možný územní dopad na řešené území v oblasti zvyšování kvality 
života obyvatel, podpory rozvoje podnikatelských aktivit, podpory rozvoje cestovního ruchu, využití 
opuštěných areálů, podpory hospodárného využití zastavěného území. 

Změna č.1 respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, vytváří podmínky pro 
zvyšování různorodosti krajiny s ohledem na typy krajiny a jejich cílové charakteristiky. Jsou 
vytvářeny podmínky pro zkvalitňování veřejné infrastruktury. 

Město bude přednostně pro svůj rozvoj intenzifikovat stávající zastavěné území, přesto 
v případě odůvodněných soukromých zájmů přistupuje i k rozšíření zastavitelných ploch 
v prolukách navazujících na zastavěné území a na jeho okraji. Rozvoj je pokračováním jeho dobře 
založené funkční a prostorové struktury. 

Změna č.1 není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování obecně formulovanými v §18 
zákona č. 183/2006Sb. v platném znění: 

(1) Změna č.1 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá 
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

- Změna č.1 vymezuje nové zastavitelné plochy, tím a dalšími dílčími aspekty jako např. 
jasným vymezením stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití včetně podmínek 
využití) je rovněž podpořena rovnováha podmínek pro konsolidaci jednotlivých pilířů 
udržitelného rozvoje v území. 

(2) Změna č.1 má za cíl dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tímto účelem Změna č.1sleduje společenský a hospodářský 
potenciál rozvoje. Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj trvalého bydlení v rodinných 
domech jako stabilizační faktor obyvatelstva a uspokojení zájemců o bydlení. 

(3) Změna č.1 koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti 
ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů. 

- Nedílnou součástí procesu pořízení Změny č.1 je vedle povinných stanovisek dotčených 
orgánů, námitek a připomínek zainteresovaných soukromých i veřejných subjektů a jejich 
vypořádání (dohodnutí) i neformální participace občanů, čímž bude podpořen soulad 
širokého spektra zájmů na rozvoji území. 

(4) Změna č.1 ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní hodnoty území minimalizovaným 
zásahem do přírodní proluky v rozptýlené zástavbě Ferdinandova, kulturní hodnoty 
umístěním zastavitelné plochy v souladu s dosavadním urbanistickým rozvojem sídla, 
civilizační hodnoty území posílením jeho sociálního pilíře umožněním výstavby RD. 

Architektonické a archeologické dědictví je chráněno nezasahováním do zájmového 
území nemovitých kulturních památek a území s archeologickými nalezišti. Přitom 
umístěním rozvojové plochy do proluky vnitroměstské zeleně chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 

- Změna č.1 přiměřeným rozšířením zastavitelných ploch respektuje podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků. Návrh nové zastavitelné plochy se vymezuje s ohledem 
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území a demografické prognózy a 
je doprovázen zpětným převedením plochy adekvátní výměry ze zastavitelné do 
stabilizované nezastavěné, tím bude zachován celkový rozsah sídelní zeleně ve městě. 
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(5) Změna č.1 neřeší změny podmínek využití a prostorového uspořádání ploch 
v nezastavěném území ve vztahu k ust. § 18 odst. 5 (umísťování některých typů staveb, 
zařízení a opatření) v nezastavěném území. 

- Změna č.1 v nezastavěném území připouští v souladu s jeho charakterem umisťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 
pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely 
rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, naučné stezky aj. a to vždy 
s ohledem na nenarušení krajinného rázu a zachování prostupnosti krajiny. 

- V rámci respektované koncepce uspořádání krajiny Změna č.1 člení nezastavěné území 
na plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské, lesní, přírodní a sídelní zeleně a 
stanovuje podmínky pro jejich využití. 

(6) Problematika nezastavitelných pozemků ve smyslu §2 odst.1 e) zákona č.183/2006Sb. 
v platném znění se Změny č.1 netýká. V Změně č.1 je respektováno vymezení ploch 
změn v krajině a podmínky využití těchto ploch. 

Změna č.1 není v rozporu s úkoly územního plánování obecně formulovanými v § 19, 
odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění): 

a) Zpracování Změny č.1 vychází z platného ÚP Hejnice, dále z ÚAP ORP Frýdlant 
(aktualizace 2010, 2012, 2014, 2016) a z doplňujících průzkumů a rozborů, jejichž 
předmětem bylo zjištění a posouzení přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. 

b) Základní koncepce rozvoje území včetně urbanistické koncepce je v Změně č.1 
stanovena na základě výhledové potřeby bytů a dalších potřeb území, přičemž jsou 
respektovány přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví a jsou stanoveny zásady jejich ochrany a 
rozvoje. 

c) V Změně č.1 byla prověřena vhodnost, zejména s ohledem na limity využití území, 
postavení města ve struktuře osídlení, předpokládaný demografický vývoj, strategické cíle 
rozvoje města a celkové koncepční řešení pořizovatelem shromážděných záměrů občanů 
a investorů, záměrů z ÚAP ORP Frýdlant a záměrů z podkladů města Hejnice na změny 
využití území a byly posouzeny jejich přínosy, problémy a rizika s ohledem na veřejné 
zdraví, životní prostředí, veřejnou infrastrukturu a její hospodárné využívání. 

d) V Změně č.1 jsou pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití respektovány 
podmínky pro jejich využívání a prostorové uspořádání, 

- Změna č.1respektuje uspořádání veřejných prostranství a systému sídelní zeleně. 

- Změna č.1neukládá ve vybraných zastavitelných plochách podmínku pro rozhodování o 
změnách v území – zpracování územní studie nebo vydání regulačního plánu 

e) Stávající charakter a hodnoty území jsou zohledněny ve způsobu vymezení 
zastavitelných ploch a v respektování podmínek prostorového uspořádání, omezení ve 
využívání ploch, ochrany hodnot krajiny a krajinného rázu, 

- charakter zástavby na stabilizovaných resp. rozvojových plochách bude vycházet  
z charakteru stávající zástavby lokalit a nebude upřesněn podrobnější dokumentací – 
územní studie, regulační plán. 

f) Etapizace se v Změně č.1 neuplatňuje, zástavba města se bude rozvíjet podle aktuálních 
zájmů, potřeb a zejména možností technické připravenosti území ve vazbě na oborové 
dokumenty. 

g) Změna č.1 neupravuje koncepci civilní ochrany na úrovni územně plánovací 
dokumentace, jsou respektovány požadavky ochrany obyvatelstva dle příslušné 
legislativy, opatření ochrany obyvatelstva, která jsou definována v Havarijním plánu a 
Krizovém plánu Libereckého kraje a odvozených dokumentech, 
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- ÚP nezohledňuje možnost vzniku mimořádných událostí, vzniklých porušením hráze 
vodních děl, v území se nevyskytují zařízení, činnosti nebo díla, která by vyvolávala 
nebezpečí významných ekologických katastrof (nejsou vymezeny zóny havarijního 
plánování), je řešena evakuace osob a jejich ubytování, záchranné a likvidační práce při 
řešení mimořádných událostí, 

- Změna č.1 respektováním plošného a prostorového uspořádání území snižuje potenciální 
rizika ohrožení území přírodními a civilizačními katastrofami – zohledňuje stanovená 
záplavová území. 

h) Změna č.1 respektuje podmínky pro rozvoj trvalého bydlení v rodinných domech jako 
stabilizační faktor obyvatelstva a podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit směřujících 
k ekonomické progresi, není navrženo nové využití „brownfields“, 

- Změna č.1 respektuje stabilizaci a rozvoj konkrétních ploch hospodářského charakteru 
(výroba a skladování, zemědělská výroba, plochy občanského vybavení, plochy 
smíšených aktivit). Ekonomické aktivity jsou umožněny i v rámci podmíněně přípustného 
využití v plochách smíšených (zejména obslužné funkce). 

i) Změna č.1 směřuje k vytvoření příznivých podmínek pro kvalitní bydlení, minimální návrh 
ploch pro bydlení nevychází ze scénářů demografického vývoje se stanoveným počtem 
obyvatel, je zohledněno zmenšení velikosti cenzovní domácnosti a zvýšení standardů 
bydlení, 

- stanovená celková koncepce rozvoje města zohledňuje jeho umístění ve specifické oblasti 
SOB Frýdlantsko, 

- stanovená celková koncepce rozvoje města zohledňuje význam města jako polyfunkčního 
střediska turistického ruchu. 

j) Změna č.1 respektováním vymezení VPS, VPO a veřejných prostranství vytváří územní 
podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny 
v území, tomu napomáhá i jednoznačně stanovená koncepce veřejné infrastruktury, 

- Změna č.1 klade důraz na využití zastavěného území a na bezprostřední návaznost 
zastavitelných ploch na zastavěné území, tím bude minimalizována finanční, časová, 
realizační náročnost napojení těchto ploch na veškerou veřejnou infrastrukturu. 

k) Změna č.1 respektuje řešení oblasti civilní ochrany komplexně v intencích požadavků 
příslušné legislativy. 

l) Změna č.1 nevymezuje území určená k asanaci ve veřejném zájmu, v ÚP je navrženo 
nové využití „brownfields“, kde případné demolice staveb a rekultivace území budou 
záležitostí budoucího investora záměru přestavby. 

m) Změna č.1nebyla v rámci zpracování posouzena podle zvláštních předpisů (vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj vč. ŽP), kompenzační opatření se nestanoví, protože nejsou 
dotčena území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

n) Změna č.1 respektuje úplné omezení těžby nerostů na území města jako nenosného 
hospodářského odvětví, nebudou otevírány dobývací prostory ložisek nerostů. 

o) Změna č.1 byla navržena osobami splňujícími požadovanou kvalifikaci v relevantních 
oborech a jejich spolupráce zajišťovala interdisciplinární přístup pro zpracování 
dokumentace. 

Další zvláštní požadavky pro 1.Změnu z pohledu cílů a úkolů územního plánování 
nevyplývají. 
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H VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 1 S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 1 ÚP Územního plánu Hejnice splňuje požadavky stanovené stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

Změna č. 1 Územního plánu Hejnice je zpracována a pořízena v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška 501/2006 Sb.“). Návrh Změny č. 1 Územního 
plánu Hejnice splňuje požadavky na obsah a strukturu územního plánu a obsah jeho odůvodnění 
stanovené v § 43 a § 54 stavebního zákona a v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Návrh Změny č. 1 Územního plánu Hejnice rovněž splňuje 
požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Hejnice byl zpracován a pořizován v souladu s cíli a 
úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.  

Změna č. 1 Územního plánu Hejnice je zpracovávána, projednávána v rozsahu měněných 
částí, tj. v souladu s ust. § 55 odst. 6 stavebního zákona.  

V souladu s § 158 stavebního zákona byl ÚP zpracován fyzickou osobou, která má 
oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního 
předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – Ing. arch. Jiří Plašil, autorizace 
ČKA č. 01603.  

V souladu s § 6 odst. 2 a s § 24 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem Městský úřad 
Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako úřad územního plánování, splňující 
kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti kladené na úředníky obecních úřadů 
stanovené v § 24 odst. 2 stavebního zákona. 

Tyto skutečnosti lze dokladovat na vlastní dokumentaci (zejména v jednotlivých kapitolách 
Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Hejnice) a na průběhu jejího pořizování. 

I VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DO PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘ. S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Změna č. 1 Územního plánu Hejnice je zpracována v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů zejména vyplývajícími ze zákona č.  254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 133/2012 Sb., o požární ochraně, zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a to vždy ve 
znění pozdějších předpisů. Je zpracován rovněž v souladu s požadavky zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh Změny č. 1 ÚP je v souladu se stanovisky uplatněnými podle § 55a písm. d) a 
písm. e) stavebního zákona k navrhovanému obsahu změny územního plánu. Ze stanovisek 
uplatněných podle § 55a písm. d) a písm. e) stavebního zákona k navrhovanému obsahu změny 
územního plánu nevyplynuly požadavky pro jejich zohlednění do návrhu Obsahu Změny č. 1 ÚP. 
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Soulad se stanovisky dotčených orgánů: 

 
 způsob 

uplatnění/kým, kdy 
přijato dne / 

pod č.j. 
Kompetence Požadavek 

stanoviska/námitky/připomínky 
1. Stanovisko Ministerstva 

obrany, Agentura 
logistiky Regionální 
středisko vojenské 
dopravy Hradec 
Králové ze dne 31. 1. 
2020 pod Čj. MO 
37576/2020-5512HK 

dne 31. 1. 
2020 
pod č.j. 
PDMUFT 
3183/2020 

Zákon č. 183/2006 Sb. § 16 a § 
175 
Zákon č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky 
Rozkaz ministra obrany č. 
39/2011 Věstníku MO,  
Zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, část 
1-3, Vyhl. č. 104/1997 MDaS 
 
§ 6 odst. 1, písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky – 
stanovisko z hlediska zájmů 
obrany České republiky 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 

2. Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Libereckého a 
Vysočina ze dne 10. 2. 
2020 pod Čj. SBS 
03990/2020 

dne 10. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
4011/2020 

§ 15 odst. 2 Zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství - 
stanovisko z hlediska 
ochrany a využití nerostného 
bohatství 
§ 4 Zákona č. 183/2006 Sb. 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 
V řešeném území se nenachází 
dobývací prostory, není prováděna 
hornická činnost ani činnost 
prováděná hornickým způsobem – 
dobývání ložisek nevyhrazených 
nerostů. 

3.1 Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový 
úřad pro Liberecký kraj 
ze dne 13. 2. 2020 pod 
Čj. SPU 
055735/2020/102/Zi 

dne 14. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
4486/2020 

§ 19, písm. c) zákona č. 
139/2002 Sb. – stanovisko 
z hlediska vazby pozemkových 
úprav na sídelní struktury a 
územně plánovací dokumentaci 
a tvorbu a ochranu životního 
prostředí 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK. 

3.2 Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový 
úřad pro Liberecký kraj 
ze dne 13. 2. 2020 pod 
Čj. SPU 
055735/2020/102/Zi 

dne 14. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
4486/2020 

§ 56 odst. 6 Zákona č. 
254/2001  Sb., o vodách – 
z hlediska hospodaření se 
stavbami k vodohospodářským 
melioracím pozemků, které jsou 
v majetku státu 
§ 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu – z hlediska příslušnosti 
hospodařit se stavbami … ve 
vlastnictví státu. 

Vyjádření SPÚ, odboru 
vodohospodářských staveb z titulu 
vlastníka technické infrastruktury 
k návrhu změny ÚP pro VP 
SOUHLASNÉ za podmínek: 
− respektovat stavby hlavních 

odvodňovacích zařízení a 
zachovat jejich funkčnost 
(podrobněji viz stanovisko) 

− respektovat podrobné 
odvodňovací zařízení 
(podrobněji viz stanovisko) 

 
Vyjádření vyhodnoceno 
pořizovatelem jako PŘIPOMÍNKA, 
neboť Vyjádření nesplnilo 
náležitosti § 52 odst. 2 stavebního 
zákona tím, že vodohospodářské 
stavby ve vlastnictví státu  
HOZ1 (HMZ FERDINAND.K3-
otevř.) a HOZ2 (HMZ HEJNICE 
III.-otevř.), k nimž je dle § 56 odst. 
6 Zákona č. 254/2001  Sb., o 
vodách a dle § 4 odst. 2 Zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu příslušný 
hospodařit Státní pozemkový úřad, 
nejsou dotčeny návrhem řešení 
Změny č. 1 Územního plánu 
Hejnice. 
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4. Národní památkový 
ústav, územní odborné 
pracoviště v Liberci ze 
dne 18. 2. 2020 pod Čj. 
NPÚ-353/11140/2020 

dne 19. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
4869/2020 

§ 32 Zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči 

Odborné vyjádření  
BEZ PŘIPOMÍNEK  
Navrhované plochy změny se 
nachází mimo kulturní památky a 
jejich prostředí. Řešené 
zastavitelné plochy se nachází 
v ÚAN III. kategorie. Změnou č. 1 
vymezené rozvojové plochy jsou 
v souladu se zájmem ochrany 
kulturně historických hodnot 
dotčeného území. 

5. Stanovisko oddělení 
státní památkové péče, 
MěÚ Frýdlant ze dne 
19. 2. 2020 pod Čj. 
PDMUFT 
4983/2020/OSUZP/Če 

dne 20. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT – 
5007/2020 

§ 29 odst. 2 písm. c) Zákona č. 
20/1987, o státní památkové 
péči – stanovisko z hlediska 
státní památkové péče 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK.  
Návrh lze akceptovat. 

6. Hasičský záchranný 
sbor Libereckého kraje 
ze dne 20. 2. 2020 pod 
Čj. HSLI-405-2/KŘ-P-
OOB-2020 

dne 20. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
5056/2020 

§ 12 odst. 2 písm. i) Zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému – 
stanovisko z hlediska 
působnosti v požární ochraně, 
integrovaném záchranném 
systému a ochraně obyvatelstva 
při přípravě na mimořádné 
události 
(stanovisko dotčeného orgánu 
na úseku ochrany obyvatelstva) 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 
Dokumentace splňuje požadavky 
§ 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 

7. GasNet, s.r.o. ze dne 
26. 2. 2020 pod Čj. 
5002097429 

dne 2. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
5867/2020 

§ 23a a § 52 odst. 2 Zákona č. 
183/2006 Sb. – námitky 
oprávněného investora 

BEZ NÁMITEK 
Z titulu oprávněného investora –
vlastníka technické infrastruktury 

8. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ze dne 2. 3. 
2020 pod Čj. MPO 
12310/2020 

dne 4. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
6230/2020 

§ 15 odst. 2 Zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství - 
stanovisko z hlediska 
ochrany a využití nerostného 
bohatství 
§ 4 Zákona č. 183/2006 Sb. 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 
BEZ PŘIPOMÍNEK 
z hlediska ochrany a využívání 
nerostného bohatství, ve smyslu 
ust. § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství 

9. Agentura ochrany 
přírody a krajiny České 
republiky, Regionální 
pracoviště Liberecko ze 
dne 9. 3. 2020 pod Čj. 
SR/0199/LI2020-2 

dne 10. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
6673/2020 

§ 78 odst. 1, § 2 odst. 2 písm. 
g) a § 44a Zákona č. 114/1992 
Sb. – stanovisko 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 

10. Krajský úřad 
Libereckého kraje ze 
dne 11. 3. 2020 pod Čj. 
OÚPSŘ 39/2020/OÚP 
KULK 23513/2020 

dne 12. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
6961/2020 

Koordinované stanovisko  

10.1   § 28 odst. 2 písm. c) Zákona č. 
20/1987, o státní památkové 
péči – stanovisko z hlediska 
státní památkové péče 

Návrh změny č. 1 ÚP Hejnice se 
nedotýká areálu nemovité národní 
kulturní památky, proto nejsme 
dotčeným orgánem. Dotčeným 
orgánem je příslušný obecní 
úřad obce s rozšířenou 
působností Městský úřad 
Frýdlant. 

10.2   § 48a odst. 2 písm. a) Zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích 
stanovisko 

Návrh Z1 ÚP Hejnice se nedotýká 
zájmů státní správy lesů  

10.3   § 78 Zákona č. 114/1992 Sb. – 
stanovisko  

Příslušným orgánem je dle § 78 
odst. 1 Zákona č. 114/1992 Sb. 
Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR, regionální 
pracoviště Liberecko. 
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10.4   § 13 odst. 1 písm. b), § 17a 
písmene a), § 5 odst. 2 Zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu 
– stanovisko z hlediska 
ochrany zemědělského půdního 
fondu 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 

10.5   Zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách 

Dle § 106 odst. 2 zákona č. 
254/2001 Sb., je příslušným 
k uplatnění stanoviska obecní 
úřad obce s rozšířenou 
působností Městský úřad 
Frýdlant. 

10.6   § 49 odst. 2 Zákona č. 
224/2015 Sb., o prevenci 
závažných havárií 
DO (stanovisko) 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK 
Ve smyslu § 49 odst. 2 zákona č. 
224/2015 Sb., se Návrh Z1 ÚP 
Hejnice nedotýká zájmů 
chráněných tímto zákonem 

10.7   § 27 odst. 1 písm. e) a § 11 
odst. 2 písm. a) Zákona č. 
201/2012, o ochraně ovzduší – 
stanovisko z hlediska ochrany 
ovzduší 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK 

10.8   § 22 odst. d) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK 

10.9   § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích – stanovisko z 
hlediska řešení silnic II. a III. 
třídy 

SOUHLASNÉ Stanovisko za 
podmínky provedení dílčích oprav 
v části Odůvodnění Návrhu změny 
č. 1 ÚP Hejnice: 
• Str. 10, kap. C.4.3, odst. 1: 

Opravit název železniční 
zastávky „Bílý Potok“ na „Bílý 
Potok pod Smrkem“ – viz str. 
27, kap. E.2, odst. 7. 

• Str. 11, kap. C.4.3, odst. 9: 
Opravit název železniční 
zastávky „Bílý Potok“ na „Bílý 
Potok pod Smrkem“ – viz str. 
27, kap. E.2, odst. 7. 

• Doplnit do koordinačního 
výkresu označení silnice III. 
třídy včetně její návrhové 
kategorie – jedná se o silnici 
III/29016, která má návrhovou 
kategorii S6,5/50. 

10.10   183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon)  

KÚLK, OÚPSŘ, jako nadřízený 
orgán vydá stanovisko 
z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na 
širší vztahy, souladu s politikou 
územního rozvoje a souladu 
s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 
dle § 55 b odst. 4 stavebního 
zákona ve lhůtě 30 dnů poté, co 
od pořizovatele obdrží kopie 
stanovisek, připomínek a 
výsledků konzultací k návrhu 
předmětné dokumentace. 

11. Městský úřad Frýdlant 
ze dne 12. 3. 2020 pod 
Čj. MUF 
406/2020/OSUZP/3/Oul 

dne 12. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
7162/2020 

Koordinované stanovisko  

11.1   § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích – stanovisko z 
hlediska řešení místních a 
účelových komunikací 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ 
PŘIPOMÍNEK. 
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11.2   § 29 odst. 2 Zákona č. 
20/1987, o státní památkové 
péči – stanovisko z hlediska 
státní památkové péče 

Bylo vydáno PDMUFT 
4983/2020/OSUZP/Če, č.j. 
PDMUFT – 5007/2020 ze dne 20. 
2. 2020  

11.3   § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 
odst. 1 a § 18 odst. 1 Zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách – 
stanovisko z hlediska zájmů 
chráněných vodním zákonem 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ 
PŘIPOMÍNEK. 

11.4   § 79 odst. 1 písm. k) Zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech – 
stanovisko z hlediska nakládání 
s odpady 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ 
PŘIPOMÍNEK. 

11.5   Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny 

Příslušným orgánem státní 
správy k vydání stanoviska je dle § 
78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR, Regionální 
pracoviště Liberec 

11.6   Zákon č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského 
půdního fondu 

Příslušným orgánem je dle § 17a 
zákona č. 334/1992 Sb., Krajský 
úřad Libereckého kraje, odbor 
životního prostředí a 
zemědělství 

11.7   § 48 odst. 2 písm. b) a § 14 
odst. 2 Zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích – stanovisko z 
hlediska zachování lesa, 
ochrany životního prostředí a 
ostatních celospolečenských 
zájmů 

SOUHLASNÉ stanovisko. 

11.8   Zákon č. 201/2012, o ochraně 
ovzduší 

Příslušným orgánem státní 
správy k vydání stanoviska je dle § 
11 odst. 2 písm. a) zákona č. 
201/2012 Sb., Krajský úřad 
Libereckého kraje 

11.9   § 67 Zákon č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti – stanovisko 
(dotčený orgán státní správy) 

Předložený záměr se nedotýká 
zájmů chráněných zákonem o 
myslivosti. 

12 Krajská hygienická 
stanice Libereckého 
kraje se sídlem v 
Liberci ze dne 13. 3. 
2020 pod Čj. KHSLB 
02119/2020 
Sp.zn. S-KHSLB 
02119/2020 

dne 16. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
7219/2020 

§ 82 odst. 2 písm. i) 
v souvislosti s § 77 Zákona č. 
258/2000 Sb. – stanovisko 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 

V dané lhůtě nevyužili možnost uplatnit své stanovisko: 

Státní energetická inspekce, Krajská veterinární správa, Ministerstvo zemědělství, Státní 
úřad pro jadernou bezpečnost, které disponují odbornou kompetencí v oblastech veřejné správy a 
hájí zájmy, které jim jsou svěřeny do jejich věcné působnosti. Návrhem Změny č. 1 Územního 
plánu Hejnice nejsou poškozovány veřejné zájmy hájené výše uvedenými dotčenými orgány. 

Sousedním obcím bylo jednotlivě oznámeno konání veřejného projednání k návrhu 
Změny č. 1 Územního plánu Hejnice a ve stanovené lhůtě se nevyjádřila žádná ze sousedních 
obcí. V průběhu projednání návrhu změny územního plánu pořizovatel neobdržel žádné podněty 
sousedních obcí. 

Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice s výsledkem řešení rozporů 

Podle § 4 odst. 7 stavebního zákona projednávají orgány územního plánování 
protichůdná stanoviska dotčených orgánů. Dotčené orgány vydávají podle stavebního zákona 
stanoviska k návrhu územně plánovací dokumentace, popřípadě též ke konceptu územního plánu. 
Dojde-li k rozporu mezi příslušnými orgány podle stavebního zákona (orgány územního plánování) 
a dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, postupuje se podle správního řádu. 
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Tento postup nelze použít v případě, jestliže se věc týká práva územního samosprávného 
celku na samosprávu. 

V průběhu vyhodnocování výsledků projednání, vyhodnocování stanovisek dotčených 
orgánů a krajského úřadu a vyhodnocování námitek a připomínek došlo k rozporu mezi 
pořizovatelem a dotčeným orgánem AOPK ČR, ve věci vyhodnocení připomínky - Vyjádření 
Státního pozemkového úřadu (SPÚ), Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj ze dne 13. 
2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Z, kdy vznikl mezi AOPK ČR a pořizovatelem rozpor 
spočívající ve stanovené podmínce AOPK ČR v souhlasném stanovisku s podmínkou 
k vyhodnocení připomínky SPÚ. Pořizovatel se proto pokusil o smírné odstranění rozporu, který 
bránil řádnému projednání a rozhodnutí dané věci (§ 5 správního řádu).  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem opětovně posoudil a vyhodnotil 
připomínku SPÚ s výsledkem, že stávající vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu HOZ1 
(HMZ FERDINAND.K3-otevř.) a HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.) i POZ (podrobná odvodňovací 
zařízení), k nimž je dle § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 4 odst. 2 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, nejsou 
dotčeny návrhem řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. HOZ1, HOZ2 ani POZ prostorově 
nezasahují, ani se jinak věcně nedotýkají negativně navrženého řešení Změny č. 1 ÚP Hejnice. 
Návrh řešení Změny č. 1 ÚP Hejnice přitom respektuje, tj. nijak nemění, neovlivňuje ani nepůsobí 
ve vztahu k existenci uvedených vodohospodářských staveb HOZ1, HOZ2 i POZ. Stejně tak 
koncepce uspořádání krajiny, spočívající mimo jiné ve vymezení koridorů revitalizačních opatření 
KRO1 a KRO2 (kap. 5.2, 5.5), a dále vymezených veřejně prospěšných opatření (kap. 7) 
stanovená v územním plánu Hejnice se navrhovanou Změnou č. 1 ÚP Hejnice nemění. Pořizovatel 
bere polohu POZ i průběh a umístění staveb HOZ1 a HOZ2 na vědomí. 

Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký 
kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi z hlediska § 56 odst. 6 Zákona č. 
254/2001  Sb., o vodách – z hlediska hospodaření se stavbami k vodohospodářským melioracím 
pozemků, které jsou v majetku státu a § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu – z hlediska příslušnosti hospodařit se stavbami … ve vlastnictví státu – Část B) Vyjádření 
SPÚ, odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny 
ÚP pro VP bylo vyhodnoceno pořizovatelem jako PŘIPOMÍNKA, neboť Vyjádření nesplnilo 
náležitosti § 52 odst. 2 stavebního zákona tím, že vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu  
HOZ1 (HMZ FERDINAND.K3-otevř.) a HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.), k nimž je dle § 56 odst. 
6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách a dle § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, nejsou dotčeny návrhem 
řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. 

Podrobněji k vyhodnocení této připomínky v samostatné kapitole VYHODNOCENÍ 
PŘIPOMÍNEK. 

Vyhodnocení připomínky č. 1 zaslal pořizovatel spolu s návrhem vypořádání stanoviska a 
dopisu AOPK ČR a požádal AOPK ČR o odpověď, zda s navrženým vyhodnocením Agentura 
ochrany přírody a krajiny České republiky souhlasí. AOPK ČR dopisem (č.j. 15621/2020/OSUZP 
AOPK ČR k návrhu vyhodnocení připomínek - připomínky č. 1) s navrženým zněním vypořádání 
připomínky č. 1 k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice souhlasila. 

Tímto byl rozpor smírným způsobem odstraněn. Vyhodnocení připomínky č. 1 přitom 
nevyvolalo podstatnou úpravu návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. Změna č. 1 Územního 
plánu Hejnice je tedy v souladu s výsledkem řešení rozporů. 

J STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE § 50 ODST. 5 VČETNĚ 
SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO 

Stanovisko Krajského úřadu dle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno, jelikož 
se nezpracovávalo vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
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K VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH 
VYMEZENÍ 

Navržené řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice nevymezuje prvky regulačního 
plánu. 

L POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Územní plán města Hejnice (dále též ÚP) byl zpracován v březnu 2018 architektonickou 
kanceláří ŽALUDA, projektová kancelář a byl vydán Zastupitelstvem města Hejnic usnesením ZO 
č. 42/2018 dne 25. 4. 2018. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon“), ve znění účinném od 1. 1. 2018 (novela č. 225/2017 Sb.), umožňuje použít při pořizování 
změn územního plánu nevyžadujících zpracování variant řešení zkrácený postup pořizování dle 
ust. §55a stavebního zákona. O pořízení změny územního plánu zkráceným postupem a jejím 
obsahu rozhoduje zastupitelstvo obce. Zadání se v tomto případě nezpracovává.  

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgán 
územního plánování (dále též „úřad územního plánování) obdržel dne 2. 7. 2019 v souladu s § 6 
odst. 1, písm. c) stavebního zákona žádost Města Hejnice o pořízení Změny č. 1 územního plánu 
Hejnice Městským úřadem Frýdlant, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí. Městský 
úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgán územního plánování (dále 
též „pořizovatel“) pořizuje v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona územní plán (nebo 
jeho změnu) na žádost obce ve svém správním obvodu. 

Spolu se žádostí obce (Města Hejnice) o pořizování Změny č. 1 územního plánu Hejnice 
byl úřadu územního plánování (pořizovateli) zároveň postoupen návrh na pořízení změny 
územního plánu dle § 46 stavebního zákona (č.j. MUHEJ/SÚ-415/2019 z 20. 2. 2019 a 415/2019-
doplnění z 15. 4. 2019), resp. dle  § 55a odst. 2 stavebního zákona (pořízení změny zkráceným 
postupem pořizování) vč. kopie stanovisek podle § 55a odst. 2 písm. d) a písm. e) stavebního 
zákona (stanovisko AOPK ČR, Správy CHKO Jizerské hory č.j. SR/0098/LI/2019-2 ze dne 16. 1. 
2019 a stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, OŽPaZ zn. KULK 7432/2019 ze dne 18. 2. 
2019); dále oznámení o vybraném zhotoviteli Změny č. 1. územního plánu Hejnice, kterým je Ing. 
arch. Jiří Plašil, Fučíkova 137/10, 460 01, Liberec 5, projektantem je Ing. arch. Jiří Plašil, 
autorizovaný architekt ČKA č. 01603 (dále jen „zhotovitel“, resp. „projektant“).  

Dne 16. 1. 2019 bylo vystaveno stanovisko AOPK ČR, kterým byl vyloučen významný vliv 
záměru, resp. obsahu Změny č.1 ÚP Hejnice na lokality soustavy NATURA 2000 na území CHKO 
Jizerské hory. Dne 18. 2. 2019 bylo vystaveno stanovisko KÚLK – OŽPaZ, kterým se neuplatňuje 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů záměru Změny č.1 ÚP Hejnice na životní prostředí. Z 
doložených stanovisek podle § 55a odst. 2 písm. d) ani e) nevyplynula potřeba posouzení vlivů na 
životní prostředí, ani nevyplynul požadavek na zpracování variant řešení.  

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako úřad územního 
plánování je v souladu s ust. § 6 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona pořizovatelem Změny č. 1 
územního plánu Hejnice. 

Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení změny územního plánu posoudil obdobně 
podle § 46 odst. 2 stavebního zákona úplnost návrhu na pořízení změny územního plánu 
zkráceným postupem pořizování zejména ve vztahu k náležitostem dle ustanovení § 55a odst. 2 
písm. a) až f) stavebního zákona a jeho soulad s právními předpisy. Protože návrh splňoval 
všechny stanovené náležitosti, pořizovatel návrh posoudil a se svým stanoviskem jej předložil 
v souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona k rozhodnutí Zastupitelstvu Města Hejnice 
(zastupitelstvu obce příslušné k vydání změny č. 1 územního plánu Hejnice). 

Zastupitelstvo Města Hejnice (dále také jen „zastupitelstvo“) usnesením č. 67/2019 ze 
dne 25. 9. 2019 projednalo a dle ustanovení § 55a odst. 2 stavebního zákona rozhodlo o 
pořízení Změny č. 1 územního plánu Hejnice a o jejím obsahu v souladu s Návrhem na 
pořízení změny územního plánu (čj. MUHEJ/SÚ-415/2019 a 415/2019 – doplnění) a stanoviskem 
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pořizovatele, přičemž zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že změna bude pořizována zkráceným 
postupem v souladu s ustanovením § 55a a § 55b stavebního. 

V souladu s ustanovením § 47 odst. 1 a  § 53 odst. 1 stavebního zákona se určeným 
zastupitelem stal na základě usnesení  zastupitelstva č. 58/2019 ze dne 26. června 2019, starosta 
města Hejnice pan Jaroslav Demčák. 

Pořizovatel ve spolupráci se zhotovitelem zahájil pořízení návrhu změny územního plánu. 
V souladu se zkráceným postupem pořízení podle § 55b zpracoval projektant na základě 
schváleného obsahu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice (usnesení č. 67/2019) návrh Změny č. 1 
Územního plánu Hejnice. 

Dne 2. 12. 2019 zaslal pořizovatel projektantovi k připravovanému návrhu pokyny na 
úpravu návrhu změny územního plánu. Dne 22. 1. 2020 obdržel pořizovatel od projektanta návrh 
Změny č. 1 Územního plánu Hejnice k veřejnému projednání (č.j. 2071/2020). 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Hejnice a oznámení o konání veřejného projednání 
pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup a k 
veřejnému projednání, doručil krajskému úřadu a městu Hejnice, přizval jednotlivě dotčené orgány, 
krajský úřad a sousední obce dle ustanovení § 55b stavebního zákona za použití ustanovení § 52 
odst. 1 stavebního zákona. Dále v oznámení uvedl poučení o lhůtě a možnostech pro podání 
stanovisek, námitek a připomínek včetně poučení, že k později uplatněným stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží, stejně jako ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve 
věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje. Návrh změny územního 
plánu byl vystaven k nahlédnutí od 5. 2. 2020 do 16. 3. 2020 na Městském úřadu v Hejnicích a na 
Městském úřadu Frýdlant včetně způsobu umožňujícím dálkový přístup. 

V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona se dne 9. 3. 2020 konalo veřejné 
projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. Po celou dobu průběhu veřejného 
projednání v zasedací místnosti Městského úřadu Hejnice byl vystaven návrh Změny č. 1 
Územního plánu Hejnice. Tento návrh byl mj. vystaven způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
úřední desce Městského úřadu Hejnice https://www.mestohejnice.cz/cs/mestsky-urad/uredni-
deska/aktualni-oznameni.html a na úřední desce Městského úřadu Frýdlant https://www.mesto-
frydlant.cz/cs/obcan/uredni-deska/. Pořizovatel seznámil všechny přítomné s návrhem Změny č. 1 
Územního plánu Hejnice, přednesl a popsal průběh pořízení návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
Hejnice. Pořizovatel sdělil zúčastněným, že před veřejným projednáním byla uplatněna tato 
stanoviska: 

- Ministerstvo obrany, Agentura logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Hradec 
Králové ze dne 31. 1. 2020 pod Čj. MO 37576/2020-5512HK 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina ze dne 10. 2. 2020 pod Čj. 
SBS 03990/2020 

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj ze dne 13. 2. 2020 
pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi 

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci ze dne 18. 2. 2020 pod 
Čj. NPÚ-353/11140/2020 (odborné vyjádření) 

- Oddělení státní památkové péče, MěÚ Frýdlant ze dne 19. 2. 2020 pod Čj. PDMUFT 
4983/2020/OSUZP/Če 

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ze dne 20. 2. 2020 pod Čj. HSLI-405-2/KŘ-P-
OOB-2020 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 2. 3. 2020 pod Čj. MPO 12310/2020 

Poté pořizovatel předal slovo projektantovi, který v souladu s ustanovením § 22 
stavebního zákona přednesl odborný výklad k předložené územně plánovací dokumentaci. Poté 
byl přenechán prostor všem zúčastněným pro případné dotazy. Projektantem Návrhu Z1 ÚP 
Hejnice byly zodpovězeny vznesené dotazy k uvedené dokumentaci a problematice s ní 
související. 
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Zúčastnění byli vyzváni k předložení písemných připomínek, námitek a stanovisek a 
poučeni, že námitky proti návrhu změny územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a 
staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (§ 55b odst. 2 a § 52 
odst. 2 stavebního zákona). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý 
uplatnit své připomínky a dotčené osoby (podle výše uvedené věty) námitky, ve kterých musí uvést 
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska 
k návrhu změny. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke 
stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad 
územního rozvoje, se nepřihlíží. Pořizovatel učinil o průběhu veřejného projednání písemný 
záznam. Během projednání nebyly k předložené dokumentaci v souladu s ustanovením § 52 
stavebního zákona předloženy připomínky, námitky a stanoviska. 

V zákonné lhůtě po veřejném projednání obdržel pořizovatel následující stanoviska: 

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Liberecko ze 
dne 9. 3. 2020 pod Čj. SR/0199/LI2020-2 

- Krajský úřad Libereckého kraje ze dne 11. 3. 2020 pod Čj. OÚPSŘ 39/2020/OÚP (KULK 
23513/2020) (koordinované stanovisko) 

- Městský úřad Frýdlant ze dne 12. 3. 2020 pod Čj. MUF 406/2020/OSUZP/3/Oul 
(koordinované stanovisko) 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 13. 3. 2020 pod 
Čj. KHSLB 02119/2020 (Sp.zn. S-KHSLB 02119/2020) 

Podle ustanovení § 55b odst. 2 a § 52 odst. 2 stavebního zákona v zákonné lhůtě 7 dnů 
od veřejného projednání mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný 
investor a zástupce veřejnosti podat námitky, každý mohl uplatnit připomínky. 

V zákonné lhůtě tedy do 7 dnů ode dne veřejného projednání bylo uplatněno vyjádření 
oprávněného investora společnosti GasNet, s.r.o. ze dne 26. 2. 2020 pod Čj. 5002097429 z titulu 
vlastníka technické infrastruktury (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým 
číslem 7). Toto vyjádření však bylo bez připomínek. Pořizovatel tedy toto vyjádření vzal na vědomí. 

 

Dále část podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro 
Liberecký kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi, a to konkrétně B) Vyjádření 
SPÚ, odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny 
ÚP pro VP na základě ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska 
hospodaření se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a 
ust. § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti 
hospodařit se stavbami e vlastnictví státu) (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod 
pořadovým číslem 3.2) nebylo vyhodnoceno jako námitka, ale bylo vyhodnoceno jako připomínka 
(viz. PDMUFT 9013/2020/OSUZP). 

V zákonné lhůtě tedy do 7 dnů ode dne veřejného projednání tedy nebyla uplatněna 
žádná námitka. 

Pořizovatel dále dle ustanovení § 55b odst. 4 stavebního zákona vyzval Krajský úřad jako 
nadřízený orgán k návrhu Změny č. 1 územního plánu Hejnice pořizovaného zkráceným postupem 
pořizování změny územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu svým 
stanoviskem  (OÚPSŘ 39/2020/OÚP, KULK 29709/2020/OÚP) dle ustanovení § 55b odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, k Návrhu změny č. 1 Územní 
plánu Hejnice z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 
kraje, z hlediska zajištění koordinace využívání území a z hlediska záležitostí týkajících se rozvoje 
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území kraje, které nejsou obsaženy v ZÚR LK s předloženým návrhem Změny č. 1 Územní plánu 
Hejnice k veřejnému projednání souhlasí. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, 
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. Návrh rozhodnutí o 
námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručil dotčeným orgánům a Krajskému úřadu 
Libereckého kraje jako nadřízenému orgánu ve smyslu ustanovení § 53 stavebního zákona a 
vyzval je, aby v zákonné lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Souhlasné stanovisko 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Hejnice uplatnily tyto dotčené orgány: 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, č.j. SBS 14013/2020/ ze 
dne 21. 4. 2020, 

- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, státní památková 
péče, č.j. PDMUF 10257/2020/OSUZP/Če ze dne 4. 5. 2020, 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, č.j. S-KHSLB 07510/2019 ze dne 5. 5. 2020 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, č.j. MPO 57819/2020 ze dne 11. 5.2020, 

- Krajský úřad Libereckého kraje ze dne 12. 5. 2020 pod Čj. OÚPSŘ 39/2020/OÚP (KULK 
34468/2020/OÚP) (koordinované stanovisko KÚLK jako stanovisko dotčeného orgánu a 
stanovisko KÚLK jako stanovisko nadřízeného orgánu k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k Návrhu Změny č. 1 ÚP Hejnice) 

- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (koordinované 
stanovisko), č.j. PDMUFT 14960/2020/OSUZP/ (MUF 406/2020/OSUZP/5/Oul) ze dne 
22. 6. 2020, 

Souhlasné stanovisko s podmínkou k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice uplatnil dotčený orgán: 

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Liberecko ze 
dne 12. 5. 2020 pod Čj. SR/0199/LI/2020-4, které se týkalo vyhodnocení připomínky 
Státního pozemkového úřadu, Odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka 
technické infrastruktury k návrhu změny ÚP pro VP (část B) podání Státního 
pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj ze dne 13. 2. 
2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi) 

Na základě uplatněného souhlasného stanoviska s podmínkou Agentury ochrany přírody 
a krajiny České republiky, Regionálního pracoviště Liberecko (AOPK ČR) ze dne 12. 5. 2020 
požádal pořizovatel AOPK dopisem ze dne 21. 5. 2020  (č.j. 11807/2020/OSUZP, sp. zn. MUF 
2840/2020/OSUZP/38/Pos) o vzájemnou dohodu z hlediska vypořádání uplatněného stanoviska 
AOPK ČR k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 
1 Územního plánu Hejnice. 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálního pracoviště Liberecko 
(AOPK) reagovala dopisem k návrhu dohody z hlediska vypořádání stanoviska AOPK ČR ze dne 
29. 5. 2020 (č.j. 14631/2020/OSUZP, sp. zn. 2840/2019/OSUZP/39/Pos) s tím, že s návrhem 
vypořádání uplatněného stanoviska AOPK k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice nesouhlasí. 

Pořizovatel tedy v reakci na dopis AOPK ČR ze dne ze dne 29. 5. 2020 (č.j. 
14631/2020/OSUZP, sp. zn. 2840/2019/OSUZP/39/Pos) ve věci návrhu dohody z hlediska 
vypořádání uplatněného stanoviska s podmínkou AOPK ČR ze dne 12. 5. 2020 (Čj. 
SR/0199/LI/2020-4) opětovně ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil a vyhodnotil 
předmětnou připomínku č. 1 – vyjádření Státního pozemkového úřadu, Odboru 
vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny ÚP pro VP - 
část B) podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj ze 
dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi (evidovanou pod č.j. PDMUFT 4486/2020). Toto 
nové vyhodnocení připomínky č. 1 zaslal dne 22. 6. 2020 (č.j., PDMUFT 14632/2020, sp. zn. 
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2840/2019/OSUZP/40/Pos) pořizovatel spolu s návrhem vypořádání stanoviska a dopisu AOPK 
ČR a požádal AOPK ČR o odpověď, zda s navrženým vyhodnocením Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky souhlasí. 

AOPK ČR dopisem (č.j. 15621/2020/OSUZP AOPK ČR k návrhu vyhodnocení připomínek 
- připomínky č. 1) s navrženým zněním vypořádání připomínky č. 1 k návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Hejnice souhlasila. 

Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání, uplatněných stanovisek od 
dotčených orgánů a krajského úřadu, vyhodnocení námitek a připomínek pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem vyhodnotil, že není nezbytné upravit návrh změny územního plánu (návrh 
výrokové části Změny č. 1 Územního plánu Hejnice). 

Nedošlo tedy k podstatné úpravě návrhu změny územního plánu, proto pořizovatel na 
základě vyhodnocení výsledků projednání a uplatněných stanovisek od dotčených orgánů a 
krajského úřadu dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny územního 
plánu. 

Na základě ustanovení § 53 odst. 4 stavebního zákona pořizovatel přezkoumal soulad 
návrhu změny územního plánu zejména a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území, c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

Pořizovatel dále zajistil úpravu odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Hejnice ve 
smyslu ustanovení § 53 odst. 5 stavebního zákona. 

S ohledem na výše uvedené pořizovatel navrhl vydat opatřením obecné povahy Změnu č. 
1 Územního plánu Hejnice v uvedeném rozsahu. 
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M ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Pořizovatel z došlých podání uplatněných k veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 ÚP 
Hejnice obdržel vyjádření oprávněného investora společnosti GasNet, s.r.o. ze dne 26. 2. 2020 
pod Čj. 5002097429 z titulu vlastníka technické infrastruktury (dle Seznamu stanovisek, námitek a 
připomínek pod pořadovým číslem 7). Toto vyjádření však bylo bez připomínek. Pořizovatel je 
tedy bere na vědomí. 

Dále část podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro 
Liberecký kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi, a to konkrétně B) Vyjádření 
SPÚ, odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny 
ÚP pro VP na základě ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska 
hospodaření se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a 
ust. § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti 
hospodařit se stavbami … ve vlastnictví státu) (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek 
pod pořadovým číslem 3.2) nebylo vyhodnoceno jako námitka, ale jako připomínka. Odůvodnění je 
uvedeno níže: 

Žádné námitky nebyly uplatněny 

Odůvodnění: 

Toto vyjádření bylo vydáno SPÚ, odborem vodohospodářských staveb z titulu vlastníka 
technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) na základě ust. § 56 odst. 6 
Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska hospodaření se stavbami k vodohospodářským 
melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti hospodařit se stavbami … ve vlastnictví státu). 

Působnost Státního pozemkového úřadu jako dotčeného orgánu ve smyslu § 4 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona je dána na základě § 19 písm. c) Zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (ve znění pozdějších předpisů), ve 
znění pozdějších zákonů, a to v oblasti pozemkových úprav z hledisek koordinace vazeb návrhů 
pozemkových úprav na sídelní struktury a územně plánovací dokumentaci a tvorbu a ochranu 
životního prostředí a krajiny (viz také publikace Dotčené orgány v procesu územního plánování 
uveřejněná na webových stránkách Ústavu územního rozvoje dostupná na 
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/dotcene-
organy/2019-01-01/03-up-01012019.pdf) 

Část podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký 
kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi, a to konkrétně B) Vyjádření SPÚ, 
odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny ÚP 
pro VP na základě ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska hospodaření se 
stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 
Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti hospodařit se 
stavbami … ve vlastnictví státu) (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým 
číslem 3.2) bylo vyhodnoceno jako Připomínka. 

Toto vyjádření (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým číslem 
3.2) nesplnilo náležitosti § 52 odst. 2 stavebního zákona. 

Dle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu územního plánu podat 
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti. 

Vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu  HOZ1 (HMZ FERDINAND.K3-otevř.) a 
HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.), k nimž je dle § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách a 
dle § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní 
pozemkový úřad, nejsou dotčeny návrhem řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. 
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Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona může nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve 
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 
a vymezit území dotčené námitkou. 

Toto vyjádření neobsahuje údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva.  
S ohledem na § 52 odst. 3 stavebního zákona byla tato část vyjádření vyhodnocena jako 
Připomínka (připomínku může podat každý). 

Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí o námitkách uplatněných podle ustanovení § 52 
odst. 2 stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se nelze odvolat 
ani podat rozklad. 

N VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

V průběhu pořízení návrhu Změny č. 1 územního plánu Hejnice byla uplatněna jedna 
připomínka: 

PŘIPOMÍNKA č. 1 (Č.j. PDMUFT 4486/2020 ze dne 14. 2. 2020) 

Část podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký 
kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi, a to konkrétně B) Vyjádření SPÚ, 
odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny ÚP 
pro VP na základě ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska hospodaření se 
stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 
Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti hospodařit se 
stavbami … ve vlastnictví státu) (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým 
číslem 3.2) nebylo vyhodnoceno jako stanovisko dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 ve 
spojení s § 4 odst. 2 písm. b) a ve spojení s § 149 odst. 1 a 2 správního řádu. 

Část podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký 
kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi, a to konkrétně B) Vyjádření SPÚ, 
odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny ÚP 
pro VP na základě ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska hospodaření se 
stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 
Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti hospodařit se 
stavbami … ve vlastnictví státu) (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým 
číslem 3.2) bylo vyhodnoceno jako Připomínka. 

Odůvodnění: 

Toto vyjádření bylo vydáno SPÚ, odborem vodohospodářských staveb z titulu vlastníka 
technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) na základě ust. § 56 odst. 6 
Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska hospodaření se stavbami k vodohospodářským 
melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti hospodařit se stavbami … ve vlastnictví státu). 

Působnost Státního pozemkového úřadu jako dotčeného orgánu ve smyslu § 4 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona je dána na základě § 19 písm. c) Zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (ve znění pozdějších předpisů), ve 
znění pozdějších zákonů, a to v oblasti pozemkových úprav z hledisek koordinace vazeb návrhů 
pozemkových úprav na sídelní struktury a územně plánovací dokumentaci a tvorbu a ochranu 
životního prostředí a krajiny (viz také publikace Dotčené orgány v procesu územního plánování 
uveřejněná na webových stránkách Ústavu územního rozvoje dostupná na 
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/dotcene-
organy/2019-01-01/03-up-01012019.pdf) 

Toto vyjádření (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým číslem 
3.2) (nesplnilo náležitosti § 52 odst. 2 stavebního zákona.  
Dle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu územního plánu podat pouze 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti. 
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Vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu HOZ1 (HMZ FERDINAND.K3-otevř.) a 
HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.), k nimž je dle § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách a 
dle § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní 
pozemkový úřad, nejsou dotčeny návrhem řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. 

Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona může nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve 
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 
a vymezit území dotčené námitkou. 

Toto vyjádření neobsahuje údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva.  

S ohledem na § 52 odst. 3 stavebního zákona byla tato část vyjádření vyhodnocena jako 
Připomínka (připomínku může podat každý). 

Věcný obsah připomínky č. 1: 

Vyjádření obsahuje vymezené území dotčené vodohospodářskými stavbami (stavbami 
k vodohospodářským melioracím – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ)) ve vlastnictví státu  HOZ1 
(HMZ FERDINAND.K3-otevř.) a HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.), jejichž umístění je zobrazeno 
v přiložených situacích (situace HOZ Hejnice č. 1 a Situace HOZ Hejnice č. 2) 

Dle vyjádření SPÚ, odbor vodohospodářských staveb: požaduje respektovat a zachovat 
funkčnost těchto HOZ. Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél 
trubních HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě strany a podél 
otevřených HOZ 6 m oboustranný manipulační pruh. Na uvedených vodních dílech HOZ je 
zajišťována běžná údržba, např. odstranění splavené ornice, sečení porostů a odstraňování náletů 
dřevin z průtočného profilu HOZ. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. 
V případě provádění výsadeb okolo HOZ požadujeme výsadbu pouze po jedné straně ve 
vzdálenosti 1 m od břehové hrany. 

Doporučujeme, aby průběh a umístění výše uvedených staveb HOZ byl pořizovatelem 
územního plánu vzat na vědomí a stavby HOZ byly viditelně rozlišeny (nejen průběh, ale i druh). 

Dále se v zájmovém území ÚP může nacházet i podrobné odvodňovací zařízení (POZ), 
které je příslušenstvím pozemků. Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská 
správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence 
meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení 
těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně 
v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na 
jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře 
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formátu shp a jsou také zobrazeny 
v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace. 

Při provádění výsadeb na plochách s výskytem podrobného odvodňovacího zařízení 
(POZ) musí být provedena taková opatření, aby bylo zabráněno prorůstání kořenů do drenáží a 
nedošlo k porušení jejich funkčnosti. 
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Situace HOZ Hejnice č. 1 
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Situace HOZ Hejnice č. 2 

Věcné vyhodnocení připomínky č. 1: 

Po prověření věcného obsahu připomínky, a s ohledem na stanoviska dotčených orgánů 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, zejména pak s ohledem na 
dohodu s AOPK ČR k souhlasnému stanovisku s podmínkou, pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem dospěli k tomuto vyhodnocení připomínky: 

Stávající vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu HOZ1 (HMZ FERDINAND.K3-
otevř.) a HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.) i POZ (podrobná odvodňovací zařízení), k nimž je dle § 
56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, nejsou dotčeny návrhem 
řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. 

HOZ1, HOZ2 ani POZ prostorově nezasahují, ani se jinak věcně nedotýkají 
negativně navrženého řešení Změny č. 1 ÚP Hejnice. 
Návrh řešení Změny č. 1 ÚP Hejnice přitom respektuje, tj. nijak nemění, neovlivňuje ani 
nepůsobí ve vztahu k existenci uvedených staveb vodohospodářských staveb HOZ1, HOZ2 i 
POZ. 



Územní plán Hejnice – Změna č.1 odůvodnění 

 48 

Stejně tak koncepce uspořádání krajiny, spočívající mimo jiné ve vymezení koridorů 
revitalizačních opatření KRO1 a KRO2 (kap. 5.2, 5.5), a dále vymezených veřejně 
prospěšných opatření (kap. 7) stanovená v územním plánu Hejnice se navrhovanou 
Změnou č. 1 ÚP Hejnice nemění (změna této územním plánem již stanovené koncepce 
uspořádání krajiny, resp. vymezených veřejně prospěšných opatření nebyla předmětem řešení 
Změny č. 1 ÚP Hejnice, a zůstává nadále v platnosti). 

Pořizovatel bere polohu POZ i průběh a umístění staveb HOZ1 a HZ2 na vědomí, 
neboť tyto údaje o území ověřil v datové bázi územně analytických podkladů jako sledovaný jev č. 
43 Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 
Sb., část A), které jsou údaji o území ve smyslu ve smyslu § 27 odst. 2 stavebního zákona, které 
poskytuje pořizovateli ÚAP orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní 
a technické infrastruktury. 

Dle Metodiky sledovaných jevů pro územně analytické podklady Metodický návod 
k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., MMR z prosince 2019 vychází tento údaj o území 
z právních předpisů: 

- Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, § 56 Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků (tj. hlavní 
odvodňovací zařízení a podrobná odvodňovací zařízení)Ust. § 56 odst. 4 stanovuje práva 
a povinnosti vlastníka pozemku, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským 
melioracím … 
Ust. § 56 odst. 5 stanovuje kompetence vodoprávního úřadu z hlediska rozsahu 
povinností vlastníka pozemků 
Ust. § 56 odst. 6 stanovuje příslušnost organizačních složek státu z hlediska hospodaření 
se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu. 

- Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobnostech vymezení staveb k vodohospodářským 
melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně.  

- Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření 
obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas 
podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o 
vodoprávní evidenci).  

- Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a 
podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do 
informačních systémů veřejné správy.  

- Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změna souvisejících zákonů, § 4 
odst. 2. 

Data o hlavních odvodňovacích zařízeních a hlavních závlahových zařízeních poskytuje 
SPÚ. 

Hlavní odvodňovací zařízení a podrobná odvodňovací zařízení jsou dle § 56 odst. 2 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků. Dle § 55 odst. 1 písm. 
e) vodního zákona patří stavby k vodohospodářským melioracím pozemků mezi vodní díla. Dle § 
15 odst. 1 vodního zákona (stavební povolení k vodním dílům) je k provedení vodních děl, k jejich 
změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění třeba povolení 
vodoprávního úřadu… 

Zároveň lze konstatovat, že výše uvedenému vyhodnocení svědčí i údaje uvedené v 
Textové části Odůvodnění návrhu Změny č. 1 ÚP Hejnice k veřejnému projednání, kde je 
v kapitole C Komplexní zdůvodnění přijatého řešení územního plánu, kap. C.2.3 Koncepce 
ochrany a rozvoje hodnot území projektantem uveden v tab. Konfrontace návrhových ploch s limity 
využití území – plochy zastavitelné výčet dotčených limitů, přičemž investice do odvodnění a 
závlah nejsou plochami Z1-Z1 a Z1-Z2 dotčeny. 

Státní pozemkový úřad, oddělení vodohospodářských staveb ve svém vyjádření z titulu 
vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím)- část B (Č.j. PDMUFT 
4486/2020 ze dne 14. 2. 2020), vyhodnoceném jako připomínka č. 1 požadoval: 
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- respektovat a zachovat funkčnost těchto HOZ. Z hlediska umožnění výkonu správy a 
údržby je nutné zachovat podél trubních HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od 
osy potrubí na obě strany a podél otevřených HOZ 6 m oboustranný manipulační pruh. Na 
uvedených vodních dílech HOZ je zajišťována běžná údržba, např. odstranění splavené 
ornice, sečení porostů a odstraňování náletů dřevin z průtočného profilu HOZ. Do HOZ 
nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. V případě provádění výsadeb 
okolo HOZ požadujeme výsadbu pouze po jedné straně ve vzdálenosti 1 m od břehové 
hrany. 

K vyhodnocení otázky (požadavku) respektování a zachování funkčnosti 

- viz podrobné vysvětlení uvedené výše. 

K vyhodnocení otázky (požadavku) Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné 
zachovat podél trubních HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě 
strany a podél otevřených HOZ 6 m oboustranný manipulační pruh. Na uvedených vodních dílech 
HOZ je zajišťována běžná údržba, např. odstranění splavené ornice, sečení porostů a 
odstraňování náletů dřevin z průtočného profilu HOZ. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné 
odpadní ani dešťové vody. V případě provádění výsadeb okolo HOZ požadujeme výsadbu pouze 
po jedné straně ve vzdálenosti 1 m od břehové hrany. 

- Vzhledem ke skutečnosti, že řešení Změny č. 1 ÚP Hejnice se nedotýká věcně ani 
územně stávajících staveb k vodohospodářským melioracím HOZ1, HOZ2 a POZ, pak ani 
řešení uvedených požadavků není předmětem Změny č. 1 ÚP Hejnice. Stavby 
k vodohospodářským melioracím. Rámec práv a povinností vlastníka pozemku, na kterém 
je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím, je stanoven přímo vodním zákonem 
(§ 56 vodního zákona). 

- Konkretizované požadavky vlastníka staveb k vodohospodářským melioracím – v tomto 
případě státu prostřednictvím Státního pozemkového úřadu se z výše uvedených důvodů 
a mj. i s ohledem na podrobnost územně plánovací dokumentace nepromítnou do řešení 
Změny č.1 ÚP Hejnice, avšak SPÚ z titulu vlastníka těchto staveb má možnost je uplatnit 
v následných řízeních (zejm. územní rozhodování či povolování), v nichž bude 
účastníkem. 
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O VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU DLE § 53 ODST. 4 SZ POŘIZOVATELEM (§ 53 ODST. 5 PÍSM. A) 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice ve smyslu 
ustanovení § 53 odst. 4 stavebního zákona a ověřil, že návrh Změny č. 1 Územního plánu Hejnice 
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s 
cíli a úkoly územního plánování (zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území), se stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu jak je podrobně popsáno v části odůvodnění 
Změny č. 1 Územního plánu Hejnice v následujících kapitolách: 

O.1 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 53 ODST. 4 PÍSM. A)) 

viz kapitola E.1 Odůvodnění. 

O.2 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM (§ 
53 ODST. 4 PÍSM. A)) 

viz kapitola E.2 Odůvodnění. 

O.3  VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (§ 53 ODST. 4 PÍSM. B)) 

viz kapitola G Odůvodnění. 

O.4 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (§ 53 ODST. 4 PÍSM. C)) 

viz kapitola H Odůvodnění. 

O.5  VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ (§ 53 
ODST. 4 PÍSM. D)) 

viz kapitola I Odůvodnění. 

P PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 - ZMĚNOVÝ TEXT ÚP HEJNICE 

Uvedena v samostatném svazku. 

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ 
ČÁSTI ZMĚNY Č.1  

Textová část odůvodnění Změny č. 1 ÚP Hejnice obsahuje 50 stran formátu A4. 

Grafická část odůvodnění Změny č. 1 ÚP Hejnice obsahuje 2 výkresy formátu 2xA4. 

 

V Liberci, 09/2020        Ing. arch. Jiří Plašil 
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L Postup při pořízení změny územního plánu 38 
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P Příloha Odůvodnění Změny č.1 - Změnový text ÚP Hejnice  

 Údaje o počtu listů odůvodnění Změny č.1 a počtu výkresů grafické části  
Pozn.: Kapitoly „A“ – „F“ zpracoval zhotovitel Změny č.1 

Kapitoly „G“ – „L“ zpracuje pořizovatel před vydáním Změny č.1 
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A VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH 
V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM 

Územní plán města Hejnice (dále též ÚP) byl zpracován v březnu 2018 architektonickou 
kanceláří ŽALUDA, projektová kancelář a byl vydán Zastupitelstvem města Hejnic usnesením ZO č. 
42/2018 dne 25.04.2018. 

16.01.2019 bylo vystaveno stanovisko AOPK ČR, kterým byl vyloučen významný vliv 
záměru Změny č.1 ÚP Hejnice na lokality soustavy NATURA 2000 na území CHKO Jizerské hory. 

18.02.2019 bylo vystaveno stanovisko KÚLK – OŽPaZ, kterým se neuplatňuje požadavek 
na zpracování vyhodnocení vlivů záměru Změny č.1 ÚP Hejnice na životní prostředí. 

19.02. 2019 podal pan Ing. René Svoboda návrh na pořízení Změny č.1 územního plánu 
Hejnice. 

Zastupitelstvo města Hejnice usnesením č. 67/2019 ze dne 25. 9. 2019 projednalo a 
schválilo pořízení Změny č. 1 územního plánu Hejnice a její obsah v souladu s Návrhem na 
pořízení změny územního plánu (čj. MUHEJ/SÚ-415/2019 a 415/2019 – doplnění) a stanoviskem 
pořizovatele, přičemž zároveň rozhodlo, že změna bude pořizována zkráceným postupem. 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení Změny č.1 územního plánu 
Hejnice zkráceným postupem a o jejím obsahu (usnesení č. 67/2019) projektant zpracoval návrh 
Změny č.1 územního plánu Hejnice. 

Návrh Změny č.1 pro veřejné projednání je v plném souladu s Obsahem Změny č.1 
územního plánu. Spočívá v návrhu změny funkčního využití západní části pozemku p.č. 3119/1, 
k.ú. Hejnice (o výměře cca 900 m2) přiléhající k sousednímu pozemku p.č. 3122/1, k.ú. Hejnice (viz 
grafická část návrhu Změny č.1) – z plochy smíšené nezastavěného území (NS) v nezastavěném 
území na plochu zastavitelnou, s využitím umožňujícím bydlení v rodinném domě, tj. s ohledem na 
navazující plochy s rozdílným způsobem využití na plochu smíšenou obytnou – rekreační (SR). 

Jako náhrada za část nového vymezení zastavitelné plochy na části p.č. 3119/1, k.ú. 
Hejnice je zároveň součástí řešení Změny č.1 územního plánu návrh zmenšení zastavitelné plochy 
Z18 o adekvátní výměře (cca 900m2) – části pozemku p.č. 512/1, k.ú. Hejnice, tj. převedení do 
ploch „nezastavitelných“ zeleně přírodního charakteru (ZP). Změna č.1 ÚP Hejnice je invariantní. 
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B VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

 

B.1 VYMEZENÍ A VNITŘNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na vymezení a vnitřní členění řešeného území 
definované v ÚP Hejnice. 

B.2 KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

B.2.1 POLOHA A POSTAVENÍ HEJNIC V RÁMCI EU, ČR A KRAJE 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na územní vazby k okolním obcím ani na vztah 
obce k vyšší územním jednotkám definovaný v ÚP Hejnice. 

Změna č.1v dílčích rozvojových plochách neřeší aktivity přesahující hranice řešeného 
území ÚP Hejnice. 

B.2.2 PŘÍRODNÍ VZTAHY A VAZBY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na přírodní vztahy a vazby definované v ÚP 
Hejnice. 

B.2.3 SOCIOEKONOMICKÉ VZTAHY A VAZBY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na socioekonomické vztahy a vazby definované 
v ÚP Hejnice. 

B.2.4 DOPRAVNÍ VZTAHY A VAZBY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na dopravní vztahy a vazby definované v ÚP 
Hejnice. 

B.2.5 VZTAHY A VAZBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na vztahy a vazby technické infrastruktury 
definované v ÚP Hejnice. 

B.3 ODŮVODNĚNÍ ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 
NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR LK 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nepředstavuje záležitosti nadmístního významu, které 
nejsou řešeny v ZÚR LK. 
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C KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

C.1 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, VYHODNOCENÍ 
ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

C.1.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území (dále též ZÚ) bylo upraveno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění zpracovatelem 
Změny č.1 na základě doplňujících průzkumů a rozborů a aktuální katastrální mapy předané 
pořizovatelem zpracovateli (stav k 30.05.2019). 

Od 29.02.2016 (datum vymezení zastavěného území) Stavební úřad Hejnice identifikoval 
4 novostavby rodinných domů, z nichž jedna umístěná na zastavitelné ploše Z30 (SR) generuje 
úpravu zastavěného území. 

C.1.2 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nevyžaduje podle dohody učiněné s příslušnými dotčenými 
orgány při projednání Obsahu Změny č.1 vyhodnocení účelného využití zastavitelných návrhových 
ploch pro bydlení pro splnění požadavků ust. § 55 odst.4 stavebního zákona. 

Ke splnění formalistického požadavku pořizovatele odůvodnění cituje z předběžného 
vyhodnocení ze stanoviska pořizovatele k návrhu na pořízení Změny č.1 územního plánu Hejnice 
(č.j. PDMUFT 20064/2019), cit: 

„Změnou části pozemku navrhovatele p.č. 3119/1, k.ú. Hejnice o výměře cca 900 m2 
v místní části Ferdinandov z nezastavěného území na vymezenou zastavitelnou plochu budou 
vytvořeny předpoklady pro výstavbu umožňující realizaci záměru navrhovatele – tj. výstavbu 
jednoho rodinného domu (budoucí vymezení jednoho stavebního pozemku rodinného domu).  

Tím bude navázáno na kontinuitu územního plánování, neboť v předchozí ÚPD obce 
(ÚPNSÚ a jeho změnách), která byla platná do doby vydání nového ÚP Hejnice, byla Změnou č. 3 
ÚPNSÚ Hejnice vymezena zastavitelná plocha č. 3.19 s využitím obytné plochy – rodinné domy 
(Br) přibližně v témže územním rozsahu, kterého se týká předložený návrh na pořízení změny 
územního plánu.  

Zároveň jako kompenzace pro zachování vyváženého rozsahu zastavitelných ploch pro 
bydlení – části pozemku p.č. 3119/1, k.ú. Hejnice (dle KN druhu pozemku trvalý travní porost 
převážně vedeném ve IV. třídě ochrany ZPF) bude zrušena výměrou adekvátní část (o stejné 
výměře) územním plánem Hejnice vymezené zastavitelné plochy Z18 – část pozemku p.č. 512/1, 
k.ú. Hejnice (dle KN druhu pozemku trvalý travní porost, chráněném jako zemědělský půdní fond 
v I. třídě ochrany  ZPF), a převedena mezi plochy nezastavitelné. 

Pro prověření účelnosti uvedené změny také svědčí odlišné zatížení (omezení) obou 
dotčených pozemků p.č. 3119/1 a p.č. 512/1, k.ú. Hejnice limity využití území (např. OP vedení a 
zařízení elektrické distribuční sítě; zatížení hlukem z dopravy – blízkost železniční dráhy a její OP), 
a tedy s odlišným potenciálem rozvoje území. 

Hlavním cílem navržené změny je doplnění zastavitelné plochy pro bydlení, které 
uspokojuje primárně vlastní potřebu vlastníka dotčeného pozemku p.č. 3119/1 k.ú. Hejnice, který 
má zájem na části svého pozemku realizovat záměr výstavby rodinného domu. Záměr na změnu 
v území – p.č. 3119/1, k.ú. Hejnice při tom bezprostředně navazuje na vymezené zastavěné území 
místní části Ferdinandov, přiléhá k veřejně přístupné pozemní komunikaci, tedy předběžně 
v logické vazbě na existující zástavbu. 
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Rozsah změny je z hlediska celkového demografického vývoje a souvisejících územních 
podmínek marginální, nebude mít na něj podstatný vliv, pouze dílčím způsobem vytvoří územní 
předpoklady pro uspokojení vlastní potřeby žadatele a jeho rodiny a tím dílčím způsobem přispěje 
ke stabilizaci trvalého bydlení ve městě. Urbanistická koncepce není navrhovanou změnu 
podstatně měněna, neovlivní podstatně celkové prostorové ani funkční uspořádání území ani 
urbanistickou kompozici města.  

Tímto by změna měla naplnit cíle územního plánování: § 18 odst. 1 stavebního zákona, tj. 
vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích; § 18 odst. 2 stavebního zákona, tj. zajišťovat předpoklady pro udržitelný 
rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání 
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území, a za tímto účelem sledovat společenský a hospodářský potenciál obce.  

Dle ust. § 55 odst. 4 stavebního zákona lze další zastavitelné plochy změnou územního 
plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 
Z předloženého návrhu na pořízení změny územního plánu plyne podatelem deklarovaný zájem a 
záměr vlastníka dotčeného pozemku p.č. 3119/1, k.ú. Hejnice na části realizovat pro vlastní 
potřebu výstavbu rodinného domu. Tím je deklarována aktuální, avšak s ohledem na předchozí 
ÚPD obce dlouhodobě sledovaná potřeba vlastníka (podatele) na vymezení zastavitelné plochy 
uspokojující vlastní potřebu bydlení v obci (soukromý zájem). Legitimním veřejným zájmem obce 
pak zpravidla bývá účelné uspokojování takových potřeb bydlení pro své obyvatele (jeden z mnoha 
veřejných zájmů). Dle zjištění Stavebního úřadu Hejnice došlo v období od 29. 2. 2016 (datum 
vymezení zastavěného území) čtyři novostavby rodinných domů, z nichž jedna je umístěna na 
zastavitelné ploše Z30 (SR). Vzhledem k zanedbatelnému rozsahu výměry předloženého záměru 
na vymezení nové zastavitelné plochy změnou územního plánu vůči celku vymezených 
zastavitelných ploch územním plánem Hejnice a vzhledem k uvedeným skutečnostem lze tedy mít 
předběžně za to, že jsou dány předpoklady pro prokázání potřeby vymezení nové zastavitelné 
plochy. 

Upozorňujeme, že má-li změna územního plánu obsahovat návrh na vymezení nových 
zastavitelných ploch, musí být prokázána potřeba jejich vymezení. Případné vyřazení pozemků ze 
zastavitelných ploch i bez souhlasu vlastníka je bez náhrady za změnu v území možné jen za 
podmínek uvedených v § 102 stavebního zákona. 

Naplňování cílů a úkolů územního plánování bude podrobněji prověřeno a zohledněno 
v samotném procesu pořizování a zpracování Změny č. 1 územního plánu Hejnice.“ 

C.2 ODŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, 
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

C.2.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní vymezení ani organizaci řešeného území 

C.2.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

 SOCIÁLNÍ PILÍŘ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní vývoj počtu obyvatelstva, bytového fondu a 
občanského vybavení předpokládaný v ÚP Hejnice. 

Hlavním cílem Změny č.1 je především doplnění plochy pro individuální bydlení 
uspokojující vlastní potřebu vlastníka dotčených pozemků. Tato plocha byla obsažena 
v předchozím ÚP Hejnice a nedostatečnou aktivitou majitele se neprosadila do nového ÚP. Majitel 
má v úmyslu na ploše zřídit trvalé bydlení pro svou rodinu. 
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Záměry Změny č.1 ÚP Hejnice neovlivní demografické bilance, vylepšením územních 
podmínek pro rozvoj obytných ploch směřují ke stabilizaci trvalého bydlení ve městě. Změna č.1 
nevyvolává speciální požadavky na řešení vyplývající z demografických, sociálních a 
ekonomických údajů města a výhledů, nárůst počtu obyvatel není navrhován. 

 HOSPODÁŘSKÝ PILÍŘ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní vývoj zaměstnanosti a celkové ekonomické 
struktury města předpokládaný v ÚP Hejnice. 

 ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní vývoj klimatických poměrů, čistoty ovzduší, vod a 
půd a dalších složek životního prostředí předpokládaný v ÚP Hejnice. Navržená nová rozvojová 
plocha změny na pro individuální bydlení bezprostředně navazuje na zastavěné území města, 
neproniká do volné krajiny, nezasahuje specifické části dosud nezastavěného území (lesní okraje, 
údolní nivy, půdy I. a II. třídy ochrany,...). 

C.2.3 KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 

 HODNOTHODNOTY URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ, KULTURNÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní ochranu kulturních a civilizačních hodnot. 

Navržená zastavitelná plocha pro individuální bydlení Z1-Z1 není v kontaktu s historicky 
cennými objekty, které byly dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči prohlášeny za 
kulturní památky a zapsány do Ústředního seznamu kulturních památek Národního památkového 
ústavu v Praze, s architektonicky hodnotnými objekty památkového zájmu, které nejsou 
památkami, ale mají nespornou kulturně historickou hodnotu, dokladují stavební vývoj města a 
zasluhují respekt jako kulturní hodnoty obce, ani s územím s archeologickými nálezy. 

V řešeném území se nevyskytují region lidové architektury, historicky významné technické 
stavby, válečné hroby, další urbanistické hodnoty,…, které dotvářejí kulturní krajinu. 

Plocha není v kontaktu s ložisky nerostných surovin, poddolovanými územími a 
sesuvnými územími evidovanými v ÚP Hejnice.. 

Ochranná pásmo hřbitova byla novou legislativou zrušena. 

 PŘÍRODNÍ HODNOTY A ZDROJE 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní ochranu přírodních hodnot (obecná a zvláštní 
ochrana přírody a krajiny,..) specifikovanou v ÚP Hejnice. 

Navržená zastavitelná plocha pro individuální bydlení Z1-Z1 zasahuje do IV.zóny CHKO 
Jizerské Hory, (její zařazení do Změny č.1 bylo předjednáno se Správou CHKOJH). 

Plocha není v kontaktu s významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani vyhlášenými, 
památnými stromy, „ochranným pásmem“ lesa, lokalitami Natura 2000, MZCHÚ, prvky územního 
systému ekologické stability, záplavovým územím evidovanými v ÚP Hejnice. 

Plocha neovlivní vnímání významných přírodních dominant ani nenaruší výhledy 
z významných vyhlídkových bodů. 

Plocha Z1-Z1 je nově umístěna do zóny ochrany krajinného rázu E (sídelní enklávy v 
krajině), jejíž hlavní požadavky je svým určením pro výstavbu 1 RD schopna splnit: 

b chránit charakter tradiční rozptýlené zástavby v její typické struktuře, výšce, měřítku a 
proporcích, s včleněnými loukami, zahradami a rozptýlenou zelení, v blízkosti strmých 
svahů Jizerských hor nedoplňovat nové stavby, 

c umisťovat záměry s obdobnou kapacitou a intenzitou využití jako u existující zástavby, 
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d výrazně nezahušťovat rozptýlenou zástavbu v krajině, v rozptýlené zástavbě umožnit 
zejména výstavbu prokazatelně potřebnou pro ekologicky vhodné hospodaření na 
zemědělské půdě, 

e při umisťování zástavby posoudit vizuální působení v blízkých i dálkových pohledech na 
severní svahy Jizerských hor, novou zástavbou nepřevyšovat stávající objekty; 

f řešením nové zástavby rámcově respektovat charakteristické proporce a měřítko existující 
obytné zástavby, zejména půdorysné a hmotové členění zástavby, výšku, měřítko, polohu 
a usazení zástavby v terénu. 

 HODNOTY CIVILIZAČNÍ A TECHNICKÉ (LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ) 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 jsou dotčeny limity využití území stanovenými v ÚP Hejnice 
podle následující tabulky. 

Vysvětlivky k následující tabulce: 
X  označuje „střet“ s limitem (plocha do něj alespoň částečně zasahuje): 
UAN  území s archeologickými nálezy (ÚAN I a ÚAN II) 
CHKO JH-IV Chráněná krajinná oblast Jizerské hory - zóna 
MELIO  investice do odvodnění a závlah 
BONITA  půdy s třídou ochrany I - II 
OP LES  ochranné pásmo (50 m od okraje) lesa  
OP ELK  ochranné pásmo elektronické komunikace 
BP PLYN bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu 
OP SIL  ochranné pásmo silnic 
OP ŽEL  ochranné pásmo železniční dráhy (stav) 
OP ELE  ochranné pásmo vedení elektrizační soustavy 
OP VOD ochranné pásmo vodního zdroje 
OP LÉČ  ochranné pásmo přírodního léčebného zdroje 
ÚSES S  územní systém ekologické stability (stav) 
HLUK území potenciálně zasažené nadměrným hlukem z dopravy (izofona) a stabilizované výroby (100 m) 
MZCHÚ maloplošná zvláště chráněná území 
VKP významný krajinný prvek 
Pozn.: Nejedná se o úplný výčet dotčených limitů využití území, ale pouze o ty, které mají územní význam při 

rozhodování o vymezení ploch (neuvedeny např. ty, které pokrývají celé řešené území). 

Tab.: Konfrontace návrhových ploch s limity využití území – plochy zastavitelné 

OZNAČENÍ 
LIMITU / PLOCHY 

U
A
N 

C
H
K
O
J 
H 

M
E 
L 
I 
O 

B
O
N 
I 
T 
A 

O
P 
L
E
S 

O
P 
E
L
K 

B
P 
P 
L 
Y
N 

O
P 
S 
I 
L 

O
P 
Ž
E
L 

O 
P 
E 
L 
E 

O
P
V
O
D 

O
P
L
É
Č 

Ú
S
E
S  
S 

H 
L 
U 
K 

M 
Z 
C 
H 
Ů 

V
K
P 

 

 

Z1-Z1 - IV - 4 - - - - - - - - - - - -   
Z1-Z2 - IV - 1 - - - - X X - - - X - -   

Z územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Frýdlant nevyplývají pro 
navržené plochy Změny č.1 žádná další omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných 
zájmů. 
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C.3 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE VČETNĚ URBANISTICKÉ 
KOMPOZICE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

C.3.1 URBANISTICKÁ KOMPOZICE 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 podstatně neovlivní urbanistickou koncepci ani kompozici 
města stanovenou v ÚP Hejnice. 

Nově navržená zastavitelná plocha pro individuální bydlení pod označením Z1-Z1 
neovlivní podstatně prostorové uspořádání části řešeného území Ferdinandov. To vyplývá i z jejího 
zařazení v předchozím ÚP Hejnice, přičemž k jejímu vyřazení v novém ÚP došlo díky formální 
nepozornosti majitele pozemku. 

Vzhledem k tomu, že urbanistická koncepce obsažená v platném ÚP není Změnou č.1 
zásadně měněna, SCHKO JH předběžně odsouhlasila navrácení plochy do platného ÚP 
v původním rozsahu cca 900m2. S ohledem na regulativ platného ÚP, který na příslušných 
plochách SR stanoví min. výměru stavebního pozemku na 1200m2, byla plocha Z1-Z1 zvětšena 
na tuto výměru včetně odpovídající náhrady redukcí plochy Z1-Z2 a takto zapracována do Změny 
č.1. 

Nově navržené umístění zastavitelné plochy smíšené obytné – rekreační (SR) pod 
označením Z1-Z1 a odpovídající zmenšení již dříve navržené plochy bydlení – v rodinných 
domech – městské a příměstské (BI) pod označením původně Z18- nově Z1-Z2 neovlivní 
podstatně základní uspořádání funkcí v řešeném území, které lze vzhledem k předešlému vývoji 
považovat za stabilizované. Plochy změn umožní posílení obytné funkce okrajových částí města, 
jejich flexibilní rozvoj a vzhledem k osobě žadatele (podnikatel) posílení životaschopnosti 
ekonomických aktivit. 

C.3.2 VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 podstatně neovlivní systém sídelní zeleně vymezený v ÚP 
Hejnice. 

Nově navržená zastavitelná plocha pro individuální bydlení pod označením Z1-Z1 o 
výměře 1200m2 výrazně nezmenší rozsah přírodní proluky oddělující skupiny rozptýlené zástavby 
části řešeného území Ferdinandov. Plocha je přimknuta k zastavěnému území tak, aby 
nezasahovala do přírodní deprese s počínající vodotečí. 

Náhradou původní zastavitelné plochy Z18 plochou Z1-Z2 s rozsahem zmenšeným o 
1200 m2 dochází k mírnému navýšení rozsahu ploch zeleně v přednádražním prostoru železniční 
zastávky Bílý Potok pod Smrkem. 

C.3.3 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Návrh Změny č.1 je vyvolán potřebami fyzické osoby – vlastníka dotčených pozemků, 
který má dlouhodobý zájem realizovat na p.p.č. 3119/1 v k.ú. Hejnice rodinný dům pro svou rodinu. 
V zájmu města je zajistit rozvoj území v souladu s požadavky i jednotlivých subjektů, pokud, jako 
v tomto případě, není v rozporu s veřejným zájmem a respektuje již dříve založenou urbanistickou 
strukturu, která byla potvrzena v platném ÚP Hejnice. 
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PLOCHY ZASTAVITELNÉ 
Číslo plochy dle Změny č.1 Z1-Z1 
katastrální území Hejnice 
Velikost plochy (m2) 1200 
Původní využití navrhované v ÚP Plocha smíšená nezastavěného území (NS) - stav 
Využití navrhované ve Změně č.1 Plocha smíšená obytná – rekreační (SR) - návrh 
Kapacita 1 RD 
Dopravní přístupnost po stávající místní komunikaci zpřístupňující stabilizované i rozvojové plochy 

místní části Ferdinandov 
Vytápění lokální s vlivy na ŽP odpovídajícími spalování zemního plynu  
Napojení na inženýrské sítě odkanalizování individuální ČOV nebo napojení novou uliční stokou do veřejné 

kanalizace, stávající vodovod a rozvody NN v místní komunikaci na hranici 
lokality, bez vlivu na koncepci ÚP 

Limity využití území CHKO Jizerské hory – IV zóna 
Poznámka nová zastavitelná plocha, rozšiřuje zastavitelné území 

 
Číslo plochy dle Změny č.1 Z1-Z2 
katastrální území Hejnice 
Velikost plochy (m2) 2077 
Původní využití navrhované v ÚP plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI) – návrh 

(plocha Z18 - 3277m2) 
Využití navrhované ve Změně č.1 plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI) – návrh 

(plocha Z1-Z2 – 2077n2) 
plochy zeleně-  přírodního charakteru (ZP) – stav 
plocha bez označení 1200m2 

Kapacita 2 RD 
Dopravní přístupnost shodné s původní plochou Z18 
Vytápění shodné s původní plochou Z18 
Napojení na inženýrské sítě shodné s původní plochou Z18 
Limity využití území OP nadzemního elektrického vedení, zasažení nadměrným hlukem z dopravy 
Poznámka zmenšení původní rozvojové zastavitelné plochy Z18 o 1200m2 jako kompenzace 

návrhu nové rozvojové plochy Z1-Z1 o výměře 1200m2 

C.3.4 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

Plochy přestavby se nenavrhují. 

C.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ 
PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 

C.4.1 OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k nízké kapacitě a možnostem regulativů 
územního plánu z hlediska umisťování zařízení OV do ploch pro bydlení neovlivní koncepci 
občanského vybavení stanovenou v ÚP Hejnice. 

C.4.2 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a umístění navržených ploch 
pro bydlení neovlivní koncepci veřejných prostranství stanovenou v ÚP Hejnice. Rozšířená plocha 
zeleně v přednádražním prostoru železniční zastávky Bílý Potok pod Smrkem může mít charakter 
veřejného prostranství. 

C.4.3 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní koncepci železniční dopravy stanovenou v ÚP 
Hejnice. Dochází k mírnému navýšení rozsahu ploch zeleně v přednádražním prostoru železniční 
zastávky Bílý Potok pod Smrkem. 
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Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní koncepci silniční dopravy stanovenou v ÚP 
Hejnice. 

Z hlediska silnic II. – III.třídy probíhajících řešeným územím nejsou s nimi plochy Změny 
č.1 v přímém kontaktu. 

Plochy Změny č.1 budu napojeny na stávající územně vymezené místní obslužné 
komunikace vesměs charakteru dopravně zklidněných historických cest s minimální zátěží, 
přičemž základní koncepce dopravy se nemění. 

V rámci Změny č.1 není zpracováno dopravně technické posouzení, které by určilo 
dostatečnost stávající i popř. navrhované komunikační sítě z hlediska stavebně-technického a 
dopravně-technického a zhodnotilo stavební stav staveb komunikací zvlášť pro cílový stav a 
staveništní dopravu…. Toto posouzení je příslušné až k následujícím fázím projektové přípravy, 
kdy jsou k dispozici relevantní podklady. 

Pozemní komunikace v řešeném území budou upraveny tak, aby umožnily zásah těžkou 
mobilní požární technikou a pro zastavitelné území bude zabezpečeno zásobování požární vodou 
minimálně v rozsahu požadovaném platnými předpisy o požární ochraně (např. ČSN 73 0873). 

Plocha Z1-Z1 se vzhledem k velikosti řešeného území a jeho dostatečnému pokrytí 
linkami veřejné dopravy osob (VDO) - autobusová i železniční doprava – vzhledem k její okrajové 
poloze nachází v přiměřené docházkové vzdálenosti k zastávkám VDO. 

Doprava v klidu na plochách individuálního bydlení bude řešena na vlastních pozemcích 
v garážích samostatné stojících nebo přistavěných k hlavním stavbám rodinných domů. 

Plocha Z1-Z1 je napojena na systém hlavních pěších tahů, nezasahuje však do 
multifunkčního turistického koridoru Nová Hřebenovka, turistických a cyklistických tras. 

Plocha Z1-Z2 je na základě kolize s izofonou stanovenou odborným odhadem potenciálně 
dotčena hlukem ze silnice II/290 a železniční zastávky Bílý Potok pod Smrkem. Proto je nutné 
v rámci ÚŘ prokázat při umisťování staveb pro bydlení podrobnějším výpočtem nebo měřením 
hluku dodržování hygienických limitů hluku i v chráněných venkovních prostorech. 

C.4.4 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 neovlivní koncepci technické infrastruktury stanovenou 
v ÚP Hejnice. 

Zásobování vodou a odkanalizování rozvojové plochy pro bydlení, bude řešeno v 
návaznosti na koncepci ÚP v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, 
ÚP Hejnice neřeší detailně napojení jednotlivých rozvojových ploch. 

Případné individuální řešení odkanalizování bude řešeno vzhledem k možnosti vypouštění 
přečištěných vod do vodního toku malou domovní čistírnou. 

Pro likvidaci dešťových vod platí obecně závazná pravidla, pro jejichž respektování je 
vytvořen prostor stanovenou velikostí pozemků a návazností na nezastavitelné plochy. 

Z hlediska zásobování elektrickou energií je plocha Z1-Z1 umístěna v okrajové poloze 
avšak v dostatečné dostupnosti ke stávajícím NN rozvodům a VN trafostanicím. Požadavky na 
posílení stávajících případně návrh nových zařízení DS nebyly správcem zařízení - ČEZ 
Distribuce, a.s. dosud stanoveny. 

Z hlediska zásobování plynem je plocha Z1-Z1 kromě umístěna v okrajové poloze 
vzdálené od stávajících resp. v ÚP navržených plynovodních řadů. Změna č.1 předpokládá 
individuální řešení vytápění na bázi ekologicky srovnatelné se spalováním zemního plynu s tím, že 
prodloužení plynovodních řadů je možné, avšak neekonomické a nepředstavuje veřejný zájem,  

Z hlediska zařízení spojů jsou plochy Změny č.1 umístěny v okrajové poloze, vzhledem 
k možnostem bezdrátových technologií to není limitem pro zastavění plochy Z1-Z1. 
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Části ploch vymezených v ÚP Hejnice a dotčených Změnou č.1 se nalézají v OP 
elektrických vedení, protože jsou uvolňované resp. již zastavěné, nemá tento zásah praktický 
dopad. 

Hospodaření s odpady bude napojeno na stávající systém stanovený vyhláškou města 
Hejnic o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, na katastrálním území města. 

C.4.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k nízké kapacitě a rozmístění ploch pro bydlení 
neovlivní koncepci civilní ochrany města Hejnice, ÚP Hejnice se touto problematikou nezabývá. 

Podle obecných požadavků Ministerstva obrany ČR se Změnou č.1 z důvodu předběžné 
opatrnosti zapracovávají se obecné podmínky, pro které druhy staveb lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR (jev ÚAP 119): 
- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny), 
- stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, 

větrných elektráren apod.),  
- stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN,  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. 

třídy, objektů na nich, výstavba a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, 
čerpacích stanic PHM apod.,  

- nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů,  
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity,  
- zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady),  
- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní 

stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny,  
- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich 

rušení, 
- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich,  
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.,  
- stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným 

územím ČR – MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany),  
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit ČR-MO. 

C.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ 
VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH 
VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST 
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, 
REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A 
PODOBNĚ 

C.5.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení neovlivní koncepci uspořádání krajiny stanovenou v ÚP Hejnice. 

Neměněné podmínky pro využití ploch v rozsahu řešeného území byly už v platném ÚP 
stanoveny tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů ochrany přírody, krajiny a krajinného rázu a 
ekologické stability území. 

Změna č.1 respektuje platná znění zákonů ve vztahu k ochraně přírody, vodních zdrojů, 
ZPF, ploch určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a platné hygienické předpisy. 
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Z hlediska ochrany přírody v řešeném území byla navržená lokalita Z1-Z1 vyhodnocena 
z hlediska kontaktu s územími spadajícími do zákonem uvedených kategorií obecné i zvláštní 
ochrany přírody. 

Jsou respektovány významné krajinné prvky dle ust. §3 zákona – lesy, rašeliniště, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy; registrované významné krajinné prvky dle ust. §6 zákona, 
památné stromy i další krajinnou zeleň, např. remízy, sady, aleje, solitérní stromy atd.  

Plochy Změny č.1 jsou vymezeny s ohledem na ochranu hodnotné solitérní a skupinové 
zeleně. Při řešení návrhu Změny č.1 jsou respektovány přírodní a klimatické podmínky města, 
budoucí výstavbové záměry je nutné navrhnout s ohledem na zachování případně zlepšení 
krajinné kvality a různorodosti. 

Z důvodu ochrany krajinného rázu (§12 zákona) při projektování zástavby plocha Z1-Z1 
budou respektovány dochované přírodní, kulturní, historické a estetické hodnoty a zásady 
urbanisticko-ekonomického uspořádání v návaznosti na dochovanou strukturu a historický vývoj 
sídla. 

C.5.2 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ZMĚN V KRAJINĚ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nevymezuje nové ani nezasahuje do již vymezených ploch a koridorů změn 
v krajině. 

C.5.3 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení neovlivňuje vymezení ÚSES. 

Jsou respektovány stávající i navržené prvky územního systému ekologické stability - 
biokoridory, biocentra a interakční prvky. 

C.5.4 PROSTUPNOST KRAJINY 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nesnižuje prostupnost krajiny. 

C.5.5 PROTIEROZNÍ A REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ V KRAJINĚ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení neznemožňuje protierozní a revitalizační opatření v krajině navržená v ÚP 
Hejnice. 

C.5.6 OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nezasahuje do koncepce ochrany před povodněmi stanovené v ÚP Hejnice. 

Plochy Změny č.1 jsou vymezeny mimo stanovaná i pozorovaná záplavová území. 

C.5.7 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH  

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení, resp. rekreaci nezasahuje do koncepce rekreace a cestovního ruchu stanovené 
v ÚP Hejnice. 
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C.5.8 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN  

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nezasahuje do koncepce dobývání ložisek nerostných surovin stanovené v ÚP 
Hejnice. 

C.6 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S 
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO 
ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ 
STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ 
STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 
18 ODST.5. STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ 
REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, 
STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH 
POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

C.6.1 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nevyžaduje změnu obecných podmínek a požadavků na plošné a prostorové 
uspořádání území. 

C.6.2 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU  

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nevyžaduje změnu základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

Zástavba nové rozvojové plochy pro bydlení Z1-Z1 bude respektovat podmínky zóny E 
(sídelní enklávy v krajině), do níž je umístěna. 

C.7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K 
ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT 

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření ani asanace se v rámci Změny č.1 
nenavrhují, jejími návrhy nejsou dotčeny ani veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření a asanace již navržené v ÚP Hejnice. 
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C.8 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE §5 
ODST.1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření ani asanace se v rámci Změny č.1 
nenavrhují, jejími návrhy nejsou dotčeny ani veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření a asanace již navržené v ÚP Hejnice. 

C.9 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 
ODST.6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
Kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona se nestanovují, protože 

posouzení vlivu Změny č.1 na EVL nebo ptačí oblast nebylo vypracováno. 
Navržené řešení kompenzačních opatření vychází z vyjádření orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu uplatněného v požadavcích odborných složek dotčeného orgánu 
Krajského úřadu Libereckého kraje k podnětu na zpracování Změny č.1 a spočívá v návrhu plochy 
Z1-Z2, kterou se v ÚP nahrazuje návrhová zastavitelná plocha Z18 v rozsahu zmenšeném o 
výměru plochy Z1-Z1 a nahrazuje stabilizovanou nezastavěnou plochou zeleně – přírodního 
charakteru (ZP) v souladu se současným stavem využití území. Konkrétní číselné údaje viz 
kapitola „D Vyhodnocení důsledků řešení Změny č.1 na ZPF a PUPFL“. 

C.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 
PROVĚŘENÍ 

Nové plochy a koridory územních rezerv se v rámci Změny č.1 nenavrhují, jejími návrhy 
nejsou dotčeny ani plochy a koridory územních rezerv již navržené v ÚP Hejnice. 

C.11 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

Nové plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 
parcelaci, se v rámci Změny č.1 nenavrhují. 

C.12 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM 
ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A 
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

Nové plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, se v rámci Změny č.1 nenavrhují, jejími návrhy nejsou dotčeny ani 
plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie, již navržené v ÚP Hejnice. 



Územní plán Hejnice – Změna č.1 odůvodnění 

 16 

C.13 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 
REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU 
PODLE PŘÍLOHY Č.9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O 
REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU, NEBO NA ŽÁDOST, A U 
REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY 
PRO JEHO VYDÁNÍ 

Nové plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu, se v rámci Změny č.1 nenavrhují. 

C.14 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Územní plán Hejnice nestanoví pořadí změn v území standardním způsobem. Logická 
návaznost zástavby jednotlivých rozvojových i stabilizovaných ploch bude zajištěna na základě 
standardních podmínek pro využití ploch a výstavbu. 

C.15 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 vzhledem k malému rozsahu a rozmístění navržených 
ploch pro bydlení nezasahuje do plochy Y1 (kompoziční osa a náměstí v centru Hejnic), v níž 
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace staveb jen autorizovaný 
architekt. 

Změna názvu kapitoly byla provedena v souladu s aktuální legislativou. 
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D VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY Č.1 NA ZPF A PUPFL 
 

Vzhledem k tomu, že celkové zábory ZPF vyhodnocené v platném ÚP nejsou Změnou č.1 
zásadně měněny, OŽP KÚLK předběžně odsouhlasil navrácení plochy z předchozího ÚP Hejnice  
do platného ÚP v původním rozsahu cca 900m2. S ohledem na regulativ platného ÚP, který na 
příslušných plochách SR stanoví min. výměru stavebního pozemku na 1200m2, byla plocha Z1-Z1 
zvětšena na tuto výměru včetně odpovídající náhrady redukcí plochy Z1-Z2 (původní plocha Z30 
nebyla bilancována) a takto zapracována do Změny č.1. 

Plocha Z1-Z3, která řeší pouze zmenšení původní zastavitelné plochy Z30 o již 
realizovaný RD není předmětem vyhodnocení. 

Navrhované změny se nedotýkají ploch určených k plnění funkce lesa. Zde není dotčena 
ani povinnost postupu podle §14 odst.2 lesního zákona při dotčení pozemků do 50 m od lesa a 
nutnost dodržení bezpečné vzdálenosti zástavby od lesa (vzdálenost orientačně odpovídá výšce 
přilehlých lesních porostů v mýtním věku). 

Plochy Změny č.1 jsou vymezeny mimo pozemky s provedenými meliorace drenážních 
vod, pozemky s výskytem erozních jevů i pozemky potencionálně takto ohrožené, neomezují 
prostupnost krajiny. 

D.1 SOUHRNNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE MĚSTA HEJNIC (KÓD 564117) 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na souhrnné statistické údaje města Hejnic. 

D.2 FUNKČNÍ ČLENĚNÍ PLOCH 

Změnou č.1 umístěná nová rozvojová plocha Z1-Z1 vyvážená ve shodném rozsahu 
zmenšenou rozvojovou plochou Z1-Z2 nemá vliv na stanovené funkční členění ploch. 

Předmětem následného vyhodnocení NEJSOU (v intencích metodického doporučení 
MMR, MŽP a ÚÚR „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v 
územním plánu“, 7/2011): 

- plochy a koridory územních rezerv – v Změně č.1 se nevyskytují, 
- plochy bydlení v zastavěných územích – v Změně č.1 se NOVĚ nevyskytují, 
- plochy záborů do výměry 2 000 m2 v zastavěných územích bez ohledu na funkci – 

v Změně č.1 se nevyskytují,, 
- plošné požadavky pozemků ZPF na nutnou realizaci ÚSES – v Změně č.1 se nevyskytují. 

Záměry urbanistického řešení Změny č.1 se netýkají záboru lesních pozemků. 

Předmětem vyhodnocení nejsou bilance záměrů na meliorovaných plochách (zde 
výhradně plošným drenážním odvodněním) – v Změně č.1 se nevyskytují. 

D.3 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF 

D.3.1 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA SLOŽKY PF 
– DLE ZÁKLADNÍCH DRUHŮ POZEMKŮ, OCHRANA ZPF, MELIORACE 

Tab.: Plochy zastavitelné 
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Z1-Z1 SR 0,1200 0,1200 0 0 0,1200 0 0 0 0 0 0,1200 0 0 
Z1-Z2 BI -0,1200 -0,1200 0 0 -0,1200 0 0 -0,1200 0 0 0 0 0 

celkem 0 0 0 0 0 0 0 -0,1200 0 0 0,1200 0 0 

 Plochy přestavby se nenavrhují 



Územní plán Hejnice – Změna č.1 odůvodnění 

 18 

D.3.2 SOUHRNNÉ A STATISTICKÉ ÚDAJE PLOŠNÝCH POŽADAVKŮ NA ZPF 

 REKAPITULACE HODNOCENÝCH ZÁBORŮ ZPF DLE STRUKTURY 
ZÁKLADNÍCH DRUHŮ POZEMKŮ [ha, %]  

 zábory ZPF 
celkem 

z toho 
orná půda zahrady, ovoc. sady TTP 

zastavitelné 0 0 0 0 

přestavby 0 0 0 0 
celkem ř.ú. -0,0050 0 0 0 
podíl záborů ZPF dle kultur 100,00 % 0 0 100,00 % 

 REKAPITULACE HODNOCENÝCH ZÁBORŮ ZPF DLE TŘÍD OCHRANY 
[ha, %]  

 
zábory ZPF 

celkem 
zábory ZPF dle tříd ochrany 

I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída 
zastavitelné 0 -0,1200 0 0 0,1200 0 
přestavby 0 0 0 0 0 0 
celkem ř.ú. 0 -0,1200 0 0 0,1200 0 

Ochrana ZPF vyplývá z legislativních ustanovení, avšak v podmínkách řešeného území 
zařazeného do LFA (dle Nařízené Vlády ČR č. 75/2007 Sb.) s výrazným útlumem zemědělské 
prvovýroby, a současným i odůvodněně očekávaným trendem opouštění zemědělské půdy ve 
prospěch jiných činností a funkcí, je tento legislativní územní limit však spíše teoretický.  

Ochrana pozemků ZPF je rovněž mnohdy velmi iluzorní vzhledem ke stavu katastru 
nemovitostí, resp. k pomístním nesouladům aktuálních druhů pozemků s jejich druhovým 
evidenčním zatříděním. V katastru nemovitostí jsou často v zemědělských pozemcích evidovány 
již jiné druhy pozemků vymykající se zemědělskému využívání, a to současnému i 
potencionálnímu. I přes tyto skutečnosti je tento limitující prvek v návrzích urbanistického řešení 
patřičně zohledněn. 

 REKAPITULACE HODNOCENÝCH ZÁBORŮ ZPF NA POZEMCÍCH 
MELIOROVANÝCH DRENÁŽNÍM ODVODNĚNÍM [ha, %] 

Plochy Změny č.1 jsou vymezeny mimo kontakt s meliorovanými plochami (zde výhradně 
plošným drenážním odvodněním). 

 SOUHRNNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE HODNOCENÝCH ZÁBORŮ PF 
CELKEM PLOŠNÉ POŽADAVKY NA PŮDNÍ FOND 0 ha tj. 100,00 % tj. 0,00 % z Σ výměry ŘÚ 
Σ plochy požadavků na zábor zemědělské půdy 0 ha 100,00 % 0,00 %
Σ plochy požadavků na změny na nezemědělské půdě 0 ha 0 0,00 % 
(z toho zábory PUPFL – viz násl. kapitola) 0 ha 0 (0 % z Σ výměry PUPFL) 

 

Celková plocha záborů ZPF 0 ha tj. 100,0 % tj. 0,00 % z Σ 
výměry ŘÚ 

tj. 0,00 % z Σ 
výměry ZPF  

z toho orná půda 0 ha  0 % 0 % 0 % tj. 0 % z Σ výměry orné půdy 

z toho zahrady + ov. sady 0 ha 0 % 0 % 0 % tj. 0 % z Σ výměry zahrad + 
ov.sadů 

z toho TTP (louky a pastviny) 0 ha 100,00 % 0,00 % 0,00 % tj. 0,00 %% z Σ výměry TTP 
Pozn.: bližší údaje viz sumáře jednotlivých kapitol. 

D.4 ODŮVODNĚNÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA SLOŽKY 
PŮDNÍHO FONDU - ZPF (TŘÍDY OCHRANY), NZP A PUPFL 

D.4.1 ODŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY ZPF 
Záborové lokality byly do návrhu Změny č.1 zapracovány na základě stanoviska 

příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 

Obecně jsou respektovány zásady ochrany ZPF ve smyslu zák.č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vlastní lokalizace nové 
rozvojové plochy vyžadující nové zábory ZPF t.j. lokalita Z1-Z1 je řešena se snahou o co nejmenší 
narušení organizace ZPF. Lokality je navrhována k vynětí ze ZPF v nezbytně nutném omezeném 
rozsahu a ve smyslu §4 zákona o ochraně ZPF nedojde využitím této lokality k: 
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- k narušení organizace zemědělského půdního fondu, 
- k  narušení hydrologických a odtokových poměrů, 
- k narušení sítě zemědělských účelových komunikací, 
- ke vzniku nežádoucích proluk, 
- ke vzniku ztíženě obdělávatelných pozemků, 
- ke ztížení prostupnosti krajinou. 

D.4.2 ODŮVODNĚNÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL 

Plochy Změny č.1 jsou vymezeny mimo zásah do PUPFL. 
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E VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S NADŘAZENÝMI DOKUMENTY 
 

E.1 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE ČR 

Politika územního rozvoje ČR byla schválena vládou ČR usnesením č. 929 dne 
20. 7. 2009. V současnosti je platná Politika územního rozvoje České republiky ve znění 
aktualizace č. 1, 2 a 3. Jejich obsah se věcně ani územně řešení Změny č. 1 netýká. 

Území obce Hejnice není zahrnuto do rozvojové oblasti ani rozvojové osy tzn. území, 
v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené 
požadavky na změny v území. 

V PÚR ČR byla vymezena specifická oblast SOB7 Krkonoše-Jizerské hory a to, mimo 
jiné, i na jižní části území obcí v ORP Frýdlant. V ZÚR LK (vydaných v roce 2011) byla tato 
specifická oblast upřesněna mimo území obcí ORP Frýdlant a správní území ORP Frýdlant je 
řešeno samostatně vymezenou specifickou oblastí SOB Frýdlantsko. V probíhajícím procesu 
pořízení Aktualizace ZUR LK č. 1 je území celé obce Hejnice již navrženo k zařazení do specifické 
oblasti SOB7. 

V rámci ÚP Hejnice jsou vytvářeny územní podmínky pro rozvoj takových aktivit, které 
budou v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny a budou využívat lidský, ekonomický i 
přírodní potenciál území. Jsou vytvářeny podmínky zejména pro rozvoj měkkých forem rekreace s 
ohledem na možnost celoročního využití a územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti 
území a zlepšení technické a dopravní infrastruktury. 

Změnou č.1 se tato koncepce nemění. 

Článek 14 

Změna č.1 v souladu s článkem 14 APÚR ČR ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. 

Změna č.1 doplněním proluky stavebním pozemkem pro jeden RD zachovává ráz 
jedinečné urbanistické struktury území spočívající ve stabilizaci nezastavitelných pásů zeleně 
pronikajících do hloubi zastavěného území a postupném ředění stavební struktury směrem 
k jejímu okraji rozptylujícímu se v prostoru příměstské krajiny. 

Změna č.1 posílením výstavby v části Ferdinandov podporuje polycentrickou strukturu 
osídlení vzniklou sloučením historických obcí, přiměřeně chrání a zároveň využívá pro rekreaci 
jedinečnou podhorskou kulturní krajinu – hodnoty, které jsou výrazem identity území, jeho historie 
a tradice. 

Změna č.1 prosazuje ochranu hodnot území s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Změna č.1 návrhem nové zastavitelné plochy přiměřeného rozsahu v symbióze 
s nezastavěným územím zabraňuje upadání okrajových venkovských částí města pronikajících do 
příměstské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Článek 14a 

Změna č.1v souladu s článkem 14a APÚR ČR řeší městské území, přitom přiměřeně 
zohledňuje požadavky na přiměřený rozvoj primárního sektoru, ochranu půdního fondu a 
ekologické funkce krajiny. 

Požadavky článku 14a se primárně týkají venkovského území. Město Hejnice se nachází 
v městském území (viz ZÚR LK), proto zde není podstatně rozvíjen primární ekonomický sektor. 
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S ohledem na velikost města, charakter příměstské krajiny, množství srážek, průměrné 
roční teploty a celkové půdní podmínky, které jsou na hranici efektivnosti, a kdy jsou veškeré 
zdejší zemědělské pozemky dle Nařízení vlády ČR č. 75/2007 Sb. řazeny do zemědělsky méně 
příznivých oblastí (LFA - Less Favoured Areas), bude mít zemědělská činnost význam především 
pro zachování údržby ploch a krajiny, tvořících rekreační předpolí obytného území přiměřeně 
expandujícího ke krajinnému zázemí města. 

Změna č.1 zastavěním pouze části pozemkové parcely v proluce respektuje hospodářské 
a rekreační využívání zemědělských pozemků. 

Změna č.1 připisuje nezpochybnitelný význam uplatnění systému ploch sídelní zeleně a 
zachování ekologické funkce krajiny vedle do řešeného území zasahujícího zvláště chráněného 
velkoplošného území (CHKO JH) a vymezených prvků ÚSES – plochy přírodní. 

Článek 15 

Změna č.1 v souladu s článkem 15 APÚR ČR předchází při změnách nebo vytváření 
urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost 
obyvatel rovnoměrným urbanizačním rozvojem všech městských částí. 

Zachovávaná urbanistická koncepce při zastoupení všech funkčních složek v daném 
smyslu připravuje územní podmínky pro zvyšování kvality života obyvatel a rozvoj hodnot území, 
zejména: 

rozvojem kvalitního bydlení a volnočasových aktivit, 

zamezením vzniku tzv. sociálně vyloučených lokalit, 

podmíněním vymezení stabilizovaných i rozvojových ploch zajištěním dostatečné veřejné 
infrastruktury a zeleně. 

Článek 16 

Změna č.1 v souladu s článkem 16 APÚR ČR při stanovení způsobu využití území 
upřednostňuje komplexní řešení a konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území v 
kontextu vlivů širších územních souvislostí před uplatňováním jednostranných hledisek a 
požadavků, které by ve svých důsledcích mohly zhoršit stav i hodnoty území. 

Vymezení uspořádání území a stanovené podmínky pro jeho využívání zohledňují 
požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a ochrany a rozvoje přírodních a kulturních hodnot 
území. 

To se promítá v dílčí restrukturalizaci zastavitelných ploch na území města 
se zachováním vyváženého zastoupení veřejné infrastruktury vč. ploch veřejných prostranství a 
sídelní zeleně ve všech částech řešeného území. 

Soustavné a koordinované komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání 
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území v mezích limitů využití území, zjištěných v ÚAP a doplňujících průzkumech a rozborech, 
bylo stanoveno s ohledem na záměry rozvoje obce i všech partnerů, kteří jej ovlivňují a podílejí se 
na něm. 

Koncepce územního rozvoje v ÚP směřující k vyváženým územním podmínkám, které 
umožní zvyšování kvality života obyvatel území při rozvoji jeho hodnot je v souladu s určením a 
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v nadřazené ÚPD - APÚR ČR, ZÚR LK. 

Článek 16a 

Změna č.1 v souladu s článkem 16a APÚR ČR při drobné úpravě základní koncepce 
rozvoje území a jednotlivých koncepcí (urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a 
koncepce uspořádání krajiny) vychází z principů integrovaného rozvoje území, založeného na 
základě komplexního posouzení prostorových, odvětvových a časových hledisek v rozvoji území a 
v souvislostech vztahů a vazeb města na širší území. 

Změna č.1 respektuje požadavky na plnění úlohy města v širším území i rozvojové 
dokumentace zabývající se rozvojem města a jeho okolí. 



Územní plán Hejnice – Změna č.1 odůvodnění 

 22 

Změna č.1 v urbanistické koncepci integruje zastavěné území a zastavitelné, nezastavěné 
a nezastavitelné plochy do jednoznačně vymezených celků v logické provázanosti funkcí bez 
možnosti zakládání odloučených a nefunkčních útvarů. 

Změna č.1 využívá k zajištění dostupnosti řešeného záměru dopravní infrastruktury v 
upravené kategorizaci vnitřní komunikační sítě s průchodností silničních tras v dopravních vazbách 
na sousední sídelní útvary v rámci spádového obvodu. 

Změna č.1 dílčí doplněním systémů technické infrastruktury návazně na systémy 
nadmístního významu zajišťuje likvidaci odpadních vod, zásobování vodou a energiemi, 
dimenzování veřejné infrastruktury zohlední nároky všech uživatelů území. 

Změna č.1 respektováním propojení systému veřejných prostranství zajišťuje spojitost 
všech městských částí a jejich dostupnost, možnosti setkávaní obyvatel a trávení jejich volného 
času. 

Změna č.1 převzetím koncepce ochrany obyvatelstva v území s minimem nebezpečných 
antropogenních aktivit sleduje zejména snížení rizik ohrožení území a jeho obyvatel povodněmi. 

Změna č.1 respektováním koncepce uspořádání krajiny chrání hodnoty území a 
zohledňuje vazby na specifické oblasti. 

Změna č.1 respektováním přiměřeného uplatnění míry flexibility při stanovení podmínek 
pro využívání území usnadní operativní rozhodování o změnách v území. 

Rozvoj území respektuje specifika území, provázanost soukromých a veřejných zájmů na 
rozvoji území a principy udržitelného rozvoje. 

Článek 17 

Změna č.1 v souladu s článkem 17 APÚR ČR respektuje v území podmínky pro eliminaci 
důsledků náhlých hospodářských změn ochranou zastavitelných ploch pro vytváření široké 
nabídky pracovních příležitostí. 

Změna č.1 doplňuje na základě demografického odhadu dalšího vývoje populace a 
bytového fondu vhodnou dílčí zastavitelnou plochu pro bydlení a respektuje maximálně dosažitelný 
rozsah ploch pro výrobní aktivity a občanské vybavení, které mohou být nabídnuty zájemcům 
o investice a budou v daném území zdrojem nových pracovních příležitostí. 

Změna č.1 současně chrání hodnoty území a respektuje vymezení pozemků nezbytných 
pro vytvoření souvislých ploch veřejné zeleně a parků přístupných každému bez omezení. 

Článek 18 

Změna č.1 v souladu s článkem 18 APÚR ČR a ZÚR LK respektuje úlohu města v sídlení 
struktuře (centrum mikroregionálního významu) ve spádovém obvodu centra osídlení Frýdlant, 
posílením urbanizace Ferdinandova respektuje územní podmínky posílení partnerství mezi 
městským a venkovským prostorem i ve smyslu zlepšení jejich konkurenceschopnosti. 

Změna č.1 respektováním kapacit občanského vybavení, pracovních příležitostí při 
zlepšování jejich dopravní dostupnosti z okolních obcí spádového obvodu centra osídlení pro 
individuální i veřejnou dopravu zachovává předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a 
venkovskými územími (oblastmi). 

Změna č.1 v návaznosti na historické utváření města zachovává a rozvíjí polycentrické 
uspořádání zdrojů pracovních příležitostí a veřejné infrastruktury tak, aby byly optimálně dostupné 
ze všech městských částí vhodným využitím stávajících a návrhem zastavitelných ploch pro rozvoj 
bydlení. 

Změna č.1 vycházejíc z návrhu výhledové velikosti ÚP zohledňuje vliv suburbanizačních 
tendencí vedoucích k nestandardnímu rozvoji příměstských sídel v regionu. 

Článek 19 

Změna č.1 v souladu s článkem 19 APÚR ČR respektuje – neovlivňuje územní 
předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch – tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského a jiného původu. 
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Změna č.1 koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území a omezuje negativní 
důsledky urbanizace pro udržitelný rozvoj území, hospodárně využívá zastavěné území uvážlivým 
návrhem dostavby a revitalizace území, zajišťuje ochranu nezastavěného území, zejména 
zemědělské půdy, a zachování sídelní zeleně včetně minimalizace její fragmentace. Zábor 
nezastavěného území omezuje na odůvodněné minimum odvozené z demografického odhadu 
dalšího vývoje obyvatel města. 

Změna č.1 při úpravě urbanistické koncepce respektuje kvalitu bytového fondu ve 
znevýhodněných městských částech, rozvojovou plochu vymezuje v souladu s požadavky na 
kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu, přičemž plné uspokojení 
demografických požadavků je v zájmu omezení negativních důsledků suburbanizace pro udržitelný 
rozvoj území. 

Článek 20 

Změna č.1 v souladu s článkem 20 APÚR ČR respektuje veřejné zájmy – umisťuje 
rozvojový záměr, který by mohl významně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně konfliktní 
lokality. 

Změna č.1 důslednou ochranou zvláště chráněných území, lokalit obecné ochrany 
přírody, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a 
nerostného bohatství, územní stabilizací ÚSES respektuje a rozvíjí biologickou rozmanitost a 
kvalitu přírodního a životního prostředí. 

Změna č.1 při snaze o zachování fragmentace postupně zahušťovaného a rozšiřovaného 
zastavěného území souvislými pásy sídelní zeleně zodpovědně řeší na jeho okrajích dilema 
zásahu do krajinného rázu na horských úbočích nebo do zemědělského půdního fondu. 

Změna č.1 řešením koncepce krajiny v návaznosti na funkční a prostorové regulativy 
ploch přispívá k udržení ekologické stability a ke zvyšování a udržování rozmanitosti příměstské a 
venkovské krajiny, vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality a 
typy krajiny a vytváří podmínky pro udržitelné využití přírodních zdrojů: 

 respektováním vymezení prvků ÚSES, 
 respektováním krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, 
 respektováním existujících ucelených krajinných útvarů v nezastavěných územích, 
 zajištěním ekologických funkcí krajiny v ostatní volné krajině, 
 respektováním účelného propojení systémů sídelní a krajinné zeleně, 
 zvyšováním intenzity využití zastavěného území a vymezením zastavitelných ploch pouze 

v logických vazbách na existující zástavbu, 
 účelným snižováním intenzity využití zastavitelných ploch v okrajových příměstských 

částech území města pro harmonický přechod zástavby do volné krajiny, 
 respektováním požadavků na zvýšení retenční schopnosti krajiny stanovením intenzity 

zástavby, 
 respektováním veřejně prospěšných staveb, podporujících dodávky kvalitní pitné vody a 

nakládání s odpadními vodami, 
 respektováním migrační prostupnosti územím i vodními toky pro vodní organismy při 

průchodu zastavěným územím a zastavitelnými plochami v účelné návaznosti na souvislé 
krajinné území (zejména zalesněné vrcholy a údolní nivy vč. zachování existujících 
mokřadů). 

Článek 20a 

Změna č.1 v souladu s článkem 20a APÚR ČR zachovává podmínky pro zajištění 
migrační prostupnosti pro volně žijící živočichy a pro člověka zejména při umístění zastavitelné 
plochy. 

Prostupnost území obce pro obyvatele a návštěvníky bude zajištěna sítí pozemních 
komunikací, zejména prostřednictvím ploch vymezených v ÚP: 

 plochy dopravní 
 plochy veřejných prostranství 
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Prostupnost území z pohledu rekreačních aktivit je zajištěna vymezením veřejně 
přístupných pásů sídelní zeleně. 

Prostupnost území je zajištěna i prostřednictvím dalších místních komunikací, např. 
zvykových tras pro volný neorganizovaný pohyb krajinou, které nejsou s ohledem na měřítko 
dokumentace v ÚP vymezeny, ale budou zohledněny v návrzích následně pořizovaných územních 
studií. 

Prostupnost a přístupnost území v zájmech ochrany přírody je regulována obecně 
platnými legislativními ustanoveními. 

Článek 21 

Změna č.1 v souladu s článkem 21 APÚR ČR respektuje a chrání před zastavěním 
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně zejména v místech, 
kde je krajina negativně poznamenána lidskou činností (zahrádky v nivách vodních toků), s cílem 
zachování souvislých pásů nezastavěného území, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé 
rekreace, protipovodňové ochrany, rozvoje lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Článek 22 

Změna č.1 v souladu s článkem 22 APÚR ČR respektuje územní podmínky pro rozvoj a 
využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu při zachování a rozvoji hodnot území. 
Sportovně rekreační využívání území ve výhodných přírodních podmínkách, propojení rekreačně 
atraktivních míst pěšími, cyklistickými a lyžařskými trasami a stezkami aj. má dlouhou tradici a 
řadu zařízení, která budou respektována a rozvíjena. 

Změna č.1 zachovává hodnoty území (přírodní zázemí Jizerských hor, stavební struktura, 
veřejné vybavení města) pro rekreaci, vytváří podmínky pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika). 

Změna č.1 respektováním stabilizace kostry veřejných prostranství a neměnností 
funkčních regulativů podporuje propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu turistickými 
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Článek 23 

Změna č.1 v souladu s článkem 23 APÚR ČR podle místních podmínek respektuje 
dostupnost území a zkvalitňování dopravní a technické infrastruktury při zachování prostupnosti 
krajiny a minimalizaci rozsahu fragmentace krajiny. Trasa II/290 je ve své poloze stabilizována a 
hledání adekvátní náhrady v řešeném území v dostatečném odstupu od obytné zástavby není 
předmětem Změny č.1.. 

Změna č.1 využívá urbanistické koncepce, která zmírňuje vystavení obytných zón 
nepříznivým účinkům tranzitní silniční dopravy, (koridor železniční dopravy je v území 
stabilizován). Plocha pro novou obytnou zástavbu je vymezena v dostatečném odstupu od 
vymezených koridorů pro nové úseky silnic II. – III. třídy tak, aby byla zajištěna průchodnost území 
pro dopravní stavby a minimalizováno možné nežádoucí působení negativních účinků provozu 
dopravy na veřejné zdraví obyvatel. 

Změna č.1 respektuje omezení využívání stabilizovaných i rozvojových ploch vyplývající 
z navržené koncepce dopravní infrastruktury, čímž předchází zneprůchodnění území pro dopravní 
stavby i možnému nežádoucímu působení účinků dopravy na veřejné zdravé obyvatel. 

Článek 24 

Změna č.1 v souladu s článkem 24 APÚR ČR respektuje územní podmínky pro 
zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním veřejné osobní dopravy vč. kolejové 
zejména uvnitř kapacitních obytných a rozvojových zón, novou výstavby posuzuje i s ohledem na 
to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury. 

Změna č.1 respektováním reorganizace základní dopravní kostry, zejména stabilizace 
dopravních ploch a kostry veřejných prostranství podporuje environmentálně šetrné formy dopravy 
(železniční, cyklistickou, pěší). 
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Článek 24a 

Změna č.1 v souladu s článkem 24a APÚR ČR respektováním urbanistické koncepce 
podporuje existující přiměřenou promíšenost funkční struktury města v kvalitním přírodním 
prostředí a v optimálních vazbách bydliště – pracoviště – rekreace. Zóny soustředěných 
ekonomických aktivit (nosné kapacity hospodářského potenciálu na území města) jsou 
stabilizovány v přímých vazbách na kapacitní komunikace. 

Změna č.1 nenarušuje podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované 
výrobní činnosti na bydlení. Kapacitní výrobní provozy (potenciálně rušivé) budou nadále rozvíjeny 
na rozvojových plochách výroby a skladování vybavených odpovídající dopravní a technickou 
infrastrukturou. 

K využití rozvojových ploch pro bydlení na pozemcích v kontaktu se stabilizovanými 
plochami výroby a skladování a plochami dopravní infrastruktury nedochází. 

Článek 25 

Změna č.1 v souladu s článkem 25 APÚR ČR respektováním realistického očištění koryt 
hlavních vodotečí od zastavěných a zastavitelných ploch vytváří územní podmínky pro preventivní 
ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. 

Změna č.1 respektováním územní ochrany pozemků potřebných pro umísťování staveb a 
opatření na ochranu před povodněmi, v navržené funkční struktuře chrání území určená k řízeným 
rozlivům povodní, uvolnění průtočných profilů koryt vodotečí (náplavy, dřevinné nálety, teplovody 
apod.). 

Změna č.1 stabilizací nezastavitelných ploch vytváří podmínky pro zvýšení přirozené 
retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy 
k umělé akumulaci vod, ve vodohospodářské koncepci vytváří podmínky pro zadržování, 
vsakování i využívání dešťových vod v zastavěných územích a zastavitelných plochách jako zdroje 
vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

Změna č.1 respektováním koncepce ÚP vytváří podmínky pro zadržování, vsakování 
vody i využívání dešťových vod s cílem zmírňování účinků povodní. 

Článek 26 

Změna č.1 v souladu s článkem 26 APÚR ČR nevymezuje zastavitelné plochy 
v záplavových územích a neumisťuje do nich veřejnou infrastrukturu. I přes existenci území 
s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod, není požadováno vymezení zvláštních 
zastavitelných ploch pro přemístění zástavby z těchto území. 

Článek 27 

Změna č.1 v souladu s článkem 27 APÚR ČR při respektování reorganizace základní 
dopravní kostry a doplnění koridorů inženýrských sítí koordinuje umísťování veřejné infrastruktury 
v území, s ohledem na účelné využívání území v souvislostech řešeného území a systémů širšího 
území. 

Změna č.1 respektuje existující systémy technické infrastruktury a rozvíjí je pouze dílčím 
připojením navržené lokality v provázané výkonné a spolehlivé síti – hlavní kanalizační stoky do 
ČOV Hejnice. 

Článek 28 

Změna č.1 v souladu s článkem 28 APÚR ČR respektuje územní podmínky pro zajištění 
kvality života obyvatel též v zohlednění nároků vývoje území ve všech potřebných dlouhodobých 
souvislostech – vždy v souladu veřejných i soukromých zájmů v území. 

Změna č.1 zohledňuje nároky dalšího vývoje území respektováním příslušných koridorů 
územních rezerv, zvláštní pozornost věnuje rozvoji veřejné infrastruktury. 
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Článek 29 

Změna č.1 v souladu s článkem 29 APÚR ČR zohledňuje nároky návaznosti různých 
druhů dopravy (silniční, kolejová, motorová, bezmotorová) v systémech efektivní nákladní i 
integrované veřejné osobní dopravy, respektováním návrhu reorganizace dopravní kostry města 
umožní účelné propojení ploch hlavních funkcí. 

Změna č.1 respektuje podmínky pro rozvoj dostupného systému mobility všech uživatelů 
území včetně podmínek pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest s 
doprovodnou zelení, která poskytne obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území s 
minimálními dopady na kvalitní životní prostředí. 

Článek 30 

Změna č.1 v souladu s článkem 30 APÚR ČR respektuje komplexní návrh technické 
infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod tak, aby splňovala požadavky 
na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Článek 31 

Změna č.1 v souladu s článkem 31 APÚR ČR respektováním funkčních regulativů i v 
koncepci rozvoje technické infrastruktury vytváří územní předpoklady pro rozvoj decentralizované, 
efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů šetrných k životnímu prostředí. 

Jedná se o podmínky pro potenciální výstavbu malých vodních elektráren v rámci 
přípustného využití ploch vodních a vodohospodářských a pro výstavbu fotovoltaických elektráren 
v rámci podmíněně přípustného využití všech zastavitelných ploch. 

Článek 32 

Změna č.1 v souladu s článkem 32 APÚR ČR respektováním urbanistické koncepce a 
stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (stabilizovaných, 
přestavbových i návrhových) zachovává nástroj pro optimální řízení ochrany a rozvoje zástavby, 
účinné veřejné infrastruktury a zdravého prostředí ve funkční a prostorové struktuře města. 

Změna č.1 posoudila kvalitu bytového fondu a prověřila předpoklady pro zlepšení městské 
struktury a kvality obytného prostředí. Respektováním odstranění monofunkčnosti a optimální 
promíšenosti ve funkčním uspořádání ploch, vymezení struktury městských center a podpory 
propojení urbanizovaných ploch na volnou příměstskou krajinu posílí ztotožnění obyvatel s 
obytným prostředím a prevenci sociálně patologických jevů. 

E.2 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POŽADAVKY ÚPD VYDANÉ 
KRAJEM 

 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE (ZÚR LK) 

O vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále ZÚR LK) rozhodlo 
zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 466/11/ZK dne 13. 12. 2011. ZÚR LK byly následně 
vydány formou opatření obecné povahy dne 21. 12. 2011 a dne 22. 01. 2012 nabyly ZÚR LK 
účinnosti. V současné době je zpracovávána Aktualizace č.1 ZÚR LK (návrh pro opakované 
společné jednání), jejíž zásadní dopad na řešené území se neočekává. 

ZÚR LK rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s APÚR ČR a určují strategii 
pro jejich naplňování, koordinují územně plánovací činnost obcí, zejména stanovují základní 
uspořádání území kraje, hlavní koridory dopravy, technické infrastruktury a územních systémů 
ekologické stability, vymezují významné rozvojové plochy a další území speciálních zájmů, 
vymezují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. 

Změna č.1 je nepodstatnou změnou ploch vymezených pro bydlení. 

Ve Změně č.1 byly přiměřeně zohledněny v souladu s jejím rozsahem a charakterem 
řešeného území zohledněny krajské priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje. 
Změnou č.1 se zejména vytváří územní předpoklady pro rozvoj trvalého bydlení.  
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ZÚR LK nevymezují na území obce Hejnice rozvojové oblasti ani rozvojové osy 
nadmístního významu. 

Území obce Hejnice je zahrnuto do specifické oblasti nadmístního významu SOB4 
Frýdlantsko, kde jedním z hlavních cílů je zajištění územních podmínek a podpora řešení 
směřujících k maximálnímu využití místních zdrojů a socioekonomickému rozvoji území pro 
zlepšení nepříznivého stavu v prostorově odlehlém pohraničním území.  

Změna č.1 respektuje polohu města a jeho význam ve struktuře osídlení a umístění ve 
specifické oblasti Frýdlantsko. Změna č.1 nemá vliv na funkční kooperace mezi městy Hejnice x 
Raspenava x Frýdlant. 

Ve Změně č.1 jsou respektována specifika navazující oblasti SOB5 Jizerské hory 
(zejména ochrana přírody a krajiny).  

Změna č.1 nemá vliv na rozvoj zejména šetrných forem rekreace na území CHKO 
Jizerské hory (pěší, lyžařská a cykloturistika). Změnou č.1 jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj 
bydlení. 

Koncepční řešení Změny č.1 respektuje ochranu přírodních a kulturních hodnot, je 
chráněn přírodní a krajinný ráz území včetně pohledově exponovaných prostorů. 

Změnou č.1 není měněno zařazení úseků železniční trati Raspenava - Bílý Potok pod 
Smrkem do projektu společného využití železničních a tramvajových tratí („Regiotram Nisa“) i přes 
jeho pozastavení.  

ÚP Hejnice stabilizoval systém tras pro nemotorovou dopravu s jejich návazností na širší 
území, jsou stabilizovány vedení dílčích turistických, lyžařských a cyklistických tras realizovaných 
v rámci MTK Nová Hřebenovka (D42). Změnou č.1 se vymezení nemění. 

V ÚP Hejnice byly vytvářeny územní podmínky pro zajištění efektivního a 
bezproblémového zásobování území energiemi, pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. 
Změnou č.1 se stanovená koncepce těchto systémů nemění. 

Plochy Změny č.1 nezasahují do stanovených záplavových území. Koncpce 
protipovodňové ochrany území se nemění. 

V ÚP Hejnice byl upřesněn systém ÚSES při respektování prvků nadregionálního a 
regionálního biogeografického významu a koordinován ve vzájemných návaznostech na okolní 
obce. Změnou č.1 se tato koncepce nemění. 

E.3 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍMI Z ÚAP 

Pro řešené území jsou zpracovány Územně analytické podklady území obce s rozšířenou 
působností města Frýdlant pro správní obvod ORP Frýdlant (3. úplná aktualizace k 31.12.2016). 
Z nich pro navržené záměry Změny č.1 nevyplývají žádná praktická územní omezení z důvodu 
ochrany veřejných zájmů. 
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F ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Pro 1.Změnu nebylo zpracováno Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, protože 
Změnou č.1 doplněná dílčí plocha pro bydlení pod označením Z1-Z1 nezakládá podstatný vliv na 
udržitelný rozvoj území města Hejnice. 

Současně podle stanoviska dle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny obsah návrhu Zadání Změny č.1 Územního plánu Hejnice nemohl mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými záměry významný negativní vliv na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na 
jejich celistvost – vyhlášené evropsky významné lokality, ptačí oblasti. 

Proto ve stanovisku dle § 22 odst. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí krajský úřad neuplatnil k podnětu na Změnu č.1 Územního plánu Hejnice po 
posouzení jeho obsahu a na základě kritérií uvedených v příloze č.8 zákona požadavek na 
zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
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G VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

Změna č.1 není v rozporu s upřesněnými cíli a úkoly, formulovanými v rámci 
republikových a krajských priorit územního plánování v APÚR ČR a ZÚR LK. 

Tyto cíle a priority mají možný územní dopad na řešené území v oblasti zvyšování kvality 
života obyvatel, podpory rozvoje podnikatelských aktivit, podpory rozvoje cestovního ruchu, využití 
opuštěných areálů, podpory hospodárného využití zastavěného území. 

Změna č.1 respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, vytváří podmínky pro 
zvyšování různorodosti krajiny s ohledem na typy krajiny a jejich cílové charakteristiky. Jsou 
vytvářeny podmínky pro zkvalitňování veřejné infrastruktury. 

Město bude přednostně pro svůj rozvoj intenzifikovat stávající zastavěné území, přesto 
v případě odůvodněných soukromých zájmů přistupuje i k rozšíření zastavitelných ploch 
v prolukách navazujících na zastavěné území a na jeho okraji. Rozvoj je pokračováním jeho dobře 
založené funkční a prostorové struktury. 

Změna č.1 není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování obecně formulovanými v §18 
zákona č. 183/2006Sb. v platném znění: 

(1) Změna č.1 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá 
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

- Změna č.1 vymezuje nové zastavitelné plochy, tím a dalšími dílčími aspekty jako např. 
jasným vymezením stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití včetně podmínek 
využití) je rovněž podpořena rovnováha podmínek pro konsolidaci jednotlivých pilířů 
udržitelného rozvoje v území. 

(2) Změna č.1 má za cíl dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tímto účelem Změna č.1sleduje společenský a hospodářský 
potenciál rozvoje. Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj trvalého bydlení v rodinných 
domech jako stabilizační faktor obyvatelstva a uspokojení zájemců o bydlení. 

(3) Změna č.1 koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti 
ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů. 

- Nedílnou součástí procesu pořízení Změny č.1 je vedle povinných stanovisek dotčených 
orgánů, námitek a připomínek zainteresovaných soukromých i veřejných subjektů a jejich 
vypořádání (dohodnutí) i neformální participace občanů, čímž bude podpořen soulad 
širokého spektra zájmů na rozvoji území. 

(4) Změna č.1 ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní hodnoty území minimalizovaným 
zásahem do přírodní proluky v rozptýlené zástavbě Ferdinandova, kulturní hodnoty 
umístěním zastavitelné plochy v souladu s dosavadním urbanistickým rozvojem sídla, 
civilizační hodnoty území posílením jeho sociálního pilíře umožněním výstavby RD. 

Architektonické a archeologické dědictví je chráněno nezasahováním do zájmového 
území nemovitých kulturních památek a území s archeologickými nalezišti. Přitom 
umístěním rozvojové plochy do proluky vnitroměstské zeleně chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 

- Změna č.1 přiměřeným rozšířením zastavitelných ploch respektuje podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků. Návrh nové zastavitelné plochy se vymezuje s ohledem 
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území a demografické prognózy a 
je doprovázen zpětným převedením plochy adekvátní výměry ze zastavitelné do 
stabilizované nezastavěné, tím bude zachován celkový rozsah sídelní zeleně ve městě. 
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(5) Změna č.1 neřeší změny podmínek využití a prostorového uspořádání ploch 
v nezastavěném území ve vztahu k ust. § 18 odst. 5 (umísťování některých typů staveb, 
zařízení a opatření) v nezastavěném území. 

- Změna č.1 v nezastavěném území připouští v souladu s jeho charakterem umisťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 
pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely 
rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, naučné stezky aj. a to vždy 
s ohledem na nenarušení krajinného rázu a zachování prostupnosti krajiny. 

- V rámci respektované koncepce uspořádání krajiny Změna č.1 člení nezastavěné území 
na plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské, lesní, přírodní a sídelní zeleně a 
stanovuje podmínky pro jejich využití. 

(6) Problematika nezastavitelných pozemků ve smyslu §2 odst.1 e) zákona č.183/2006Sb. 
v platném znění se Změny č.1 netýká. V Změně č.1 je respektováno vymezení ploch 
změn v krajině a podmínky využití těchto ploch. 

Změna č.1 není v rozporu s úkoly územního plánování obecně formulovanými v § 19, 
odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění): 

a) Zpracování Změny č.1 vychází z platného ÚP Hejnice, dále z ÚAP ORP Frýdlant 
(aktualizace 2010, 2012, 2014, 2016) a z doplňujících průzkumů a rozborů, jejichž 
předmětem bylo zjištění a posouzení přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. 

b) Základní koncepce rozvoje území včetně urbanistické koncepce je v Změně č.1 
stanovena na základě výhledové potřeby bytů a dalších potřeb území, přičemž jsou 
respektovány přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví a jsou stanoveny zásady jejich ochrany a 
rozvoje. 

c) V Změně č.1 byla prověřena vhodnost, zejména s ohledem na limity využití území, 
postavení města ve struktuře osídlení, předpokládaný demografický vývoj, strategické cíle 
rozvoje města a celkové koncepční řešení pořizovatelem shromážděných záměrů občanů 
a investorů, záměrů z ÚAP ORP Frýdlant a záměrů z podkladů města Hejnice na změny 
využití území a byly posouzeny jejich přínosy, problémy a rizika s ohledem na veřejné 
zdraví, životní prostředí, veřejnou infrastrukturu a její hospodárné využívání. 

d) V Změně č.1 jsou pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití respektovány 
podmínky pro jejich využívání a prostorové uspořádání, 

- Změna č.1respektuje uspořádání veřejných prostranství a systému sídelní zeleně. 

- Změna č.1neukládá ve vybraných zastavitelných plochách podmínku pro rozhodování o 
změnách v území – zpracování územní studie nebo vydání regulačního plánu 

e) Stávající charakter a hodnoty území jsou zohledněny ve způsobu vymezení 
zastavitelných ploch a v respektování podmínek prostorového uspořádání, omezení ve 
využívání ploch, ochrany hodnot krajiny a krajinného rázu, 

- charakter zástavby na stabilizovaných resp. rozvojových plochách bude vycházet  
z charakteru stávající zástavby lokalit a nebude upřesněn podrobnější dokumentací – 
územní studie, regulační plán. 

f) Etapizace se v Změně č.1 neuplatňuje, zástavba města se bude rozvíjet podle aktuálních 
zájmů, potřeb a zejména možností technické připravenosti území ve vazbě na oborové 
dokumenty. 

g) Změna č.1 neupravuje koncepci civilní ochrany na úrovni územně plánovací 
dokumentace, jsou respektovány požadavky ochrany obyvatelstva dle příslušné 
legislativy, opatření ochrany obyvatelstva, která jsou definována v Havarijním plánu a 
Krizovém plánu Libereckého kraje a odvozených dokumentech, 
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- ÚP nezohledňuje možnost vzniku mimořádných událostí, vzniklých porušením hráze 
vodních děl, v území se nevyskytují zařízení, činnosti nebo díla, která by vyvolávala 
nebezpečí významných ekologických katastrof (nejsou vymezeny zóny havarijního 
plánování), je řešena evakuace osob a jejich ubytování, záchranné a likvidační práce při 
řešení mimořádných událostí, 

- Změna č.1 respektováním plošného a prostorového uspořádání území snižuje potenciální 
rizika ohrožení území přírodními a civilizačními katastrofami – zohledňuje stanovená 
záplavová území. 

h) Změna č.1 respektuje podmínky pro rozvoj trvalého bydlení v rodinných domech jako 
stabilizační faktor obyvatelstva a podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit směřujících 
k ekonomické progresi, není navrženo nové využití „brownfields“, 

- Změna č.1 respektuje stabilizaci a rozvoj konkrétních ploch hospodářského charakteru 
(výroba a skladování, zemědělská výroba, plochy občanského vybavení, plochy 
smíšených aktivit). Ekonomické aktivity jsou umožněny i v rámci podmíněně přípustného 
využití v plochách smíšených (zejména obslužné funkce). 

i) Změna č.1 směřuje k vytvoření příznivých podmínek pro kvalitní bydlení, minimální návrh 
ploch pro bydlení nevychází ze scénářů demografického vývoje se stanoveným počtem 
obyvatel, je zohledněno zmenšení velikosti cenzovní domácnosti a zvýšení standardů 
bydlení, 

- stanovená celková koncepce rozvoje města zohledňuje jeho umístění ve specifické oblasti 
SOB Frýdlantsko, 

- stanovená celková koncepce rozvoje města zohledňuje význam města jako polyfunkčního 
střediska turistického ruchu. 

j) Změna č.1 respektováním vymezení VPS, VPO a veřejných prostranství vytváří územní 
podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny 
v území, tomu napomáhá i jednoznačně stanovená koncepce veřejné infrastruktury, 

- Změna č.1 klade důraz na využití zastavěného území a na bezprostřední návaznost 
zastavitelných ploch na zastavěné území, tím bude minimalizována finanční, časová, 
realizační náročnost napojení těchto ploch na veškerou veřejnou infrastrukturu. 

k) Změna č.1 respektuje řešení oblasti civilní ochrany komplexně v intencích požadavků 
příslušné legislativy. 

l) Změna č.1 nevymezuje území určená k asanaci ve veřejném zájmu, v ÚP je navrženo 
nové využití „brownfields“, kde případné demolice staveb a rekultivace území budou 
záležitostí budoucího investora záměru přestavby. 

m) Změna č.1nebyla v rámci zpracování posouzena podle zvláštních předpisů (vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj vč. ŽP), kompenzační opatření se nestanoví, protože nejsou 
dotčena území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

n) Změna č.1 respektuje úplné omezení těžby nerostů na území města jako nenosného 
hospodářského odvětví, nebudou otevírány dobývací prostory ložisek nerostů. 

o) Změna č.1 byla navržena osobami splňujícími požadovanou kvalifikaci v relevantních 
oborech a jejich spolupráce zajišťovala interdisciplinární přístup pro zpracování 
dokumentace. 

Další zvláštní požadavky pro 1.Změnu z pohledu cílů a úkolů územního plánování 
nevyplývají. 
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H VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 1 S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 1 ÚP Územního plánu Hejnice splňuje požadavky stanovené stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

Změna č. 1 Územního plánu Hejnice je zpracována a pořízena v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška 501/2006 Sb.“). Návrh Změny č. 1 Územního 
plánu Hejnice splňuje požadavky na obsah a strukturu územního plánu a obsah jeho odůvodnění 
stanovené v § 43 a § 54 stavebního zákona a v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Návrh Změny č. 1 Územního plánu Hejnice rovněž splňuje 
požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Hejnice byl zpracován a pořizován v souladu s cíli a 
úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.  

Změna č. 1 Územního plánu Hejnice je zpracovávána, projednávána v rozsahu měněných 
částí, tj. v souladu s ust. § 55 odst. 6 stavebního zákona.  

V souladu s § 158 stavebního zákona byl ÚP zpracován fyzickou osobou, která má 
oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního 
předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – Ing. arch. Jiří Plašil, autorizace 
ČKA č. 01603.  

V souladu s § 6 odst. 2 a s § 24 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem Městský úřad 
Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako úřad územního plánování, splňující 
kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti kladené na úředníky obecních úřadů 
stanovené v § 24 odst. 2 stavebního zákona. 

Tyto skutečnosti lze dokladovat na vlastní dokumentaci (zejména v jednotlivých kapitolách 
Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Hejnice) a na průběhu jejího pořizování. 

I VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DO PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘ. S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Změna č. 1 Územního plánu Hejnice je zpracována v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů zejména vyplývajícími ze zákona č.  254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 133/2012 Sb., o požární ochraně, zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a to vždy ve 
znění pozdějších předpisů. Je zpracován rovněž v souladu s požadavky zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh Změny č. 1 ÚP je v souladu se stanovisky uplatněnými podle § 55a písm. d) a 
písm. e) stavebního zákona k navrhovanému obsahu změny územního plánu. Ze stanovisek 
uplatněných podle § 55a písm. d) a písm. e) stavebního zákona k navrhovanému obsahu změny 
územního plánu nevyplynuly požadavky pro jejich zohlednění do návrhu Obsahu Změny č. 1 ÚP. 
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Soulad se stanovisky dotčených orgánů: 

 
 způsob 

uplatnění/kým, kdy 
přijato dne / 

pod č.j. 
Kompetence Požadavek 

stanoviska/námitky/připomínky 
1. Stanovisko Ministerstva 

obrany, Agentura 
logistiky Regionální 
středisko vojenské 
dopravy Hradec 
Králové ze dne 31. 1. 
2020 pod Čj. MO 
37576/2020-5512HK 

dne 31. 1. 
2020 
pod č.j. 
PDMUFT 
3183/2020 

Zákon č. 183/2006 Sb. § 16 a § 
175 
Zákon č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky 
Rozkaz ministra obrany č. 
39/2011 Věstníku MO,  
Zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, část 
1-3, Vyhl. č. 104/1997 MDaS 
 
§ 6 odst. 1, písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky – 
stanovisko z hlediska zájmů 
obrany České republiky 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 

2. Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Libereckého a 
Vysočina ze dne 10. 2. 
2020 pod Čj. SBS 
03990/2020 

dne 10. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
4011/2020 

§ 15 odst. 2 Zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství - 
stanovisko z hlediska 
ochrany a využití nerostného 
bohatství 
§ 4 Zákona č. 183/2006 Sb. 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 
V řešeném území se nenachází 
dobývací prostory, není prováděna 
hornická činnost ani činnost 
prováděná hornickým způsobem – 
dobývání ložisek nevyhrazených 
nerostů. 

3.1 Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový 
úřad pro Liberecký kraj 
ze dne 13. 2. 2020 pod 
Čj. SPU 
055735/2020/102/Zi 

dne 14. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
4486/2020 

§ 19, písm. c) zákona č. 
139/2002 Sb. – stanovisko 
z hlediska vazby pozemkových 
úprav na sídelní struktury a 
územně plánovací dokumentaci 
a tvorbu a ochranu životního 
prostředí 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK. 

3.2 Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový 
úřad pro Liberecký kraj 
ze dne 13. 2. 2020 pod 
Čj. SPU 
055735/2020/102/Zi 

dne 14. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
4486/2020 

§ 56 odst. 6 Zákona č. 
254/2001  Sb., o vodách – 
z hlediska hospodaření se 
stavbami k vodohospodářským 
melioracím pozemků, které jsou 
v majetku státu 
§ 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu – z hlediska příslušnosti 
hospodařit se stavbami … ve 
vlastnictví státu. 

Vyjádření SPÚ, odboru 
vodohospodářských staveb z titulu 
vlastníka technické infrastruktury 
k návrhu změny ÚP pro VP 
SOUHLASNÉ za podmínek: 
− respektovat stavby hlavních 

odvodňovacích zařízení a 
zachovat jejich funkčnost 
(podrobněji viz stanovisko) 

− respektovat podrobné 
odvodňovací zařízení 
(podrobněji viz stanovisko) 

 
Vyjádření vyhodnoceno 
pořizovatelem jako PŘIPOMÍNKA, 
neboť Vyjádření nesplnilo 
náležitosti § 52 odst. 2 stavebního 
zákona tím, že vodohospodářské 
stavby ve vlastnictví státu  
HOZ1 (HMZ FERDINAND.K3-
otevř.) a HOZ2 (HMZ HEJNICE 
III.-otevř.), k nimž je dle § 56 odst. 
6 Zákona č. 254/2001  Sb., o 
vodách a dle § 4 odst. 2 Zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu příslušný 
hospodařit Státní pozemkový úřad, 
nejsou dotčeny návrhem řešení 
Změny č. 1 Územního plánu 
Hejnice. 
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4. Národní památkový 
ústav, územní odborné 
pracoviště v Liberci ze 
dne 18. 2. 2020 pod Čj. 
NPÚ-353/11140/2020 

dne 19. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
4869/2020 

§ 32 Zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči 

Odborné vyjádření  
BEZ PŘIPOMÍNEK  
Navrhované plochy změny se 
nachází mimo kulturní památky a 
jejich prostředí. Řešené 
zastavitelné plochy se nachází 
v ÚAN III. kategorie. Změnou č. 1 
vymezené rozvojové plochy jsou 
v souladu se zájmem ochrany 
kulturně historických hodnot 
dotčeného území. 

5. Stanovisko oddělení 
státní památkové péče, 
MěÚ Frýdlant ze dne 
19. 2. 2020 pod Čj. 
PDMUFT 
4983/2020/OSUZP/Če 

dne 20. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT – 
5007/2020 

§ 29 odst. 2 písm. c) Zákona č. 
20/1987, o státní památkové 
péči – stanovisko z hlediska 
státní památkové péče 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK.  
Návrh lze akceptovat. 

6. Hasičský záchranný 
sbor Libereckého kraje 
ze dne 20. 2. 2020 pod 
Čj. HSLI-405-2/KŘ-P-
OOB-2020 

dne 20. 2. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
5056/2020 

§ 12 odst. 2 písm. i) Zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému – 
stanovisko z hlediska 
působnosti v požární ochraně, 
integrovaném záchranném 
systému a ochraně obyvatelstva 
při přípravě na mimořádné 
události 
(stanovisko dotčeného orgánu 
na úseku ochrany obyvatelstva) 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 
Dokumentace splňuje požadavky 
§ 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 

7. GasNet, s.r.o. ze dne 
26. 2. 2020 pod Čj. 
5002097429 

dne 2. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
5867/2020 

§ 23a a § 52 odst. 2 Zákona č. 
183/2006 Sb. – námitky 
oprávněného investora 

BEZ NÁMITEK 
Z titulu oprávněného investora –
vlastníka technické infrastruktury 

8. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ze dne 2. 3. 
2020 pod Čj. MPO 
12310/2020 

dne 4. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
6230/2020 

§ 15 odst. 2 Zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství - 
stanovisko z hlediska 
ochrany a využití nerostného 
bohatství 
§ 4 Zákona č. 183/2006 Sb. 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 
BEZ PŘIPOMÍNEK 
z hlediska ochrany a využívání 
nerostného bohatství, ve smyslu 
ust. § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství 

9. Agentura ochrany 
přírody a krajiny České 
republiky, Regionální 
pracoviště Liberecko ze 
dne 9. 3. 2020 pod Čj. 
SR/0199/LI2020-2 

dne 10. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
6673/2020 

§ 78 odst. 1, § 2 odst. 2 písm. 
g) a § 44a Zákona č. 114/1992 
Sb. – stanovisko 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 

10. Krajský úřad 
Libereckého kraje ze 
dne 11. 3. 2020 pod Čj. 
OÚPSŘ 39/2020/OÚP 
KULK 23513/2020 

dne 12. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
6961/2020 

Koordinované stanovisko  

10.1   § 28 odst. 2 písm. c) Zákona č. 
20/1987, o státní památkové 
péči – stanovisko z hlediska 
státní památkové péče 

Návrh změny č. 1 ÚP Hejnice se 
nedotýká areálu nemovité národní 
kulturní památky, proto nejsme 
dotčeným orgánem. Dotčeným 
orgánem je příslušný obecní 
úřad obce s rozšířenou 
působností Městský úřad 
Frýdlant. 

10.2   § 48a odst. 2 písm. a) Zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích 
stanovisko 

Návrh Z1 ÚP Hejnice se nedotýká 
zájmů státní správy lesů  

10.3   § 78 Zákona č. 114/1992 Sb. – 
stanovisko  

Příslušným orgánem je dle § 78 
odst. 1 Zákona č. 114/1992 Sb. 
Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR, regionální 
pracoviště Liberecko. 
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10.4   § 13 odst. 1 písm. b), § 17a 
písmene a), § 5 odst. 2 Zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu 
– stanovisko z hlediska 
ochrany zemědělského půdního 
fondu 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 

10.5   Zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách 

Dle § 106 odst. 2 zákona č. 
254/2001 Sb., je příslušným 
k uplatnění stanoviska obecní 
úřad obce s rozšířenou 
působností Městský úřad 
Frýdlant. 

10.6   § 49 odst. 2 Zákona č. 
224/2015 Sb., o prevenci 
závažných havárií 
DO (stanovisko) 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK 
Ve smyslu § 49 odst. 2 zákona č. 
224/2015 Sb., se Návrh Z1 ÚP 
Hejnice nedotýká zájmů 
chráněných tímto zákonem 

10.7   § 27 odst. 1 písm. e) a § 11 
odst. 2 písm. a) Zákona č. 
201/2012, o ochraně ovzduší – 
stanovisko z hlediska ochrany 
ovzduší 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK 

10.8   § 22 odst. d) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK 

10.9   § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích – stanovisko z 
hlediska řešení silnic II. a III. 
třídy 

SOUHLASNÉ Stanovisko za 
podmínky provedení dílčích oprav 
v části Odůvodnění Návrhu změny 
č. 1 ÚP Hejnice: 
• Str. 10, kap. C.4.3, odst. 1: 

Opravit název železniční 
zastávky „Bílý Potok“ na „Bílý 
Potok pod Smrkem“ – viz str. 
27, kap. E.2, odst. 7. 

• Str. 11, kap. C.4.3, odst. 9: 
Opravit název železniční 
zastávky „Bílý Potok“ na „Bílý 
Potok pod Smrkem“ – viz str. 
27, kap. E.2, odst. 7. 

• Doplnit do koordinačního 
výkresu označení silnice III. 
třídy včetně její návrhové 
kategorie – jedná se o silnici 
III/29016, která má návrhovou 
kategorii S6,5/50. 

10.10   183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon)  

KÚLK, OÚPSŘ, jako nadřízený 
orgán vydá stanovisko 
z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na 
širší vztahy, souladu s politikou 
územního rozvoje a souladu 
s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 
dle § 55 b odst. 4 stavebního 
zákona ve lhůtě 30 dnů poté, co 
od pořizovatele obdrží kopie 
stanovisek, připomínek a 
výsledků konzultací k návrhu 
předmětné dokumentace. 

11. Městský úřad Frýdlant 
ze dne 12. 3. 2020 pod 
Čj. MUF 
406/2020/OSUZP/3/Oul 

dne 12. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
7162/2020 

Koordinované stanovisko  

11.1   § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích – stanovisko z 
hlediska řešení místních a 
účelových komunikací 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ 
PŘIPOMÍNEK. 
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11.2   § 29 odst. 2 Zákona č. 
20/1987, o státní památkové 
péči – stanovisko z hlediska 
státní památkové péče 

Bylo vydáno PDMUFT 
4983/2020/OSUZP/Če, č.j. 
PDMUFT – 5007/2020 ze dne 20. 
2. 2020  

11.3   § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 
odst. 1 a § 18 odst. 1 Zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách – 
stanovisko z hlediska zájmů 
chráněných vodním zákonem 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ 
PŘIPOMÍNEK. 

11.4   § 79 odst. 1 písm. k) Zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech – 
stanovisko z hlediska nakládání 
s odpady 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ 
PŘIPOMÍNEK. 

11.5   Zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny 

Příslušným orgánem státní 
správy k vydání stanoviska je dle § 
78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR, Regionální 
pracoviště Liberec 

11.6   Zákon č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského 
půdního fondu 

Příslušným orgánem je dle § 17a 
zákona č. 334/1992 Sb., Krajský 
úřad Libereckého kraje, odbor 
životního prostředí a 
zemědělství 

11.7   § 48 odst. 2 písm. b) a § 14 
odst. 2 Zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích – stanovisko z 
hlediska zachování lesa, 
ochrany životního prostředí a 
ostatních celospolečenských 
zájmů 

SOUHLASNÉ stanovisko. 

11.8   Zákon č. 201/2012, o ochraně 
ovzduší 

Příslušným orgánem státní 
správy k vydání stanoviska je dle § 
11 odst. 2 písm. a) zákona č. 
201/2012 Sb., Krajský úřad 
Libereckého kraje 

11.9   § 67 Zákon č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti – stanovisko 
(dotčený orgán státní správy) 

Předložený záměr se nedotýká 
zájmů chráněných zákonem o 
myslivosti. 

12 Krajská hygienická 
stanice Libereckého 
kraje se sídlem v 
Liberci ze dne 13. 3. 
2020 pod Čj. KHSLB 
02119/2020 
Sp.zn. S-KHSLB 
02119/2020 

dne 16. 3. 
2020 pod č.j. 
PDMUFT 
7219/2020 

§ 82 odst. 2 písm. i) 
v souvislosti s § 77 Zákona č. 
258/2000 Sb. – stanovisko 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP 

V dané lhůtě nevyužili možnost uplatnit své stanovisko: 

Státní energetická inspekce, Krajská veterinární správa, Ministerstvo zemědělství, Státní 
úřad pro jadernou bezpečnost, které disponují odbornou kompetencí v oblastech veřejné správy a 
hájí zájmy, které jim jsou svěřeny do jejich věcné působnosti. Návrhem Změny č. 1 Územního 
plánu Hejnice nejsou poškozovány veřejné zájmy hájené výše uvedenými dotčenými orgány. 

Sousedním obcím bylo jednotlivě oznámeno konání veřejného projednání k návrhu 
Změny č. 1 Územního plánu Hejnice a ve stanovené lhůtě se nevyjádřila žádná ze sousedních 
obcí. V průběhu projednání návrhu změny územního plánu pořizovatel neobdržel žádné podněty 
sousedních obcí. 

Vyhodnocení souladu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice s výsledkem řešení rozporů 

Podle § 4 odst. 7 stavebního zákona projednávají orgány územního plánování 
protichůdná stanoviska dotčených orgánů. Dotčené orgány vydávají podle stavebního zákona 
stanoviska k návrhu územně plánovací dokumentace, popřípadě též ke konceptu územního plánu. 
Dojde-li k rozporu mezi příslušnými orgány podle stavebního zákona (orgány územního plánování) 
a dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, postupuje se podle správního řádu. 
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Tento postup nelze použít v případě, jestliže se věc týká práva územního samosprávného 
celku na samosprávu. 

V průběhu vyhodnocování výsledků projednání, vyhodnocování stanovisek dotčených 
orgánů a krajského úřadu a vyhodnocování námitek a připomínek došlo k rozporu mezi 
pořizovatelem a dotčeným orgánem AOPK ČR, ve věci vyhodnocení připomínky - Vyjádření 
Státního pozemkového úřadu (SPÚ), Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj ze dne 13. 
2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Z, kdy vznikl mezi AOPK ČR a pořizovatelem rozpor 
spočívající ve stanovené podmínce AOPK ČR v souhlasném stanovisku s podmínkou 
k vyhodnocení připomínky SPÚ. Pořizovatel se proto pokusil o smírné odstranění rozporu, který 
bránil řádnému projednání a rozhodnutí dané věci (§ 5 správního řádu).  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem opětovně posoudil a vyhodnotil 
připomínku SPÚ s výsledkem, že stávající vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu HOZ1 
(HMZ FERDINAND.K3-otevř.) a HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.) i POZ (podrobná odvodňovací 
zařízení), k nimž je dle § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 4 odst. 2 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, nejsou 
dotčeny návrhem řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. HOZ1, HOZ2 ani POZ prostorově 
nezasahují, ani se jinak věcně nedotýkají negativně navrženého řešení Změny č. 1 ÚP Hejnice. 
Návrh řešení Změny č. 1 ÚP Hejnice přitom respektuje, tj. nijak nemění, neovlivňuje ani nepůsobí 
ve vztahu k existenci uvedených vodohospodářských staveb HOZ1, HOZ2 i POZ. Stejně tak 
koncepce uspořádání krajiny, spočívající mimo jiné ve vymezení koridorů revitalizačních opatření 
KRO1 a KRO2 (kap. 5.2, 5.5), a dále vymezených veřejně prospěšných opatření (kap. 7) 
stanovená v územním plánu Hejnice se navrhovanou Změnou č. 1 ÚP Hejnice nemění. Pořizovatel 
bere polohu POZ i průběh a umístění staveb HOZ1 a HOZ2 na vědomí. 

Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký 
kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi z hlediska § 56 odst. 6 Zákona č. 
254/2001  Sb., o vodách – z hlediska hospodaření se stavbami k vodohospodářským melioracím 
pozemků, které jsou v majetku státu a § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu – z hlediska příslušnosti hospodařit se stavbami … ve vlastnictví státu – Část B) Vyjádření 
SPÚ, odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny 
ÚP pro VP bylo vyhodnoceno pořizovatelem jako PŘIPOMÍNKA, neboť Vyjádření nesplnilo 
náležitosti § 52 odst. 2 stavebního zákona tím, že vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu  
HOZ1 (HMZ FERDINAND.K3-otevř.) a HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.), k nimž je dle § 56 odst. 
6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách a dle § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, nejsou dotčeny návrhem 
řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. 

Podrobněji k vyhodnocení této připomínky v samostatné kapitole VYHODNOCENÍ 
PŘIPOMÍNEK. 

Vyhodnocení připomínky č. 1 zaslal pořizovatel spolu s návrhem vypořádání stanoviska a 
dopisu AOPK ČR a požádal AOPK ČR o odpověď, zda s navrženým vyhodnocením Agentura 
ochrany přírody a krajiny České republiky souhlasí. AOPK ČR dopisem (č.j. 15621/2020/OSUZP 
AOPK ČR k návrhu vyhodnocení připomínek - připomínky č. 1) s navrženým zněním vypořádání 
připomínky č. 1 k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice souhlasila. 

Tímto byl rozpor smírným způsobem odstraněn. Vyhodnocení připomínky č. 1 přitom 
nevyvolalo podstatnou úpravu návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. Změna č. 1 Územního 
plánu Hejnice je tedy v souladu s výsledkem řešení rozporů. 

J STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE § 50 ODST. 5 VČETNĚ 
SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO 

Stanovisko Krajského úřadu dle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno, jelikož 
se nezpracovávalo vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
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K VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH 
VYMEZENÍ 

Navržené řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice nevymezuje prvky regulačního 
plánu. 

L POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Územní plán města Hejnice (dále též ÚP) byl zpracován v březnu 2018 architektonickou 
kanceláří ŽALUDA, projektová kancelář a byl vydán Zastupitelstvem města Hejnic usnesením ZO 
č. 42/2018 dne 25. 4. 2018. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon“), ve znění účinném od 1. 1. 2018 (novela č. 225/2017 Sb.), umožňuje použít při pořizování 
změn územního plánu nevyžadujících zpracování variant řešení zkrácený postup pořizování dle 
ust. §55a stavebního zákona. O pořízení změny územního plánu zkráceným postupem a jejím 
obsahu rozhoduje zastupitelstvo obce. Zadání se v tomto případě nezpracovává.  

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgán 
územního plánování (dále též „úřad územního plánování) obdržel dne 2. 7. 2019 v souladu s § 6 
odst. 1, písm. c) stavebního zákona žádost Města Hejnice o pořízení Změny č. 1 územního plánu 
Hejnice Městským úřadem Frýdlant, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí. Městský 
úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgán územního plánování (dále 
též „pořizovatel“) pořizuje v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona územní plán (nebo 
jeho změnu) na žádost obce ve svém správním obvodu. 

Spolu se žádostí obce (Města Hejnice) o pořizování Změny č. 1 územního plánu Hejnice 
byl úřadu územního plánování (pořizovateli) zároveň postoupen návrh na pořízení změny 
územního plánu dle § 46 stavebního zákona (č.j. MUHEJ/SÚ-415/2019 z 20. 2. 2019 a 415/2019-
doplnění z 15. 4. 2019), resp. dle  § 55a odst. 2 stavebního zákona (pořízení změny zkráceným 
postupem pořizování) vč. kopie stanovisek podle § 55a odst. 2 písm. d) a písm. e) stavebního 
zákona (stanovisko AOPK ČR, Správy CHKO Jizerské hory č.j. SR/0098/LI/2019-2 ze dne 16. 1. 
2019 a stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, OŽPaZ zn. KULK 7432/2019 ze dne 18. 2. 
2019); dále oznámení o vybraném zhotoviteli Změny č. 1. územního plánu Hejnice, kterým je Ing. 
arch. Jiří Plašil, Fučíkova 137/10, 460 01, Liberec 5, projektantem je Ing. arch. Jiří Plašil, 
autorizovaný architekt ČKA č. 01603 (dále jen „zhotovitel“, resp. „projektant“).  

Dne 16. 1. 2019 bylo vystaveno stanovisko AOPK ČR, kterým byl vyloučen významný vliv 
záměru, resp. obsahu Změny č.1 ÚP Hejnice na lokality soustavy NATURA 2000 na území CHKO 
Jizerské hory. Dne 18. 2. 2019 bylo vystaveno stanovisko KÚLK – OŽPaZ, kterým se neuplatňuje 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů záměru Změny č.1 ÚP Hejnice na životní prostředí. Z 
doložených stanovisek podle § 55a odst. 2 písm. d) ani e) nevyplynula potřeba posouzení vlivů na 
životní prostředí, ani nevyplynul požadavek na zpracování variant řešení.  

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako úřad územního 
plánování je v souladu s ust. § 6 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona pořizovatelem Změny č. 1 
územního plánu Hejnice. 

Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení změny územního plánu posoudil obdobně 
podle § 46 odst. 2 stavebního zákona úplnost návrhu na pořízení změny územního plánu 
zkráceným postupem pořizování zejména ve vztahu k náležitostem dle ustanovení § 55a odst. 2 
písm. a) až f) stavebního zákona a jeho soulad s právními předpisy. Protože návrh splňoval 
všechny stanovené náležitosti, pořizovatel návrh posoudil a se svým stanoviskem jej předložil 
v souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona k rozhodnutí Zastupitelstvu Města Hejnice 
(zastupitelstvu obce příslušné k vydání změny č. 1 územního plánu Hejnice). 

Zastupitelstvo Města Hejnice (dále také jen „zastupitelstvo“) usnesením č. 67/2019 ze 
dne 25. 9. 2019 projednalo a dle ustanovení § 55a odst. 2 stavebního zákona rozhodlo o 
pořízení Změny č. 1 územního plánu Hejnice a o jejím obsahu v souladu s Návrhem na 
pořízení změny územního plánu (čj. MUHEJ/SÚ-415/2019 a 415/2019 – doplnění) a stanoviskem 
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pořizovatele, přičemž zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že změna bude pořizována zkráceným 
postupem v souladu s ustanovením § 55a a § 55b stavebního. 

V souladu s ustanovením § 47 odst. 1 a  § 53 odst. 1 stavebního zákona se určeným 
zastupitelem stal na základě usnesení  zastupitelstva č. 58/2019 ze dne 26. června 2019, starosta 
města Hejnice pan Jaroslav Demčák. 

Pořizovatel ve spolupráci se zhotovitelem zahájil pořízení návrhu změny územního plánu. 
V souladu se zkráceným postupem pořízení podle § 55b zpracoval projektant na základě 
schváleného obsahu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice (usnesení č. 67/2019) návrh Změny č. 1 
Územního plánu Hejnice. 

Dne 2. 12. 2019 zaslal pořizovatel projektantovi k připravovanému návrhu pokyny na 
úpravu návrhu změny územního plánu. Dne 22. 1. 2020 obdržel pořizovatel od projektanta návrh 
Změny č. 1 Územního plánu Hejnice k veřejnému projednání (č.j. 2071/2020). 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Hejnice a oznámení o konání veřejného projednání 
pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup a k 
veřejnému projednání, doručil krajskému úřadu a městu Hejnice, přizval jednotlivě dotčené orgány, 
krajský úřad a sousední obce dle ustanovení § 55b stavebního zákona za použití ustanovení § 52 
odst. 1 stavebního zákona. Dále v oznámení uvedl poučení o lhůtě a možnostech pro podání 
stanovisek, námitek a připomínek včetně poučení, že k později uplatněným stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží, stejně jako ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve 
věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje. Návrh změny územního 
plánu byl vystaven k nahlédnutí od 5. 2. 2020 do 16. 3. 2020 na Městském úřadu v Hejnicích a na 
Městském úřadu Frýdlant včetně způsobu umožňujícím dálkový přístup. 

V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona se dne 9. 3. 2020 konalo veřejné 
projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. Po celou dobu průběhu veřejného 
projednání v zasedací místnosti Městského úřadu Hejnice byl vystaven návrh Změny č. 1 
Územního plánu Hejnice. Tento návrh byl mj. vystaven způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
úřední desce Městského úřadu Hejnice https://www.mestohejnice.cz/cs/mestsky-urad/uredni-
deska/aktualni-oznameni.html a na úřední desce Městského úřadu Frýdlant https://www.mesto-
frydlant.cz/cs/obcan/uredni-deska/. Pořizovatel seznámil všechny přítomné s návrhem Změny č. 1 
Územního plánu Hejnice, přednesl a popsal průběh pořízení návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
Hejnice. Pořizovatel sdělil zúčastněným, že před veřejným projednáním byla uplatněna tato 
stanoviska: 

- Ministerstvo obrany, Agentura logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Hradec 
Králové ze dne 31. 1. 2020 pod Čj. MO 37576/2020-5512HK 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina ze dne 10. 2. 2020 pod Čj. 
SBS 03990/2020 

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj ze dne 13. 2. 2020 
pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi 

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci ze dne 18. 2. 2020 pod 
Čj. NPÚ-353/11140/2020 (odborné vyjádření) 

- Oddělení státní památkové péče, MěÚ Frýdlant ze dne 19. 2. 2020 pod Čj. PDMUFT 
4983/2020/OSUZP/Če 

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ze dne 20. 2. 2020 pod Čj. HSLI-405-2/KŘ-P-
OOB-2020 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 2. 3. 2020 pod Čj. MPO 12310/2020 

Poté pořizovatel předal slovo projektantovi, který v souladu s ustanovením § 22 
stavebního zákona přednesl odborný výklad k předložené územně plánovací dokumentaci. Poté 
byl přenechán prostor všem zúčastněným pro případné dotazy. Projektantem Návrhu Z1 ÚP 
Hejnice byly zodpovězeny vznesené dotazy k uvedené dokumentaci a problematice s ní 
související. 
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Zúčastnění byli vyzváni k předložení písemných připomínek, námitek a stanovisek a 
poučeni, že námitky proti návrhu změny územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a 
staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (§ 55b odst. 2 a § 52 
odst. 2 stavebního zákona). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý 
uplatnit své připomínky a dotčené osoby (podle výše uvedené věty) námitky, ve kterých musí uvést 
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska 
k návrhu změny. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke 
stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad 
územního rozvoje, se nepřihlíží. Pořizovatel učinil o průběhu veřejného projednání písemný 
záznam. Během projednání nebyly k předložené dokumentaci v souladu s ustanovením § 52 
stavebního zákona předloženy připomínky, námitky a stanoviska. 

V zákonné lhůtě po veřejném projednání obdržel pořizovatel následující stanoviska: 

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Liberecko ze 
dne 9. 3. 2020 pod Čj. SR/0199/LI2020-2 

- Krajský úřad Libereckého kraje ze dne 11. 3. 2020 pod Čj. OÚPSŘ 39/2020/OÚP (KULK 
23513/2020) (koordinované stanovisko) 

- Městský úřad Frýdlant ze dne 12. 3. 2020 pod Čj. MUF 406/2020/OSUZP/3/Oul 
(koordinované stanovisko) 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 13. 3. 2020 pod 
Čj. KHSLB 02119/2020 (Sp.zn. S-KHSLB 02119/2020) 

Podle ustanovení § 55b odst. 2 a § 52 odst. 2 stavebního zákona v zákonné lhůtě 7 dnů 
od veřejného projednání mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný 
investor a zástupce veřejnosti podat námitky, každý mohl uplatnit připomínky. 

V zákonné lhůtě tedy do 7 dnů ode dne veřejného projednání bylo uplatněno vyjádření 
oprávněného investora společnosti GasNet, s.r.o. ze dne 26. 2. 2020 pod Čj. 5002097429 z titulu 
vlastníka technické infrastruktury (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým 
číslem 7). Toto vyjádření však bylo bez připomínek. Pořizovatel tedy toto vyjádření vzal na vědomí. 

 

Dále část podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro 
Liberecký kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi, a to konkrétně B) Vyjádření 
SPÚ, odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny 
ÚP pro VP na základě ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska 
hospodaření se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a 
ust. § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti 
hospodařit se stavbami e vlastnictví státu) (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod 
pořadovým číslem 3.2) nebylo vyhodnoceno jako námitka, ale bylo vyhodnoceno jako připomínka 
(viz. PDMUFT 9013/2020/OSUZP). 

V zákonné lhůtě tedy do 7 dnů ode dne veřejného projednání tedy nebyla uplatněna 
žádná námitka. 

Pořizovatel dále dle ustanovení § 55b odst. 4 stavebního zákona vyzval Krajský úřad jako 
nadřízený orgán k návrhu Změny č. 1 územního plánu Hejnice pořizovaného zkráceným postupem 
pořizování změny územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu svým 
stanoviskem  (OÚPSŘ 39/2020/OÚP, KULK 29709/2020/OÚP) dle ustanovení § 55b odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, k Návrhu změny č. 1 Územní 
plánu Hejnice z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 
kraje, z hlediska zajištění koordinace využívání území a z hlediska záležitostí týkajících se rozvoje 
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území kraje, které nejsou obsaženy v ZÚR LK s předloženým návrhem Změny č. 1 Územní plánu 
Hejnice k veřejnému projednání souhlasí. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, 
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. Návrh rozhodnutí o 
námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručil dotčeným orgánům a Krajskému úřadu 
Libereckého kraje jako nadřízenému orgánu ve smyslu ustanovení § 53 stavebního zákona a 
vyzval je, aby v zákonné lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Souhlasné stanovisko 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Hejnice uplatnily tyto dotčené orgány: 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, č.j. SBS 14013/2020/ ze 
dne 21. 4. 2020, 

- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, státní památková 
péče, č.j. PDMUF 10257/2020/OSUZP/Če ze dne 4. 5. 2020, 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, č.j. S-KHSLB 07510/2019 ze dne 5. 5. 2020 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, č.j. MPO 57819/2020 ze dne 11. 5.2020, 

- Krajský úřad Libereckého kraje ze dne 12. 5. 2020 pod Čj. OÚPSŘ 39/2020/OÚP (KULK 
34468/2020/OÚP) (koordinované stanovisko KÚLK jako stanovisko dotčeného orgánu a 
stanovisko KÚLK jako stanovisko nadřízeného orgánu k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k Návrhu Změny č. 1 ÚP Hejnice) 

- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (koordinované 
stanovisko), č.j. PDMUFT 14960/2020/OSUZP/ (MUF 406/2020/OSUZP/5/Oul) ze dne 
22. 6. 2020, 

Souhlasné stanovisko s podmínkou k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice uplatnil dotčený orgán: 

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Liberecko ze 
dne 12. 5. 2020 pod Čj. SR/0199/LI/2020-4, které se týkalo vyhodnocení připomínky 
Státního pozemkového úřadu, Odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka 
technické infrastruktury k návrhu změny ÚP pro VP (část B) podání Státního 
pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj ze dne 13. 2. 
2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi) 

Na základě uplatněného souhlasného stanoviska s podmínkou Agentury ochrany přírody 
a krajiny České republiky, Regionálního pracoviště Liberecko (AOPK ČR) ze dne 12. 5. 2020 
požádal pořizovatel AOPK dopisem ze dne 21. 5. 2020  (č.j. 11807/2020/OSUZP, sp. zn. MUF 
2840/2020/OSUZP/38/Pos) o vzájemnou dohodu z hlediska vypořádání uplatněného stanoviska 
AOPK ČR k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 
1 Územního plánu Hejnice. 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálního pracoviště Liberecko 
(AOPK) reagovala dopisem k návrhu dohody z hlediska vypořádání stanoviska AOPK ČR ze dne 
29. 5. 2020 (č.j. 14631/2020/OSUZP, sp. zn. 2840/2019/OSUZP/39/Pos) s tím, že s návrhem 
vypořádání uplatněného stanoviska AOPK k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice nesouhlasí. 

Pořizovatel tedy v reakci na dopis AOPK ČR ze dne ze dne 29. 5. 2020 (č.j. 
14631/2020/OSUZP, sp. zn. 2840/2019/OSUZP/39/Pos) ve věci návrhu dohody z hlediska 
vypořádání uplatněného stanoviska s podmínkou AOPK ČR ze dne 12. 5. 2020 (Čj. 
SR/0199/LI/2020-4) opětovně ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil a vyhodnotil 
předmětnou připomínku č. 1 – vyjádření Státního pozemkového úřadu, Odboru 
vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny ÚP pro VP - 
část B) podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj ze 
dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi (evidovanou pod č.j. PDMUFT 4486/2020). Toto 
nové vyhodnocení připomínky č. 1 zaslal dne 22. 6. 2020 (č.j., PDMUFT 14632/2020, sp. zn. 
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2840/2019/OSUZP/40/Pos) pořizovatel spolu s návrhem vypořádání stanoviska a dopisu AOPK 
ČR a požádal AOPK ČR o odpověď, zda s navrženým vyhodnocením Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky souhlasí. 

AOPK ČR dopisem (č.j. 15621/2020/OSUZP AOPK ČR k návrhu vyhodnocení připomínek 
- připomínky č. 1) s navrženým zněním vypořádání připomínky č. 1 k návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Hejnice souhlasila. 

Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání, uplatněných stanovisek od 
dotčených orgánů a krajského úřadu, vyhodnocení námitek a připomínek pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem vyhodnotil, že není nezbytné upravit návrh změny územního plánu (návrh 
výrokové části Změny č. 1 Územního plánu Hejnice). 

Nedošlo tedy k podstatné úpravě návrhu změny územního plánu, proto pořizovatel na 
základě vyhodnocení výsledků projednání a uplatněných stanovisek od dotčených orgánů a 
krajského úřadu dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny územního 
plánu. 

Na základě ustanovení § 53 odst. 4 stavebního zákona pořizovatel přezkoumal soulad 
návrhu změny územního plánu zejména a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území, c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

Pořizovatel dále zajistil úpravu odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Hejnice ve 
smyslu ustanovení § 53 odst. 5 stavebního zákona. 

S ohledem na výše uvedené pořizovatel navrhl vydat opatřením obecné povahy Změnu č. 
1 Územního plánu Hejnice v uvedeném rozsahu. 
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M ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Pořizovatel z došlých podání uplatněných k veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 ÚP 
Hejnice obdržel vyjádření oprávněného investora společnosti GasNet, s.r.o. ze dne 26. 2. 2020 
pod Čj. 5002097429 z titulu vlastníka technické infrastruktury (dle Seznamu stanovisek, námitek a 
připomínek pod pořadovým číslem 7). Toto vyjádření však bylo bez připomínek. Pořizovatel je 
tedy bere na vědomí. 

Dále část podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro 
Liberecký kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi, a to konkrétně B) Vyjádření 
SPÚ, odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny 
ÚP pro VP na základě ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska 
hospodaření se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a 
ust. § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti 
hospodařit se stavbami … ve vlastnictví státu) (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek 
pod pořadovým číslem 3.2) nebylo vyhodnoceno jako námitka, ale jako připomínka. Odůvodnění je 
uvedeno níže: 

Žádné námitky nebyly uplatněny 

Odůvodnění: 

Toto vyjádření bylo vydáno SPÚ, odborem vodohospodářských staveb z titulu vlastníka 
technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) na základě ust. § 56 odst. 6 
Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska hospodaření se stavbami k vodohospodářským 
melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti hospodařit se stavbami … ve vlastnictví státu). 

Působnost Státního pozemkového úřadu jako dotčeného orgánu ve smyslu § 4 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona je dána na základě § 19 písm. c) Zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (ve znění pozdějších předpisů), ve 
znění pozdějších zákonů, a to v oblasti pozemkových úprav z hledisek koordinace vazeb návrhů 
pozemkových úprav na sídelní struktury a územně plánovací dokumentaci a tvorbu a ochranu 
životního prostředí a krajiny (viz také publikace Dotčené orgány v procesu územního plánování 
uveřejněná na webových stránkách Ústavu územního rozvoje dostupná na 
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/dotcene-
organy/2019-01-01/03-up-01012019.pdf) 

Část podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký 
kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi, a to konkrétně B) Vyjádření SPÚ, 
odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny ÚP 
pro VP na základě ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska hospodaření se 
stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 
Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti hospodařit se 
stavbami … ve vlastnictví státu) (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým 
číslem 3.2) bylo vyhodnoceno jako Připomínka. 

Toto vyjádření (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým číslem 
3.2) nesplnilo náležitosti § 52 odst. 2 stavebního zákona. 

Dle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu územního plánu podat 
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti. 

Vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu  HOZ1 (HMZ FERDINAND.K3-otevř.) a 
HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.), k nimž je dle § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách a 
dle § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní 
pozemkový úřad, nejsou dotčeny návrhem řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. 
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Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona může nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve 
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 
a vymezit území dotčené námitkou. 

Toto vyjádření neobsahuje údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva.  
S ohledem na § 52 odst. 3 stavebního zákona byla tato část vyjádření vyhodnocena jako 
Připomínka (připomínku může podat každý). 

Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí o námitkách uplatněných podle ustanovení § 52 
odst. 2 stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se nelze odvolat 
ani podat rozklad. 

N VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

V průběhu pořízení návrhu Změny č. 1 územního plánu Hejnice byla uplatněna jedna 
připomínka: 

PŘIPOMÍNKA č. 1 (Č.j. PDMUFT 4486/2020 ze dne 14. 2. 2020) 

Část podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký 
kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi, a to konkrétně B) Vyjádření SPÚ, 
odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny ÚP 
pro VP na základě ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska hospodaření se 
stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 
Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti hospodařit se 
stavbami … ve vlastnictví státu) (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým 
číslem 3.2) nebylo vyhodnoceno jako stanovisko dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 ve 
spojení s § 4 odst. 2 písm. b) a ve spojení s § 149 odst. 1 a 2 správního řádu. 

Část podání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký 
kraj ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. SPU 055735/2020/102/Zi, a to konkrétně B) Vyjádření SPÚ, 
odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny ÚP 
pro VP na základě ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska hospodaření se 
stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 
Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti hospodařit se 
stavbami … ve vlastnictví státu) (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým 
číslem 3.2) bylo vyhodnoceno jako Připomínka. 

Odůvodnění: 

Toto vyjádření bylo vydáno SPÚ, odborem vodohospodářských staveb z titulu vlastníka 
technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) na základě ust. § 56 odst. 6 
Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách (z hlediska hospodaření se stavbami k vodohospodářským 
melioracím pozemků, které jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu (z hlediska příslušnosti hospodařit se stavbami … ve vlastnictví státu). 

Působnost Státního pozemkového úřadu jako dotčeného orgánu ve smyslu § 4 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona je dána na základě § 19 písm. c) Zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (ve znění pozdějších předpisů), ve 
znění pozdějších zákonů, a to v oblasti pozemkových úprav z hledisek koordinace vazeb návrhů 
pozemkových úprav na sídelní struktury a územně plánovací dokumentaci a tvorbu a ochranu 
životního prostředí a krajiny (viz také publikace Dotčené orgány v procesu územního plánování 
uveřejněná na webových stránkách Ústavu územního rozvoje dostupná na 
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/dotcene-
organy/2019-01-01/03-up-01012019.pdf) 

Toto vyjádření (dle Seznamu stanovisek, námitek a připomínek pod pořadovým číslem 
3.2) (nesplnilo náležitosti § 52 odst. 2 stavebního zákona.  
Dle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu územního plánu podat pouze 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti. 
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Vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu HOZ1 (HMZ FERDINAND.K3-otevř.) a 
HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.), k nimž je dle § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách a 
dle § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní 
pozemkový úřad, nejsou dotčeny návrhem řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. 

Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona může nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve 
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 
a vymezit území dotčené námitkou. 

Toto vyjádření neobsahuje údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva.  

S ohledem na § 52 odst. 3 stavebního zákona byla tato část vyjádření vyhodnocena jako 
Připomínka (připomínku může podat každý). 

Věcný obsah připomínky č. 1: 

Vyjádření obsahuje vymezené území dotčené vodohospodářskými stavbami (stavbami 
k vodohospodářským melioracím – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ)) ve vlastnictví státu  HOZ1 
(HMZ FERDINAND.K3-otevř.) a HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.), jejichž umístění je zobrazeno 
v přiložených situacích (situace HOZ Hejnice č. 1 a Situace HOZ Hejnice č. 2) 

Dle vyjádření SPÚ, odbor vodohospodářských staveb: požaduje respektovat a zachovat 
funkčnost těchto HOZ. Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél 
trubních HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě strany a podél 
otevřených HOZ 6 m oboustranný manipulační pruh. Na uvedených vodních dílech HOZ je 
zajišťována běžná údržba, např. odstranění splavené ornice, sečení porostů a odstraňování náletů 
dřevin z průtočného profilu HOZ. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. 
V případě provádění výsadeb okolo HOZ požadujeme výsadbu pouze po jedné straně ve 
vzdálenosti 1 m od břehové hrany. 

Doporučujeme, aby průběh a umístění výše uvedených staveb HOZ byl pořizovatelem 
územního plánu vzat na vědomí a stavby HOZ byly viditelně rozlišeny (nejen průběh, ale i druh). 

Dále se v zájmovém území ÚP může nacházet i podrobné odvodňovací zařízení (POZ), 
které je příslušenstvím pozemků. Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská 
správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence 
meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení 
těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně 
v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na 
jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře 
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formátu shp a jsou také zobrazeny 
v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace. 

Při provádění výsadeb na plochách s výskytem podrobného odvodňovacího zařízení 
(POZ) musí být provedena taková opatření, aby bylo zabráněno prorůstání kořenů do drenáží a 
nedošlo k porušení jejich funkčnosti. 
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Situace HOZ Hejnice č. 1 
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Situace HOZ Hejnice č. 2 

Věcné vyhodnocení připomínky č. 1: 

Po prověření věcného obsahu připomínky, a s ohledem na stanoviska dotčených orgánů 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, zejména pak s ohledem na 
dohodu s AOPK ČR k souhlasnému stanovisku s podmínkou, pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem dospěli k tomuto vyhodnocení připomínky: 

Stávající vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu HOZ1 (HMZ FERDINAND.K3-
otevř.) a HOZ2 (HMZ HEJNICE III.-otevř.) i POZ (podrobná odvodňovací zařízení), k nimž je dle § 
56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, nejsou dotčeny návrhem 
řešení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice. 

HOZ1, HOZ2 ani POZ prostorově nezasahují, ani se jinak věcně nedotýkají 
negativně navrženého řešení Změny č. 1 ÚP Hejnice. 
Návrh řešení Změny č. 1 ÚP Hejnice přitom respektuje, tj. nijak nemění, neovlivňuje ani 
nepůsobí ve vztahu k existenci uvedených staveb vodohospodářských staveb HOZ1, HOZ2 i 
POZ. 
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Stejně tak koncepce uspořádání krajiny, spočívající mimo jiné ve vymezení koridorů 
revitalizačních opatření KRO1 a KRO2 (kap. 5.2, 5.5), a dále vymezených veřejně 
prospěšných opatření (kap. 7) stanovená v územním plánu Hejnice se navrhovanou 
Změnou č. 1 ÚP Hejnice nemění (změna této územním plánem již stanovené koncepce 
uspořádání krajiny, resp. vymezených veřejně prospěšných opatření nebyla předmětem řešení 
Změny č. 1 ÚP Hejnice, a zůstává nadále v platnosti). 

Pořizovatel bere polohu POZ i průběh a umístění staveb HOZ1 a HZ2 na vědomí, 
neboť tyto údaje o území ověřil v datové bázi územně analytických podkladů jako sledovaný jev č. 
43 Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 
Sb., část A), které jsou údaji o území ve smyslu ve smyslu § 27 odst. 2 stavebního zákona, které 
poskytuje pořizovateli ÚAP orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní 
a technické infrastruktury. 

Dle Metodiky sledovaných jevů pro územně analytické podklady Metodický návod 
k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., MMR z prosince 2019 vychází tento údaj o území 
z právních předpisů: 

- Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, § 56 Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků (tj. hlavní 
odvodňovací zařízení a podrobná odvodňovací zařízení)Ust. § 56 odst. 4 stanovuje práva 
a povinnosti vlastníka pozemku, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským 
melioracím … 
Ust. § 56 odst. 5 stanovuje kompetence vodoprávního úřadu z hlediska rozsahu 
povinností vlastníka pozemků 
Ust. § 56 odst. 6 stanovuje příslušnost organizačních složek státu z hlediska hospodaření 
se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které jsou v majetku státu. 

- Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobnostech vymezení staveb k vodohospodářským 
melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně.  

- Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření 
obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas 
podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o 
vodoprávní evidenci).  

- Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a 
podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do 
informačních systémů veřejné správy.  

- Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změna souvisejících zákonů, § 4 
odst. 2. 

Data o hlavních odvodňovacích zařízeních a hlavních závlahových zařízeních poskytuje 
SPÚ. 

Hlavní odvodňovací zařízení a podrobná odvodňovací zařízení jsou dle § 56 odst. 2 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků. Dle § 55 odst. 1 písm. 
e) vodního zákona patří stavby k vodohospodářským melioracím pozemků mezi vodní díla. Dle § 
15 odst. 1 vodního zákona (stavební povolení k vodním dílům) je k provedení vodních děl, k jejich 
změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění třeba povolení 
vodoprávního úřadu… 

Zároveň lze konstatovat, že výše uvedenému vyhodnocení svědčí i údaje uvedené v 
Textové části Odůvodnění návrhu Změny č. 1 ÚP Hejnice k veřejnému projednání, kde je 
v kapitole C Komplexní zdůvodnění přijatého řešení územního plánu, kap. C.2.3 Koncepce 
ochrany a rozvoje hodnot území projektantem uveden v tab. Konfrontace návrhových ploch s limity 
využití území – plochy zastavitelné výčet dotčených limitů, přičemž investice do odvodnění a 
závlah nejsou plochami Z1-Z1 a Z1-Z2 dotčeny. 

Státní pozemkový úřad, oddělení vodohospodářských staveb ve svém vyjádření z titulu 
vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím)- část B (Č.j. PDMUFT 
4486/2020 ze dne 14. 2. 2020), vyhodnoceném jako připomínka č. 1 požadoval: 
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- respektovat a zachovat funkčnost těchto HOZ. Z hlediska umožnění výkonu správy a 
údržby je nutné zachovat podél trubních HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od 
osy potrubí na obě strany a podél otevřených HOZ 6 m oboustranný manipulační pruh. Na 
uvedených vodních dílech HOZ je zajišťována běžná údržba, např. odstranění splavené 
ornice, sečení porostů a odstraňování náletů dřevin z průtočného profilu HOZ. Do HOZ 
nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. V případě provádění výsadeb 
okolo HOZ požadujeme výsadbu pouze po jedné straně ve vzdálenosti 1 m od břehové 
hrany. 

K vyhodnocení otázky (požadavku) respektování a zachování funkčnosti 

- viz podrobné vysvětlení uvedené výše. 

K vyhodnocení otázky (požadavku) Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné 
zachovat podél trubních HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě 
strany a podél otevřených HOZ 6 m oboustranný manipulační pruh. Na uvedených vodních dílech 
HOZ je zajišťována běžná údržba, např. odstranění splavené ornice, sečení porostů a 
odstraňování náletů dřevin z průtočného profilu HOZ. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné 
odpadní ani dešťové vody. V případě provádění výsadeb okolo HOZ požadujeme výsadbu pouze 
po jedné straně ve vzdálenosti 1 m od břehové hrany. 

- Vzhledem ke skutečnosti, že řešení Změny č. 1 ÚP Hejnice se nedotýká věcně ani 
územně stávajících staveb k vodohospodářským melioracím HOZ1, HOZ2 a POZ, pak ani 
řešení uvedených požadavků není předmětem Změny č. 1 ÚP Hejnice. Stavby 
k vodohospodářským melioracím. Rámec práv a povinností vlastníka pozemku, na kterém 
je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím, je stanoven přímo vodním zákonem 
(§ 56 vodního zákona). 

- Konkretizované požadavky vlastníka staveb k vodohospodářským melioracím – v tomto 
případě státu prostřednictvím Státního pozemkového úřadu se z výše uvedených důvodů 
a mj. i s ohledem na podrobnost územně plánovací dokumentace nepromítnou do řešení 
Změny č.1 ÚP Hejnice, avšak SPÚ z titulu vlastníka těchto staveb má možnost je uplatnit 
v následných řízeních (zejm. územní rozhodování či povolování), v nichž bude 
účastníkem. 
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O VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU DLE § 53 ODST. 4 SZ POŘIZOVATELEM (§ 53 ODST. 5 PÍSM. A) 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice ve smyslu 
ustanovení § 53 odst. 4 stavebního zákona a ověřil, že návrh Změny č. 1 Územního plánu Hejnice 
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s 
cíli a úkoly územního plánování (zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území), se stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu jak je podrobně popsáno v části odůvodnění 
Změny č. 1 Územního plánu Hejnice v následujících kapitolách: 

O.1 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 53 ODST. 4 PÍSM. A)) 

viz kapitola E.1 Odůvodnění. 

O.2 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM (§ 
53 ODST. 4 PÍSM. A)) 

viz kapitola E.2 Odůvodnění. 

O.3  VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (§ 53 ODST. 4 PÍSM. B)) 

viz kapitola G Odůvodnění. 

O.4 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (§ 53 ODST. 4 PÍSM. C)) 

viz kapitola H Odůvodnění. 

O.5  VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ (§ 53 
ODST. 4 PÍSM. D)) 

viz kapitola I Odůvodnění. 

P PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 - ZMĚNOVÝ TEXT ÚP HEJNICE 

Uvedena v samostatném svazku. 

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ 
ČÁSTI ZMĚNY Č.1  

Textová část odůvodnění Změny č. 1 ÚP Hejnice obsahuje 50 stran formátu A4. 

Grafická část odůvodnění Změny č. 1 ÚP Hejnice obsahuje 2 výkresy formátu 2xA4. 
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