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Odůvodnění územního plánu Frýdlant A – Postup při pořízení územního plánu

A POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

A.1 ZÁMĚR

Záměr na pořízení územního plánu Frýdlant vychází z povinnosti stanovené ustanovením § 188
stavebního zákona, z požadavků města Frýdlant a z návrhů vlastníků pozemků. Tento záměr byl
schválen Zastupitelstvem města Frýdlant na jeho zasedání dne 12.2.2009 (usnesení č.  207/09
písm. c). Jako určený zastupitel, ve smyslu stavebního zákona, byl pověřen starosta města, pan
ing. Dan Ramzer.

A.2 ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Projednání a vystavení návrhu Zadání územního plánu Frýdlant,  bylo zahájeno dne 27.4.2011.
Pořizovatel  projednal návrh zadání  v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona,  resp. jej
zaslal dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu – nadřízenému orgánu územního
plánování, a současně také významným investorům a vlastníkům veřejné technické infrastruktury.
Současně zajistil zveřejnění návrhu zadání územního plánu a jeho vystavení po dobu 30 dnů ode
dne vyvěšení oznámení o projednávání zadání na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Návrh Zadání územního plánu Frýdlant (dále jen návrh Zadání ÚP) byl dle ustanovení § 47 odst. 2
stavebního  zákona  přístupný  v termínu  od  17.5.2011  do  16.6.2011  na  místech  uvedených
v oznámení ze dne 27.4.2011 (č.j. 3013/2011/OSUZP/1/Ro).

Po  uplynutí  zákonné  lhůty  bylo  provedeno  vyhodnocení  připomínkového  řízení,  včetně
vyhodnocení  požadavků  dotčených  orgánů.  Sousední  obce,  které  byly  v souladu  se  zákonem
vyrozuměny  o  pořizování  územního  plánu  oznámením  o  projednávání  návrhu  zadání  ÚP,
neuplatnily žádné podněty.

K návrhu zadání  územního plánu Frýdlant  byl  ve smyslu zákona č.  100/2001 Sb.,  uplatněn
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Na základě konečných požadavků provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem (dle
ustanovení § 47 odst. 4 stavebního zákona), úpravu a doplnění návrhu zadání pro projednání a
schválení v zastupitelstvu obce Frýdlant.

Zastupitelstvo města Frýdlant, usnesením  č. 106/2011 ze dne  3.10.2011 schválilo projednané a
upravené zadání územního plánu Frýdlant.

A.3 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Na základě schváleného Zadání územního plánu Frýdlant, byla na základě smlouvy zpracována
spol. SAUL s.r.o. Liberec, zastoupená, Ing. arch. Vladislavem Hronem (ČKA 01598) a Ing. Janem
Musilem,  dokumentace  konceptu  územního  plánu  Frýdlant  a  dokumentace  Vyhodnocení  vlivů
na udržitelný rozvoj území (zpracovaná Ing. Pavlem Bauerem).

Vzhledem k novele stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve  znění  zákona  č.  350/2012  Sb.  (dále  jen  „stavební  zákon“),  která  nabyla  účinnosti  dne
1. 1. 2013, bylo v souladu s touto novelou dne 23. 1. 2013 zahájeno projednání návrhu územního
plánu Frýdlant (dále jen Návrhu ÚP) nad výše uvedenou dokumentací.

Společné  jednání  konané  nad  uvedenou  dokumentací  dne  11.  3.  2013  bylo  pořizovatelem
přerušeno a zastaveno s důvodu uplatněného požadavku zástupce Správy CHKO Jizerské hory,
na doplnění dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území o část B, tj. Vyhodnocení
vlivu  na  území  soustavy  NATURA 2000  (na  základě  požadavku  Správy  CHKO Jizerské  hory
uplatněného k návrhu zadání ÚP Frýdlant).

Po jednání se zpracovatelem uvedené dokumentace byla tato (dle požadavku) dopracována a
pořizovatel  oznámil  konání  „opakovaného“  společného  jednání  o  návrhu  územního  plánu
Frýdlant a dopracovaného Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
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A – Postup při pořízení územního plánu Odůvodnění územního plánu Frýdlant

Dne 27. 3. 2013 bylo oznámeno konání opakovaného společného jednání o návrhu územního
plánu Frýdlant a veřejným oznámením ze dne 27. 3. 2013 o doručení uvedeného návrhu změny
na úřední desce Městského úřadu Frýdlant, vč. jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový
přístup na elektronické úřední desce města Frýdlant.

Opakované  společné  jednání  o  návrhu  územního  plánu  a  Vyhodnocení  jeho  vlivů  na
udržitelný  rozvoj  území proběhlo  dne  17.4.2013  v souladu  s ustanovením  §  50  stavebního
zákona. Pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání nejméně 15 dnů předem
jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu Libereckého kraje, městu Frýdlant a sousedním
obcím. Dotčené orgány byly vyzvány, aby uplatnily svá stanoviska k uvedenému návrhu změny
ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, tj. do 17.5.2013. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit
své připomínky. Žádná ze sousedních obcí neuplatnila k návrhu ÚP Frýdlant připomínky.

Po  tuto  dobu  bylo  možné  nahlížet  do  dokumentace  návrhu  ÚP Frýdlant  na  Městském úřadu
Frýdlant a dále v elektronické podobě na webových stránkách města Frýdlant: http://www.mesto-
frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan-frydlant.html

Požadavky uplatněné v rámci tohoto společného jednání, spolu s požadavky dotčených orgánů,
které uplatnily v rámci zákonné lhůty, byly projednány, dohodnuty a projektantem ÚP zapracovány
do upravené dokumentace návrhu územního plánu k veřejnému projednání (tj. dokumentace
návrhu ÚP Frýdlant z června 2014).

Posouzení návrhu krajským úřadem:

Pořizovatel předložil návrh ÚP Frýdlant a zprávu o jeho projednání dle § 12 vyhlášky č. 500/2006
Sb.,  o  územně  plánovací  dokumentaci  a  způsobu  evidence  územně  plánovací  činnosti,
k posouzení krajskému úřadu dne 5.5.2014. Krajský úřad Libereckého kraje vydal dne 9.9.2014
souhlasné  stanovisko  zn.  KULK/57904/2014,  s  uplatněním  požadavků  v návrhu  ÚP  Frýdlant,
ve kterém souhlasí, aby byl návrh ÚP Frýdlant veřejně projednán v řízení o územním plánu.

Řízení  o  územním  plánu spojené  s veřejným  projednáním  zahájil  pořizovatel  v souladu
s ustanovením § 52 stavebního zákona jeho vystavením k veřejnému nahlédnutí dne 11.8.2014
s tím, že bylo splněno ustanovení stavebního zákona, tj. návrh byl vystaven po dobu 30 dnů ode
dne doručení  veřejné vyhlášky.  Dokumentace návrhu  ÚP Frýdlant,  byla  fakticky vystavena  až
do 10.10.2014, tj.  do termínu více než 7 dní  po veřejném projednání,  kdy bylo možné uplatnit
námitky  a  připomínky  k návrhu  ÚP Frýdlant.  Veřejné  projednání  upraveného  a  posouzeného
návrhu ÚP Frýdlant se uskutečnilo dne  1.10.2014 v sále objektu frýdlantského kina, na adrese:
Tyršova 1077, 464 01 Frýdlant, za účasti pořizovatele, zástupce města, tj. pana starosty Ing. Dana
Ramzera, zástupců projektanta ÚPD, jmenovitě Ing. arch. Vladislava Hrona a Ing. Jana Musila, a
projektanta dokumentace Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území Ing. Pavla Bauera.

O průběhu projednání  byl  proveden záznam,  včetně výpisu  stanovisek,  námitek a  připomínek
doručených před tímto veřejným projednáním. V průběhu veřejného projednání nebyly uplatněny
žádné další konkrétní písemné námitky k projednávanému návrhu ÚP Frýdlant. V presenční listině
je zapsáno celkem 19 občanů a zástupců dotčených subjektů.

V rámci celého řízení o návrhu ÚP Frýdlant, bylo podáno celkem 2 námitky a 2 připomínky.

Ve  spolupráci  s  určeným  zastupitelem  pořizovatel  v souladu  s ustanovením  §  53  stavebního
zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu územního plánu Frýdlant.

Na základě veřejného projednání a vyhodnocení výsledků tohoto projednání, včetně konečných
dohodovacích jednání o požadavcích dotčených orgánů, uplatněných v rámci zákonem stanovené
lhůty, došlo k úpravě dokumentace návrhu ÚP Frýdlant pro vydání. Tato úprava nevyvolala potřebu
opakovaného projednání.

Zastupitelstvu města byl v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona předložen návrh
na vydání ÚP Frýdlant s jeho odůvodněním.
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Odůvodnění územního plánu Frýdlant B – Vyhodnocení souladu s PÚR ČR a ZÚR LK 

B VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY A ÚPD VYDANOU KRAJEM

B.1 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PÚR ČR VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 1
ÚP Frýdlant je v souladu s PÚR ČR:
 respektuje  polohu  města  Frýdlant  v  dosahu  rozvojové  oblasti  OB7  Liberec

republikového  významu  a  vytváří  územní  podmínky  pro  zlepšování  vazeb
na rozvojovou osu OS3 Praha – Liberec – hranice ČR (SRN/Polsko),

 zohledňuje těsný kontakt obce se specifickou oblastí SOB7 Krkonoše - Jizerské hory
vytvářením územních podmínek pro zlepšení její  dopravní dostupnosti a pro rozvoj
cestovního ruchu,

Obr: PÚR ČR – výřez schématu rozvojových oblastí a os a specifických oblastí

Zdroj: Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 (2015)
 respektuje  vymezení  koridoru  konvenční  železnice  AGTC  –  ŽD8  Praha  –  Mladá

Boleslav – Liberec – hranice ČR / Polsko,
Obr: PÚR ČR – výřez schématu železniční dopravy

Zdroj: Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 (2015)
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B – Vyhodnocení souladu s PÚR ČR a ZÚR LK Odůvodnění územního plánu Frýdlant

 vytváří územní podmínky pro intenzivní využívání území a rozvoj veřejné infrastruktury
při zachování zdravého životního prostředí a nezastupitelných krajinných a přírodních
hodnot,

 respektuje  republikové  priority  územního  plánování  stanovené  v PÚR  ČR  v míře
odpovídající charakteru území a úrovni ÚP ve všech jeho částech:
- stanovuje koncepci rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot,
- stanovuje vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky jejich využití, 
- stanovuje koncepci uspořádání krajiny a její ochrany včetně vymezení ÚSES, 
- stanovuje koncepci rozvoje dopravní a technické infrastruktury, 
- stanovuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.

Obr: PÚR ČR – výřez schématu silniční dopravy

Zdroj: Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 (2015)
Pozn.: schéma silniční dopravy nemá přímý vztah k řešenému území, je uvedeno pouze pro zobrazení souvislostí

v rámci širších vztahů

B.2 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÚR LK 
ZÚR  LK  vydal  Liberecký  kraj  dne  21.12.2011  s  nabytím  účinnosti  dne  22.12.2011  -  o  vydání  rozhodlo
Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 466/11 ze dne dne 13.12.2011. 
(pořizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje , zhotovitel: SAUL s.r.o. Liberec) 

Pozn.:  v této kapitole  uváděné označení  koridoru kombinované dopravy KD1 vychází  z  platné  ZÚR LK,
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 jej však změnila na koridor konvenční železnice ŽD8.

Ze ZÚR LK vyplývají pro ÚP Frýdlant zejména tyto požadavky:
 město  Frýdlant  je  územní  součástí  specifické  oblasti  nadmístního  významu  SOB4 Frýdlantsko  se

stanovenými zásadami: 
Z10 –  Vytvářet  územně  technické  podmínky  pro  sociální  a  hospodářský  rozvoj  území  při  využití
potenciálu jeho hodnot a zdrojů pro zvýšení významu rekreace a cestovního ruchu v souladu se zájmy
ochrany přírody a krajiny. 
Z11 Územní rozvoj a zlepšení nepříznivého stavu v prostorově odlehlém pohraničním území koordinovat
se sousedním regionem za hranicí ČR v Polsku.

ÚP Frýdlant  respektuje polohu města a jeho význam ve specifické oblasti  nadmístního
významu  SOB4 Frýdlantsko,  zejména vytvářením  územních  podmínek  pro  zlepšení
dopravní dostupnosti a pro rozvoj cestovního ruchu. 
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 město Frýdlant se nachází na křižovatce rozvojových os nadmístního významu: 
ROS8 Liberec – Frýdlant – hranice ČR 
Z5 V dalších rozvojových osách nadmístního významu podporovat rozvoj hospodářských a sociálních
aktivit pro zajištění vyváženého využívání potenciálu kraje ve všech jeho částech. 
ROS9 hranice ČR - Frýdlant - Nové Město p/Smrkem - hranice ČR 
Z6 Zlepšovat dostupnost a atraktivitu okrajových částí kraje pro snižování ekonomických a sociálních
rozdílů uvnitř kraje a z hlediska udržení a posílení integrity kraje.

ÚP Frýdlant respektuje polohu města na křižovatce rozvojových os nadmístního významu
ROS8 a ROS9 a  vytváří územní podmínky pro zlepšování vazeb na rozvojovou oblast
republikového významu ROB1 Liberec a rozvojovou osu ROS1 Praha – Liberec – hranice
ČR – Polsko.

 vymezuje se koridor nadreginálního významu pro umístění silnice I/13 - VPS v úseku D8 Liberec – Stráž
nad Nisou – Mníšek - Dětřichov a v úseku D9 - obchvat Frýdlantu 
Z17 Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravního napojení Libereckého kraje na okolní regiony.

ÚP Frýdlant respektuje vymezení koridoru nadreginálního významu pro umístění silnice
I/13 - VPS v úsecích D8 a D9 (obchvat Frýdlantu). 

 vymezuje se koridor regionálního významu pro umístění silnice II/291 – úsek Kunratice - Frýdlant
Z19 Vytvářet územní podmínky pro úpravy dopravní sítě na koridorech silnic regionálního významu.

ÚP Frýdlant  respektuje  vymezení  koridoru  regionálního  významu  pro  umístění  silnice
II/291 - VPS v úseku D24. 

 vymezuje se koridor mezinárodního významu pro železniční spojení Praha – Mladá Boleslav – Turnov –
Liberec – Frýdlant – Černousy/Zawidów (PL) - VPS D27 - KD1 v úseku Liberec - Frýdlant - Černousy 
Z20 Vytvářet územní podmínky pro zlepšení železničního spojení Libereckého kraje s okolními regiony a
zajištění  optimálního  napojení  na  budoucí  transevropskou  dopravní  síť  s  přihlédnutím  k  dohodě
o nejdůležitějších trasách kombinované dopravy.

ÚP Frýdlant stabilizuje železniční trať č. 037 Liberec – Černousy v rámci stabilizovaných
ploch dopravní infrastruktury – drážní pro optimalizaci a elektrizaci stávající jednokolejné
železniční trati v koridoru konvenční železnice ŽD8 (dle ZÚR LK koridoru kombinované
dopravy  KD1).  V  souvislosti  s neujasněností  záměru  se  zvažuje  též  optimalizace,
elektrizace a zdvojkolejnění úseku trati č. 089 Liberec - Hrádek nad Nisou jako variantní
trasy koridoru ŽD8 (VPS D28). 
Poznámka:  Optimalizace  železniční  trati  –  zvýšení  spolehlivosti,  bezpečnost,i  dostupnosti  a  zároveň
snížení provozních nákladů a doby jízdy - úpravy na trati v rozsahu OP dráhy.

 vymezuje se multifunkční turistický koridor Nová Hřebenovka (cyklo, pěší, lyže, event. voda) – VPS a
VPO D42 Nová Hřebenovka – zde severní větev Krkonoše – Jizerské hory – Lužické a Žitavské hory –
Českosaské Švýcarsko
Z24 Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí, podoblastí a středisek cestovního ruchu
prostředky bezmotorové dopravy

ÚP Frýdlant respektuje územní vazby na multifunkční turistický koridor - VPS a VPO D42
Nová Hřebenovka.

 na území města Frýdlant zasahují koridory pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území
povodněmi – VPO a VPO - P18 a P17
Z29 -  Vytvářet  územní  předpoklady  pro  realizaci  adekvátních  protipovodňových  opatření  především
formou celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů umožňující zvýšení ochrany proti povodním
prostřednictvím  zvýšení  retenční  schopnosti  krajiny,  formy  protipovodňových  opatření  technického
charakteru musí respektovat principy minimalizace negativních vlivů na stabilitu ekosystémů.
ÚP Frýdlant respektuje vymezení koridorů pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území
povodněmi na tocích Smědá a Řasnice – VPO a VPO -  P18 a  P17.  V rámci řešeného území jsou
navrženy 2 suché poldry a předpokládá se úprava nábřežních zdí koryta Smědé v rámci centra města na
průtok  Q100.  V konceptu navržená protipovodňová štola  nemohla být  pro nesouhlas  KÚLK a města
použita do návrhu ÚP.

 vymezuje se územní systém ekologické stability – zde VPO - nadregionální biocentra NC68 (Poustecká
obora), NC84 (Jizerskohorské bučiny) a nadregionální biokoridor K24MB (vegetační typ osy K – mezofilní
bučinná).
Z37 Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení funkcí územního systému ekologické stability.

ÚP  Frýdlant  respektuje  vymezení  územního  systému  ekologické  stability  –  VPO  -
nadregionální biocentra NC68, NC84 a nadregionální biokoridor K24MB. 
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B – Vyhodnocení souladu s PÚR ČR a ZÚR LK Odůvodnění územního plánu Frýdlant

 ve  struktuře  osídlení  zastává  město  Frýdlant  (obec  s  rozšířenou  působností  III.)  význam  „centra
mikroregionálního  významu  vyššího  stupně“  v  rámci  regionu  Frýdlantsko  se  spádovým  obvodem
zahrnujícím  „centra  a  regiony  mikroregionálního  významu  nižšího  stupně:  Nové  Město  a  Hejnice  a
centrum a region subregionálního významu: Raspenava - v této hierarchii je pak nadřazeným centrem
osídlení krajské město Liberec.
Z52 Upevňovat  strukturu  osídlení  jako  hierarchický  systém s  jednoznačným přiřazením každé  obce
k jednomu nespornému centru osídlení,  jehož spádový obvod je dále jednoznačně přiřazen k  centru
osídlení vyššímu.

ÚP Frýdlant respektuje význam města - centra mikroregionálního významu vyššího stupně
- ve struktuře osídlení Libereckého kraje.

 vymezuje se funkční kooperace mezi centry osídlení Frýdlant, Raspenava a Hejnice 
Z53 Vytvářet  územní  předpoklady  pro  zvyšování  funkčních  kooperací  mezi  centry  osídlení  na  bázi
intenzivnějších pracovních a obslužných kontaktů.

ÚP Frýdlant  vytváří  územní  předpoklady pro zvyšování funkční  kooperace  mezi  centry
osídlení Frýdlant, Raspenava a Hejnice.

 koncepce územního uspořádání, typologie venkovských a městských prostorů
Z54 Vytvářet  územní  podmínky pro vyvážený rozvoj  území a sociální  soudržnosti  v diferencovaných
podmínkách městského a venkovského prostoru.

ÚP Frýdlant vytváří územní podmínky pro relativně intenzivní využívání území městského
prostoru,  kterým je městská část  Frýdlant  a  relativně méně intenzivní  využívání  území
venkovského prostoru, který představují okrajové příměstské polohy Větrov a prostorově
odlehlé Albrechtice.

 v  rámci  vymezení  oblastí  a  podoblastí  cestovního  ruchu  je  město  Frýdlant  zařazeno  do  kategorie
„polyfunkční středisko cestovního ruchu“ v oblasti cestovního ruchu „Frýdlantsko“
Z59 Vytvářet územní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu jako perspektivního sektoru ekonomiky při
upřednostňování šetrných forem – udržitelného cestovního ruchu ohleduplného k životnímu prostředí,
který neohrozí přírodní a kulturní hodnoty území.
Z60 Rozvoj  cestovního ruchu řídit  zajištěností  služeb dle kategorizace center  a středisek cestovního
ruchu  v  provázanosti  na  nabídku  druhů  rekreace  dle  rajonizace  krajinných  rekreačních  oblastí  a
podoblastí cestovního ruchu.

ÚP Frýdlant respektuje požadavky na kategorii „polyfunkčního střediska cestovního ruchu“
v oblasti cestovního ruchu „Frýdlantsko“.

 na území města Frýdlant je stabilizována plocha technické infrastruktury - transformovna Větrov

ÚP Frýdlant respektuje umístění transformovny Větrov.
 území města Frýdlant je součástí  vymezených ploch a koridorů,  ve kterých je  prověření změn jejich

využití územní studií podmínkou pro rozhodování:
- územní studie US1 „Prověření rozvoje potenciálu cestovního ruchu Frýdlantsko a Jizerské hory“,
- územní  studie  US4  „Řešení  zásobování  pitnou  vodou  specifické  oblasti  nadmístního  významu

SOB4 Frýdlantsko“.
Z72 Vymezit území vybraných ploch a koridorů nadmístního významu na území kraje pro prověření změn
jejich využívání územní studií.

ÚP Frýdlant respektuje význam města v kategorizaci center osídlení v oblasti cestovního
ruchu „Frýdlantsko a Jizerské hory“ a zásobování pitnou vodou řeší na úrovni dostupných
předmětných  podkladů.  Požadavky  a  souvislosti,  vyplývající  z územních  studií,  které
nebyly dosud pořízeny: US1 „Prověření rozvoje potenciálu cestovního ruchu Frýdlantsko a
Jizerské hory“  a US4 „Řešení zásobování  pitnou vodou specifické oblasti  nadmístního
významu SOB4 Frýdlantsko“ budou sledovány.

 ÚP Frýdlant respektuje priority územního plánování stanovené v ZÚR LK v míře odpovídající charakteru
území a úrovni ÚP ve všech jeho částech zejména vytvářením územních podmínek: 
- pro dostupnost a optimální využívání území,
- pro rozvoj ekonomické základny a veřejné infrastruktury,
- pro ochranu a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot a zachování zdravého životního prostředí. 

ÚP Frýdlant je v souladu se ZÚR LK.
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Odůvodnění územního plánu Frýdlant B – Vyhodnocení souladu s PÚR ČR a ZÚR LK 

B.3 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH 
DOKUMENTŮ 

STRATEGICKÉ ROZVOJOVÉ DOKUMENTY KRAJE

- Strategie rozvoje LK 2006-2020
- Program rozvoje LK 2007-2013
- Strategie udržitelného rozvoje LK 2005-2020.

Požadavky  ze  strategických  rozvojových  dokumentů  kraje  jsou  v  územním  průmětu
zapracovány v ZÚR LK. ÚP Frýdlant je v souladu se ZÚR LK. 

Další koncepční oborové dokumenty různého stáří a úrovně zpracování jsou průběžně
aktualizovány a soulad s nimi je sledován:
- Surovinová politika LK
- Územně energetická koncepce LK
- Krajský lesnický program
- Koncepce odpadového hospodářství na území LK
- Plán odpadového hospodářství LK
- Koncepce ochrany přírody a krajiny LK
- Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v LK
- Koncepce ochrany před povodněmi LK
- Povodňový plán LK
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací LK
- Krajská koncepce zemědělství LK
- Strategie rozvoje dopravní infrastruktury LK
- Dopravní politika LK
- Koncepce kultury LK
- Registr cyklotras LK
- Program rozvoje cestovního ruchu LK
- Zdravotní politika LK
- Krajský zdravotní plán LK
- Havarijní plán LK
- Krizový plán LK

ROZVOJOVÉ DOKUMENTY MIKROREGIONŮ

Město Frýdlant je součástí mikroregionu Frýdlantsko, který sdružuje celkem 18 obcí, jsou
to Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice,
Heřmanice,  Horní  Řasnice,  Jindřichovice  pod  Smrkem,  Krásný  Les,  Kunratice,  Lázně
Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Raspenava a Višňová.
Mikroregion a jeho činnost je souhrnně prezentována na webu www.frydlantsko.cz.

Pro mikroregion Frýdlantsko nebyl zpracován komplexní strategický rozvojový dokument.

ROZVOJOVÉ DOKUMENTY OBCE

Město Frýdlant má platný územní plán sídelního útvaru (ÚPNSÚ Frýdlant) zpracovaný
ateliérem AUREA Praha, 01/1998. ÚPNSÚ Frýdlant podléhá čtyřem schváleným změnám:
- změna č. 1 – 2003, Atelier AUREA,
- změna č. 2A – 2005, Atelier AUREA,
- změna č. 3 – 2008, Atelier AUREA,
- změna č. 4A – 2009, Atelier AUREA,
- změna č. 4B – 2010, SAUL Liberec.

Pozn.: Plochy navržené ÚPNSÚ Frýdlant a jeho změnami k zástavbě, avšak dosud nezastavěné, jsou novým
ÚP Frýdlant v maximální míře respektovány, aby byla zachována kontinuita územního plánování v řešeném
území.

Město Frýdlant má zpracován Strategický plán města Frýdlant 2009 – 2013, zpracovaný
firmou  JL-PLAN,  02/2009.  ÚP  Frýdlant  je  v  souladu  se  Strategickým  plánem  města
Frýdlant 2009 – 2013.
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C – Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly ÚP Odůvodnění územního plánu Frýdlant

C VYHODNOCENÍ  SOULADU  S CÍLI  A ÚKOLY ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ 

ÚP  Frýdlant  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:

- Zajišťuje  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.  Za  tímto  účelem  sleduje
společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

- 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.

- Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.  S ohledem na to
určuje  podmínky  pro  hospodárné  využívání  zastavěného  území  a  zajišťuje  ochranu
nezastavěného  území  a  nezastavitelných  pozemků.  Zastavitelné  plochy  se vymezují
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

- V nezastavěném  území  připouští  v souladu  s jeho  charakterem  umisťování  staveb,
zařízení  a jiných opatření  pouze pro zemědělství,  lesnictví,  vodní  hospodářství,  těžbu
nerostů, 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  technická  opatření  a  stavby,  které  zlepší  podmínky pro  jeho
využití  pro účely rekreace a cestovního ruchu,  například cyklistické stezky,  hygienická
zařízení, ekologická a informační centra.

- Na nezastavitelných  pozemcích  umožňuje  výjimečně  umístit  technickou  infrastrukturu
způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.
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Odůvodnění územního plánu Frýdlant D – Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem

D VYHODNOCENÍ  SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

ÚP  Frýdlant  je  zpracován  a  projednán  v souladu  s ustanoveními  zákona  č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon). Zejména pak
v souladu s § 43, 47, 50-54, 58 stavebního zákona.

ÚP Frýdlant je zpracován v souladu s § 11 - 14 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací
činnosti  a  vyhlášky  č. 501/2006  Sb.,  o  obecných  požadavcích  na  využívání  území  v jejich
aktuálním znění.

Obsah ÚP Frýdlant je v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech,  územně  plánovací  dokumentací  a  způsobu  evidence  územně  plánovací  činnosti
v platném znění (I. obsah územního plánu a II. obsah odůvodnění územního plánu).

Zadání regulačního plánu, který je podmínkou pro rozhodování o změnách v území v lokalitě RP1
vymezené  v ÚP  Frýdlant,  je  zpracováno  v souladu  s přílohou  č.  9  vyhlášky  č. 500/2006  Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně
plánovací činnosti v platném znění.
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E - Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů Odůvodnění územního plánu Frýdlant

E VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Zpracovatel:

Zvláštní požadavky v tomto smyslu nebyly v Zadání ÚP Frýdlant vzneseny.

Pořizovatel:

Požadavky dotčených orgánů chránící zájmy podle zvláštních právních předpisů, v platném znění,
uplatněné k návrhu zadání územního plánu Frýdlant, byly zapracovány.

Při zpracování návrhu ÚP Frýdlant bylo postupováno v součinnosti s dotčenými orgány chránícími
veřejné zájmy podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 257/2001Sb., 114/1992Sb., 20/1987Sb.,
289/1995Sb., 13/1997Sb., 334/1992Sb., 258/2000Sb. a další vždy v platném znění).

Návrh ÚP Frýdlant je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

Požadavky dotčených orgánů chránící zájmy podle zvláštních právních předpisů (v platném znění),
uplatněné  v zákonem  stanovené  lhůtě  dle  §  50  odst.  2  zákona  č. 183/2006 Sb.,  o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), k návrhu ÚP Frýdlant, byly
projednány  a  po  dohodě  zapracovány  do  dokumentace  návrhu  územního  plánu  pro  veřejné
projednání.

Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona, v platném znění a ustanovení § 136
odst. 6 správního řádu, v platném znění, nebyly řešeny.
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Odůvodnění územního plánu Frýdlant F – Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

F ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ  VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH
TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

F.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ PODLE 
PŘÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA
Ve schváleném Zadání ÚP Frýdlant byl zapracován požadavek orgánu ochrany přírody a
krajiny  KÚLK  (stanovisko  ze  dne  26.5.2011  pod  č.j.  OÚPSŘ/179/2011/OUP),  jako
příslušného  správního  úřadu  k  posuzování  vlivů  na  ŽP  –  uplatnění  požadavku
na vyhodnocení  vlivů  na  životní  prostředí  (ŽP)  ve  smyslu  §  10  i  odst.  3)  zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP. Návrh zadání na území města navrhoval mimo
jiné  plochy,  jejichž  funkční  využití  stanovuje  rámec  pro  budoucí  umístění  záměrů
podléhajících posouzení  dle přílohy č.1 zákona (zejména dopravní  plochy a koridory).
Vzhledem ke složitosti řešení dopravní problematiky a potenciálním střetům s přírodními
hodnotami požadoval KÚLK ve svém stanovisku zpracování konceptu ve variantách.

Orgán ochrany přírody a krajiny KÚLK vyloučil vliv na evropsky významné lokality (EVL) a
ptačí  oblasti,  neuplatnil  tak  požadavek  na  posouzení  ÚP Frýdlant  z  hlediska  územní
soustavy Natura 2000. Stanovisko se vztahuje na území mimo CHKO JH. - „návrh zadání
nemůže mít významný vliv na EVL nebo ptačí oblast – záměr se dotýká EVL Smědá. Jak
však vyplývá z obsahu zadání,  její  existance bude respektována a  nepředpokládá se
navrhování aktivit, které by mohly mít významný vliv na předmět ochranyEVL. Proto lze
vliv na tuto EVL vyloučit“. 
Na území CHKO JH je příslušná k vyjádření Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské
hory (SCHKO JH),  pokud nevyloučí vliv na EVL, je nutné vyhodnotit  vli  na souustavu
Natura 2000.

Stanovisko SCHKO JH ze dne 23.5.2011 pod č.j. SR0429/JH/2011-2 nevyloučilo vliv ÚP
Frýdlant na Ptačí oblast Jizerské hory nebo EVL, z čehož vyplývá uplatnění požadavku
na vyhodnocení vlivu na uzemí soustavy NATURA 2000. 

Město  Frýdlant  vybralo  zpracovatele  „Vyhodnocení  vlivů  územního  plánu  Frýdlant
na udržitelný rozvoj území“ - Ekobau, Mgr. Pavel Bauer.

Část A: Vyhodnocení vlivů ÚP Frýdlant na životní prostředí dle zákona č. 100/2001Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno ve formě samostatného elaborátu
„Vyhodnocení  vlivů  na  udržitelný  rozvoj  území  –  územní  plán  Frýdlant“  ve  vztahu
k navrženým změnám v území v rozsahu celého správního území města. 

Část B:  Vyhodnocení  vlivu na uzemí soustavy NATURA 2000 se týká pouze vlivu ÚP
Frýdlant  na území CHKO Jizerské hory,  kde nebyl  ve stanovisku ze dne 23.  5.  2011
vyloučen významný vliv podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. Mimo CHKO byl dotčeným
orgánem (Krajský úřad Libereckého kraje) významný vliv dle stejného zákona vyloučen.

Nedílná  součástí  dokumentace  ÚP Frýdlant  -  „Vyhodnocení  vlivů  na  udržitelný  rozvoj
území - Územní plán Frýdlant“ (dále též VURÚ) vyhodnotilo Koncept ÚP Frýdlant, který
byl  společně  s  Vyhdnocením  vlivem  aktuálního  stavu  legislatvy  (novela  stavebního
zákona 350/2012 Sb. s účinností od 1.1.2013) projednán jako Návrh ÚP pro společné
jednání.

ČÁST A – VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA ŽP (DOKUMENTACE SEA)
Závěr:
„Koncept  ÚP Frýdlant  je  zpracován v  souladu  s  požadavky  na  hospodářský  rozvoj  a  sociální
soudržnost  společenství,  jak jsou stanoveny na úrovni ÚAP pro ORP Frýdlant  a v příslušných
Doplňujících  průzkumech  a  rozborech.  K  zajištění  ochrany  hodnot  environmentálního  pilíře  je
nutné zohlednit  závěry vyhodnocení v části  A VURÚ, a to zapracováním opatření a podmínek
z něho  vyplývajících  včetně  odůvodněných  návrhů  na  redukce  některých  rozvojových  ploch.
Doporučuje se rovněž doplnění informací o plochách brownfields a starých ekologických zátěžích
s uvedením SEZ jako vstupního limitu využití území“.
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F – Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Odůvodnění územního plánu Frýdlant

„Koncept  ÚP Frýdlant  je  v  souladu  se  zásadami  a  prioritami  PÚR  ČR,  resp.  ZÚR LK  a  cíli
územního plánování,  respektuje vstupní potřeby a požadavky rozvoje území.  Vlivy  na hodnoty
environmentálního pilíře jsou vyhodnoceny v části A VURÚ, kde jsou rovněž stanovena opatření a
podmínky  vedoucí  k  zajištění  ochrany  hodnot  životního  prostředí  při  zachování  možností
komplexního rozvoje území .

ÚP Frýdlant stanovuje podmínky pro realizaci kontinuálního a vyváženého rozvoje území obce, tj.
posilování  hospodářské  základny  a  společenské  soudržnosti  a  při  respektování  opatření  a
podmínek z části A VURÚ rovněž za přijatelných vlivů na životní prostředí“.

ČÁST B – VYHODNOCENÍ VLIVU NA UZEMÍ SOUSTAVY NATURA 20000
Závěr:
Územní plán Frýdlant neovlivní sám ani v kumulaci s jinými vlivy významně negativně soustavu
NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti).

Bližší  informace jsou  předmětem vlastní  dokumentace  „Vyhodnocení  vlivů  na udržitelný  rozvoj
území – územní plán Frýdlant.

F.2 INFORMACE, JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO 
K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VURÚ rozlišuje využitelnost návrhových lokalit pro vymezené změny v území:
- plochy  akceptovatelné  (pokud  z  projenání  nevyplynuly  jiné  požadavky,  zústávají  v  ÚP

zachovány),
- plochy,  kde  je  optimální  stávající  funkce  nebo  podmíněně  přípustné  (redukovány

dle požadavků Pokynů pro úpravu dokumentace Návrhu ÚP pro veřejné projednání), 
- plochy pro  ponechání  stávající  funkce (až na  výjimky,  vyplývající  z  Pokynů pro úpravu

dokumentace Návrhu ÚP pro veřejné projednání, zpravidla z ÚP vyloučeny). 

Návrh  ÚP  pro  veřejné  projednání,  zpracovaný  zhotovitelem  SAUL  s.r.o.  dle  „Zprávy
o projednání návrhu ÚP Frýdlant po společném jednání" s „Pokyny pro úpravu dokumentace
Návrhu ÚP pro veřejné projednání", byl zajištěn doplněním dokumentace SEA „Dokumentace
SEA – doplnění (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) - Územní plán Frýdlant – doplnění
návrhu“ (Ekobau, Mgr. Pavel Bauer).

Návrh ÚP pro veřejné projednání zohledňuje výstupy a závěry vyhodnocení v části A VURÚ
(vyhodnocení Konceptu ÚP Frýdlant,  projednaného jako  Návrh ÚP pro společné jednání)
zejména ve smyslu zajištění ochrany hodnot environmentálního pilíře: 
- zohledňuje  závěry  vyhodnocení  v  části  A VURÚ  zapracováním  opatření  a  podmínek

z něho  vyplývajících  včetně  odůvodněných  návrhů  na  redukce  některých  rozvojových
ploch,

- zohledňuje závěry vyhodnocení v části  A VURÚ zapracováním doplněných požadavků
na změny  v  území  dle  „Pokynů  pro  úpravu  dokumentace  Návrhu  ÚP  pro  veřejné
projednání",

- v  souladu  s  „Pokyny  pro  úpravu  dokumentace  Návrhu  ÚP  pro  veřejné  projednání“
zohledňuje výběr varianty dopravního řešení z Konceptu ÚP Frýdlant, projednaného jako
Návrh ÚP pro společné jednání:
- vybraná varianta nové trasy silnice I/13 DS.12 je v úseku přes Větrov k přemostění

Smědé vedena mimo CHKO JH (soulad s  VURÚ a se ZÚR LK)  a od Smědé
na sever v souladu se ZÚR LK ale v rozporu s VURÚ.

- varianta trasy silnice I/13 DS.1 – DS.8 zústává v ÚP zachována jako územní rezerva
pro možné uplatnění v případě předpokládané změny vedení trasy v rámci aktualizace
ZÚR LK.
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Odůvodnění územního plánu Frýdlant G – Stanovisko krajského úřadu podle § 50 SZ

G STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 SZ
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 SZ:
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H – Sdělení, jak bylo stanovisko KU podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno Odůvodnění územního plánu Frýdlant

H SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU
PODLE § 50 ODST. 5 SZ ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY 
NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY

Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje KULK 57904/2014 ze dne 9.9.2014 bylo bez výhrad
převzato.

Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje KULK 9818/2015 ze dne 23.2.2015 bylo bez výhrad
převzato,  vyjma  lokality  SR2.4  –  plochy  výroby,  které  byly  na  základě  připomínky  vlastníka
pozemků k dokumentaci ÚP projednány s dotčenými orgány ochrany přírody a krajiny a ochrany
ZPF v rámci jednání po „společném projednání“ a dále v rámci jednání o „rozhodnutí o námitkách“
po veřejném projednání dokumentace ÚP Frýdlant.

Vymezení  rozvojové  plochy  RS2.4,  tj.  označení  dle  dokumentace  návrhu  ÚP  pro  veřejné
projednání (z června 2014), nevycházelo z platného územního plánu obce, ale bylo prověřeno a
projednáno až na základě požadavku vlastníka uvedených pozemků, uplatněného jako připomínka
k návrhu  ÚP.  Dané  území  bylo  dle  požadavku  vlastníka  prověřeno  z hlediska  možnosti  jeho
zařazení do rozvojových ploch „plochy smíšené výrobní“, konkrétně pro plochy zemědělské výroby,
které jsou v navržené ploše podmíněně přípustné.

Na  základě  požadavku  vlastníka  uvedených  pozemků,  který  se  týkal  stávajících  i  budoucích
záměrů  na  uvedených  pozemcích  návrhové  plochy  SR2.4,  si  vyžádal  OSÚŹP MěÚ  Frýdlant
zpracování  objemové  a  pohledové  studie  zastavění  a  využití  daných  ploch  pro  budoucí
zemědělské využití v rámci záměru zemědělského hospodaření v daném území.

Na základě této studie,  která byla zpracována na podkladu současného stavu a zamýšleného
rozvoje  tohoto  záměru,  reagoval  investor  na skutečnosti  stávajících  limitů  v daném území,  při
konkrétním osazení staveb v rámci zemědělské usedlosti (vymezené rozvojové plochy SR2.4), a
na základě tohoto materiálu požádal v rámci uplatněné námitky o částečné rozšíření rozvojové
plochy SR2.4 o část parcely p.č. 702/3, a 896/12 po hranici ochranného pásma vrchního vedení
VN (cca 1500 m2)  a  o část  parcely p.č.  633/7 která čítá 1492 m2,  pro umístění  zemědělských
staveb. 

Pořizovatel upozorňuje, že na umístění zemědělské stavby - stodoly na p.p.č. 633/7 již bylo dne
26.11.2014 vydáno OSUŹP MěÚ Frýdlant koordinované stanovisko č.j. 2433/2014/OSUZP/5/Bu a
v současné době probíhá správní řízení o vydání územního rozhodnutí na stavbu stodoly na p.p.č.
633/7 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu. 

Na základě této skutečnosti byl daný požadavek, uplatněný jako námitka po veřejném projednání
ÚP Frýdlant,  posouzen a projednán s orgány ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF a bylo
dohodnuto,  že  vzhledem k předloženým  informacím a  ke stávající  situaci  z hlediska  vedeného
správního procesu (s ohledem na fázi projednávaní ÚPD), s částečným rozšířením plochy souhlasí
s požadavkem, že bude v ploše p.p.č. 633/3 opětovně vymezen biokoridor 1398/L047.

Vzhledem ke skutečnosti, že je vymezená rozvojová lokalita SR2.4 situována mezi stávající silnici
I/13,  plochy stávající  zástavby a  území  návrhového  koridoru  přeložky silnice  I/13,  nejedná  se
o posun  rozvojové  lokality  směrem  do  volné  otevřené  krajiny.  I  po  úpravě  plochy  zůstane
dostatečný  nezastavitelný  koridor  pro  zachování  prostupnosti  krajiny  v prostoru  mezi  stávající
zástavbou, návrhovou plochou SC2.1 a návrhovou silnicí DS.11.
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Odůvodnění územního plánu Frýdlant I – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

I KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

I.1 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

ÚP Frýdlant vymezuje zastavěne uzemi pro správní uzemi města Frýdlant k datu 16. 6. 2014, které
zahrnuje více částí v souvislosti rostroušené historické sídelní strtruktury v okrajových polohách
obce. Vymezení zastavěného území bylo prověřeno terénním průzkumem řešeného území.

Zastavěné území je v odůvodnění ÚP zobrazeno ve výkresu č. 5 – Koordinační výkres a grafické
části ÚP.

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

Urbanistická koncepce ÚP Frýdlant zohledňuje ochranu hodnot území a rozvojové potřeby města.
Návrh uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití a stanovené územně technické podmínky
zajistí  koordinaci  veřejných  i soukromých  záměrů  změn  v území,  výstavby  a  jiných  činností,
ovlivňujících hospodářský a společenský rozvoj území a konkretizaci  ochrany veřejných zájmů,
hodnot území a omezení rizik negativních vlivů na prostředí.

Urbanistická  struktura  centra  obce  zůstává  zachována,  pouze  je  vhodně  doplněna  o některé
navržené zastavitelné plochy.

K  zastavění  budou  přednostně  využity  navržené  zastavitelné  proluky  ve  stávající  zástavbě.
Lokality  zastavitelných  ploch  jsou  vymezeny  v polohách,  kde  negativně  neovlivní  celkové
panorama obce ani nebudou pohledově konkurovat zdejším historickým stavebním dominantám. 

I.3 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 

I.3.1. VYMEZENÍ A VNITŘNÍ ČLENĚNÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešené území územního plánu Frýdlant zahrnuje celé správní území města Frýdlant o celkové
výměře 3161,59 ha, které tvoří dvě katastrální území uvedené v následující tabulce:

Tab.: Názvy a číselné kódy katastrálních území

Katastrální území Číselný kód katastrálního území

Frýdlant 635090

Albrechtice u Frýdlantu 625981

Zdroj: ČÚZK

I.3.2 URBANISTICKÁ KONCEPCE

Město Frýdlant Je historickým a významným centrem osídlení Libereckého kraje a s dominantním
významem pro území Frýdlantského výběžku.

V centru města je  vymezena MPZ Frýdlant,  která přímo navazuje na ochranné pásmo nárdní
kulturní  památky  hrad  /  zámek  Frýdlant.  Z  tohoto  důvodu  nejsou  žádoucí  koncepční  zásahy
do tohoto prostoru.

Po obvodu centra je založena městská struktura s dominující funkcí bydlení. V tomto rozsahu se
vymezuje  zástavba volných proluk  ve stávající  zástavbě a v  návaznosti  na  stávající  zástavbu
po okraji  této městské části  se doplňují  zastavitelné plochy v kapacitách odvozených z potřeb
orientační výhledové horizontu velikosti obce.

Doplňuje se zástavba volných proluk ve stávající zástavbě venkovské části Albrechtice.
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Občanské vybavení se bude rozvíjet na stavájících a navržených plochách, určených pro rozvoj
občanského vybavení, v závislosti na skutečných potřebách obyvatelstva v souladu s dosaženým
stupněm hospodářského a sociálního rozvoje.

Hospodářská základna situovaná převážně v záplavovém území řeky Smědé doznala výrazných
změn jednak v souvislosti s destruktivní povodní v roce 2010 a dále v souvislosti se současným
všeobecným  hospodářským  poklesem.  Informační  základna  zjištěná  v  rámci  doplňujících
průzkumů a rozborů před velkou povodní 2010 neodpovídá současnému stavu. Řada provozoven
v souvislosti s výše uvedeným ukončila svoji činnost. Některé provozy budou měnit své umístění
v prostoru města, jiné byly ukončeny a restrukturalizovaná základna bude postupně dislokována
do rozvojoivých ploch výrobní zóny Frýdlant vymezené na silničním průtahu II/291.

Koncepce ÚP nově vnímá cestovní ruch jako významnou složku hospodářského potenciálu obce,
využívající  zejména  mimořádně  kulturně  historický  potenciál  obce  a  využívá  přírodních  kvalit
území pro rozvoj dalších činností ve prospěch cestovního ruchu.

Pro  město  Frýdlant  má mimořádný  význam zlepšení  dostupnosti  prostřednictvím připravované
nové trasy silnice I/13.

V oblasti technické infrastruktury mají dominantní význam zejména vodohospodářské záměry:
 propojení vodovodních systémů města Frýdlant a sousední obce Dětřichov s ohledem

na zvýšení spolehlivosti dodávek vody v obou obcích
 s  ohledem na  snižování  hladiny  podzemních  vod  v  důsledku  těžby v  dolu  Turow

v sousedním Polsku se dále připravuje dodávka pitné vody z vodního zdroje Josefův
Důl

 napojení  kanalizačního systému sousední  obce Raspenava do stokové sítě města
Frýdlant pro využití kapacity městské ČOV

 pro snížení povodňových rizik se navrhuje povodňový kanál na řece Smědé, který
z prostoru  pod  hradem  /  zámkem  Frýdlant  odvádí  přebytečné  vody  do  volného
prostoru za městakou ČOV

 rozvojové  lokality  budou  napojeny  na  existující  městské  rozvody  technické
infrastruktury

Urbanistická  koncepce  ÚP Frýdlant  nenaruší  přírodní  a  krajinné  hodnoty  území.  Pro  ochranu
krajinného  rázu  stanovuje  podmínky  pro  regulaci  intenzity  využití  ploch  a  výškové  hladiny
zástavby.
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I.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

I.4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

I.4.1.1 ZÁKLADNÍ SILNIČNÍ SÍŤ

Silnice I/13 Liberec – Habartice

V intencích silničního tahu I/13 (Liberec – Habartice) se navrhuje, v rozsahu zastavěných území
části Albrechtic u Frýdlantu a města Frýdlant, přeložka komunikace mimo tato exponovaná území.

Odůvodnění:
 zkvalitnění  propojení  území  na  koridor  silnice  mezinárodního  významu  R35  a

zvýhodnění spojení směrem na Polsko,
 zlepšení dopravních regionálních vazeb na správní centrum Liberec,
 zlepšení dopravní přístupnosti specifické oblastí Jizerské hory (západní část),
 odstranění  stávajících  problematických  úseků  při  průchodu  zastavěným  územím

(nevyhovující  směrové a výškové poměry,  úrovňová křížení se železničními tratěmi
Frýdlant – Černousy a Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem) nebo kolize s pěší a
cyklistickou dopravou,

 z hlediska bezpečnosti je celá trasa navržena tak, aby mohla být provozována i při
případných povodních v rozsahu Q1000 (tisíciletá voda),

 kategorie silnice  dle platné „Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2040“.

V Albrechticích u Frýdlantu je, ve vazbě na výše uvedené aspekty, trasa silnice I/13 vedena mimo
zastavěné  území  v délce  2,0  km s úrovňovým křížením se silnicí  III/27252  a  mimoúrovňovým
křížením  s cyklotrasou  (č. 3039),  značenou  (zelená)  turistickou  stezkou  a  lyžařskou  trasou
(společná  lávka).  Turistická  a  lyžařská  trasa  procházející  tímto  křížením  jsou  součástí
mezinárodního projektu „Nová hřebenovka – severní větev“. Křížení s biokoridorem 1399/L052 a
migračními trasami velkých savců jsou také mimoúrovňová.

V katastrálním území Frýdlant byla trasa silnice I/13 v konceptu ÚP navržena ve dvou variantách:
 varianta č. 1 – vzdálenější od zástavby, ŘSD Praha,
 varianta č. 2 – v kontaktu se zastavěným územím, ZÚR LK, stávající platný ÚPNSÚ

Frýdlant (územní rezerva).

V rámci projednávacícho procesu ÚP byla zastupitelstvem města vybrána varianta č. 2, která je
v souladu  s  platnými  Zásadami  územního  rozvoje  Libereckého  kraje,  přičemž  v pokynech
projektantovi je úkol chránit koridor pro variantu č. 1 jako územní rezervu.

Ve vazbě na předpokládané intenzity dopravy v křižovatce silnic  I/13  +  II/291 (část  Větrov)  je
navržena změna kategorie komunikace a to z S 11,5/70 (od Liberce) na S 9,5/70 (směr Habartice).

CHARAKTERISTIKA TRASY V NÁVRHU:
 celkové délka východního obchvatu 5,7 km,

 na stávající části silnice mimoúrovňové křížení s nadregionálním biokoridorem K24MB
(L039/C) a dálkovou trasou pro migraci velkých savců č. 927

 nové napojení silnice II/291 ve směru na Kunratice
 mimoúrovňové  křížení  se  silnicí  II/290  ve  směru  na  Raspenavu  (jednostranné

připojení),
 úrovňové křížení  se silnicí  II/291 ve směru na Nové Město  pod Smrkem a místní

komunikací (východní přivaděč do Frýdlantu),
 mimoúrovňové křížení s železničními tratěmi Liberec – Černousy a Frýdlant – Nové

Město pod Smrkem,
 mimoúrovňové křížení bez napojení se silnicí III/2901,
 mimoúrovňová křížení bez napojení s místními komunikacemi,
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 mimoúrovňová křížení s biokoridory,
 koridor přetíná údolí místní části Větrov mostním objektem,
 koridor  leží  blízko nemovité národní  kulturní  památce hradu a zámku Frýdlant,  při

pohledu z hradu a zámku Frýdlant se mnohem více uplatní a významněji zasáhne
do jeho ochranného pásma,

 koridor opticky i hlukově ovlivní stávající obytnou zástavbu centra města a východních
částí města

 předpokládá  se  vyšší  ekonomická  náročnost  výstavby  silnice  v  tomto  koridoru,
zejména z důvodu nutnosti budování mostu přes údolí Větrova,

 koridor zasahuje na jednom místě na území města Raspenavy.

CHARAKTERISTIKA TRASY V ÚZEMNÍ REZERVĚ:
 celkové délka východního obchvatu 6,8 km,

 mimoúrovňové křížení  s nadregionálním biokoridorem K24MB (L039/C) a  dálkovou
trasou pro migraci velkých savců č. 927

 nové napojení silnice II/291 ve směru na Kunratice,
 mimoúrovňové  křížení  se  silnicí  II/290  ve  směru  na  Raspenavu  (jednostranné

připojení),
 úrovňové křížení  se silnicí  II/291 ve směru na Nové Město pod Smrkem a místní

komunikací (východní přivaděč do Frýdlantu),
 mimoúrovňové křížení s železničními tratěmi Liberec – Černousy a Frýdlant – Nové

Město pod Smrkem,
 mimoúrovňová křížení bez napojení s místními komunikacemi,
 mimoúrovňová křížení s biokoridory,
 směrovým vedením je vyloučen kontakt se stávající obytnou zástavbou v místní části

Větrov
 směrovým vedením je minimalizován negativní vliv na národní kulturní památku hrad

a zámek Frýdlant a též na stávající obytná území města Frýdlantu, koridor je veden
východně od Supího vrchu,

 předpokládá se nižší ekonomická náročnost výstavby silnice v tomto koridoru, neboť
neobsahuje most přes údolí Větrova,

 koridor zasahuje na dvou místech na území města Raspenavy.

SILNICE II. A III. TŘÍDY

Z důvodů  respektování  normové  kategorizace  krajských  silnic  II.  a  III. třídy,  kterou  schválilo
Zastupitelstvo  LK  usnesením  č. 46/04/ZK  ze  dne  16.  03.  2004,  je  nutné  dodržovat  zásady
umísťování  staveb  ve  vztahu  k ochrannému  pásmu  silnic.  Při  situování  souběžných  tras
bezmotorové  dopravy  a  doprovodné  zeleně  je  nezbytné  tyto  zakomponovat,  v souvislosti
s vymezením koridorů,  do celkového dopravního prostoru navrhovaných komunikací.

Silnice II/290 Frýdlant – Hejnice – Desná 

Ve vazbě na trasu silnice  I/13  (východní  obchvat  Frýdlantu)  a  změnu uspořádání  silniční  sítě
ve Frýdlantském  výběžku  je  navrhováno  mimoúrovňové  křížení  se  silnicí  I/13  s jednostraným
připojením a přesun začátku staničení do křižovatky silnic I/13 (křižovatkové rameno) a III/2901, tj.
mimo řešené území na správní území města Raspenavy.

Silnice II/291 Frýdlant Nové Město pod Smrkem

Z důvodů posílení rozvojové osy ROS9 na hranice s Polskem je navrhovaná trasa koncipována
s využitím  rekategorizovaného  úseku  silnice  III/03511  (ul.  Žitavská)  s úrovňovým  křížením
s úzkokolejnou železniční dráhou Frýdlant – Heřmanice), dále je v návaznosti na trasu silnice I/13
navrhováno propojení ulic Žitavská a Liberecká a vedení silnice II/291 v trase rekategorizovaného
úseku silnice I/13.
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V pokračování trasy ve směru na Nové Město pod Smrkem je využito peážního úseku se silnicí
I/13  a  odpojovací  úrovňové  křižovatky  ve  východním  městském  segmentu.  Z důvodů  změny
uspořádání silniční sítě ve Frýdlantském výběžku je navrhována úrovňová křižovatka s přeložkou
trasy  silnice  III/2911  (směr  krásný  Les)  a  přesun  začátku  staničení  k hraničnímu  přechodu
do Polska.

Silnice III. třídy jsou, v novém uspořádání tahů silnic I. a II. třídy, na tyto významné dopravní osy
napojeny a nebo jsou jejich trasy přes město Frýdlant nebo v jeho kontaktu uzpůsobeny novému
komunikačnímu skeletu.

Silnice III/27252 Albrechtice u Frýdlantu – Chrastava

Trasa v území stabilizována, návrhová kategorie dle „Kategorizace krajských silnic II. a III. třídy“.
Z důvodů  nové  koncepce  silničního  tahu  I/13  mimo  zastavěné  území  v prostoru  Albrechtic
u Frýdlantu je  staničení  trasy silnice prodlouženo až do křižovatky se silnicí  II/592 v Mníšku –
rekategorizovaný úsek silnice I/13. Křížení se silnicí I/13 je navrhováno úrovňové, přesun začátku
staničení do křižovatky se silnicí II/592. Pro zvýšení celkové bezpečnosti silničního provozu se
navrhuje  rozšíření  vozovky  v úsecích  autobusových  zastávek  na  normový  záliv  pro  vozidlo  a
odstraňování komunikačních závad v šířkových a směrových úpravách do návrhové kategorie. 

Silnice III/03510 Frýdlant – Višňová

Návrhová kategorie dle „Kategorizace krajských silnic II. a III. třídy“. Některé stávající komunikační
závady ve směrovém, šířkovém a výškovém uspořádání, nevyhovujících rozhledových poměrech
jsou eliminovány novým vedením trasy volným územím mimo centrum města Frýdlantu. Začátek
staničení  nově  navrhován  do křižovatky  se  silnicí  II/291.  Dále  je  silnice  trasována
po rekategorizovaném úseku silnice I/13 (ul. Liberecká a Žitavská) včetně stávajícícho úrovňového
křížení se železniční tratí Liberec – Černousy a dále pokračuje po rekategorizovaném úseku místní
komunikace  (ul.  Úzká)  včetně  stávajícícho  úrovňového  křížení  se  železniční  tratí  Liberec  –
Černousy  a  přemostěním  Smědé  a  pokračuje  nově  navrženým  koridorem  severovýchodním
směrem s mimoúrovňovým vykřížením  železniční trati Liberec – Černousy, v trase stávající místní
komunikace. Ke konci koridoru je navržena křižovatka s ul. Kodešova a napojení na stávající trasu
silnice III/03510.

V souladu s pokyny projektantovi je jako územní rezerva zachován koridor propojení sil.  II/291
(křiž.  s ul.  Žitavská) a navrženého výše zmíněného koridoru silnice III/03510 jako jeho možné
budoucí pokračování. Tento koridor územní rezervy představuje do budoucna možnost odstranění
některých dopravních  závad  v  trase  III/03510,  zejména úrovňových  křížení  se  železniční  tratí
celostátního významu Liberec – Černousy.

Silnice III/03511 Frýdlant – Kunratice – hraniční přechod PL

V souvislosti s posílením rozvojové osy ROS9 na Polsko je stávající trasa od hraničního přechodu
do Frýdlantu rekategorizována na vyšší standard – silnice II/291.

Silnice III/2901 Frýdlant (místní část Větrov)

Trasa v území stabilizována, návrhová kategorie dle „Kategorizace krajských silnic II. a III. třídy“.
Z důvodů změny koncepce tras silnic I/13, II/290 a II/291 je nově uspořádáno napojení na silnici
I/13 a na silnici II/290. Pro zvýšení celkové bezpečnosti silničního provozu se navrhuje rozšíření
vozovky  v úsecích  autobusových  zastávek  na  normový  záliv  pro  vozidlo  a  odstraňování
komunikačních závad v šířkových a směrových úpravách do návrhové kategorie.

Silnice III/2902 Frýdlant (místní část Větrov)

Silnice nemá příslušné parametry (šířkové uspořádání, směrové a rozhledové poměry) a má jen
obslužnou funkci (zakončena slepě). Z těchto důvodů je proto navrhováno vyřazení ze silniční sítě.
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Silnice III/2903 Frýdlant – Raspenava

Silnice má v současné době malý dopravní význam jen v obsluze přilehlého území, mostní objekt
je nefunkční a z těchto důvodů je proto navrhováno vyřazení ze silniční sítě.

Silnice III/2911 Frýdlant – Krásný Les

Ve  vazbě  na  změnu  koncepce  tras  silnic  I/13  a  II/291  (nově  situovaná  úrovňová  křižovatka
ve východním sektoru města), je stávající trasa silnice III/2911 přerušena tělesem silnice I/13, ulice
K Bažantnici  v katastru  města  Frýdlantu  je  zařazen do sítě  místních  obslužných komunikací  a
zbylý úsek směrem k obci Krásný Les rekultivován a navrácen do ZPF. V návaznosti na křižovatku
silnic I/13 x II/291 je silnice přeložena do trasy stávající obslužné komunikace v návrhová kategorii
dle „Kategorizace krajských silnic II. a III. třídy“.

I.4.1.2 SBĚRNÉ KOMUNIKACE

Městské sběrné komunikace mají především dopravní význam v uspokojování potřeb z hlediska
vnitroměstských dopravních vztahů (mezi městskými sektory navzájem) a radiálních dopravních
vztahů (mezi městskými sektory a vnějšími přístupy). V rozsahu města Frýdlantu je tak navrhován
radiálně-okružní systém s ochranou centrální zóny a naváznostmi na vnější přístupy od Liberce,
Hejnic (rekreační oblast Jizerské hory), Nového Města pod Smrkem, Habartic (Polsko) a Višňové.
Funkci městských sběrných komunikací plní především bývalé trasy silničních průtahů I/13 nebo
III/03510.

Pro  zajištění  ochrany  centra  od  zbytné  dopravy  bude  vytvořen  vnitřní  sběrný  okruh,  který  je
vymezen stávajícími  ulicemi  Míru,  Komenského,  Fugnerova,  Zahradní  a  U Potoka.  Ve vztahu
k této koncepci je nově navrhováno propojení ulic Zahradní x U Potoka.

Navazující radiální tangenty v kategorii městských sběrných dopravně zkvalitní a časově zrychlí
dostupnost  okrajových městských částí  Frýdlantu s výrobními a obytnými zónami,  doplňkovými
městskými  aktivitami  nebo jsou výpadovými  směry do kontaktních měst  a  obcí:  ulice Žitavská
(výroba, Liberec, Kunratice, hranice s Polskem), ulice Hejnická (zámek Frýdlant, Hejnice, rekreační
oblast Jizerské hory), ulice Fügnerova (sídliště Bělíkova, nemocnice, Nové Město pod Smrkem,
Habartice, hranice PL), ulice Mládeže (zástavba RD, koupaliště) a ulice Kodešova (obytná zóna
Na Spravedlnosti).

V hlavním  a  přidruženém  dopravním  prostoru  sběrných  komunikací  bude  respektován  prostor
pro umístění potenciálních tras bezmotorové dopravy a doprovodné zeleně.

I.4.1.3 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Území centrální zóny města Frýdlantu, vymezené městským sběrným okruhem, je z tohoto okruhu
dopravně  zpřístupněno  systémem  obslužných  komunikací,  které  jsou  na  tento  okruh  přímo
napojeny – úsek ulice Míru, Mezibranská a Čs. armády.

Z pohledu okrajových městských čtvrtí hlavní obslužné komunikace zpřístupňují bytovou zástavbu
nad zimním stadionem – ulice Bělíkova, sídliště Husova a Kaplického – ulice Lužická, obytnou
zástavbu v   části Na Spravedlnosti  – ulice Pod Rozhlednou nebo nad cvičným hřištěm – ulice
Jiráskova.  Ve  vazbě  na  mimoúrovňové  vykřížení  ulice  Strmé  s železniční  tratí  Frýdlant  –
Jindřichovice pod Smrkem je navrhováno nové propojení ulic Holečkova a Strmá. V jihozápadním
městském sektoru se zástavbou rodinnými domy plní funkci obslužných komunikací ulice Větrná,
Spojovací, Dlouhá a Potoční. V severním městském sektoru, také se zástavbou rodinnými domy,
je významná přeložka silnice III/03510 mimo centrum města. 

Hlavními přístupovými komunikacemi k zámku Frýdlant jsou ulice Bělíkova a propojení do ulice
Hejnické.  Železniční  stanice  Frýdlant  je  dopravně  zpřístupněna  ulicí  Nádražní.  Rozhodující
městské výrobní plochy dopravně zpřístupňují ulice Žitavská a ulice Tovární.
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Do nových ploch obytné zástavby jsou navrhovány místní obslužné komunikace v odpovídajících
kategoriích  šířkového  uspořádání  pro  bezpečný  obousměrný  provoz  na  dvoupruhových
komunikacích.

U  ostatních  místních  stávajících  propojení  musejí  být  lokální  komunikační  závady,  především
v nevyhovujících  šířkových  a  směrových  poměrech,  odstraňovány  ve  vztahu
k normovým parametrům  obousměrných  komunikací.  Proto  mají  v  ÚP  navrhované  obslužné
přístupy  nebo  propojení  v rozsahu  návrhových  kategorií  dostatečnou  kapacitu,  parametry
pro dodržení  návrhové  rychlosti,  šířkové  uspořádání  pro  obousměrný  provoz  i  případně
jednostranný chodník.

Pro vyřešení všech aspektů komplexního dopravního řešení v rozvojových lokalitách je nutné jejich
rozpracování  v  požadovaných  územních  studiích  ve  vztahu  nejen  k základnímu  dopravní
přístupnosti  z nadřazené  sítě  městských  komunikací,  ale  i  k vnitřní  obslužnosti  (pěší  vazby,
odstavování vozidel apod).

Detailní  dopravní  přístup  k  jednotlivým  pozemkům  pak  mohou  zprostředkovat  obslužné
jednopruhové komunikace v minimální návrhové kategorii MO1k -/4/30 s výhybnami po 80 –100 m.

I.4.1.4 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Stávající autobusové nádraží je situováno při ulici Nádražní na hranici centrální zóny. Koncepce
veřejné dopravy předpokládá vytvoření jednotného přestupního terminálu veřejné osobní dopravy
ve městě, kde bude možné způsobem hrana – hrana přestoupit mezi jednotlivými druhy dopravy,
tj. vlak a autobus (případně i doprava tram-train) včetně možnosti odstavení osobního automobilu
a pokračování  veřejnou dopravou.  Těmto požadavkům odpovídá plocha v prostoru stávajícího
železničního nádraží  Frýdlant,  kde  je  terminál  navržen.  Dopravní  přístupnost  je  zajištěna ulicí
Nádražní  s kontaktním  vztahem  na  městský  sběrný  okruh.  Územní  požadavky  a  vzájemné
souvislosti  s přestupy  musejí  být  ověřeny  v dopravní  studii.  Současný  prostor  autobusového
nádraží bude přeorganizován na nástupní místo s možností využití zbývající plochy pro parkování
zájezdových autobusů.

Situování  autobusových  zastávek  vně  i  uvnitř  zastavěného  území  města  by  mělo  zůstat
zachováno.  Pro  zvýšení  celkové  bezpečnosti  silničního  provozu  se  navrhuje,  při  městských
sběrných a hlavních obslužných komunikacích,  realizovat  zálivy pro autobusy s prvky zajištění
bezpečnosti  přecházejících  cestujících.  Zastávky  budou  řešeny  jako  kryté  s odpovídajícím
vybavením  pro  cestující  veřejnost  –  informační  systém  o  aktivitách  ve  městě,  mapa,  veřejný
telefon, osvětlení apod.

I.4.1.5 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

V rozsahu  vymezeného  území  Libereckého  kraje  se  v železniční  dopravě  bude  vycházet
z reálného  výhledu  transformace  ČD  i  když  je  hlavní  státní  zájem  soustředěn  na vytvoření
celoevropských propojení v rámci multimodálních koridorů III a IV.

Řešeným  územím  prochází  od  jihovýchodu  na  severozápad  železniční  trať  č.  037  Liberec  –
Černousy (hranice  PL),  zařazená do sítě celostátních  drah.  V souvislosti  se  zařazením tohoto
úseku do koridoru konvenční železnice ŽD8 Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR /
Polsko a dle dohody AGTC (rychlá přeprava zboží  mezi  státy Evropy)  jsou na železniční  trati
navrhována opatření v rozsahu optimalizace ve stávající stopě (zlepšení parametrů) a elektrizace.
Křížení s obchvatem silnice I/13 je řešeno mimoúrovňově (silniční nadjezd).

Poloha regionální železniční tratě Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem je v území stabilizována.
Pro zlepšení jízdních parametrů se navrhuje elektrizace železniční tratě,  mimoúrovňové vykřížení
železniční tratě s ulicí Strmou (nadjezd MK) a s  trasou silnice I/13 (silniční nadjezd)
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V současné době je zrušen provoz úzkokolejné dráhy Frýdlant – Heřmanice. V území je poloha
drážního tělesa stabilizována,  železniční svršek byl  snesen.  Z důvodů zvýšení atraktivnosti  pro
návštěvníky Frýdlantska se navrhuje obnovení rekreačního provozu na této úzkokolejné dráze.
Křížení s trasami silnic II/291 a III/03510 jsou řešena úrovňově.

Výhledová  opatření  v  železniční  dopravě  budou  realizována  v  rozsahu  ploch  dopravní
infrastruktury  –  drážní.  Měla  by  být  zaměřena  na  racionalizaci  a  vyšší  efektivnost  provozu
s rozšířením a zkvalitněním nabídkových služeb pro partnery i  cestující  veřejnost.  V souvislosti
s projektem společného využití železniční a tramvajové trati a přesunu  terminálu veřejné osobní
dopravy musí být přeřešeno využití ploch předprostoru vlakového nádraží jako přestupního uzlu
(autobusová nástupiště, odstavování vozidel, pěší přístupy).

I.4.1.6 LETECKÁ DOPRAVA

Z důvodů zvýšení bezpečnosti při přistávání vrtulníků IZS na ploše u areálu Nemocnice Frýdlant se
navrhuje stavebními úpravami vyčlenit odpovídající prostor pro helipad s vymezením zbytku plochy
pro stání zdravotnických vozidel.

I.4.1.7 DOPRAVA V KLIDU

Problematika odstavování  vozidel  v centru města a dále ve vazbě na průmyslové,  obchodní  a
rekreační plochy nebo návštěvnické objekty, zásadním způsobem ovlivňuje jejich atraktivitu. Její
neřešení  má  vliv  na  celkovou  bezpečnost  silničního  provozu,  přetíženost  komunikační  sítě  a
zhoršení životního prostředí obyvatel.

Nabídka v možnosti odstavování vozidel v blízkosti jednotlivých aktivit  v centru města Frýdlantu,
výrazným  způsobem  ovlivňuje  jejich  atraktivitu.  Krátkodobé  parkování  motorových  vozidel  se
uplatňuje u objektů občanské vybavenosti a dlouhodobé u podniků, ubytovacích kapacit a pod.
Nabídka parkovacích míst v centru města má tvořit 8 – 12 % z celkového počtu osobních vozidel
v sídelním útvaru ve vztahu k příslušnému stupni automobilizace, to znamená cca 350 – 400 stání.

Z důvodů zklidnění centrální zóny je navrhováno omezení odstavných stání na plochách veřejných
komunikací a prostranství.  Stávající  dvě odstavné plochy napojené z ulice zpřístupněné z ulice
Okružní budou nově napojeny ze sběrného okruhu – ulice Zahradní,  propojení ulic Zahradní x
U Potoka. Deficit potřeb stání pro návštěvníky je také řešen v rámci reorganizace ploch na náměstí
T.G. Masaryka a autobusového nádražní v ulici Nádražní. 

Stávající odstavná plocha u hradu a zámku Frýdlant s kapacitou 50 stání je z kapacitních důvodů
nevyhovující a vzhledem ke konfiguraci terénu není možné její zkapacitnění. Navržená plocha při
ulici Zámecké v docházkové vzdálenosti 300 m umožní odstavení dalších 60 vozidel.

Nedostatek odstavných ploch pro pacienty a návštěvníky nemocnice je řešen jejich přeorganizací
a rozšířením v rozsahu volných ploch u areálu.

V rámci rekonstrukce koupaliště a provozování skateparku v ulici Březinova jsou odstavné plochy
vymezeny v rámci jejich komplexního řešení.

Nová výstavba by měla, z plošných důvodů, řešit příslušnou normovou potřebu odstavných stání
na vlastním pozemku.

Odstavování vozidel v zástavbě rodinných domů v okrajových částech Frýdlantu je bezkolizní a
garáže budou součástí obytných objektů nebo samostatné na přilehlých pozemcích. Nové celky
řadových garáží nejsou navrhovány.
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I.4.1.8 PĚŠÍ, TURISTICKÉ, CYKLISTICKÉ A LYŽAŘSKÉ TRASY

Ve  vztahu  k charakteristice  sídelního  útvaru  je  řada  denních  cest  obyvatel  města  Frýdlantu
za prací,  do  škol  a  k objektům  občanské  vybavenosti,  vykonávána  pěšky.  Volbu  pěší  trasy
ovlivňuje především docházková vzdálenost cíle – nejčastěji do 2 km, stupeň automobilizace a
parkovací možnosti v cíli cesty. 

Systém  hlavních  pěších  tahů  má  v zásadě  radiální  charakter  z centra  města  k jednotlivým
funkčním složkám v území: bydlení, výroba, přestupní terminál vlak x bus a rekreace. Pěší trasy
vytvářejí vzájemně dobře propojenou soustavu s těžištěm v centrální části, kde jako hlavní pěší
prostor  slouží  náměstí  T.G.  Masaryka.  Hlavní  pěší  trasy  jsou  vedeny  především  v souběhu
s trasami radiálních městských komunikací  -  ulicemi Žitavská,  Hejnická,  Fűgnerova,  Mládeže a
Kodešova. Pro zvýšení bezpečnosti pěších v kolizi s automobilovou dopravou, jsou navrhována
dílčí  stavebně-technická  opatření.  Vzhledem  k nižším  intenzitám  pěšího  provozu  nejsou
navrhovány alespoň jednostranné chodníky podél průtahů silnic II. a III. třídy, ale jen v kratších
úsecích v zastavěném území. Je navržen chodník v ulici Bělíkova, jedná se o významnou pěší
trasu k hradu a zámku Frýdlant.

V kontaktu  s řešeným  územím  je  vedena  severní  větev  multifunkčního  turistického  koridoru
(turistická, cyklistická a lyžařská trasa) Nová Hřebenovka jehož součástí je významná celostátní
cyklotrasa  č. 22  s navazujícími  přeshraničními  vazbami  na  SRN  a  Polsko.  Cyklotrasa  č. 22
neprochází  řešeným  územím  a  přístupové  vztahy  jsou  realizovány  cyklotrasami  č. 3039
z Albrechtic  u Frýdlantu  nebo  č. 3016  z Frýdlantu.  Křížení  cyklotrasy  č. 3039  se  silnicí  I/13
v Albrechticích u Frýdlantu je navrženo mimoúrovňově (lávka pro pěší, cyklisty a lyžaře).

Cyklotrasa  č. 3016  prochází  zastavěným územím města  Frýdlantu  ve směru  od Višňové  přes
náměstí  T.G. Masryka  a  dále  na  Raspenavu  okolo  zámku a  v souběhu  s tokem řeky  Smědé.
Pro zvýšení bezpečnosti cyklistického provozu se na této cyklotrase navrhuje nové propojení ulic
Havlíčkova x Strmá s využitím mimoúrovňového křížení se železniční tratí Frýdlant – Jindřichovice
pod Smrkem a nový úsek cyklostezky kolem objektu bývalého mlýna.

Cyklotrasa č. 3059 je vedena ve směru od Kunratic do centra města Frýdlantu s využitím podjezdu
v propojení  ulic  Vrchlického x Žitavská a dále z náměstí  T.G. Masaryka kolem zámku směrem
na Krásný Les v úseku komunikace vymezené jen pro pěší a cyklisty.

V celkové koncepci těchto cyklotras je proto snaha realizovat maximum dílčích úseků v uspořádání
cyklostezky (segregovaný provoz). Z důvodů zpracované koncepce vedení cyklistických   tras je
nezbytné  naplňovat  záměry  v souladu  s Generelem cyklistických  tras  LK.  Při  vedení  cyklotras
řešeným  územím  se  navrhují  dílčí  úpravy  především  šířkového  uspořádání  nebo  zlepšení
přehlednosti v křižovatkách z důvodů zvýšení bezpečnosti cykloturistického provozu. Pro zvýšení
atraktivity cyklistické dopravy je nezbytné zkvalitňovat zázemí a celkový servis pro cykloturisty.

Hlavní turistické trasy procházejí centrem města Frýdlantu především v propojení navrhovaného
přestupního terminálu osobní dopravy v prostoru nádraží ČD a zámku Frýdlant. Místní vyhlídkový
okruh propojuje městské turistické atraktivity. Zeleně značená turistická trasa v prostoru Albrechtic
u Frýdlantu je součástí severní větve multifunkčního koridoru Nová Hřebenovka a její křížení se
silnicí  I/13 je  mimoúrovňové (lávka pro pěší,  cyklisty a lyžaře).  Dosah multifunkčního koridoru
zprostředkovává z Frýdlantu žlutě značená turistická stezka přes část Větrov a Polní Domky. Na
turistických trasách je z důvodů nezbytného zvyšování bezpečnosti řešena kolize s automobilovou
dopravou  úpravami  komunikačního  skeletu  města  (vnitřní  okruh,  tangenty)  nebo  stavebně-
technickými opatřeními.

Lyžařská trasa v prostoru Albrechtic u Frýdlantu je součástí severní větve multifunkčního koridoru
Nová Hřebenovka a její křížení se silnicí I/13 je mimoúrovňové (lávka pro pěší, cyklisty a lyžaře).
Ve  východní  části  řešeného  území  je  vedena  v souběhu  s trasami  obslužných  komunikací  a
v západní části segregovaně v souběhu s trasou silnice III/27252. Pro lyžaře z Frýdlantu je možné
napojení na tuto prostřednictvím autobusových spojů do Albrechtic u Frýdlantu nebo na Smědavu.
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I.4.1.9 LANOVÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro  zvýšení  atraktivnosti  stávajícího lyžařského  areálu  pod  Křížovým vrchem ve  Frýdlantě  se
navrhuje zlepšení technicko-přepravních parametrů lanového zařízení.

I.4.1.10 HLUK Z DOPRAVY

Z důvodů ochrany obyvatel  před negativními  účinky hluku z dopravy se nebude obytná funkce
rozvíjet podél tras silnic I. a II. třídy. V souladu s potřebným omezováním nepříznivých dopadů
hluku  z dopravy  jsou  navrhována  urbanistická,  dopravně-organizační  a  technická  opatření.
Ve výkresové  části  jsou,  hlukovou  izofónou  50  dB(A),  podél  komunikací  orientačně  graficky
vymezeny územní pásy s vyšší hladinou hluku než je maximálně přípustné.

V případě že nebudou splněny limity hlukové zátěže u nově navržených ploch určených k bydlení
v blízkosti železničních tratí nebo silnic I., II. a III. třídy, má stavebník povinnost následně provést
v rámci  stavby  taková  opatření,  která  povedou  k odstranění  negativních  vlivů  z provozu
na železničních tratích nebo po silnicích I., II., III. třídy a učinit tak na vlastní náklady.

Dopravní zátěže byly aktualizovány na návrhový stav komunikačního skeletu k roku 2025. Jako
podklad  pro  výhledové  zatížení  silniční  sítě  byly  užity  výsledky  sčítání  z roku  2010.  Nově
navrhovaný úsek silnice I/13  (východní  obchvat)  je  veden většinou volným územím s využitím
ochranných urbanistických opatření.

Na  průtazích  silnic  a  hlavních  městských  komunikacích,  u  kterých  je  trasa  stabilizována
ve stávající poloze, je ochrana před hlukem řešena technickými opatřeními na objektech (výměna
oken  za  trojskla,  speciální  omítky,  clony),  architektonickými  opatřeními  (změna  dispozic  při
modernizaci s orientací ložnic do klidového prostoru) a organizačními opatřeními (úpravy režimu
provozu).

Nově navrhované plochy pro bydlení pak musí být prověřovány v následných stupních projektové
přípravy (územní studie, regulační plán, DÚR). Proto budou  přednostně uplatněna urbanistická
opatření ve vymezení dílčích části těchto ploch s určením pro neobytné funkce –  ochranná zeleň,
prostor pro uplatnění technických  opatření na ochránění obytné funkce (protihlukové stěny) nebo
funkční zónování ploch s orientací obytných budov do klidového prostoru.

I.4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

I.4.2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

I.4.2.1.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Město Frýdlant je zásobováno pitnou vodou z vodovodu Frýdlant a rovněž je napojen na skupinový
vodovod  Bílý  Potok.  Vodovody  jsou  v majetku  Města  Frýdlant  a  provozování  Frýdlantské
vodárenské společnosti, a.s.

V Albrechticích není v současné době vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobováni
z individuálních vodních zdrojů. 

Z hlediska vlastního provozu nejsou evidovány vážnější nedostatky, systémy jsou ve valné většině
hodnoceny  jako  vyhovující.  Přesto,  že  surová  voda  nedosahuje,  především  při  odběrech
z povrchových toků, ne vždy dobrých parametrů, je kvalita dodávané vyhovující a zásobení vodou
je  kvantitativně  i  kvalitativně  zajištěno  i  do  budoucího  výhledu  za  předpokladu  rekonstrukce
úpravny vod. Žádoucí  je také dobudování systémů tak, aby jednotlivé kvalitní  zdroje byly plně
využívány a zdroje se zhoršenou kvalitou odstaveny. Výkyvy v kvalitě povrchových vod lze řešit
přivaděčem (podzemní štolou ležící mimo řešené území) z VD Josefův Důl, který je kapacitně plně
nevyužíván (přivaděč je obsažen v ZÚR LK jako územní rezerva V1).
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VODNÍ ZDROJE

Povrchový vodní zdroj na území města je vodní tok Řasnice. Mimo řešené území se nachází
záložní vodní zdroj Josefův Důl, ze kterého by byla voda do města přiváděna přes úpravnu vody a
vodovod Bílý Potok.
V současné  době  jsou  záložním  zdrojem  vody  pro  Frýdlant  potoky  Hájený  a  Smědá  (zdroje
skupinového vodovodu Bílý Potok).  Voda je upravována v úpravně vody Bílý potok. Z úpravny
vody je voda vedena přes akumulaci u ÚV 1 x 150 m3 a obce Hejnice a Raspenava do vodojemu
Supí  Vrch 250  m3 (372,20/369,20 m n.  m.),  odkud je  Frýdlant  zásoben  gravitačně.  Propojení
na skupinový vodovod Bílý Potok slouží pouze jako rezerva.

Zdroje podzemní vody v řešeném území jsou tři vrtané studny v prameništích U nemocnice (vrty
HF7, HF8) a Bažantnice (vrt HF6), odkud je voda svedena potrubím DN 300 do ÚV Frýdlant.

Platná  ochranná  pásma jsou  stanovena  rozhodnutími  vodoprávních  úřadů  a  zakreslena
bez ohledu na funkčnost zdrojů ve výkresu č. 6 – Koordinační výkres.

Název a místo zdroje Typ zdroje Povolený odběr Odebrané množství 
za rok 2010

Odebrané množství 
za rok 2011

vrt HF 6 – Bažantnice podzemní voda 11,5 l/s
31 000 m3/měsíc
330 000 m3/rok

328 171 m3/rok 326 779 m3/rok

vrt HF 7 – U Nemocnice podzemní voda 15 l/s
28 000 m3/měsíc
300 000 m3/rok

245 657 m3/rok 141 686 m3/rok

vrt HF8 – U Nemocnice podzemní voda Nemá vydáno povolení 
nakládání s vodami

0 0

Řasnice, ř.km 1,100 povrchová voda 25 l/s
45 000 m3/měsíc
500 000 m3/rok

5 88144 m3/rok 513 m3/rok

OBJEKTY NA VODOVODNÍ SÍTI

Úpravna vody – podzemní a povrchové zdroje se akumulují na úpravně vody Frýdlant, kde se
upravují  a  dezinfikují.  Technologie  úpravy  vody  v  ÚV  je  čiření,  filtrace,  vápnění  a  hygienické
zabezpečení – plynná chlorace. Kapacita úpravny vod činní 15 l/s.

V současné  době  je  projektově  připravena  rekonstrukce  úpravny  vody.  Podle  návrhu  projektu
pro stavební povolení bude i po skončení rekonstrukce úpravny vody Frýdlant včetně provozních a
administrativních  budov  voda  nadále  upravována  na  dvou  technologických  linkách,  odlišných
pro úpravu  podzemní  a  povrchové  vody.  Výkon  úpravny  vody  (výroba  upravené  vody,  obě
technologické linky) je 35 l/s. 

Technologie úpravy vody bude sestávat z těchto částí: 
 úprava podzemní vody (technické zajištění jímacího prostoru a dopravy surové vody

do vyrovnávací nádrže, vyrovnávací nádrž před reverzní osmózou, reverzní osmóza a
remineralizace, 

 směšovací nádrž podzemní a povrchové vody, 
 úprava povrchové vody (úprava vzdouvacího objektu, úprava náhonu, česle, přívod

surové  vody  potrubím  do  úpravny  vody,  dávkování  chemikálií,  rychlé  míchání,
dávkování  chemikálií,  dva  kontinuální  pískové  filtry,  směšovací  nádrž  podzemní  a
povrchové vody) 

 společná část úpravny vody (UV záření, dávkování chemikálií, akumulace upravené
vody – stávající 350 m3 a nová 500 m3, čerpání upravené vody, vyrovnání a čerpání
odpadních vod do městské kanalizace).
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Dále se navrhuje výstavba, příp. obnova, provozních objektů úpravny vody (mj.  administrativní
budova, dílny, garáže). Součástí navržené rekonstrukce jsou úpravy v prameništi podzemní vody
včetně  vybudování  nového  svodného  řadu  mezi  vrty  a  obnovení  přívodu  elektrické  energie
pro čerpání. Obnoveny budou i objekty na přívodném řadu z prameniště do úpravny vody. Bude
využit i VDJ DTP jako vyrovnávací nádrž surové vody z podzemních zdrojů. 

Stávající čerpací stanice a vodojemy budou doplňovány novými objekty podle koncepce rozvoje
vodovodního systému: VDJ v ulici Strmé – akumulace o objemu 1000 m3 a rozšíření vodojemu
Údolí o další akumulaci o objemu 50 m3.

Pro výhledové řešení je třeba zachovat možnost napojení vodovodu Bílý Potok na VD Josefův Důl
a posílení vodovodního přivaděče z Bílého Potoka do Frýdlantu. 

Dále se navrhuje s ohledem na navrhovaný rozvoj zástavby zvětšit akumulaci vodojemu VDJ Údolí
50 m3 na dvojnásobek. Toto opatření zajistí dostatečnou akumulaci pro návrhové lokality v místní
části Údolí. 

Rekonstrukcí úpravny vody dle zpracované dokumentace dojde i k zvětšení kapacity na 35 l/s a
akumulace o 500 m3.

Vzhledem ke  kvalitě  vody ve  stávajícím  zdroji  Dětřichov  je  navrženo  propojení  s  vodovodem
Frýdlant vodovodním řadem a výstavbou nového vodojemu Dětřichov 300 m3. 

Pro zvětšení  celkové akumulace nutné pro rozvoj  města a zlepšení  tlakových poměrů dolního
tlakového pásma je třeba vybudovat novou akumulaci, VDJ 1 000 m3 v ulici Strmé.

Tab.: Čerpací stanice a vodojemy

název kapacita tlakové pásmo

stávající objekty

VDJ DTP 300m3 308,30/305,80 m n. m.

VDJ HTP 300+1000m3 372,20/367,20 m n. m.

VDJ Údolí 50m3 398,05/395,05 m n. m.

VDJ Supí vrch 250m3 372.20/369.20 m n.m.

ČS ÚV

ČS VDJ HTP

navržené objekty

VDJ Strmá 1000 m3 340,00/337,00 m n.m.

VDJ Údolí rozšíření 50 m3 rozšíření stávajícího VDJ

VDJ Dětřichov 2x150 m3 402,30/399,00 m n.m.

VDJ ÚV 500 m3 308,30/305,80 m n.m.

ČS Větrov

BILANCE POTŘEBY PITNÉ VODY

Tab.: Bilance zdrojů pitné vody

Zdroj Kapacita

vrt HF 6 – Bažantnice 11,5 l/s

vrt HF 7 – U Nemocnice 15 l/s

Řasnice 25 l/s

Celkem 51,5 l/s
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Tab.: Bilance potřeby pitné vody - celkový přehled

Potřeba Kapacita

Stávající potřeba vody průměrná 15 l/s

Výpočtová potřeba vody pro návrhové lokality 6,5 l/s

Celkem 21,5 l/s

Zdroje pitné vody jsou pro územní rozvoj města dostatečné. Stávající vodohospodářské objekty
jsou  funkční  a  kapacitně  vyhovující  pro  stávající  zástavbu  i  část  rozvojových  lokalit,
v problémových místech jsou navrženy potřebné stavby.

Fakturované množství pitné vody za rok 2010 bylo 324 953 m3, za rok 2011 potom 312 200m3.

POTŘEBA VODY – NÁRŮST PRO NÁVRHOVÉ LOKALITY

Tab.: Tabulka návrhových ploch

ozn. orientační počet osob orientační počet bytů Qp-m3/den

BM 1485 673 223

SV 531 241 80

SC 24 11 4

SR 184 18

VS 683 68

Celkem 2907 925 393

VODOVODNÍ SÍŤ

Přiváděcí  řady vodovodu Frýdlant  jsou  přivaděč  od vodních zdrojů
do ÚV a dále vodovodní řady z ÚV a ČS do vodojemů. Vodovodní síť
zajišťuje zásobování města. Z ÚV byla voda původně čerpána jednak
do vodojemu dolního tlakového pásma (VDJ DTP) 300m3,  potrubím
DN 225 do sítě DTP, a jednak do vodojemu horního tlakového pásma
(VDJ HTP) 1000 m3 a 300 m3 a odtud potrubím DN 150, DN 300 do
sítě HTP. Za současného stavu je veškerá voda čerpána do VDJ HTP,
místo VDJ DTP slouží redukční ventil umístěný v armaturní komoře
VDJ  DTP.  Tímto  opatřením  se  dosáhlo  potřebného  zvýšení  tlaku
v dolním  tlakovém  pásmu.  Třetím  pásmem  je  samostatný  systém
vodovodu  Údolí  s  VDJ  Údolí  50  m3,  do  kterého  je  voda  čerpána
potrubím DN 80 z VDJ HTP. 
Dále  se  navrhuje  dostavba  nové  a  rekonstrukce  stávající  vodovodní  sítě.  Výstavba  nové
vodovodní sítě bude probíhat zejména v okrajových částech města, kde je připravována výstavba.
Dostavba sítě se týká i okolí nově navrhovaného vodojemu v okolí ulice Strmé. Mimo výstavby
nových  úseků  vodovodní  sítě  je  nezbytné  realizovat  i  rekonstrukci  stávajících  vodovodních
rozvodů, které jsou na hranici životnosti nebo mají technicky nevyhovující stav. 
Jako opatření  navržené  s ohledem na  kvalitu  vody ve  stávajícím zdroji  Dětřichov  je  navrženo
propojení s vodovodem Frýdlant vodovodním řadem a výstavbou nového vodojemu. 

Podíl napojených obyvatel na veřejný vodovod ve městě je cca 98%.

Při návrhu opatření byla snaha o zachování a využití stávajících řadů a přivaděčů.

Ochranná pásma vodovodů stanovená podle zákona č. 274/2001 Sb. nejsou s ohledem na jejich
malý rozsah zakreslena ve výkresu č.6 – Koordinační výkres.
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VDJ Supí vrch - nový

VDJ Dìtłichov

VDJ
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I.4.2.1.2 ODKANALIZOVÁNÍ

ČOV

V městě  je  vybudován  systém  jednotné  kanalizace  se  svedením
odpadních vod na ČOV Frýdlant na pravém břehu řeky Smědé. Jedná
se o mechanicko-biologickou ČOV s neutralizací, aktivací na principu
jemnobublinné aerace a kalovým hospodářstvím. 

ČOV Frýdlant je od května roku 2010 ve vlastnictví Města Frýdlant a
provozovatelem je Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

V roce 2010 bylo vydáno povolení k vypouštění městských odpadních
vod z ČOV Frýdlant (7500 EO) do Smědé v tomto rozsahu:

Průměr 70 l/s, max. 188 l/s, 220 000 m3/měsíc, 2 350 000 m3/rok.

Plánuje  se  rekonstrukce  ČOV,  na  kterou  je  zpracována  projektová  dokumentace.  Vzhledem
k předpokládané rekonstrukci a tím i k optimalizaci provozu ČOV bylo povolení časově omezeno
do konce roku 2014.

Stávající  čistírna  neumožňuje  zajistit  odstraňování  dusíku  a  fosforu  na  odtokové  koncentrace
požadované Nařízením vlády č. 229/2007 Sb.  a Směrnicí  rady 91/271/EHS ze dne 21.  května
1991 o čištění městských odpadních vod. Vzhledem k tomu je navržena intenzifikace čistírny, která
bude zaměřena na úpravu technologie čištění odpadních vod umožňující odstraňování nutrietů. 

Návrhová  kapacita  čistírny  pro  připravovanou  rekonstrukci  je  16 500 EO.  V  návrhových
parametrech po rekonstrukci čistírny jsou zohledněny rozvojové záměry města a zvýšení počtu
připojených obyvatel po připojení obce Raspenava (3 600 EO). 

S ohledem na skutečnost, že vyčištěné vody budou vypouštěny do řeky Smědá, která je zařazena
mezi  lososové vody ve smyslu  NV 71/2003 Sb.,  a  že  místo  vypouštění  leží  v  blízkosti  státní
hranice,  je  požadováno,  aby jakost  vyčištěné vody na odtoku z ČOV Frýdlant  splňovla emisní
standardy pro nejlepší dostupné technologie (BAT).

Návrhová jakost vyčištěné vody 

ukazatel celoroční průměr „p“ „m“ 

mg/l mg/l mg/l 

BSK5 8,2 14 20 

CHSKCr 42,8 60 100 

NL 10,6 18 25 

Ncelk. 12 12*) 25 

Pcelk. 1,5 1,5*) 3 
*) aritmetický průměr za kalendářní rok

V rámci  intenzifikace  dojde k  rekonstrukci  hrubého předčištění,  biologického stupně  čistírny a
kalového  hospodářství  čistírny.  V  objektech  hrubého  předčištění  dojde  k  výměně  stávajících
technologických celků, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Objemy jednotlivých sekcí
aktivačních nádrží budou upraveny s ohledem na jejich novou funkci. V aktivačních nádržích a
v dmychárně  dojde  k  výměně  stávajících  technologických  celků  (aerační  systém,  dmychadla),
které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Současně budou některé sekce doplněny o další
technologické celky – míchadla aj. K separaci kalu budou i nadále využívány stávající kruhové
dosazovací  nádrže,  bude  však  nutné  zajistit  nové  strojně-technologické  vystrojení.  Biologický
stupeň  čistírny  bude  doplněn  o  dávkovací  zařízení  na  srážení  fosforu.  Úpravy  na  kalovém
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hospodářství  budou zaměřeny na technologickou změnu stabilizace kalu – stávající  anaerobní
stabilizace  bude  změněna  na  aerobní  stabilizaci.  Kalové  hospodářství  bude  rovněž  vybaveno
novou linkou na zahuštění  a na odvodnění  kalu.  S ohledem na úpravy a změny v technologii
čištění odpadních vod a v kalovém hospodářství bude čistírna vybavena novým řídicím systémem. 

Stávající objekty plynového hospodářství budou odstaveny z provozu.

Některé objekty v okrajových partiích města,  kde není  dosud vybudována kanalizační  síť,  mají
žumpy (bezodtokové jímky) nebo DČOV s přepadem do vodních toků nebo se vsakováním.

Množství  splaškových vod lze  považovat  za  shodné se spotřebovaným množstvím pitné vody
s uvažovanou max. ztrátou cca 10 %.

SÍŤ KANALIZAČNÍCH STOK

Ve městě Frýdlant je vybudována jednotná kanalizace se systémem
gravitačních stok zakončených na ČOV. Na kanalizaci je vybudováno
několik odlehčovacích komor. Z hlediska profilů a materiálů je stoková
síť značně různorodá, v poměrně dobrém stavu.

V Albrechticích  není  v současné  době  vybudována  kanalizační  síť.
Odpadní vody jsou zachycovány v žumpách (bezodtokových jímkách)
s vyvážením  odpadních  vod  na  ČOV nebo  v domovních  čistírnách
odpadních vod různého stáří  a  kvality s přepadem do povrchových
vodních toků nebo se vsakováním.

Dešťové vody v místech, kde nejsou napojeny do jednotné kanalizace
ve Frýdlantě, jsou převážně odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a vsakují se do terénu,
nebo jsou odváděny do vodních toků. 

V některých  lokalitách  je  ekonomicky  neefektivní  vynakládat  vysoké  finanční  prostředky
na budování společných kanalizačních rozvodů pro celé území obce. Tato problematika se týká
zejména oblastí  se značně rozptýlenou obytnou zástavbou, v našem případě Albrechtic.  Zde je
doporučeno preferovat u jednotlivých zdrojů odpadních vod zajištění jejich kvalitní likvidace přímo
u zdroje a to pomocí domovních ČOV či malých lokálních ČOV sdružujících místní producenty
v lokalitě.

V  odvádění  a  čištění  odpadních  vod  Frýdlant  nezaostává  za  celostátními  průměry  podílu
připojených obcí  i  obyvatel  na veřejnou kanalizaci  zakončenou čistírnou odpadních vod.  Podíl
obyvatel trvale bydlících napojených na veřejnou kanalizaci je 93-95%. 

K návrhovým  lokalitám  bude  postupně  rozšiřována  kanalizace.  Půjde  důsledně  o  oddílnou
kanalizaci.  Splašková  kanalizace  bude  napojována  na  stávající  jednotnou  kanalizaci.  Dešťové
vody  budou  přednostně  likvidovány  v místě  jejich  spadu,  vsakovány,  případně  zachycovány
v retenčních zdržích s řízeným odtokem do vodních toků. 

Vzhledem  ke  spádovým  poměrům  bude  nová  splašková  kanalizace  v několika  případech
kombinací tlakové kanalizace s čerpacími stanicemi odpadních vod a gravitační kanalizace. 

Ochranná pásma kanalizačních stok  jsou  stanovena podle  zákona č. 274/2001 Sb.  v platném
znění  a  vyhlášky  č. 428/2001 Sb.  v platném znění  a  nejsou  s  ohledem na  jejich  malý  rozsah
zakreslena ve výkresu č. 6 – Koordinační výkres.
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I.4.2.1.3 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ, OCHRANY PŘED 
POVODNĚMI

Jedním z možných způsobů ochrany před povodněmi je zkapacitnění  koryt  vodních toků, které
však pouze posouvá rychle  odtékající  vody mimo řešené území. Dalším způsobem je vytvořit
prostory pro záměrný rozliv povodní mimo koryta toků. Každá navržená vodní plocha dále svým
retenčním prostorem také přispívá ke zvýšení ochrany území před povodněmi, a to transformaci
povodňové vlny. 

Územní  plán  navrhuje  jako  opatření  na  vodních  tocích dva  suché  poldry na  Řasnici  (SP.1)  a
u kotelny  (SP.2).  I realizace  navržené  vodní  plochy  (VH.2)  částečně  přispěje  k ochraně  před
povodněmi, jak bylo uvedeno výše.

Předpokládá  se  v  souladu  s  Koncepcí  protipovodňové  ochrany  Libereckého  kraje  zvýšení
nábřežních zdí koryta řeky Smědé v centru města tak, aby koryto bylo dimenzováno na průtok
Q100 (v současné době je dimenzováno na Q50).

Byly  prověřeny možnosti  návrhu protipovodňových opatření  na řece Smědé v rámci  řešeného
území. Na tomto základě, bylo i z hlediska probíhající 2. etapy plánování v oblasti vod, tj. plány pro
zvládání povodňových rizik a toku Smědé a Řasnici, kterou v současné době zpracovává Povodí
Labe, s.p. dojednáno, že možnosti současného řešení protipovodňových opatření zejména na toku
Smědé nejsou navrženy na základě podkladů, které mají vypovídající hodnotu, proto je územní
plán  řešen  z hlediska  této  problematiky  pouze  v obecné  rovině  a  výsledky  „protipovodňových
opatření“,  které se v současné době zpracovávají  v rámci  „Podkladové analýzy“  pro následnou
realizaci  „protipovodňových  opatření“,  budou  na  základě  konkrétního  řešení  (na  území  města
Frýdlant), zapracovány do ÚP Frýdlant v rámci jeho následné změny.

Konstatování,  že  zastavitelná  plocha  se  podle  ÚP nachází  v záplavovém území  znamená,  že
přípustnost  zástavby ve stanovené  aktivní  zóně záplavového  území  i  mimo ni bude  vycházet
z podmínek  uvedených  ve  stanovení  záplavového  území  a  omezení  vyplývajících z vodního
zákona  do  doby,  než  se  v dalších  stupních  projektové  přípravy  prokáže  konkrétní  zasažení
pozemků individuálním posouzením průtočného profilu toku v daném místě.

I.4.2.1.4 HYDROLOGIE

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

Chráněné  oblasti  přirozené  akumulace  vod  (CHOPAV)  jsou  § 28
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří
významnou  přirozenou  akumulaci  vod.  V  těchto  oblastech  se
zákonem  č. 254/2001 Sb.,  v  rozsahu  stanoveném  nařízením  vlády,
zakazuje:

 (a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,
 (b) odvodňovat lesní pozemky,
 (c) odvodňovat zemědělské pozemky,
 (d) těžit rašelinu,
 (e)  těžit  nerosty  povrchovým způsobem nebo  provádět

jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod,
 (f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny,
 (g) ukládat radioaktivní odpady.

Na území města Frýdlant zasahuje část CHOPAV Jizerské hory – stanovená Nařízením vlády ČSR
č. 40/1978 Sb.
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Zranitelná oblast

Chráněná  území  citlivá  na  živiny  jsou  definována  jako  zranitelné
oblasti a jako citlivé oblasti.  Zranitelnými oblastmi jsou povodí nebo
jejich části, kde zemědělské činnosti nepříznivě ovlivňují koncentrace
dusičnanů  v povrchových  a podzemních  vodách.  Jsou  to  i  takové
oblasti,  které  mají  vliv  na  povrchové,  pobřežní  a  mořské  vody,
ve kterých dochází  vlivem úniku dusíku ze zemědělství  k eutrofizaci
s následnými nepříznivými dopady na celý vodní ekosystém. 

Podle nařízení vlády č. 219/2007 Sb. se jedná mimo jiné o katastrální
území Frýdlant.

Vodní útvar povrchových vod

Vodní útvar povrchových vod je definován jako vymezené významné
soustředění povrchových vod v určitém prostředí charakterizovaném
společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a
znaky  hydrologického  režimu  například  v  jezeru,  ve  vodní  nádrži,
v korytě vodního toku. Umělý vodní útvar je definován jako vodní útvar
povrchové vody vytvořený lidskou činností. Silně ovlivněný vodní útvar
je útvar povrchové vody, který má v důsledku lidské činnosti podstatně
změněný charakter. Vodní útvary povrchových vod jsou rozděleny do
kategorií  vod  tekoucích  ("řeka")  a  stojatých  ("jezero"),  případně
identifikovány  jako  silně  ovlivněné.  Vodní  útvary  povrchových  vod
tekoucích jsou tvořeny navazujícími úseky vodních toků. K jednotlivým
útvarům je identifikováno příslušné dílčí povodí. Vodní útvary povrchových vod se evidují v rozsahu
údajů o jejich územní identifikaci, názvu, číselném identifikátoru, kategorii a typu, názvu oblasti
povodí ČR a názvu mezinárodní oblasti povodí. Ve Frýdlantském regionu se vyskytují vodní útvary
typu řeka, vodní útvary typu jezero se nevyskytují.

Tab.: Vymezení útvarů povrchových vod

ID útvaru 
povrch. vod

Název útvaru povrchových vod ID toku Název toku Název 
povodí

Typ 
útvaru

20774000 Oleška po státní hranici 207720000100 Oleška Odra 42114

20798000 Řasnice po ústí do toku Smědá 207980000100 Řasnice Odra 42114

20806000 Bulovský potok po ústí do toku 
Smědá

208020000100 Bulovský potok Odra 42114

20807000 Smědá po státní hranici 207790000100 Smědá Odra 42125

20755000 Jeřice po ústí do toku Lužická Nisa 207450000100 Jeřice (v ř.ú. zejména 
Albrechtický potok)

Odra 42114

Zdroj: Plán povodí Horního a středního Labe, 2008

Vodní útvar podzemních vod

Útvar  podzemní  vody  je  vymezené  soustředění  podzemní  vody
v příslušném  kolektoru  nebo  kolektorech;  přičemž  kolektorem  se
rozumí  horninová  vrstva  nebo  souvrství  hornin  s dostatečnou
propustností,  umožňující  významnou  spojitou  akumulaci  podzemní
vody nebo  její  proudění  či  odběr.  Hranice  útvarů  podzemních  vod
v případě hlubších struktur a kvartérních útvarů jsou tvořeny převážně
hydrogeologickými  a  geologickými  jednotkami,  v  případě  skupin
útvarů  (převážně  útvary  v  horninách  krystalinika,  proterozoika  a
paleozoika) jsou tvořeny rozvodnicemi.
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Zdroje  podzemních  vod  jsou  ve  Frýdlantu  vázány  na  útvar  podzemních  vod  14300  Kvartér
Frýdlantského výběžku.

Kvartérní útvar podzemních vod 14300 ledovcovo-říčních sedimentů v povodí  Lužické Nisy má
průlinové kolektory podzemních vod často v hydraulické spojitosti s povrchovými toky. Vzhledem
k výborné průtočnosti mají tyto kolektory značný význam pro vodárenské zásobování. Vzhledem
k rychlému oběhu vody jsou náchylné k nežádoucímu znečištění.

Místní  zdroje  podzemní  vody (využívané)  jsou koncentrovány na úbočí  Jizerských hor  vázány
do drobných pramenišť kvartérního pokryvu. Jsou to zdroje lokálního významu.

Vodní  útvar  64130  Krystalinikum  Jizerských  hor  v povodí  Lužické  Nisy  neobsahuje  kolektory,
jedinou  propustnou  vrstvou  je  přípovrchová  zóna  periglaciálního  rozvolnění  puklin  spojená
s pokryvnými útvary. Dosahuje hloubky až několika desítek metrů. Podzemní odtok v krystaliniku
horských masivů s výškou nad 700 m n.m. je velmi vysoký >10 l/s/km2, díky vyšším srážkovým
úhrnům. Oběh podzemní vody sleduje morfologii povrchu terénu, podzemní voda proudí shodně
s povrchovým odtokem.

Obr.:  Útvary podzemních vod

Zdroj: VÚV HEIS, 2008

Z hlediska  regionů  mělkých  podzemních  vod  se  celé  území  Frýdlantského  výběžku  nachází
v regionu se sezónním doplňováním zásob. Oblast Frýdlantské pahorkatiny se nachází v regionu II
B  5  charakterizované  nejvyššími  stavy v období  březen  –  duben  a  nejnižšími  v období  září  –
listopad a průměrným specifickým odtokem podzemních vod v rozmezí 1,51 – 2,00 l/s x km2.

Tab.:  Útvary podzemních vod Frýdlantska
ID útvaru 
podzemních
vod

Název 
útvaru 
podzemních
vod

Typ a č. 
kolektoru

Hlavní 
povodí

Geologická
jednotka

Litolo-
gie

Moc-
nost 
souvis-
lého 
zvod-
nění

Hla-
dina

Typ 
pro-
pust-
nosti

Trans-
misivita
m2/s

Typ 
kvart. 
Sedi-
mentu

Mine-
rali-
zace

Chemický
typ

Horizont

14300 Kvartér 
Frýdlantskéh
o výběžku

nevymezený Odra Kvartérní a 
propojené 
kvartérní a 
neogenní 
sedimenty

štěrko-
písek

nepra-
videlná

volná průli-
nová

vysoká glaci-
fluviální

>1 Ca-Mg-
SO4

svrchní

64130 Krystalinikum
Jizerských 
hor v povodí 
Lužické Nisy

nevymezený Odra Horniny 
krystalinika, 
proterozoika
a paleozoika

převá-
žně 
grani-
toidy

volná pukli-
nová

nízká >1 Ca-Na-
HCO3-SO4

hlavní

Zdroj: Plán oblasti povodí Horního a Středního Labe, 2008
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Těžba hnědého uhlí v dole Turów

Sedimentární výplň Žitavské pánve, útvar 14200, je přeshraničním vícekolektorovým systémem,
který  zasahuje  z  území  Čech  do  Polska  a  Německa.  Piezometrické  poměry  pánve  jsou
ovlivňovány těžbou hnědého uhlí. V současnosti se těží uhlí pouze v polském povrchovém dolu
Turów. Těžba v tomto dolu začala v mělké severní části a postupem těžby k jihu k českému území
se důl zahlubuje pod původní terén přes 100 m. Těžená sloj je osušována jak čerpáním podzemní
vody v předpolí dolu, tak i přímo ze dna dolu. Přibližováním a zahlubováním dolu se zesiluje vliv
dolu na piezometrické poměry podzemní vody v okolí. Je dokumentován pokles hladiny až 60 m
v terciérních  kolektorech  a  pokles  hladiny  podzemní  vody  o  20 m  v  kvartérním  kolektoru  na
českém území.  Je  prokázána  za  roky  2007  –  2008  částečná  ztráta  vodnatosti  Minkovického
potoka a Smědé v oblasti Višňové. Popsaný negativní vliv odvodňování předpolí i vlastního dna
dolu  Turów  na  české  území  se  podařilo  v rámci  Česko–polské  skupiny  expertů  prokázat.
S pokračující porubní frontou uhelného dolu Turów, blížící se k české hranici, lze očekávat další
pokles  hladiny  podzemní  vody  v kvartérních  sedimentech  Žitavské  pánve  a  kvartérních
sedimentech  Frýdlantského  výběžku.  Pokles  hladiny  podzemní  vody  na  českém  území  bude
trvalého  rázu,  neboť  po  ukončení  těžby  je  plánována  rekultivace  dolu  zatopením  a  hladina
vytvořeného jezera hluboko pod terénem v Čechách.

Vodní nádrž

Na území  města se nevyskytuje  žádná vodárenská nádrž,  existuje
zde však velké množství menších vodních nádrží převážně vzniklých
historicky o výměře do 1 ha, pouze vodní nádrž na Zaječím potoce
(západně  od  továrny  Rasl  a  syn)  má  výměru  1,3  ha.  Z  hlediska
ekologické  stability  území  jsou  tyto  nádrže  velmi  užitečné  zvláště
v případech, kdy jsou doprovázeny břehovými porosty.

Vodní útvar povrchových vod typu „jezero“ se ve Frýdlantě nenalézá.

Vodní nádrže jsou zakresleny v grafické části dokumentace v rámci
ploch vodních a vodohospodářských.

Tab.: Vybrané vodní nádrže na území města

název (pracovní) vodní tok plocha (hrubá 
dle KN) [ha]

katastrální území

Albrechtický Albrechtický potok 0,196 Albrechtice u Frýdlantu

Bažantnice I Řasnice 0,083 Frýdlant

Bažantnice II Řasnice 0,089 Frýdlant

Bažantnice III Řasnice 0,077 Frýdlant

Benešův v údolí I. Bílý potok 0,133 Frýdlant

Benešův v údolí II. Bílý potok 0,073 Frýdlant

Hronův rybník Oleška 0,480 Frýdlant

Jäklák Bílý potok 0,647 Frýdlant

Kavka I. Smědá 0,189 Frýdlant

Kavka II. Smědá 0,267 Frýdlant

Leknínový Oleška 0,088 Frýdlant

Pivovarský Smědá 0,213 Frýdlant

Pod odchovnou Smědá 0,071 Frýdlant

Rákosák Smědá 0,373 Frýdlant

Střelnice Řasnice 0,123 Frýdlant
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název (pracovní) vodní tok plocha (hrubá 
dle KN) [ha]

katastrální území

Tongrunt Smědá 1,354 Frýdlant

V odchovně Smědá 0,081 Frýdlant

Zámecký Smědá 0,323 Frýdlant

Zátiší Oleška 0,570 Frýdlant

Zdroj: ÚAP ORP Frýdlant 2008, terénní průzkum zpracovatele 2010, Informační systém Libereckého kraje 2010

Povodí vodního toku, rozvodnice

Území města Frýdlant je odvodňováno povodím Odry do Baltského
moře. Na území města leží 3 povodí. Severní část náleží do povodí
Smědé (2-04-10) včetně Řasnice a Bulovského potoka, střední část
do povodí Olešky (2-04-09) včetně Heřmanického potoka a malá jižní
část  řešeného  území  náleží  do  povodí  Lužické  Nisy  (2-04-07)  –
v řešeném  území  Jeřice  a  Albrechtický  potok.  Rozvodnice  mezi
jednotlivými  povodími  jsou  tvořeny  přirozenou  linií  dle  morfologie
terénu.

Stručná charakteristika některých vodních toků

Smědá (2-04-10-001) – pramení ve východní části Jizerských hor, kde
má tři zdrojnice – Bílou, Hnědou a Černou Smědou, které se spojují pod Smědavou; přetíná státní
hranici s Polskem u Vsi ve výšce 209 m n. m.; plocha povodí je 273,8 km2, délka toku 45,9 km,
průměrný  průtok  u státní  hranice  3,61  m3/s.  Vodohospodářsky  významný  tok,  pstruhová  voda
po jez na Hartě, níže mimo pstruhová, vodácky využívaná z Višňové do Černous. Horní část toku
na území CHKO Jizerské hory.

Řasnice (2-04-10-020) – pramení na sv. svazích vrchu Vyhlídka ve výšce 442 m n. m., ústí zprava
do Smědé ve Frýdlantě ve 280 m n. m.; plocha povodí je 32,3 km2, délka toku 16,3 km, průměrný
průtok u ústí 0,3 m3/s. Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda po celém toku.

Oleška (2-04-09-002) – pramení mezi Špičákem a Stržovým vrchem v nadmořské výšce 570 m
n.m. Protéká přes česko-polskou státní hranicí u Heřmanic v nadmořské výšce 300 m n.m. Plocha
povodí činí 26,0 km2, délka toku je 11,0 km, průměrný průtok  u státní hranice  je 0,33 m3/s.

Albrechtický potok (2-04-07-029) – pramení jihovýchodně od vrcholu Lysého vrchu v nadmořské
výšce cca 550 m, vlévá se do Jeřice z pravé strany v Nové Vsi. Plocha povodí je 6,4 km2. Na
Albrechtickém potoce leží vodní nádrž Mlýnice. Významným vodním tokem je i jeho levostranný
bezejmenný přítok (IDVT 10184235) pramenící jižně od Albrechtického sedla.

Větrovský potok (2-04-10-019) - pramení severně od vrchu Nad Zátiším v nadmořské výšce cca
400 m, prochází celým Větrovem, kde je v horní části částečně zatrubněn. Vlévá se do Smědé
z levé strany ve Frýdlantu. 

Heřmanický potok (2-04-09-003) – pramení východně od vrcholu Lysého vrchu v nadmořské výšce
cca 480 m. V Heřmanicích se vlévá z pravé strany do Olešky. Plocha povodí je 5,5 km2.

Všechny toky jsou ve správě Povodí Labe.
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Tab.: Seznam významných vodních toků na území města Frýdlant

Poř.č. Číslo 
hydrologického 
pořadí (ČHP) 
dílčího povodí

Název hlavního 
vodního toku 
v dílčím povodí

Délka toku 
v kategorii 
významný v km

Délka úseku vodního
toku tvořící státní 
hranici

Katastrální území

606 2-04-07-029 Albrechtický potok 3,5 - Albrechtice u Frýdlantu

615 2-04-09-002 Oleška 10,5 0,11 Frýdlant

616 2-04-10-001 Smědá 46,5 3,02 Frýdlant

619 2-04-10-020 Řasnice 18,1 - Frýdlant

Zdroj: Příloha č. 1 vyhlášky č. 267/2005 Sb.

I.4.2.2 ENERGETIKA

Základní energetická koncepce

Město Frýdlant je závislé na přívodu energií, zejména elektrické energie a plynu. Pouze menší část
spotřeby  elektrické  energie  lze  pokrýt  z lokálních  menších  zdrojů,  jmenovitě  z kogeneračních
jednotek, malých vodních elektrárem a slunečních zdrojů. Nově se připravuje stavba malé vodní
elektrárny  na  ploše  VH3.  Lze  předpokládat,  že  v budoucnu  bude  pokračovat  stavba  malých
rozptýlených slunečních zdrojů, které mají charakter zařízení budov a nikoliv elektráren.

Slabým  místem  v systému  zásobování  elektrickou  energií  jsou  přívodní  linky  110  kV.  Jejich
kapacita ve směru od Liberce je v současné době naplněna a omezuje odběratele na Liberecku a
v oblasti  Frýdlantského výběžku.  Mimo řešené území se připravují  opatření  k posílení  kapacity
přívodních linek 110 kV a také transformační kapacity.

Na  výšení  kapacity  přívodních  vedení  elektrické  energie  bude  důležité  nejenom  z hlediska
připojení nových zástavbových lokalit. Dlouhodobý trend ukazuje na celkový růst odběru elektrické
energie o 2% za rok. V blízkém období se na navýšení spotřeby elektrické energie bude podílet
rozvoj elektromobilů v dopravě, klimatizace obydlí a pracovišť. 

Centrální část města je plošně plynofikována. V okrajových částech se počítá u nové výstavby
s využitím elektrické energie, případně tepelných čerpadel, biomasy, pelet a pod. pro vytápění a
ohřev TUV.

Pro  zásobování  teplem  v centrální  části  je  vybudován  systém  CZT  s dostatečnou  kapacitou
pro připojení nových odběrů přilehlých ke stávajícím rozvodům.

Elektrická energie

Dodávky elektrické energie v řešeném území zajišťuje převážně společnost ČEZ distribuce, a.s.
Elektrická energie je přiváděna z transformovny TR 400/110 kV Bezděčín vedením VVN 110 kV
před TR Jeřmanice a  TR Liberec Východ.  Záložní  napájení  je  řešeno z TR Babylón přes  TR
Noviny.

Rozvody VN jsou napájeny z transformovny TR 110/22 kV Frýdlant – Větrov, která je osazena
transformátory  40  MVA a  25  MVA.  V okrajových  částech  města  zůstanou  zachovány  vrchní
rozvody VN 22 kV, v centrální části jsou rozvody VN kabelizovány. Nové rozvody VN a NN budou
řešeny přednostně pomocí podzemních kabelů.

Nové zástavbové plochy budou připojeny ze stávajících rozvodů NN po jejich posílení a rozšíření,
z nově navržených trafostanic.  Rozmístění  nových trafostanic a jejich napojení  na rozvody VN
budou upřesněny v návaznosti na probíhající zástavbu.

Navržená trafostanice TN19 včetně přívodního vedení  je  určena pro připojení  plánované malé
vodní elektrárny na Smědé, která je situována těsně za hranici řešeného území na správní území
města Raspenavy. Doloženo mlouvou s ČEZ Distribuce a.s.
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Spotřeba elektrické energie

V řešeném  území  dojde  k navýšení  odběru  elektrické  energie.  Při  100%  využití  navržených
zastavitelných ploch se odhaduje navýšení elektrického výkonu o 9,4 MW. Pokud dojde k naplnění
zastavitelných  ploch  z 50%,  dojde  k  navýšení  elektrického  odběru  o  4,7  MW.  Plochy  BM
pro bydlení městské se na navýšení odběru podílejí 33%, plochy SV smíšené obytné příměstské
28%, plochy VS pro výrobu a služby 34%. Zbylých 5% připadá na plochy SC smíšené obytné
centrální, plochy občanského vybavení OV, plochy pro sport a rekreaci OS. Požadavky na odběr
elektrické  energie  u  ploch  VS  pro  výrobu  a  služby  mohou  být  odlišné,  záleží  na  záměrech
budoucích investorů.  V centrální  části,  která  je  pokryta  plošnou plynofikací  a  rozvody CZT se
nepočítá  s využitím  elektrické  energie  pro  vytápění  a  ohřev  TUV.  V okrajových  částech  lze
elektrickou energii využít k vytápění. Navýšení spotřeby elektrické energie je omezeno naplněním
přenosové kapacity vedení 110 kV přes Liberec.

Zdroje elektrické energie

V řešeném území se vyskytují menší lokální zdroje elektrické energie. Jedná se o kogenerační
jednotky  s celkovým  instalovaným  příkonem  1,244  MW,  malé  vodní  elektrárny  s celkovým
příkonem 0,542 MW a sluneční zdroje s celkovým výkonem 0,44 MW. Kombinovaná výroba tepla a
elektřiny je realizována v rámci aktivit společnosti ČEZ Energo, s.r.o. v provozovně v ulici Bělíkova
1398,  dále  společností  Teplo  Frýdlant  v areálu  nemocnice.  Provoz  kogenerečních  jednotek  je
závislý na odběru tepla.

V současné době jsou v řešeném území provozovány následující malé vodní elektrárny:
 MVE Frýdlant pod zámkem – 42 kW – Smědá, říční km 25,671
 MVE Frýdlant státní statek – 150 kW – Smědá, říční km 27,173
 MVE Frýdlant Harta – 350 kW – Smědá, říční km 20,692

V území se vyskytují čtyři menší sluneční zdroje elektrické energie s celkovým výkonem 44 kW.

Obnovitelné zdroje energie

Rozvoj  obnovitelných zdrojů  bude závislý  na politice  dotačních programů a vývoji  cen energií
ze stávajících  zdrojů.  V případě  zastavení  výroby  elektrické  energie  v  jaderných  elektrárnách,
o kterém uvažují některé země EU, lze očekávat zvýšení poptávky a následný růst cen elektrické
energie.  Za  těchto  předpokladů  se  využití  energie  z obnovitelných  zdrojů  může  stát  více
ekonomickým.

Možnosti využití solární energie:
 pasivní – využití prosklených architektonických prvků (prosklené fasády, zimní zahrady

– zejména u novostaveb), orientace staveb na jižní stranu
 výroba tepla solárnímu kolektory (sezónní ohřev TUV a bazénové vody)
 výroba elektrické energie – ke stavbě slunečních zdrojů elektrické energie docházelo

v posledním období na základě vytvoření ekonomicky výhodných podmínek z hlediska
výkupu vyrobené energie a také z důvodu poklesu investičních nákladů na stavbu
těchto zdrojů o desítky procent. V současné době je stavba větších slunečních zdrojů
značně omezena. Distribuční společnosti  již  nepovolují  jejich připojení do společné
elektrizační sítě. Jedním z důvodu je proměnlivost výkonu vázána na sluneční svit,
kdy jiné typy zdrojů elektrické energie a spotřebiče zapojené do společné sítě nemají
možnost reagovat na rychlé změny výkonu světelných zdrojů. V řešeném území nebyl
zjištěn  záměr  stavby  fotovoltaické  elektrárny.  Instalace  světelných  panelů
na budovách se považuje za technické zařízení  budov.  Instalace světelných zdrojů
ve městě  bude  limitována  rozsahem  dostupných  ploch,  regulativy  využití  ploch
stanovenými v ÚP, ochranou památkových zón a krajinného rázu. Světelné zdroje by
mohly pokrýt požadavky na klimatizaci v horkých letních dnech – obojí mají shodný
časový průběh a také nabíjení elektromobilů v budoucnu.
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Využití geotermální energie se bude dále rozvíjet. Systém voda vzduch může zajišťovat tepelnou
energii pro vytápění a ohřev TUV při teplotách okolního vzduchu od -5°C. Při nižších teplotách
musí být  do systému vřazen doplňkový zdroj  energie.  Technicky lze uvedeným zdrojem řešit  i
vytápění stávajících bytových domů po jejich zateplení.

Frýdlantský  výběžek se považuje  za  lokalitu  vhodnou pro  využití  geotermální  energie  uložené
v podzemních suchých horninách v hloubce do 5 km. Ekonomické možnosti stavby geotermálního
zdroje  lze  ověřit  průzkumnými  vrty.  Vhodné  podmínky  pro  hloubkový  geotermální  zdroj  nelze
vyloučit. V současné době je však málo zkušeností s provozováním zdroje i v cizině.

Biomasou  se  rozumí  dřevo,  složky  rostlin,  odpadní  produkty  živočišného  původu  včetně
čistírenských  kalů  apod.  Energii  biomasy  lze  využívat  různými  technologiemi  –  spalováním,
zplynováním, fermentací s produkcí etanolu nebo vyhníváním, při kterém vzniká bioplyn. Potenciál
nabízí biohmota z údržby městské zeleně, využití čistírenských kalů, spalování energetických rostlin.

Možnosti úspor energie

Mezi  dostupná  opatření  vedoucí  ke  snížení  tepelných  ztrát  objektů  patří  dobrá  regulace
technických zařízení, zateplení objektů, utěsnění, repase a výměna oken. Další možnosti úspor
energie ve stávajících objektech - zvýšení provozní účinnosti vytápěcích soustav, využití vnitřních
tepelných  zisků  a  oslunění  budov,  úspory  v distribučních  systémech  CZT.  U  novostaveb
podporovat  výstavbu  nízkoenergetických  a  pasivních  domů.  V objektech  používat  osvětlovací
soustavy s vysokou účinnosti a energeticky úsporné spotřebiče.

Plyn

Dodávku zemního plynu zajišťuje v území společnost RWE. Z VTL plynovodů jsou připojeny tři
regulační stanice:

 regulační stanice VTL/STL Západ – pro průmyslovou zónu
 regulační stanice VTL/STL Bělíkova – pro zdroj centrálního zásobování teplem
 regulační stanice VTL/STL Bažantnická 3000 m3/hod – pro napájení STL plynovodů.

V této  regulační  stanici  je  50%  rezerva,  která  může  být  využita  pro  zásobování
navržených zastavitelných ploch.

Nízkotlaké plynovody jsou napájeny z regulační stanice STL/NTL v ulici Nerudy.

Zásobování nových ploch v průmyslové zóně bude řešeno ze stávající regulační stanice VTL/STL
západ,  alternativně  z nové  velkoodběratelské  regulační  stanice  VTL/STL umístěné  poblíž  VTL
plynovodu na ploše,  která je  určena nově pro výrobu a služby.  Plochy v centrální  části  města
budou  zásobovány  plynem.  Okrajové  části  nejsou  plynofikovány.  Budoucí  rozvoj  plynofikace  i
do okrajových částí v případě větší zástavby nelze vyloučit.

Rozvody CZT

Zásobování teplem ze soustavy CZT zajišťuje společnost Teplo Frýdlant s.r.o. Zásobováno je 58
domovních  výměníkových  stanic  a  je  zajištěna  dodávka  tepla  pro  1206  bytových  jednotek.
V kotelně jsou instalovány tři plynové kotle 2,5 MW a jeden kotel 1,6 MW. Jeden z kotlů 2,5 MW
lze provozovat alternativně v nouzovém režimu na LTO.

V systému CZT jsou rezervy pro připojení nových odběratelů. Ke stávajícím rozvodům CZT budou
připojeny zástavbové plochy přilehlé k těmto rozvodům.

I.4.2.3 SPOJE
Místí telekomunikační sítě nejsou předmětem územního plánu.

V území provozují telekomunikační a radiokomunikační systémy následující společnosti:
 Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
 Vodafone Czech republic a.s.
 T-mobile Czech republic a.s.
 České Radiokomunikace a.s.
 ČEZ net, a.s.
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Stavba  komunikačních  sítí  prochází  dynamickým  rozvojem  a seznam  výše  uvedených
provozovatelů nemusí být úplný. V seznamu nejsou uvedeny společnosti, které neposkytly územně
analytické podklady.

Budou respektovány radioreléové trasy, MW spoje a sdělovací kabely včetně ochranných pásem.

I.4.2.4 ODPADY

V  oblasti  likvidace  odpadů  je  na  území  města  Frýdlant  velmi  dobře  zaveden  systém  třídění
odpadů.  U  Větrova  je  provozována skládka  odpadů Frýdlant  –  Větrov  (skupina  003  –  ostatní
odpad).  Na  území  města  dále  funguje  sběrný  dvůr  společnosti  A.S.A.  a  3  sběrny druhotných
surovin (kovů). Veškeré odpady jsou dále předávány k materiálovému nebo energetickému využití,
případně k odstranění, do příslušných zařízení mimo řešené území.

I.4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Širší vztahy

Současný stav  struktury a  kapacit  zařízení  občanské vybavenosti  je  třeba posuzovat  v  širším
kontextu.

Vedle  vlastní  vybavenosti  města  Frýdlant  mohou obyvatelé  a  ostatní  uživatelé  území  využívat
zařízení občanského vybavení ve vyšším centru osídlení – krajském městě Liberci (správní funkce
–  sídlo  Krajského  úřadu  a  dalších  správních  úřadů,  technická  univerzita,  nemocnice,  ZOO,
botanická zahrada, Centrum volného času Babylon aj.). Vzdálenost od Frýdlantu cca 25 km.

Město Frýdlant naopak plní správní funkce obce III. stupně (obecní úřad s rozšířenou působností) i
obce  II.  stupně  (pověřený  obecní  úřad)  ve  vymezených  správních  obvodech  a  zajišťuje  pro
obyvatele obce a spádového obvodu i ostatní uživatele území zejména služby vyšších zařízení
občanské  vybavenosti  (zdravotnictví  –  nemocnice,  střední  školství,  kultura,  služby,  obchodní
centra).

OBECNÉ ZÁSADY PRO LOKALIZACI ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Zařízení  občanského  vybavení  se  budou  rozvíjet  v závislosti  na  skutečných  potřebách
obyvatelstva v souladu s dosaženým stupněm hospodářského a sociálního rozvoje. 

Pro zastoupení složek (druhovost) a dimenzování (kapacity zařízení) základní i vyšší občanské
vybavenosti v prostoru a čase budou vedle ekonomických limitů určující demografické údaje:

 počet obsluhovaných obyvatel: 
 velikost  -  vývoj počtu trvale bydlících obyvatel  a uživatelů územích částí  i  celé

obce
 velikost  spádového  území  centra  osídlení  (vztahy  obcí,  sídel  a  jejich  částí

realizované docházkou či dojížďkou za určitými druhy vybavenosti a služeb) 
 struktura obyvatelstva a uživatelů území: 

 vzdělanost, věková struktura v populačních vlnách apod.
 limitní časové hranice lokalizace zařízení ve smyslu optimální dostupnosti:

 do 15 minut:  mateřské školy a základní  školy pro I.  stupeň,  základní  prodejny
potravin,  prodejny  novin  a  časopisů,  sběrny  prádelen  a  čistíren,  základní
stravování, pobočky finančního ústavu, holičství a kadeřnictví aj.

 do 30 minut:  základní školy II.  stupně, nepotravinářské prodejny, kulturní domy,
kina,  specializované  opravny,  kryté  plavecké  bazény,  jazykové  školy,  základní
umělecké školy aj.

 do 45 minut:  gymnázia a střední školy, divadla, specializovaná kulturní zařízení,
půjčovny, advokátní a jiné poradny, zimní stadiony aj.

Dimenzování kapacit se odvozuje z velikosti spádových obvodů buď přímo (na základě rozboru
potřeb z místních průzkumů) nebo nepřímo (z maloobchodních obratů, tržeb, návštěvnosti apod.).
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SCHÉMA CENTER OB¨ANSKÉHO VYBAVEN˝

FRÝDLANT

ODÙVODNÌN˝ ÚZEMN˝HO PL`NU
N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE

SEVERKA

SCHÉMA

LEGENDA

Popis

Frýdlant

u Frýdlantu
Albrechtice 

HRANICE ØE�ENÉHO ÚZEM˝

HRANICE KATASTR`LN˝CH ÚZEM˝

KATASTR`LN˝ ÚZEM˝ - POPIS

SILNICE I.TØ˝DY - REZERVA

SILNICE II. TØ˝DY - REZERVA

MÌSTSKÉ CENTRUM 

LOK`LN˝ CENTRUM VENKOVSKÉ ¨`STI

VAZBY MEZI CENTRY

IZOCHRONA - 15 min 

IZOCHRONA - 10 min 

PLOCHY VODN˝ A VODOHOSPOD`ØSKÉ

PLOCHY LESN˝

PLOCHY PØ˝RODN˝

SILNICE II.TØ˝DY - STAV

SILNICE II.TØ˝DY - N`VRH

SILNICE I.TØ˝DY - STAV 

SILNICE I.TØ˝DY - N`VRH 
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Zastoupení složek (druhovost) občanského vybavení na úrovni rozlišení v ÚP

Výčet  složek (druhů)  občanského vybavení  je  velmi  obsáhlý  a neustále  se vyvíjí  v  souvislosti
s novými  potřebami  společnosti.  Dle  stupně  nepostradatelnosti  se  dále  rozlišuje  vybavenost
základní  (potřebná  denně  pro  každého)  a  vyšší  (navyšující  úroveň,  standard  a  kvalitu  života
obyvatel). Z výše uvedených důvodů a s ohledem na flexibilitu využitelnost ploch se v ÚP rozlišují
kategorie občanského vybavení,  odlišné charakterem poskytovaných služeb a nároků na jejich
zajištění: 

 občanské vybavení: zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu,
zdravotní  služby,  kulturu,  veřejnou  správu,  ochranu obyvatelstva,  obchodní  prodej,
ubytování, stravování, služby, věda a výzkum, lázeňství,

 občanské  vybavení  –  sport  a  rekreace: zařízení  pro  koncentrovanou  lokalizací
rozmanitých sportovních a sportovně rekreačních činností městského a nadmístního
významu v areálech pro denní rekreaci obyvatel města i cestovní ruch,

 občanské vybavení – hřbitovy: zařízení pro lokalizací pietních činností s parkovými
úpravami v kombinaci s pohřebišti různých druhů.

Na  úrovni  zajištěnosti  území  obce  občanským  vybavením  sleduje  urbanistická  koncepce  ÚP
různorodost, územní vyváženost a dostupnost:

 respektuje stabilizovaná a vyhovující zařízení, 
 vymezuje lokalizaci rámcově specifikovaných rozvojových ploch zejména pro složky

občanského  vybavení,  jejichž  existence je  pro  úlohu města  –  významného centra
osídlení a střediska rekreace a cestovního ruchu nezbytná nebo je charakteristická
speciálními  plošnými  a  provozními  nároky  nebo  lze  předpokládat,  že  v  souvislosti
s obecně přijatými trendy bude vyžadována.

Pro rozvoj občanského vybavení budou sloužit: 
 stávající  i  navržené plochy občanského vybavení,  občanského vybavení  – sport  a

rekreace a  občanského vybavení – hřbitovy
 objekty a zařízení na plochách smíšených obytných centrálních,
 objekty a zařízení na plochách smíšených aktivit,
 přípustné a podmíněně přípustné objekty a zařízení na dalších plochách s rozdílným

způsobem využití.

Konkrétní  záměry  budou  zajišťovány  na  vymezených  plochách  v souvislosti  s vývojem  potřeb
jednotlivých složek občanské vybavenosti a v souladu s regulačními podmínkami ÚP.

Za  účelem  rozvoje  harmonického  polyfunkčního  města  v  optimální  dostupnosti  občanského
vybavení ze všech částí města se zajišťují územní podmínky pro rozvoj :

 městského centra s vybaveností  celoměstského i nadměstského významu,
 podružných městských center, 
 lokálních center s vybaveností příměstských částí obce. 

Lokalizace  městského  centra,  podružných  městských  center  a  lokálních  center  je  založena
na existující struktuře zástavby s předmětnými funkcemi, která se rozšiřuje dle předpokládaných
rozvojových potřeb jednotlivých částí obce.

I.4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

I.3.4.1 STÁVAJÍCÍ STAV

Za  veřejná  prostranství  jsou  v souladu  s §34  zákona  č. 128/2000 Sb.,  o obcích  považována
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
V ÚP  je  kostra  veřejných  prostranství  tvořena  zejména  plochami  veřejných  prostranství  –
komunikace, které v sobě zahrnují komunikace místní obslužné, komunikace ostatní i komunikace
pěší, dále pak plochami veřejných prostranství – zeleň, které představují zejména plochy veřejně
přístupné plochy zeleně i plochy parkově upravené.
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I.3.4.2 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHŮ

V rámci ploch veřejných prostranství – komunikace jsou navrženy především místní komunikace
nutné  pro  obsluhu  navržených  zastavitelných  ploch.  Pro  veřejná  prostranství  dle  §7,  odst.2
vyhlášky č. 501/2006 Sb. nejsou vymezeny samostatné plochy, tato veřejná prostranství budou
součástí dotčených zastavitelných ploch přičemž jejich konkrétní umístění bude řešeno na základě
podrobnějších informací  v  rámci  územních studií,  jejíž  zpracování  podmiňuje  využití  některých
ploch.

Veřejná  prostranství  mohou  vznikat  dle  místních  podmínek  i  na jiných  plochách  s rozdílným
způsobem využití v souladu s regulativy jednotlivých ploch, neboť vznik veřejných prostranství je
pro obec žádoucí.

Postupnou  revitalizaci  stávajících  veřejných  prostranství  a  doplňováním  nových  veřejných
prostranství v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití s cílem:

 zastavit ubývání veřejného městského prostoru,
 vytvářet  územní  podmínky  pro  harmonický  soulad  motorové,  bezmotorové  i  pěší

dopravy v kvalitním prostředí s přiměřeným uplatněním zeleně,
 zajistit prostupnost městské krajiny, 
 vytvářet územní podmínky pro podporu programu mobility.

Prostřednictvím územních studií,  stanovených v ÚP Frýdlant pro vybrané zastavitelné plochy a
jejich soubory řešit:

 rozšíření  založené  struktury  veřejných  prostranství  -  komunikace  na  rozvojových
plochách  pro  zajištění  dostupnosti  všech  pozemků  uvnitř  vymezených  ploch
s rozdílným způsobem využití,

 rozšíření výměry a potenciálu veřejných prostranství - zeleň pro zajištění podmínek
denní rekreace trvalých obyvatel a dalších uživatelů území.

I.4.5 BEZPEČNOST

LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Problematiku zvláštních zájmů mimo Armádu ČR (civilní ochrana, integrovaný záchranný systém
…) řeší kromě obecné legislativy několik zvláštních zákonů a podzákonných předpisů, přijatých
v několika  posledních  letech.  Jedná  se  zejména  o  Zákon  č.  239/2000  Sb.  o  integrovaném
záchranném systému, Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, Zákon č. 12/2002 Sb. o státní
pomoci při obnově území aj. v platném znění a navazující vyhlášky.

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby
civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany řeší Vyhláška MV č.380/2002 Sb.
Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se uplatňují jako požadavky civilní ochrany
vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů v rozsahu, který odpovídá charakteru území a
druhu územně plánovací dokumentace.

Havarijní  plán je  účelový  dokument  představující  souhrn  opatření  k provádění  záchranných a
likvidačních  prací  k odvrácení  nebo  omezení  bezprostředního  působení  ohrožení  vzniklých
mimořádnou událostí a k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. 

Obsahem havarijního plánu jsou údaje informačního a operačního charakteru, plány konkrétních
činností, mapy, schémata rozmístění sil a prostředků, způsoby jejich nasazení a zásady účinného
provádění záchranných prací a likvidačních prací.

Krizový plán kraje je souhrnný plánovací dokument, kterým orgány krizového řízení plánují ve své
věcné  a  územní  působnosti  opatření  a  postupy pro  případ vzniku  krizových  situací  na území
Libereckého kraje, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky. Krizovou situací se
rozumí mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické
infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav
ohrožení státu (dále jen „krizový stav“)
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OBJEKTY NEBO ZAŘÍZENÍ ZAŘAZENÉ DO SKUPINY A NEBO B S UMÍSTĚNÝMI
NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI

Dle údajů KÚLK se na území města Frýdlant se nevyskytuje.

OBJEKT DŮLEŽITÝ PRO OBRANU STÁTU VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Stanoviska a vyjádření Armády ČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR – komunikační
rádiová zařízení  umístěná převážně ve vrcholových polohách hor.  Pro území obce Frýdlant  je
klíčový Lysý vrch u Frýdlantu – těsně za hranicí katastrálního území Albrechtice u Frýdlantu (WGS
84); souřadnice  jsou N 50°51´54,54´´, E 15°00´12,54´´, resp. N 50°51´53,87´´, E 15°00´16,06´´.
Ochranné pásmo tvoří kruh o poloměru 3 km a zasahuje na správní území města Frýdlantu.

Jiné objekty důležité pro obranu státu nejsou dle stanoviska Oddělení krizového řízení Krajského
úřadu Libereckého kraje na území obce lokalizovány.

Regionální  úřad  Centra  vojenské  dopravy  požaduje  respektovat  územní  ochranu  důležitých
komunikací,  zejména  silnice  I/13.  Územní  plán  navrhuje  změnu  trasy  silnice  I/13  ve  dvou
variantních koridorech, oba jsou trasovány východně od města Frýdlantu a z hlediska bezpečnosti
a vojenské dopravy je jejich přínosem možnost realizace silnice I/13 nad hladnou tisícileté vody.

VYMEZENÉ ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Údaje z Havarijního a Krizového plánu Libereckého kraje,  Výpisu z HP LK pro ORP Frýdlant,
VUSS Pardubice. Na území města Frýdlant se nevyskytují.

OBJEKT CIVILNÍ OCHRANY
Tab.: Přijímací střediska na území města Frýdlant

č.p. Organizace Zařízení Poznámka

344 ZŠ Husova Zajištění evakuace evakuační a přijímací středisko

Zdroj: Havarijní plán LK 2012, údaje o území KÚLK, 2007

CIVILNÍ OCHRANA – hlavní zásady a potřeby

Je třeba respektovat opatření,  vyplývající  z následujících mimořádných a krizových situací (viz
výstupy  z Havarijního  a  Krizového  plánu  kraje  a  Havarijního  plánu  ORP  Frýdlant,  kde  jsou
rozpracovány v jednotlivých Operačních plánech, resp. Plánech konkrétních činností – viz výše): 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Největší riziko se koncentruje do urbanizovaných a hustěji zalidněných území obce a do údolní
nivy řeky Smědé, která mohou být zasažena povodní.

Seznam navržených přijímacích středisek, evakuačních tras v obvodu města Frýdlant je uveden
v přílohách C-6 Havarijního plánu kraje a v tabulce č. II.B.9.3.a. Evakuační trasy je nutné stanovit
nebo  upřesnit  nejpozději  při  vyhlášení  evakuace  obyvatelstva  z evakuovaného  prostoru.
Pro ubytování  evakuovaných  osob  lze  využít  kromě  objektů  základní  občanské  vybavenosti
(základní školy s tělocvičnami a stravovnami) zejména lůžkových kapacit rekreačních zařízení.

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území

Na území obce nejsou koncentrovány ve větším rozsahu rizikové výroby (např. rafinérie, výroba
explozivních látek, hořlavin a jiných nebezpečných chemických produktů). Přesto jsou však tyto
látky v regionu skladovány a používány. Seznam potenciálních rizik je součástí Havarijního plánu
kraje a ORP; namátkou jmenujme skladovací kapacity pohonných hmot nebo zásobníky čpavku
(např. zimní stadion Frýdlant).

Riziko představují rovněž možné výbuchy plynu (na území obce Frýdlant byla provedena plošná
plynofikace).
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Ochrana území před povodněmi

V posledních letech nabývá  na významu problematika  ochrany území  před povodněmi.  Velké
povodně na území ČR v letech 1997 a 2002, lokální povodně 2007 a zejména ničivé povodně na
Frýdlantsku a Liberecku v srpnu 2010 vyvolaly tlak na zkvalitnění preventivních opatření a zlepšení
monitoringu a informačního systému.

Z hlediska povodní  představuje největší  riziko řeka Smědá; dopady povodně přesahují  hranice
kraje i  státu. Co se týče regulace a úpravy toku, koryta v menších městech jsou dimenzována
pouze na Q10 (10-letou vodu), s výjimkou Frýdlantu (Q50). Při příchodu „1000-leté vody“ jako při
posledních povodních ze srpna 2010 je však regulace na Q50 neúčinná.

Je třeba průběžně aktualizovat povodňový plán obcí, resp. zpracovat nový povodňový plán na 100-
a víceletou vodu, digitalizovat mapové podklady a umožnit modelování průběhu povodňových vln a
jejich  dopadů  na  ohrožená  území.  Zpracované  Plány  povodí  umožní  lépe  modelovat  průběh
povodní a předpovídat chování vodního živlu v různých situacích.

V tomto kontextu jsou územním plánem navržena některá protipovodňová opatření, jedná se o dva
suché  poldry,  jejichž  význam  je  spíše  lokální.  Předpokládá  se  v  souladu  s  Koncepcí
protipovodňové ochrany Libereckého kraje zvýšení nábřežních zdí koryta řeky Smědé v centru
města tak, aby koryto bylo dimenzováno na průtok Q100 (v současné době je dimenzováno na
Q50).  Návrh protipovodňové štoly,  která by mohla odvést část  případné povodňové vlny mimo
centrum města Frýdlantu, na řece Smědé, jenž byl zpracovatelem navržen v konceptu ÚP, musel
být z návrhu ÚP vypuštěn, nebyl v souladu s Koncepcí protipovodňové ochrany Libereckého kraje. 

Ochrana území před sesuvy půd a skal

Specifikem Frýdlantska jsou přeshraniční rizika sesuvů (halda dolu Turów) na polském území při
hranici s ČR. Při velkých deštích dochází ke splachům jílovitých hornin z hald přes státní hranice
na  území  českých  obcí  Višňová  a  Kunratice.  Města  Frýdlant  se  toto  riziko  přímo  nedotýká.
Povrchová těžba lignitu má však negativní dopady na pokles hladiny spodních vod na celém území
Frýdlantska.

Integrovaný záchranný systém

Problematika Integrovaného záchranného systému (koordinovaný postup jeho složek při přípravě
na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací) a krizového řízení jsou
podrobně řešeny v Havarijním a Krizovém plánu Libereckého kraje. 

OBJEKT POŽÁRNÍ OCHRANY
Na území města  Frýdlant  působí  1  jednotka sboru  dobrovolných hasičů  – Frýdlant  se  sídlem
Frýdlant a Větrov.

Tab.: Jednotky požární ochrany na území města Frýdlant

Název jednotky požární ochrany Kategorie Adresa

Frýdlant JSDH II/1 + III/1 Okružní 1378, Dlouhá 3273, Větrov

Zdroj: Nařízení Libereckého kraje 2/2007 

Profesionální požární stanice HZS LK je umístěna v sousední Raspenavě.

OBJEKT DŮLEŽITÝ PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ POLICIE ČR
Policie ČR požaduje respektovat ochranu nemovitostí a zařízení dle seznamu, který je součástí
stanovisek  Správy  Severočeského  kraje  z 3.7.2007,  resp.  MV  z 25.6.  a  10.7.2007.  Jedná  se
o budovy OŘ PČR Liberec na území města Frýdlant, elektronická komunikační zařízení včetně
ochranných pásem, telekomunikační vedení, mikrovlnné spoje aj.

Na území města Frýdlant  se vyskytuje jeden objekt  Policie  ČR,  jedná se o Obvodní  oddělení
Frýdlant v roce 2010 přestěhované z náměstí TGM do ulice Úzké č.p. 1259. Tento objekt je v ÚP
respektován.

60 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Frýdlant I – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Tab.:  Zařízení Policie ČR – ostatní

zařízení adresa

Frýdlant – obvodní oddělení Úzká 1259, 464 01 Frýdlant

Zdroj: Policie ČR, www.policie.cz, terénní šetření 

OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE
Ve městě Frýdlant od dubna 2012 funguje  Městská policie Liberec se služebnou na náměstí
T.G. Masaryka 99. Městská policie vykonává činnost dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
ve znění pozdějších předpisů. Tento objekt je v ÚP respektován.

RIZIKA OHROŽENÍ

V Havarijním plánu LK a Výpisu z HP LK pro ORP Frýdlant je zpracována analýza rizik na základě
kategorizace  událostí  podle  stupňů  poplachu  vyhlášky  MV  č.328/2001  Sb.,  o  některých
podrobnostech zabezpečení IZS:

 první stupeň – mimořádná událost ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo
část, jednotlivé dopravní prostředky osobní nebo nákladní dopravy nebo plochy území
do 500 m2, záchranné a likvidační práce provádí základní složky IZS, které není nutno
při společném zásahu nepřetržitě koordinovat,

 druhý stupeň – mimořádná událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak jeden objekt
nebo část, jednotlivé dopravní prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat
nebo plochy území do 10 000 m2, záchranné a likvidační práce provádí základní a
ostatní složky IZS z kraje nebo okresu, nebo je nutné nepřetržitě koordinovat složky
velitelem zásahu při společném zásahu,

 třetí stupeň – mimořádná událost ohrožuje více jak 100 a nejvýše 1 000 osob, část
obce  nebo  areálu  podniku,  soupravy  železniční  přepravy,  několik  chovů
hospodářských zvířat,  plochy území do 1 km2,  povodí  řek,  produktovody nebo jde
o hromadnou havárii v silniční dopravě; záchranné a likvidační práce provádí základní
a  ostatní  složky  nebo  se  využívají  síly  a  prostředky  z jiných  krajů  a  je  nutná
koordinace velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu,

 zvláštní stupeň poplachu – mimořádná událost ohrožuje více jak 1 000 osob, celé
obce nebo plochy území nad 1 km2; záchranné a likvidační práce provádí základní a
ostatní  složky včetně užití  sil  a prostředků z jiných krajů,  případně je nutné využít
hospodářská  opatření,  vojenské  útvary  a  vojenská  zařízení  ozbrojených  sil  ČR,
společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni.

Co se týče druhu rizik,  jedná se o ohrožení  způsobené přírodními vlivy (sesuvy,  poddolovaná
území, povodně...), ohrožení způsobené civilizačními vlivy (nebezpečné škodliviny, velké požáry,
výbuchy, radioaktivní látky, letecká neštěstí, pády střech, veterinární rizika aj.). 

Výsledky analýzy rizik jsou zpracované podle výše uvedených jednotlivých stupňů. Na základě
tohoto  hodnocení  byla  pro havarijní  plánování  vytipována rizika,  které  je  možné řešit  silami  a
prostředky určenými pro správní obvod obce s rozšířenou působností – první a druhý stupeň. 

Mimořádné události, které svým rozsahem a dopadem vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního
stupně poplachu a pro jejich řešení je nutné využít síly a prostředky kraje, jsou řešeny v Havarijním
plánu Libereckého kraje. Mimořádné události, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový
stav, řeší Krizový plán Libereckého kraje.
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Zóny ohrožení čerpacích stanic se zásobníky PHM a LPG a rozvodů plynu: 
 1.  Zásobníky  PHM:  Největší  riziko  výbuchu  (požáru)  hrozí  při  přečerpávání

pohonných hmot z cisterny do zásobníků. Možné ohrožení se předpokládá v okruhu
100 m.

 2.  Zásobníky  LPG:  Nejvyšší  riziko  (požáru)  hrozí  při  přečerpávání  LPG z cisterny
do zásobníků. Zóna ohrožení se předpokládá v okruhu 200 m.

 3.  Hlavní  rozvod  plynu:  Analýzou  bylo  zjištěno  že  liniový  zdroj  rizika  –  plynovod
ovlivňuje velikost zóny havarijního plánování 2R = 50m.

VÝSLEDKY ANALÝZY RIZIK - STANOVENÍ OHROŽENÍ PRO ÚZEMÍ OBCE FRÝDLANT:

Mimořádné události neuvažované (0.)
 Zvláštní povodeň
 Sesuvy půdy
 Epizootie
 Havárie v letecké dopravě

Mimořádné události zařazené do prvního stupně (1.)
 Zemětřesení
 Propad zemských dutin
 Únik radioaktivních látek
 Únik ropných produktů

Mimořádné události zařazené do druhého stupně (2.)
 Přirozená povodeň
 Větrná smršť
 Přívalový déšť
 Námrazy a náledí
 Epidemie
 Výbuch par a plynu
 Požár kapalných a plynných látek
 Únik toxických látek
 Poruchy v zásobování vodou
 Poruchy v zásobování plynem
 Poruchy v zásobování teplem

Mimořádné události zařazené do třetího stupně (3.)
 Přírodní požáry
 Havárie v silniční dopravě
 Havárie železniční dopravě
 Poruchy v zásobování elektřinou

Mimořádné události zařazené do zvláštního stupně (4.)
 Sněhová kalamita

Zdroj: Havarijní plán Libereckého kraje, 2012

Z přijaté analýzy rizik  je  nutné stanovit  úkoly  pro  zabezpečení  připravenosti  správního obvodu
obecního úřadu obce s rozšířenou působností na uvedené mimořádné události. 

Pokud nejsou pro mimořádné události typu  povodeň zpracovány povodňové plány1,  zabezpečí
obec  jejich  zpracování,  případně  dopracování.  Součástí  povodňových  plánů  musí  být  plán
evakuace z postiženého území. 

1 zákon č. 254/2001 Sb.,vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
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Pro subjekty, které jsou vyhodnoceny jako nebezpečné pro své okolí tím, že skladují, používají
nebo vyrábějí látky nebo přípravky, které jsou zařazeny na základě svých vlastností do seznamu
dosud klasifikovaných nebezpečných látek a přípravků uvedených v příloze č.1 k Nařízení vlády
25/1999 Sb., vypracuje obec v součinnosti s HZS LK – územním odborem a provozovatelem kartu
ohrožujícího subjektu.

Pro události zařazené do III. a IV. kategorie, mimo povodně zpracovává HZS LK postup řešení
mimořádné  události  (součást  Havarijního  plánu  Libereckého  kraje).  K zabezpečení  koordinace
záchranných a  likvidačních prací  bude zpracovaný postup projednán a  zapracován do Výpisu
z havarijního plánu LK pro ORP.

Obce s rozšířenou působností  zabezpečí  rozpracování  mimořádných událostí,  ke kterým může
dojít na území obcí v jejím správním obvodu2. 

Pro řešení havárií a mimořádných situací jsou zpracovány Plány konkrétních činností:
 Plán vyrozumění
 Traumatologický plán
 Plán varování obyvatelstva
 Plán ukrytí obyvatelstva
 Plán individuální ochrany
 Plán evakuace obyvatelstva
 Plán nouzového přežití
 Plán monitorování
 Pohotovostní plán veterinárních opatření
 Plán veřejného pořádku a bezpečnosti
 Plán ochrany kulturních památek
 Plán hygienických a protiepidemických opatření
 Plán komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky
 Plán odstranění odpadů
 Plán zacházení se zemřelými osobami

Tyto plány jsou součástí Havarijního plánu LK a výpisu z HP LK pro ORP a řeší konkrétní úkoly
jednotlivých složek IZS. Krizové situace mohou vzniknout rovněž při rozsáhlém přerušení dodávek
médií (elektrické energie, zemního plynu, centrálního tepla, vody ...). 

Objekty lehkého opevnění vzor 37 – řopíky

V jižní části řešeného území západně od Albrechtic byla v letech 1937 – 1938 vybudována dle
zákona č. 63/1935 Sb. linie (místy dvojitá) objektů lehkého opevnění, tzv. řopíků. Jedná se o oblast
„II. armádní sbor severovýchodní Čechy“, úseky J2 Raspenava (Oldřichov) a K1 Mníšek, jejichž
rozhraní  leží  na Kančím vrchu.  Do  zastavěného  území  linie  zasahuje  pouze  ve  Filipově  (jižní
výběžek k.ú. Albrechtice u Frýdlantu). 

V současné době nejsou tyto objekty využívány pro obranu státu, nicméně dle vyjádření VUSS
Pardubice  je  třeba  tyto  objekty respektovat,  vč.  příjezdových  komunikací.  Veškerá  konkrétní
územní a stavební činnost v okruhu 50 m od objektů musí být projednána s VUSS Pardubice,
která je oprávněna vydat závazné stanovisko.

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI

Spádové území obce Frýdlant je díky orografické bariéře Jizerských hor odděleno od vnitrozemí České
republiky  a  ostatních  částí  Libereckého kraje,  včetně  jeho  centrální  části.  Toto  specifikum s sebou
přináší  rizika  možného  přerušení  silničního  či  železničního  spojení  s páteřními  dopravními  tahy.
Klíčovou  spojnicí  je  komunikace  I/13,  která  je  v zimním  období  v úseku  Mníšek  –  Albrechtice  –
Dětřichov velmi zranitelná (nárazový vítr, sněhová kalamita, závěje). Složitá situace bývá i na druhé
spojnici s vnitrozemím ČR, tj. na komunikaci III/2904 (krizový úsek Oldřichov v Hájích – Raspenava).

2 § 15 zákona 239/2000 Sb., o IZS a změně některých zákonu ve znění pozdějších předpisů
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Důležitou dopravní tepnou je rovněž železniční trať 037 Liberec – Frýdlant – Černousy; krizovým
místem je tunelový úsek mezi Oldřichovem v Hájích a Raspenavou. Tyto dopravní tahy společně
s vedením VVN 110 kV a dalšími páteřními liniemi technické infrastruktury (např. VTL plynovod
200  mm  Chrastava  –  Frýdlant  –  Nové  Město  pod  Smrkem)  mohou  být  potenciálním  terčem
teroristických útoků. Riziko představují i systémy zásobování vodou; místní zdroje nejsou vydatné
a v období dlouhotrvajícího sucha mohou nastat výpadky v zásobování (v dlouhodobém horizontu
existují  plány  na  realizaci  vodovodního  přivaděče  z vodního  díla  Josefův  Důl  na  území  obcí
Frýdlantské vodárenské společnosti).

Specifikem  území  celého  Frýdlantského  výběžku  jsou  časté  povodně,  které  postihují  povodí
Smědé (zejména oblast podél horního a středního toku).  Katastrofální povodně ze srpna 2010
ukázaly zranitelnost záplavových území v povodí Smědé i na území vlastní obce Frýdlant, kde jsou
provedena regulační opatření na 50-letou vodu (viz Povodňový plán ORP Frýdlant).

I.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Definice: Krajina je  geografický a ekologický pojem,  který  vědeckým způsobem popisuje  vybranou část  zemského
povrchu s typickou kombinaci přírodních a kulturních prvků a charakteristickou scenerii. K základním složkám
krajiny patří reliéf,  půda, vodstvo, klima, vegetační pokryv, zvířena a člověk. Řešené území náleží do tzv.
„kulturní krajiny“.

I.5.1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU CELKOVÉ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ 
KRAJINY

I.5.1.1 ZÁKLADNÍ KRAJINÁŘSKÉ ČLENĚNÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Bioregionální členění:

Dle  biogeografického  členění  ČR (Culek,  1994)  náleží  řešené  území  do  biogeografické
podprovincie  Hercynské,  v  rámci  které  jsou  zde  vymezeny  bioregiony, které  jsou  tvořeny
jednotlivými biochorami (bližší údaje viz předchozí stupeň ÚP Průzkumy a rozbory): 

 bioregion 1.56 - Žitavský, biochory 3PI, 4BR, 4BN, 4UR, 4Do,
 bioregion 1.67 - Jizerský, biochory 4SS, 4SR, 4PR, 5HS a 5HR.

Krajinná typologie:

Dle  „Typologie české krajiny  (Löw a spol.,  s.r.o.,  MŽP)“ je zdejší krajina členěna na jednotlivá
teritoria, kde 1. místo kódu = hledisko osídlení, 2. místo = převažující způsob využití, 3. místo = typ
reliéfu. V řešeném území jsou zastoupeny rámcové krajinné typy 3M2, 3M15, 5M1 a 6L15, kde
označení znamená:

 z hlediska osídlení (1. místo kódu):
 3 vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica
 5 pozdně středověká sídelní krajina Hercynica
 6 novověká sídelní krajina Hercynica

 z hlediska způsobů využití (2. místo kódu):
 L lesní krajina
 M lesozemědělská krajina

 z hlediska reliéfu (3. místo kódu):
 2 krajina vrchovin Hercynica
 13 krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů 
 15 krajina zaříznutých údolí

 z hlediska význačnosti patří JZ výběžek zdejší krajiny k tzv. význačným krajinným
typům: 
 krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů (5M13 - pozdně středověká

sídelní krajina Hercynica, krajina lesozemědělská). 
 ostatní krajina (krajinné typy 3M2, 3M15 a 6L15) náleží k tzv. běžným krajinným

typům.
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Základní krajinné typy dle způsobů využití:

- lesní krajiny (L) – krajinný typ obecně tvořený zejména vybranými funkčními „plochami lesními“
a „plochami přírodními“:

možná 
ohrožení

zábory PUPFL v souvislosti s investiční výstavbou všeho druhu, z krajinářského hlediska zástavba a 
necitlivé umísťování obnovných prvků na horizontech a v blízkosti krajinných dominant, extrémní 
zatěžování lesů rekreačně sportovními aktivitami

rámcové 
zásady 
využívání

 hospodařit v lesích za dodržování podmínek pro udržitelný rozvoj s cílem udržení přírodních hodnot
 obnovu lesů cílit na navyšování druhové a prostorové diverzity a stability, v lokalitách zájmů ochrany 

přírody důsledně dle stanovištních podmínek
 vytvářet podmínky pro využívání vymezeného prostoru pro obyvatele a návštěvníky v souladu 

s principy udržitelného rozvoje
 úroveň a intenzitu mysliveckého hospodaření podmínit úživností stanovišť

činnosti 
přípustné

 činnosti a hospodaření využívající půdní fond v harmonii s ostatními funkcemi, případné vědecké a 
výchovné aktivity

 přírodní, lesní (vodní) hospodaření
 územně a druhově diferencovaná rekreace a cestovní ruch, činnosti nenarušující podmínky 

udržitelného rozvoje a zájmy obecné i zvláštní ochrany přírody – pro činnosti jsou limitující podmínky 
ochrany přírody a krajiny stanovené orgánem ochrany přírody a krajiny

činnosti 
podmínečně 
přípustné

účelová urbanizace vedoucí k zajištění určujících funkcí, zejména lesnické činnosti vč. vodního 
hospodářství, myslivosti, ochrany přírody

činnosti 
nepřípustné

činnosti vedoucí k výraznému omezení určujících funkcí a krajinných hodnot a narušující podmínky 
udržitelného rozvoje, jakákoliv urbanizace a činnosti v rozporu s oborovými a legislativními předpisy

-  lesozemědělské krajiny (M) – krajinný typ obecně tvořený mozaikou funkcí  zejména „ploch
lesních“, „ploch přírodních“, s ostatními plochami tvořícími okraje i části souvislejší zástavby:

možná 
ohrožení

zástavba mimo zastavěná a zastavitelná území vyžadující plošné požadavky na ZPF a PUPFL, necitlivé 
způsoby zástavby vč. krajinně cizorodých, nadměrných a architektonicky nevhodných prvků vč. vnášení 
nových umělých krajinných dominant, zanedbávání ploch a probíhající sukcese na pozemcích 
nevyužívaných a opuštěných, nerespektování zájmů ochrany přírody a krajiny

rámcové 
zásady 
využívání

 využívat půdní fond za dodržování podmínek udržitelného rozvoje
 zachovávat a obnovovat harmonický vztah sídel a volné krajiny, a to přírodních i urbanistických 

hodnot
 novou zástavbu situovat přednostně do zastavěných a zastavitelných území obcí
 posuzovat vliv významných staveb na krajinný ráz
 chránit významné prvky vzrostlé nelesní zeleně v sídlech i ve volné krajině
 udržovat volnou krajinu tradičními i netradičními formami využívání
 důsledně chránit a využívat lokality v zájmech ochrany přírody a krajiny

činnosti 
přípustné

 činnosti hospodaření využívající půdní fond v harmonii s ostatními funkcemi, případné vědecké a 
výchovné aktivity přírodní, 

 zemědělské, lesní a vodní hospodaření, rekreace a cestovní ruch, činnosti nenarušující podmínky 
udržitelného rozvoje – pro činnosti jsou limitující podmínky ochrany přírody a krajiny stanovené 
orgánem ochrany přírody a krajiny, v urbanizovaných částech v souladu s ÚPD s ohledem na ostatní 
limitující skutečnosti vyplývající ze zákonných ustanovení 

činnosti 
podmínečně 
přípustné

urbanizace vedoucí k zajištění určujících funkcí, zejména zemědělské a lesnické činnosti vč. vodního 
hospodářství, v urbanizovaných částech činnosti v souladu s ÚPD s ohledem na ostatní limitující 
skutečnosti vyplývající ze zákonných ustanovení

činnosti 
nepřípustné

činnosti vedoucí k výraznému omezení určujících funkcí a krajinných hodnot a narušující podmínky 
udržitelného rozvoje, nekoncepční a nekoordinované zásahy do krajinné nelesní zeleně, urbanizace 
v rozporu s oborovými a legislativními předpisy

Pozn.: - výše formulované rámcové zásady jsou blíže konkretizovány v návrzích pro jednotky krajinného rázu
- pro vyhodnocení krajinářských hodnot řešeného území byl využit mj. i koeficient ekologické stability (KES) -
viz kap. ÚSES
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SCHÉMA Z`KLADN˝ KRAJINNÉ  TYPOLOGIE A KRAJINNÉ VÝZNA¨NOSTI
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5M13

6L15

3M2

3M15

N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE

SEVERKA

SCHÉMA

LEGENDA

Popis

Stav   

VÝZNA¨NÝ KRAJINNÝ TYP

LESOZEMÌDÌLSK` KRAJINA

LESN˝ KRAJINA

KATASTR`LN˝ ÚZEM˝ - POPIS

HRANICE KATASTR`LN˝CH ÚZEM˝

HRANICE ØE�ENÉHO ÚZEM˝

6L15  - NovovìkÆ sídelní krajina Hercynica, krajina lesní, krajina załíznutých œdolí

            krajina załíznutých œdolí

5M15 - Pozdnì stłedovìkÆ sídelní krajina Hercynica, krajina lesozemìdìlskÆ, 

            krajina výrazných svahø a skalnatých horských hłbetø

3M13 - Vrcholnì stłedovìkÆ sídelní krajina Hercynica, krajina lesozemìdìlskÆ, 

            krajina vrchovin Hercynica

3M2   - Vrcholnì stłedovìkÆ sídelní krajina Hercynica, krajina lesozemìdìlskÆ, 

Frýdlant

u Frýdlantu
Albrechtice 
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I.5.1.2 VYMEZENÍ OBLASTÍ (OKR), PODOBLASTÍ (POKR) A MÍST KRAJINNÉHO 
RÁZU (MKR)

Definice: „Krajinný ráz“, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před  činností  snižující  jeho  estetickou  a  přírodní  hodnotu.  Zásahy  do  krajinného rázu,  zejména
umisťování  a  povolování  staveb,  mohou  být  prováděny  pouze  s  ohledem  na  zachování  významných
krajinných  prvků,  zvláště  chráněných  území,  kulturních  dominant  krajiny,  harmonické  měřítko  a  vztahy
v krajině.“
Oblast krajinného rázu: „Území se stejným či velmi podobným souborem typických znaků, odrážejících jeho
stav a vývoj. Krajinný ráz je dán určitou typickou kombinací přírodních, kulturních a historických charakteristik
oblasti krajinného rázu, které jsou lidmi vnímány jako její typické znaky, které pro ně určitý prostor identifikují a
vytváří jeho obraz.“
Místo krajinného rázu je „individuální, většinou pohledově související krajinný prostor – území, které může
být pohledově dotčeno realizací určitého záměru“.
Evropská  úmluva  o  krajině:  „Krajina  znamená  část  území,  tak,  jak  je  vnímána  obyvatelstvem,  a  jejíž
charakter je výsledkem činnosti  a vzájemného působení přírodních nebo lidských faktorů. Ochrana krajiny
znamená  činnosti  směřující  k  zachování  a  udržení  význačných  nebo  charakteristických  rysů  krajiny,
odůvodněné její dědičnou hodnotou, vyplývající z její přírodní konfigurace nebo z lidské činnosti.“

Vymezení  významově  „vyšších“  jednotek  krajinného  rázu  (OKR  a  POKR)  je  provedeno
upřesněním dle nadřazené dokumentace „ZÚR LK (SAUL, 2011)“, podkladové dokumentace ÚAP
ORP  Frýdlant  a  „Studie  Preventivní  hodnocení  krajinného  rázu  území  CHKO  Jizerské  hory
(Brychtová, 2008), vymezení MKR je návrhem zpracovatele ÚP. 

Hranice jednotek krajinného rázu většinou nekorespondují s administrativními hranicemi (CHKO,
katastrálními územími, ani hranicemi obcí a měst), neboť krajina je obecně i historicky utvářena
bez ohledu na ně, vymezení jednotek krajinného rázu je provedeno v kontextu řešeného území
s konfrontací a návaznostmi na krajinářské členění v sousedících územích. Základním kritériem
vymezení jednotek krajinného rázu je reliéf terénu a způsoby využívání a krajinná typologie. 

Řešené  území  má historicky utvořený  a  zachovalý  krajinný  prostor  s  množstvím přírodních  a
přírodě blízkých krajinně dominantních prvků, s centry urbánního osídlení i s rurální zástavbou.
K významným kladným krajinným prvkům nadmístního významu patří zdejší vrcholy, dominanty a
reliéf terénu, vč. cenných niv podél hlavního toku (v zástavbě i v nezastavěném území), pohledové
(i zpětné) vazby na výrazné dominanty pokračujících OKR. Prvky místního významu jsou atributem
vymezených míst krajinného rázu.

K významným kladným krajinným prvkům nadmístního významu patří obecně reliéf terénu (zdejší
vrcholy, hřebeny a svahy), niva řeky Smědé a monument Frýdlantského zámku s okolním parkem,
k  prvkům  místního  významu patří  veškeré  zdejší  lesy  a  vzrostlá  nelesní  zeleň  (plochy,  linie,
solitéry,  parky),  historická  i  kvalitní  novodobá  zástavba  města  vč.  sakrálních  staveb,  území  a
objekty v památkové péči, rozptýlená zástavba okrajů města a odloučených částí, místy i některé
vkusně  upravené  stavební  objekty  rodinných  domů  i  rekreačních  objektů  a  okolní  upravené
zahrady, členitost pozemků s převahou využívaných pozemků ZPF. 

K mírně záporným prvkům patří zdejší elektrická vrchní vedení (vč. krajinně dominantní rozvodny
v otevřené  krajině  JZ  od  Větrova)  a  v  minulosti  scelené  hony  zemědělských  pozemků
bez rozčleňovacích ploch a linií remízů.

Pozn.: Podrobnější popis jednotek KR (znaky KR, základní charakteristiky) - viz předchozí stupeň ÚP Průzkumy a
rozbory.
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I.5.1.3 STRUČNÉ CHARAKTERISTIKY A RÁMCOVÉ ZÁSADY OCHRANY MÍST 
KRAJINNÉHO RÁZU

Dle obecných zásad ochrany krajinného rázu (ZÚR LK - SAUL) jsou v návrzích urbanistického
řešení  stanovené  a  respektované  způsoby  jeho  ochrany  pro  jednotlivá  vymezená  teritoria
krajinného rázu (MKR) promítnuté do podmínek ploch rozdílných způsobů využití.  Při  realizaci
ochrany  krajinného  rázu  je  nutno  zohledňovat  relativity  přírodních  a  krajinářských  hodnot
v jednotlivých MKR. V případě pochybností či zjevných nevhodností nových záměrů je nutné tyto
posuzovat dle vlivů na krajinný ráz v rámci daných legislativních předpisů.

Návrhy urbanistického řešení jsou koncipovány s ohledem na ochranu krajinného rázu a respektují
její  cíle,  zásady  a  intenzity.  Pro  území  Města  Frýdlantu  je  prioritní  ochrana  typických  znaků
krajinného  rázu  (přírodních  i  umělých  krajinných  dominant  vrcholů,  hřebenů  a  míst  výhledů),
doplňujících znaků KR (členitosti okrajů lesa, porostních plášťů, prvků vzrostlé nelesní zeleně...) a
prostorového uspořádání krajinné struktury (zástavby, pestrosti druhů pozemků v jejich střídání a
způsobů využívání půdního fondu). Pro zabezpečení cílů ochrany území obecně platí podřizovat
nutné terénní úpravy původní modelaci terénu, chránit a vhodně udržovat objekty v území městské
památkové  zóny  a  typické  objekty  lidové  architektury,  nepřipouštět  další  výstavbu
velkoobjemových  strohých  staveb  v  pohledově  exponovaných  lokalitách,  veškeré  nové
velkoobjemové stavby a areály realizovat po vyhodnocení vlivů na krajinný ráz, snižovat hustotu a
výšku zástavby směrem do volné krajiny, chránit prvky vzrostlé nelesní zeleně v krajině i v sídlech,
uvážlivě umísťovat obnovné prvky v pohledových svazích a na místních vrcholcích a hřebenech,
lesy obnovovat s cílem navýšení ekologické stability (obnovné způsoby a cíle dle stanovištních
podmínek)... 

K  základním  obecným  principům  uchování  místního  krajinného  rázu  řešeného  území  patří
nepřipuštění  budování  objemově  i  investičně  náročných  objektů  a  akcí  vymykajících  se
dochovaným harmonickým vztahům, avšak s neomezováním volnosti architektonického ztvárnění
jednotlivých  objektů  v  rámcích  závazných  předpisů  (pro  investory s  jednoznačně  vymezenými
podmínkami) a s podporou postupné i fragmentární realizace výstavby s dochovaným měřítkem
krajiny a sídel. Výjimkou zde mohou být snahy o dopravní propustnost území, kdy pro eliminaci
dopadů na zájmy ochrany přírody a krajiny navrhovaná a realizovaná detailní  technická řešení
podléhají podmínkám významově příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny.

Návrhy na ochranu pohledově exponovaných prostorů spočívají  ve snaze minimalizace zásahů
do dominantních  krajinářských  znaků  (místních  geomorfologických  bodů,  lesnatých  strání  a
hřebenů,  bezlesních  svahů,  prvků  vzrostlé  nelesní  zeleně…),  tj.  ve  svažitých  a  pohledově
exponovaných  terénech  lesních  porostů  uvážlivé  zasahování  obnovnými  prvky,  neumísťování
prvků, které naruší charakteristické vztahy, měřítko, funkci a využití těchto pohledově prostorů.

Ochrana  členitosti  okrajů  lesních  porostů,  lučních  enkláv,  i  vzrostlé  nelesní  zeleně  je  kromě
krajinářských  aspektů  odůvodněna  i  zájmy ochrany přírody  (uchování  a  navýšení  biodiverzity,
ekologické stability a funkčnosti prvků ÚSES...).

Pro  zachování  krajinného  rázu  je  v  řešeném  území  obecně  vyloučeno  umísťování  větrných
elektráren,  fotovoltaických areálů,  a nových stožárů vysílačů a mobilních  operátorů.  Pěstování
biomasy a rychlerostoucích dřevin pro energetické účely je možné pouze mimo území v zájmech
zvláštní ochrany přírody a v jejich ovlivnitelných vzdálenostech, za dodržení  nutných obecných
zásad a orgánem ochrany přírody a krajiny odsouhlasené lokalizace (pro zamezení rozšiřování
pěstované biomasy do okolí zejména za doložení následného zpracování a zužitkování).

V případě pochybností či zjevných nevhodností nových záměrů je nutné tyto posuzovat dle vlivů
na krajinný ráz v rámci daných legislativních předpisů.
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MKR  Poustecká  obora  – součást  OKR  01  Frýdlantsko,  POKR  01-1  Višňovsko  a  Andělsko,
součást typu krajiny lesozemědělské:

Stručná charakteristika:  Okraj  lesního  komplexu  a  přilehlé  zemědělské  pozemky,  údolní  partie
s přirozenými  olšinami  i  na  nelesních  pozemcích.  Dominantní  znaky KR:  lesy,  nárosty  dřevin,
zemědělské pozemky luk a pastvin v části otevřené krajiny. 

Rámcové zásady ochrany KR: Zachování současného charakteru MKR, respektování současného
funkčního  využívání  území,  náležité  lesnické  hospodaření  s  cílem  zachování  a  navýšení
ekologické stability, ochrana porostních plášťů a bezlesních enkláv v okrajích lesů, zamezení nové
zástavby (s výjimkou účelových zařízení pro lesnictví a myslivost).

Specifika ochrany MKR:
 v  lesích  uvážlivě  umísťovat  obnovné  prvky v  pohledově exponovaných  prostorech

svahů a horizontů
 chránit  členitost  lesních  okrajů  a  nelesní  enklávy,  chránit  vyvinuté  porostní  pláště

okrajů lesa
 chránit cenné fragmenty listnatých lesů
 aktivně chránit nárosty nelesní zeleně v nivě

MKR Harta –  součást  OKR 01 Frýdlantsko,  POKR 01-1 Višňovsko a  Andělsko,  součást  typu
krajiny lesozemědělské:

Stručná charakteristika:  Geomorfologicky členitý  a lesnatý terén s hlubokými meandry Smědé,
prudkými  svahy,  s  navazujícími  přilehlými zemědělskými  pozemky ve V části,  a  s  technickými
doplňky železniční trati (vč. tunelu) a areálu vodní elektrárny. Dominantní znaky KR: členitý terén,
meandry řeky, lesy a přilehlé zemědělské pozemky, antropogenní prvky železniční trati  a vodní
elektrárny.

Rámcové zásady ochrany KR: Zachování současného charakteru MKR, respektování současného
funkčního  využívání  území,  náležité  lesnické  hospodaření  s  cílem  zachování  a  navýšení
ekologické  stability,  zamezení  nové  zástavby  (s  výjimkou  účelových  zařízení  pro  lesnictví  a
myslivost),  ochrana  porostních  plášťů  a  bezlesních  enkláv  v  okrajích  lesů,  zachování
urbanizovaných částí.

Specifika ochrany MKR:
 chránit lokální místa výhledů na meandry Smědé a prostor zdejší zástavby
 zachovat současný charakter prostoru vodní elektrárny
 uvážlivě  umísťovat  obnovné prvky v  pohledově exponovaných prostorech svahů a

horizontů
 chránit  členitost  lesních  okrajů  a  nelesní  enklávy,  chránit  vyvinuté  porostní  pláště

okrajů lesa
 chránit cenné fragmenty listnatých lesů
 aktivně chránit nárosty nelesní zeleně v nivě
 chránit přirozený charakter meandrující Smědé

MKR Okolí Bulovky - součást OKR 01 Frýdlantsko, POKR 01-2 Habarticko - Bulovsko,  součást
typu krajiny lesozemědělské:

Stručná  charakteristika:  Převážně  nivní  polohy gravitující  S  směrem,  tvořené  výběžky lesního
komplexu  vně  ř.ú.  a  drobnými  lesy,  drobným  vodním tokem a  rybníkem,  přirozenými  nárosty
lesních dřevin v nivě vodního toku, rozptýlenou nelesní zelení, loukami a pastvinami, a rozptýlenou
zástavbou s okolními zahradami.  Dominantní  znaky KR: nivní  polohy s lesy,  vodními plochami
(toky a plochy), vzrostlou nelesní zelení (plochy a solitéry), loukami a pastvinami, stavební objekty
s okolními zahradami.
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Rámcové zásady ochrany KR: Zachování současného charakteru MKR, respektování současného
funkčního  využívání  území,  minimalizace  až  zamezení  nové  zástavby  (s  výjimkou  účelových
zařízení pro zemědělství, lesnictví a myslivost).

Specifika ochrany MKR:
 nezasahovat  do  vodního  režimu (vysoušení,  odvodňování,  hrazení  či  napřimování

toků aj.)
 chránit cenné fragmenty listnatých lesů (zejména přirozených olšin)
 chránit a doplňovat břehové porosty a příbřežní společenstva
 chránit prvky nelesní zeleně
 chránit  členitost  lesních  okrajů  a  nelesní  enklávy,  chránit  vyvinuté  porostní  pláště

okrajů lesa
 případnou  novou  zástavbu  realizovat  v  souladu  s  podmínkami  vymezených  ploch

s rozdílným využitím
 neumísťovat dominantní technické prvky, rušící charakter, měřítko a funkci krajiny
 zachovat rozvolněný charakter zástavby
 zachovat staré účelové cesty ve volné krajině

MKR  Řasnicko -  součást  OKR  01  Frýdlantsko,  POKR  01-3  Řasnicko,  součást  typu  krajiny
lesozemědělské:

Stručná charakteristika: Prostor tvořený lesními pozemky (z velké části podmáčený v okolí potoka
Řasnice a vodních nádrží), navazující zemědělské pozemky luk a pastvin i orné půdy, nivní polohy
potoka Řasnice. Dominantní znaky KR: lesy, meandrující potok Řasnice s břehovými porosty, část
otevřené krajiny zemědělských pozemků.

Rámcové zásady ochrany KR: Zachování současného charakteru MKR, respektování současného
funkčního využívání území, náležité lesnické hospodaření respektující kategorizaci lesů s cílem
zachování  a navýšení  ekologické stability a mimoprodukčních funkcí,  zamezení  nové zástavby
(s výjimkou účelových zařízení pro lesnictví a myslivost), zachování urbanizovaných částí.

Specifika ochrany MKR:
 nezasahovat  do  vodního  režimu (vysoušení,  odvodňování,  hrazení  či  napřimování

toků aj.)
 chránit cenné fragmenty listnatých lesů (zejména přirozených olšin)
 chránit a doplňovat břehové porosty a příbřežní společenstva
 chránit prvky nelesní zeleně
 zamezit zástavbu narušující současný charakter území
 neumísťovat dominantní technické prvky, rušící charakter, měřítko a funkci krajiny

MKR Frýdlant sever - součást OKR 01 Frýdlantsko, POKR 01-5 Frýdlantsko - Hejnicko, součást
typu krajiny lesozemědělské:

Stručná charakteristika: Různě svažité polohy gravitující k řece Smědé, náhorní plošiny s mírnými
svahy a nivami Smědé a potoka Řasnice v nezastavěném prostoru volné krajiny.  Osada Údolí
s rozptýlenou zástavbou, návrší s Frýdlantskou rozhlednou, s převahou luk, s drobnými lesíky a
s prvky  nelesní  zeleně  s  dominantními  břehovými  porosty  a  nárosty  přirozených olšin  v  nivě
vodních toků. Dominantní znaky KR: Frýdlantská rozhledna na návrší, městský hřbitov s přilehlým
parkem, nivy s vodními toky, meandrující Smědá, otevřený prostor luk a pastvin s prvky nelesní
zeleně, rozptýlená zástavba a drobné lesy (les „Střelnice“), rybník Tongrund. K negativním prvkům
hyzdící krajinu patří výrobní areál za hřbitovem bez ochranné zeleně.

Rámcové zásady ochrany KR: Zachování současného charakteru MKR, respektování současného
funkčního využívání území, náležité lesnické hospodaření respektující kategorizaci lesů s cílem
zachování  a  navýšení  ekologické  stability  a  mimoprodukčních  funkcí,  náležité  zemědělské
hospodaření  s  podporou  využívání  TTP  a  zatravněné  orné  půdy,  zachování  rozvolněného
charakteru okrajů zastavěného území na přechodu do volné krajiny, zabránění projevů nežádoucí
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suburbanizace,  zástavbu  doplňovat  vhodnými  objekty  nenarušujícími  její  současný  charakter,
protipovodňovou stabilitu území navyšovat vhodnými opatřeními, ochrana prvků nelesní zeleně.

Specifika ochrany MKR:
 chránit prostor rozhledny, výhledy na město a zámek
 neumísťovat dominantní technické prvky, rušící charakter, měřítko a funkci krajiny
 zachovat staré účelové cesty v částech volné krajiny
 chránit a udržovat drobné sakrální stavby ve volné krajině
 chránit a doplňovat břehové porosty a příbřežní společenstva vodních toků a ploch
 rekonstruovat poškozené hráze rybníků (Tongrund a okolí) po povodni z 8/2010
 chránit a udržovat prvky nelesní zeleně, likvidovat populace nepůvodních invazních

rostlin
 zástavbu realizovat v souladu s podmínkami vymezených ploch s rozdílným využitím,

se  zohledněním  podmínek  památkové  péče,  v  okrajích  města  a  v  odloučených
částech zachovat rozvolněný charakter zástavby

 v prostoru zástavby neumisťovat objemově nepřiměřené objekty

MKR Město - součást OKR 01 Frýdlantsko, POKR 01-5 Frýdlantsko-Hejnicko, v širších vztazích
součást typu krajiny lesozemědělské:

Stručná  charakteristika:  soustředěná  historická  i  novodobá  zástavba  města  v  nivě  řeky  i  na
přilehlých svazích (obytná, výrobní i průmyslová), soustava silničních i železničních komunikací,
množství prvků nelesní vzrostlé zeleně. Dominantní znaky KR: zástavba historická i novodobá,
řeka Smědá v opevněném korytě, areál místního nádraží...

Rámcové zásady ochrany KR: Zachování současného charakteru MKR, respektování současného
funkčního využívání území, respektování navazující městské památkové zóny a prostoru zámku,
zachování  rozvolněného  charakteru  okrajů  zastavěného  území  na  přechodu  do  volné  krajiny,
zabránění projevů nežádoucí suburbanizace, zástavbu doplňovat vhodnými objekty nenarušujícími
její současný charakter, protipovodňovou stabilitu území navyšovat vhodnými opatřeními, ochrana
prvků nelesní zeleně.

Specifika ochrany MKR:
 chránit dílčí výhledy na město a zámek z okrajových a výše položených částí města
 důsledně  a  aktivně  chránit  prvky  vzrostlé  nelesní  zeleně,  případné  likvidace

podmiňovat novou výsadbou
 začleňovat řeku a nábřeží do rekreačního potencionálu města
 nepřipouštět  další  výstavbu  velkoobjemových  strohých  staveb  v  pohledově

exponovaných lokalitách a zejména v okrajových partiích zástavby
 velkoobjemové stavby a areály realizovat po vyhodnocení vlivů na krajinný ráz
 řešit  brownfields  i  změnou  jejich  funkčního  využití  a  se  zachováním  historického

vzhledu

MKR  Historické  centrum -  součást  OKR  01  Frýdlantsko,  POKR  01-5  Frýdlantsko-Hejnicko,
v širších vztazích součást typu krajiny lesozemědělské:

Stručná  charakteristika:  administrativně  vymezené  a  územně  arondované  území  městské
památkové zóny tvořené historickým jádrem města.  Dominantní  znaky KR:  Frýdlantský zámek
s přilehlým parkem, historické sakrální stavby (kostely, kaple...), Frýdlantská radnice s náměstím,
úsek Smědé s břehovým opevněním, městský park, historická zástavba...

Rámcové zásady ochrany KR: Zachování současného charakteru MKR, respektování památkové
ochrany území a staveb, protipovodňovou stabilitu území navyšovat vhodnými opatřeními, ochrana
prvků nelesní zeleně.

Specifika ochrany MKR:
 veškeré zásahy do současné struktury podmiňovat požadavkům památkové péče
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MKR Frýdlant jih - součást OKR 01 Frýdlantsko, POKR 01-5 Frýdlantsko - Hejnicko (dle „Studie
Preventivní hodnocení krajinného rázu území CHKO Jizerské hory“ OKR A Jizerské hory, POKR
A-1 Smědá, část MKR A-1-c), součást typu krajiny lesozemědělské:

Stručná charakteristika:  Část otevřené krajiny charakterem korespondující se sousedícím území
Raspenavska,  sestávající  ze  zemědělské  půdy  (orné  i  TTP)  soustředěné  do  větších  celků,
drobných lesů a jejich linií i nárostů nárostů dřevin a keřů. Dominantní znaky KR: drobné lesy a
remízy v okolní zemědělské půdě.

Rámcové zásady ochrany KR: Zachování současného charakteru MKR, respektování současného
funkčního využívání území, náležité lesnické hospodaření v drobných lesích s cílem zachování a
navýšení  ekologické  stability,  náležité  zemědělské  hospodaření  s  podporou  využívání  TTP a
zatravněné  orné  půdy,  zamezení  zástavby  (s  výjimkou  účelových  zařízení  pro  zemědělské
hospodaření a myslivost).

Specifika ochrany MKR:
 chránit cenné fragmenty listnatých lesů
 chránit prvky nelesní zeleně
 neumísťovat dominantní technické prvky, rušící charakter, měřítko a funkci krajiny
 zachovat staré účelové cesty ve volné krajině
 chránit a udržovat drobné sakrální stavby ve volné krajině

MKR Větrov -  součást  OKR 01  Frýdlantsko,  POKR 01-5  Frýdlantsko  -  Hejnicko  (dle  „Studie
Preventivní hodnocení krajinného rázu území CHKO Jizerské hory“ OKR A Jizerské hory, POKR
A-1 Smědá, část MKR A-1-c), součást typu krajiny lesozemědělské:

Stručná  charakteristika:  Mírná  náhorní  plošina  otevřené  krajiny  (viz  název  MKR)  s  naprostou
převahou zemědělských pozemků soustředěných do scelených honů (většinou TTP, méně orné
půdy) a s liniovou zástavbou Větrova přecházející podél potoka v rozptýlenou zástavbu J okraje
města,  a  s  elektrorozvodnou  v  JZ  okraji  prostoru.  Dominantní  znaky KR:  charakter  zástavby,
zemědělské pozemky, drobné lesy, Křížový vrch a ojedinělé remízy v krajině.

Rámcové zásady ochrany KR: Zachování současného charakteru MKR, respektování současného
funkčního využívání území, náležité lesnické hospodaření v drobných lesích s cílem zachování a
navýšení  ekologické  stability,  náležité  zemědělské  hospodaření  s  podporou  využívání  TTP a
zatravněné orné půdy, zachování charakteru zástavby.

Specifika ochrany MKR:
 chránit drobné lesy a udržovat prvky nelesní zeleně
 případnou novou zástavbu realizovat v souladu s podmínkami vymezených ploch s

rozdílným využitím
 neumísťovat dominantní technické prvky, rušící charakter, měřítko a funkci krajiny
 zachovat současný charakter rozvolněné zástavby
 zachovat staré účelové cesty ve volné krajině
 chránit a udržovat drobné sakrální stavby ve volné krajině

MKR Dětřichovsko - součást OKR 01 Frýdlantsko, POKR 01-5 Frýdlantsko - Hejnicko (dle „Studie
Preventivní hodnocení krajinného rázu území CHKO Jizerské hory“ OKR A Jizerské hory, POKR
A-1 Smědá, část MKR A-1-c), součást typu krajiny lesozemědělské:

Stručná  charakteristika:  Nevýrazná  kupa  otevřené  krajiny  s  převahou  zemědělských  pozemků
scelených do větších honů, s drobnými lesy a s dominantním dobývacím prostorem povrchového
lomu se zpracovatelským provozem. Dominantní znaky KR: reliéf terénu otevřené krajiny, drobné
lesy,  kamenolom,  soustava  vodních  ploch  (po  povodních  2010  s  poškozenými  hrázemi),  linie
bývalé úzkokolejné trati s nárosty dřevin.
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Rámcové zásady ochrany KR: Zachování současného charakteru MKR, respektování současného
funkčního využívání území, náležité lesnické hospodaření v drobných lesích s cílem zachování a
navýšení  ekologické  stability,  náležité  zemědělské  hospodaření  s  podporou  využívání  TTP a
zatravněné orné půdy, následná rekultivace prostoru těžby surovin.

Specifika ochrany MKR:
 po rekultivaci prostoru těžby nerostných surovin umožnění výhledů na město a krajinu
 rekonstruovat poškozené hráze rybníků v S části MKR po povodni z 8/2010
 chránit cenné fragmenty listnatých lesů
 chránit vyvinuté porostní pláště okrajů lesa
 chránit prvky nelesní zeleně
 neumísťovat dominantní technické prvky, rušící charakter, měřítko a funkci krajiny
 rekultivovat současný lom po ukončení těžby
 zachovat staré účelové cesty ve volné krajině
 chránit a udržovat drobné sakrální stavby ve volné krajině

MKR Dětřichov - součást OKR 01 Frýdlantsko, POKR 01-5 Frýdlantsko - Hejnicko (dle  „Studie
Preventivní hodnocení krajinného rázu území CHKO Jizerské hory“ OKR A Jizerské hory, POKR
A-1 Smědá, část MKR A-1-a), součást typu krajiny lesozemědělské:

Stručná charakteristika:  Mělké otevřené úžlabí  nivy Olešky a její  okolí  tvořené scelenými hony
zemědělských  pozemků  (orné  půdy  a  TTP luk  a  pastvin),  s  linií  nárostů  přirozených  olšin  a
břehových porostů.  Dominantní znaky KR: potok Oleška s břehovými porosty a olšinami, malá
vodní nádrž, drobné lesy a remízy nelesní zeleně, zemědělské pozemky.

Rámcové zásady ochrany KR: Zachování současného charakteru MKR, respektování současného
funkčního využívání území, náležité lesnické hospodaření v drobných lesích s cílem zachování a
navýšení  ekologické  stability,  náležité  zemědělské  hospodaření  s  podporou  využívání  TTP a
zatravněné orné půdy, ochrana údolní nivy vč. ploch a linií vzrostlé nelesní zeleně.

Specifika ochrany MKR:
 chránit místa lokálních výhledů od veřejné silnice na elektrárnu Turów a Hrádecko
 neumísťovat dominantní technické prvky, rušící charakter, měřítko a funkci krajiny
 chránit prvky nelesní zeleně, zejména v nivě
 nezasahovat  do  vodního  režimu  (vysoušení,  odvodňování,  hrazení  či  napřimování

toku aj.)
 zachovat staré účelové cesty ve volné krajině
 chránit a udržovat drobné sakrální stavby ve volné krajině
 při  realizaci  stavby silnice  I/13 technicky eliminovat  střet  významné migrační  trasy

spárkaté zvěře v místě křížení obou tras

MKR Dětřichovské lesy -  součást OKR 03 Jizerské hory, POKR 03-2 Severní Jizerskohorské
svahy (dle  „Studie Preventivní  hodnocení  krajinného rázu území CHKO Jizerské hory“  OKR A
Jizerské hory, POKR  A-1 Smědá, část MKR A-1-a), součást typu krajiny lesní:

Stručná charakteristika: Morfologicky členitý a téměř výhradně lesnatý prostor, v SV části s malou
vodní plochou (tč. bez vody s protrženou hrází z 8/2010) a s několika rekreačními objekty Zátiší.
Dominantní znaky KR: reliéf terénu (hřbety a svahy), lesy.

Rámcové zásady ochrany KR: Zachování současného charakteru MKR, respektování současného
funkčního využívání území, náležité lesnické hospodaření respektující kategorizaci lesů s cílem
zachování  a navýšení  ekologické stability a mimoprodukčních funkcí,  zamezení  nové zástavby
(s výjimkou účelových zařízení pro lesnictví a myslivost),  ochrana porostních plášťů a bezlesních
enkláv v okrajích lesů, ochrana prvků vzrostlé nelesní zeleně v údolní nivě v SV okraji ř.ú.
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Specifika ochrany MKR:
 chránit místa dílčích výhledů z hřebenových partií a vrcholů
 uvážlivě umísťovat  obnovné prvky v  pohledově exponovaných prostorech svahů a

horizontů
 chránit  členitost  lesních  okrajů  a  nelesní  enklávy,  chránit  vyvinuté  porostní  pláště

okrajů lesa
 chránit cenné fragmenty listnatých a ochranných lesů

MKR Oldřichovské lesy -  součást OKR 03 Jizerské hory, POKR 03-2 Severní Jizerskohorské
svahy (dle  „Studie Preventivní  hodnocení  krajinného rázu území CHKO Jizerské hory“  OKR B
Jizerské hory, POKR B-1 Oldřichov-Mníšek-Albrechtice, MKR B-1-a), součást typu krajiny lesní:

Stručná charakteristika:  Téměř výhradně lesnatý prostor části velkého komplexu lesa Jizerských
hor. Dominantní znaky KR: reliéf terénu (hřbety a svahy), lesy.

Rámcové zásady ochrany KR: Zachování současného charakteru MKR, respektování současného
funkčního využívání území, náležité lesnické hospodaření respektující kategorizaci lesů s cílem
zachování a navýšení ekologické stability a mimoprodukčních funkcí, ochrana porostních plášťů a
bezlesních  enkláv  v  okrajích  lesů,  zamezení  nové  zástavby  (s  výjimkou  účelových  zařízení
pro lesnictví a myslivost).

Specifika ochrany MKR:
 chránit místa dílčích výhledů z hřebenových partií a vrcholů
 uvážlivě umísťovat  obnovné prvky v  pohledově exponovaných prostorech svahů a

horizontů
 chránit  členitost  lesních  okrajů  a  nelesní  enklávy,  chránit  vyvinuté  porostní  pláště

okrajů lesa
 chránit cenné fragmenty listnatých a ochranných lesů

MKR Albrechticko - OKR 03 Jizerské hory, POKR 03-9 Albrechtice, sedlo (dle „Studie Preventivní
hodnocení  krajinného  rázu  území  CHKO  Jizerské  hory“  OKR  B  Jizerské  hory,  POKR  B-1
Oldřichov-Mníšek-Albrechtice, MKR B-1-b), součást typu krajiny lesozemědělské:

Stručná charakteristika:  Ucelená část otevřené krajiny tvořené svahy (s převahou S expozice) a
mírným terénním hřbetem cca při J hranici ř.ú., s převahou luk a pastvin, s několika drobnými lesy,
s Albrechtickým potokem s břehovými porosty a liniemi přirozených olšin, a většinou rozptýlenou
zástavbou Albrechtic cca ve dvou liniích. Dominantní znaky KR: Albrechtický potok s břehovými
společenstvy, drobné lesy, rozptýlená zástavba Albrechtic,  zemědělské pozemky, prvky vzrostlé
nelesní zeleně a dominantní alej podél Vítkovské silnice.

Rámcové zásady ochrany KR: Zachování současného charakteru MKR, respektování současného
funkčního  využívání  území,  zachování  současného  charakteru  venkovské  zástavby,  náležité
lesnické hospodaření s cílem zachování a navýšení ekologické stability, ochrana porostních plášťů
a bezlesních enkláv v okrajích lesů, zamezení nové zástavby (s výjimkou účelových zařízení pro
zemědělství a myslivost).

Specifika ochrany MKR:
 chránit  místa  dílčích  výhledů  na  elektrárnu  Turów,  Hrádecko  a  vzdálenou  krajinu

v Polsku a Německu
 chránit a udržovat prvky vzrostlé nelesní zeleně, vč. nárostů podél vodních toků
 chránit zdejší drobné lesy
 neumísťovat dominantní technické prvky, rušící charakter, měřítko a funkci krajiny
 zachovat současný charakter zdejší rozptýlené zástavby
 zachovat staré účelové cesty ve volné krajině
 chránit a udržovat drobné sakrální stavby ve volné krajině
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MKR Filpovsko - OKR 03 Jizerské hory, POKR 03-9 Albrechtice, sedlo (dle „Studie Preventivní
hodnocení  krajinného  rázu  území  CHKO  Jizerské  hory“  OKR  B  Jizerské  hory,  POKR  B-1
Oldřichov-Mníšek-Albrechtice, MKR B-1-b), součást typu krajiny lesozemědělské:

Stručná charakteristika:  Enkláva v okolních lesích otevřená do území Mníšku -  území  tvořené
mělkým úžlabím potoka s rozptýlenou zástavbou rekreačních chalup se zahradami, s množstvím
nelesní zeleně a většinou extenzivně udržovaných luk. Dominantní znaky KR: rozptýlená zástavba,
prvky nelesní zeleně, okraje lesních komplexů.

Rámcové zásady ochrany KR: Zachování současného charakteru MKR, respektování současného
funkčního využívání  území,  zachování  současného charakteru venkovské rozptýlené zástavby,
náležité  lesnické  hospodaření  s  cílem  zachování  a  navýšení  ekologické  stability,  ochrana
porostních plášťů,  zamezení  nové zástavby (s  výjimkou účelových zařízení  pro zemědělství  a
myslivost).

Specifika ochrany MKR:
 chránit a udržovat prvky vzrostlé nelesní zeleně
 neumísťovat dominantní technické prvky, rušící charakter, měřítko a funkci krajiny
 zachovat současný charakter zdejší rozptýlené zástavby
 zachovat účelové cesty ve volné krajině

I.5.1.4 VÝZNAMNÉ VYHLÍDKOVÉ BODY, KRAJINNÉ DOMINANTY

Součástí  míst  krajinného  rázu  jsou  i  některé  přírodní  i  umělé  významné  vyhlídkové  body  a
dominanty,  které  jsou  součástí  typických  dominantních  znaků  krajinného  rázu,  a  které  jsou  i
kladnými krajinářskými hodnotami. V řešeném území se nachází jediný významný vyhlídkový bod
(regionálního významu) - „Frýdlantský kopec“ s kamennou rozhlednou z roku 1906 (st. parcela
č. 2822).  Místní  i  omezené  výhledy  umožňuje  věž  radnice,  Frýdlantský  zámek,  okraje  lesa
Křížového vrchu, vyvýšená místa nad Smědou (např. drobný skalnatý útvar na p.p.č. 2176), ale i
silnice a louky v albrechtické části s výhledem do vzdálenější polské krajiny s elektrárnou Turów a
na vzdálená německá větrná zařízení pro výrobu elektrické energie...

K  místním  přírodním  krajinným  dominantám  patří  komplexy  lesů  podhůří,  svahů  a  částí
hřebenových partií Jizerských hor (Kančí vrch), Křížový vrch, řeka Smědá (s meandry v členitém
terénu okolí Harty)...

K důležitým aspektům vnímání krajiny (kromě reliéfu terénu a způsobů využívaní částí krajiny –
zástavba, způsoby a intenzita hospodaření...), který podstatnou mírou ovlivňuje místa krajinného
rázu (opticky i svým charakterem), patří zdejší lesy a prvky nelesní zeleně.

V  lokalitách  současných  i  uvažovaných  vyhlídkových  bodů  a  výhledů  na  lesních  pozemcích
v místech krajinných dominant se v odůvodněných a prokázaných případech připouští částečné
odlesnění  (v  plochovém  členění  LHP přeřazením částí  porostní  plochy  do  tzv.  ploch  bezlesí)
ve směrech uvažovaných výhledů.

I.5.2 PROSTUPNOST KRAJINY

Prostupnost  krajiny je pro obyvatele a návštěvníky nutná pro zajištění  přímého komunikačního
propojení sídel v krajině, pro zajištění hospodárného využívání a údržby dílčích částí krajiny, ale i
pro zachování vztahu obyvatel ke krajinnému prostředí bez ohledu na vlastnické vztahy.

Prostupnost  krajiny  je  obecně  zabezpečena  soustavou  veřejných  a  účelových  komunikací.
Pro návštěvníky  i  obyvatele  slouží  i  zvykové  trasy  napříč  pozemky,  nezačleněné  v  soustavě
komunikací, které návrhy urbanistického řešení respektují, a které je nutno v krajině zachovat.
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Odůvodnění územního plánu Frýdlant I – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Přístupnost  a  dostupnost  zemědělských  pozemků  v případě  realizace  nových  navrhovaných
silničních  komunikací  nesmí  být  narušena,  pro  zamezení  vzniku  realizacemi  silnic  dopravně
nepřístupných  lokalit  je  nutné  přístupnost  řešit  novými  účelovými  komunikacemi  z důvodu
umožnění  zemědělského  hospodaření  a  náležitého  využívání  a  údržby pozemků ZPF (tomuto
procesu mohou nápomoci i pozemkové úpravy).

Součástí prostupnosti krajiny je interakce organismů ve vymezených prvcích ÚSES a ve známých
migračních koridorech (zde migrační  koridory velkých savců č.  899,  901 a 927),  kdy zejména
v případě  realizace  nových  navrhovaných  silničních  komunikací  nesmí  dojít  k narušení
propojenosti ÚSES a k nepropustné fragmentaci krajiny – k eliminaci těchto nežádoucích jevů ÚP
vymezuje prostory nutné k řešení formou zařazení těchto prostor do VPO.

Prostupnost  krajiny  pro  spárkatou  zvěř  ve  známých  migračních  trasách  je  dodržena  terénní
konfigurací a přirozeným prostředím - tyto trasy obecně sledují méně frekventované části území,
vyhýbají  se  zastavěným  územím  a  střety  zvěře  s  civilizací  jsou  zejména  v  dopravě.  Křížení
migračních tras spárkaté zvěře se současnými liniovými dopravními trasami není technicky řešeno
a střety se neodehrávají  v kritické rovině.  Výjimky v intenzitě střetů mohou nastat  po realizaci
silnice  I/13  v  prostoru  mezi  Větrovem  a  Dětřichovem,  kde  pro  eliminaci  vlivů  na  dopravu  je
pro bezpečnost  dopravy  nutné  vytvořit  náležitá  technická  opatření  zamezující  vstup  zvěře
na vozovku a umožnit jí zejména bezpečný přechod.

Veškerá činnost ve zdejší krajině (vyplývající z podnikatelských záměrů vlastníků pozemků či jejich
nájemců)  je  v  podmínkách  řešeného  území  obecně  podřízena  podmínkám  platné  legislativy,
zejména zájmům ochrany přírody a krajiny (v prostoru zástavby města i orgánů památkové péče),
kdy  způsoby  využívání  složek  půdního  fondu  podléhají  podmínkám  platné  legislativy.
Pro zachování  rázu  „volné  krajiny“  a  pro  její  údržbu  a  prostupnost  jsou  prakticky  relevantním
zejména způsoby a intenzita lesnického hospodaření a údržba pozemků ZPF (případně i z jiných
„nezemědělských“  důvodů).  Praktická  činnost  zemědělského  a  lesnického  hospodaření  se
odehrává  diferencovanými  způsoby  na  příslušných  druzích  pozemků,  kdy  pro  technologickou
přístupnost slouží soustava účelových komunikací.

Prostupnost krajiny (včetně prostupnosti optické) je kompromisem mezi zájmy vlastníků pozemků
(danými jejich podnikatelskými záměry a používanými technologiemi), zájmy veřejnosti a státu, a
podmínkami ochrany přírody a krajiny.

Pro zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny je nutné dodržování ochranného režimu jednotlivých
výše vymezených lokalit krajinného rázu, kdy prostupnost krajiny, resp. volný pohyb návštěvníků,
bude v řešeném území omezena zájmy obecné i zvláštní a mezinárodní ochrany přírody.

I.5.3   PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
V rámci doplňujících průzkumů a rozborů nebyl zaznamenán výskyt erozních jevů ani pozemků
potencionálně takto ohrožených – výjimkou mohou být  v lesních pozemcích nešetrné způsoby
vyklizování  vytěžené  dřevní  hmoty,  kdy  eliminace  těchto  jevů  v  podmínkách  řešeného  území
spočívá v dodržování technologické kázně a používání k půdě a pokryvu šetrných technologií.

Pro  navýšení  retenční  schopnosti  (i  ekologické stability)  v  území  je  vhodné  zakládání  malých
vodních ploch v krajině.

I.5.4    VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
Definice: Územní  systém  ekologické  stability (dále  ÚSES,  systém  -  součást  tzv.  obecné  ochrany  přírody)  je

krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení ekologické stability od nejmenších celků až po celoevropské
sítě. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny definuje ÚSES: „Územní systém ekologické stability je
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují
přírodní  rovnováhu.  Hlavním  smyslem  ÚSES  je  posílit  ekologickou  stabilitu  krajiny  zachováním  nebo
obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ 
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I.5.4.1 PODKLADY PRO VYMEZENÍ ÚSES V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES, systém) je v řešeném území řešen v následujících
dokumentacích:

 Územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES – MŽP a MMR ČR,
Společnost pro životní prostředí Brno, v aktualizované verzi roku 2011,

 Projekt MÚSES – Ing. A. Friedrich, 1996,
 Digitalizovaný podklad ÚSES okresu Liberec – OkÚ Liberec, 1999,
 Koncepce ochrany přírody a krajiny v Libereckém kraji (KOPK LK) – Ing. J. Hromek –

LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy, 2004,
       Pozn.: následně je na území mimo V-ZCHÚ využito celokrajské označení prvků dle této dokumentace.

 Studie ÚSES části ORP Frýdlant – MěÚ Frýdlant (datum nezjištěno),
 ÚAP ORP Frýdlant – SAUL, s.r.o., 2008,
 ZÚR LK – SAUL. s.r.o., 2011.

I.5.4.2 ZPŮSOB VYMEZENÍ PRVKŮ SYSTÉMU V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Vzhledem  ke  značné  zastaralosti  vymezení  systému  a  častým  nesouladům  vymezenosti  vůči
metodickým požadavkům byl  systém odborně  vyhodnocen  a  revidován.  Systém je  částečným
kompilátem  výše  uvedených  podkladů,  byl  konfrontován  s  aktuálním  stavem  v  terénu  a
stanovištními podmínkami (k datu vypracování předchozího stupně ÚP Průzkumů a rozborů), byla
vyhodnocena  jeho  funkčnost  a  porovnány  prostorové  parametry  prvků  vůči  metodickým
požadavkům. Výsledkem je návrh místy nového vymezení prvků, které je provedeno odborným
posouzením praktických možností (funkčnost prvků, návrhy veřejně prospěšných staveb apod.), za
naplnění  prostorových  a  délkových  parametrů  požadovaných  metodikou  vymezování  ÚSES  –
oproti předchozímu stupni ÚP Průzkumů a rozborů tak systém doznal několika místy i podstatných
změn (viz dále).

Jednotlivé vymezené prvky do značné míry přebírají řešení podkladových dokumentací, vymezení
je na základě terénního šetření upřesněno dle parcelního členění  KN a jednotek prostorového
rozdělení lesa dle OPRL (LHP/LHO).

Systém, tvořený soustavou jednotlivých biocenter a biokoridorů, je vymezen na celém řešeném
území,  a  plně  navazuje  na  území  sousedící  (dle  ÚAP  ORP  Frýdlant).  Vymezený  systém
nadregionálního  biogeografického  významu,  vč.  napojení  na  systém  místní,  vychází  z  řešení
dle aktualizované verze (2011) ÚTP NR a R ÚSES zapracované do ZÚR LK (12/2011).

Jednotlivé funkční prvky systému jsou jednoznačně vymezeny dle stavu katastru nemovitostí, tzn.
že jejich hranice jsou na základě aktuálního stavu v terénu určeny hranicemi parcel,  v případě
prvků  vymezených  na  lesních  pozemcích  i  hranicemi  jednotek  prostorového  rozdělení  lesa
dle LHP/LHO. Prvky nefunkční, a dosud podrobnějšími dokumentacemi ÚSES neupřesněné, jsou
náležitě  územně  vymezené.  V  trasách  biokoridorů  nadregionálního  významu  (dle  ZÚR  LK)  i
biokoridorů  místního  významu  jsou  dodatečně  navržena  nová  vložená  biocentra  v  souladu
s metodickými požadavky z důvodu dodržení prostorových parametrů. 

Označení jednotlivých prvků systému (BC a BK) na území zvláště nechráněném (v kompetenci
orgánu  ochrany  přírody  Frýdlant)  koresponduje  s  údaji  Koncepce  ochrany  přírody  a  krajiny
Libereckého  kraje,  tzn.  že  se  zde  jedná  o  celokrajskou posloupnost  označení (prvky nově
vymezené  jsou  označeny  písmeny  A a  B),  na  území  CHKO  JH  je  označení  prvků  převzato
dle evidence Správy CHKO JH dle ÚAP ORP Frýdlant  -  nově vymezené prvky jsou označeny
velkými písmeny (C a D). 

Prvky (či jejich části) nefunkční a chybějící (v návrhu územně vymezené), určené k založení, jsou
zařazeny do tzv. veřejně prospěšných opatření VPO) – do této kategorie jsou zařazeny i  části
ÚSES v koridorech navrhovaných silničních komunikací, kde je nutné tyto prostory křížení náležitě
řešit tak, aby funkčnost prvků ÚSES byla zabezpečena.
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Systém je v řešeném území tvořen:

a) Systém nadregionálního biogeografického významu:
 biocentra: část 3-NC68 Poustecká obora, část NC84 Poledník,
 biokoridory:  část  trasy  K24MB  (mezofilně  bučinná  trasa)  „Poledník-Poustecká

obora“,  v  řešeném území  tvořená úseky 3/186  část,  186/187,  187/188,  188/L039,
L039/C,  L036/C,  D/L036,  84/D a místními  vloženými biocentry 186,  188,  L039,  C,
L036 a D.

b) Systém místního biogeografického významu v systému místního významu:
 biocentra:  3-NC68,  NC84,  186,  188,  L033,  L034,  L035,  L036,  L037,  L038,  L039,

L044,  L046,  L047,  L048,  L049,  L050,  L051,  L052,  1398,  1399,  1400,  1406,  1408,
1409, 1410, 1411, 1456, A, B, C a D;

 biokoridory:  A/1406,  D/L036,  3/186,  3/1411,  4/L051,  4/L052,  84/D,  84/L037,
84/L050,  186/A,  186/187,  186/1456,  187/188,  188/L039,  1398/L047,  1398/1399,
1399/1400,  1399/L052,  1406/B,  1406/1456,  1406/L033,  1408/1409,  1408/1447,
1409/1410, 1410/1411, 1410/1412, L033/1406/B, L033/L034, L033/L035, L035/L036,
L036/C, L037/L038, L037/L042, L038/C, L039/C, L043/L044, L043/L050, L044/L045,
L044/L047, L046/L047, L047/L048, L047/L052, L048/L049, L049/84/L044, L049/L051
a L049/L052.

G.5.4.3 SNÍMEK TABULEK PRVKŮ SYSTÉMU V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
V následujících  tabulkách prvků jsou uvedeny údaje  nutné pro  identifikaci  biocentra  a  stručné
údaje uzpůsobené potřebám územního plánování. Identifikace prvku dle LHP je uvedena z důvodu
orientace při realizaci níže uvedených návrhů, uvedené druhy pozemků jsou určeny z aktuálních
digitalizovaných  map  katastru  nemovitostí.  Prvky  systému  jsou  následně  řazeny  dle  číselné
posloupnosti bez ohledu na jejich biogeografický význam či příslušnosti k V-ZCHÚ. Bližší popis
prvků - viz podkladové dokumentace ÚSES.

Biocentra:
A
biogeografický význam, „název“ místní, „U vyhlídky nad Smědou“

způsob vymezení nově vymezeno z důvodu nadměrné délky biokoridoru Smědé 

výměra [m2] 41926

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

NATURA 2000 - EVL Smědá část

funkčnost funkční

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 514 F

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, vodní plocha, TTP

B (v řešeném území část)
biogeografický význam, „název“ místní, „U Raspenavy“, „U mlýna“

způsob vymezení nově vymezeno z důvodu nadměrné délky biokoridoru Smědé 

výměra v ř.ú. [m2] 35353

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

NATURA 2000 - EVL Smědá část

funkčnost
části na současných vodních tocích a části TTP funkční
části na intenzívně využívaných TTP a zahradě se sníženou funkčností

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plochy, TTP, zahrada, ostatní plochy

návrh opatření

- snížení intenzity využívání pozemků na pozemcích TTP s cílem extenzivního 
hospodaření
- založení vodní plochy náhonu (7656 m2) v jejím okolí, ve vhodných úsecích
založení břehových porostů (součást BC)
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C

biogeografický význam, „název“
místní, vložené v trase K24MB nadregionálního významu, „Nárosty 
Olešky“

způsob vymezení
nově vymezeno v trase dle ZÚR LK z důvodu dodržení délkových parametrů 
úseků K24MB

výměra [m2] 49276

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. a IV. zóna odstupňované ochrany přírody

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plochy, TTP, orná půda

D
biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase K24MB nadregionálního významu, „Niva Olešky“

způsob vymezení
nově vymezeno v trase dle ZÚR LK z důvodu dodržení délkových parametrů 
úseků K24MB

výměra [m2] 49748

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, ostatní plocha

3-NC68 (v řešeném území jeho okrajové části)
biogeografický význam, „název“ nadregionální, „POUSTECKÁ OBORA“

způsob vymezení
převzato ze ZÚR LK (MŽP ČR, revize ÚTP NR a R ÚSES), upřesněno na 
parcelní členění KN

výměra části v ř.ú. [m2]
- funkční část 1866075
- nefunkční část navržená k založení 68149

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

- NATURA 2000 - EVL Smědá část
- prvek vzrostlé dominantní zeleně vytipovaný k registraci VKP
- prvek je vymezen v evidované významné migrační trase č. 927
(v okraji existuje lesnická naučná stezka)

funkčnost
- převážně funkční, v navrhovaných částech nefunkční
- vymezeno jako VPO

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú.
59 A,B, 60 C, 61 C, 62 E, 64 A,C, 512 A,B,C, 513 A,B,C,D, 514 A,B,C,D,E,G, 
575 D,E

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP, vodní plochy, ostatní plochy, orná půda

návrh opatření

- Nutné založení nefunkčních částí biocentra v několika lokalitách na různých 
druzích pozemků (celkem na ploše 68149 m2)- důvodem jsou návrhy ZÚR LK 
(2011) na základě požadavku MŽP ČR (revize ÚTP NR a R ÚSES, 2011). 
Návrh spočívá v založení ploch a remízů vyšší víceetážové zeleně na 
extenzivně udržovaných travnatých plochách.
- Začlenění ploch charakteru vzrostlého lesa do PUPFL.
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NC84 (v řešeném území okrajová část)
biogeografický význam, „název“ nadregionální, „Poledník“, v trase K24MB

způsob vymezení
převzato ze ZÚR LK (MŽP ČR, revize ÚTP NR a R ÚSES), upřesněno na 
parcelní členění KN a jednotek prostorového rozdělení lesa platného LHP

výměra části v ř.ú. [m2] 386436

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

- CHKO Jizerské hory, I. zóna odstupňované ochrany přírody
- Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a ochranné pásmo
- NATURA 2000 - EVL Jizerskohorské bučiny, PO Jizerské hory

funkčnost funkční, plocha BC tvořena přírodní plochou jako VPO

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 555 A,B,C

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, ostatní plochy

186
biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase K24MB, „Pekelský mlýn, Rybník Tongrund“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ZÚR LK), upřesněno dle aktuálního stavu v terénu
a dle parcelního členění KN

výměra [m2] 97066

funkčnost funkční, plocha BC tvořena přírodními plochami jako VPO

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 509 C, 516 D

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plochy, lesní pozemky, TTP, ostatní plochy

návrh opatření začlenění ploch charakteru vzrostlého lesa do PUPFL

188
biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase K24MB, „Obecní les“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (dle ZÚR LK), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu a dle parcelního členění KN

výměra [m2] 49276

překryv s ostatními zájmy ochrany 
přírody

biocentrum vymezeno ve významné migrační trase velkých savců č. 927 

funkčnost funkční, plocha BC tvořena přírodní plochou jako VPO

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 516 H

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, ostatní plochy, TTP

návrh opatření začlenění ploch charakteru vzrostlého lesa do PUPFL

L033
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Rybníčky“ (dvě části)

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu, dle parcelního členění KN, a návrhu silnice I/13

výměra [m2] 76101

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

funkčnost funkční, plocha rozdělena koridorem navržené silnice I/13

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 515 E

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, vodní plochy, TTP
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L034 (v řešeném území část) 
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Podlesí“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu a dle parcelního členění KN

výměra v části ř.ú. [m2] 37364

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

funkčnost funkční

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 515 F

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek, TTP, ostatní plochy

L035
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Nad Zátiším“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu a dle parcelního členění KN

výměra [m2] část funkční 8261, část nefunkční 22328

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

funkčnost část funkční, část nefunkční navržená k založení (přírodní plocha, VPO)

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, ostatní plochy

návrh opatření
založení remízů vyšší víceetážové zeleně (v okolí současných nárostů ve 
funkční části místního biocentra) na evidovaných TTP o výměře 22328 m2

L036
biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase K24MB, „Na Olešce“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant, dle ZÚR LK), 
upřesněno dle aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN, 

výměra [m2] 29031 (tolerovatelná odchylka)

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

funkčnost plocha BC tvořena přírodní plochou jako VPO

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, vodní plocha

L037
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Obora“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu a dle jednotek prostorového rozdělení lesa platného LHP

výměra [m2] 42996

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

funkčnost funkční

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 539 A

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek
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L038
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Okraj lesa u Polních“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu, dle parcelního členění KN a jednotek prostorového rozdělení 
lesa platného LHP

výměra [m2] 57728

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

- CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody
- biocentrum vymezeno v trase významné migrační trasy velkých savců č. 927

funkčnost funkční

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 534 C

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

L039 (v řešeném území část)
biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase K24MB, „Oleška“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant, dle ZÚR LK), upřesněno 
dle aktuálního stavu v terénu, dle parcelního členění KN, a návrhu silnice I/13

výměra v části ř.ú. [m2] funkční 11905, navržené k založení 17014

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

- CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody
- biocentrum vymezeno v trase významné migrační trasy velkých savců č. 927

funkčnost
zčásti funkční (přírodní plocha jako VPO), zčásti nefunkční navržené k založení
(přírodní plocha jako VPO)

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 515 D

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plocha, lesní pozemek, TTP, ostatní plocha

návrh opatření
založení části biocentra v nivní partii podél levého břehu potoka mezi okrajem 
břehových porostů a linií vrchního elektrického vedení, celoplošné zalesnění 
OL, JS...na ploše 17104 m2

L044
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „U Málkova pomníčku“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu, dle parcelního členění KN a jednotek prostorového rozdělení 
lesa platného LHP pouze v ř.ú.

výměra [m2] 30403

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

- CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody
- biocentrum vymezeno v trase významné migrační trasy velkých savců č. 901

funkčnost funkční

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 560 E

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek

L046 (v řešeném území část)
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Nad silnicí“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), rozšířeno a upřesněno 
dle aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN

výměra v části ř.ú. [m2] 11816

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN TTP
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L047
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „V Albrechticích“

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního stavu 
v terénu a dle parcelního členění KN

výměra [m2] 36648

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN TTP

L048
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Nad Albrechticemi“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno a rozšířeno dle 
aktuálního stavu v terénu a jednotek prostorového rozdělení lesa platného LHP

výměra [m2] 73833

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

funkčnost funkční

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 560 C

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek

L049
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „U Novákovy cesty“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno v nové lokalitě dle 
aktuálního stavu v terénu a dle jednotek prostorového členění lesa platného 
LHP

výměra [m2] 52821

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

- CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody
- biocentrum vymezeno v trase významné migrační trasy velkých savců č. 899

funkčnost funkční

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 558 A

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek

L050
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Nad Včelím potokem“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu a jednotek prostorového rozdělení lesa platného LHP

výměra [m2] 31697

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

funkčnost funkční

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 557 C

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek
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L051
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Nad Filipovem“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu a jednotek prostorového rozdělení lesa platného LHP

výměra [m2] 73701

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

funkčnost funkční

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 562 D

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek

L052
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Mlýnice“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu a dle parcelního členění KN

výměra [m2] část funkční 19751, část navržená k založení 32485

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

- CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody
- biocentrum vymezeno v trase významné migrační trasy velkých savců č. 899

funkčnost část funkční, část nefunkční (nutná k dotvoření)

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 572 A

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, lesní pozemek, ostatní plocha

návrh opatření
rozšíření biocentra  o  plochy  obhospodařovaných  luk,  tj.  snížením  intenzity
současného využívání a založením několika remízů vyšší víceetážové zeleně,
o výměře 32485 m2.

1398 (v řešeném území část) 
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Pod vrškem“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu a zčásti dle parcelního členění KN

výměra v části ř.ú. [m2] 12640

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, ostatní plochy

1399 (v řešeném území část) 
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Pod Lysým vrchem“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu a dle parcelního členění KN

výměra v části ř.ú. [m2] 64506

funkčnost funkční

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 530 A

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP, orná půda, vodní plocha
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1400 (v řešeném území část) 
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Kameniště“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu a dle parcelního členění KN

výměra v části ř.ú. [m2] 41647

funkčnost funkční

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 530 B

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

1406
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Křížový vrch“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu a dle parcelního členění KN

výměra [m2] 100340

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

Přírodní rezervace Křížový vrch

funkčnost funkční

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 515 B

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, ostatní plocha

1408
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Supí vrch“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu, parcelního členění KN i dle jednotek prostorového rozdělení 
lesa platného LHP

výměra [m2] 45055

funkčnost funkční

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 49 E

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

1409
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Bažantnice“

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu, parcelního členění KN i dle jednotek prostorového rozdělení 
lesa platného LHP

výměra [m2] 36208

funkčnost funkční

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 49 B

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek
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1410
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „U Řasnice“

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního stavu v 
terénu a dle parcelního členění KN

výměra [m2] funkční 62321

funkčnost funkční

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 48 C

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek, vodní plochy, TTP

1411
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Bývalý lom“

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního stavu v 
terénu a dle parcelního členění KN

výměra [m2] 63333

funkčnost funkční

identifikace prvku dle OPRL v ř.ú. 63 B

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, ostatní plochy

1456
biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „V jámě“

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), upřesněno dle aktuálního stavu v 
terénu, dle parcelního členění KN a dle návrhů ÚP

výměra [m2] funkční část 45116, část navržená k založení 1749 (přírodní plocha VPO)

funkčnost funkční 

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, ostatní plochy

návrh opatření založení části na ploše v budoucnu zrušené silnice I. třídy

Biokoridory:

A/1406
biogeografický význam místní, v systému místního významu

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), původní biokoridor rozdělen vložením
nového biocentra „A“ z důvodu dodržení délkových parametrů,  upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

NATURA 2000 - EVL Smědá část

délka [m] 1515

funkčnost
funkční v prostoru řeky, problematické a nutně tolerovatelné napojení na BC 
1406 přes těleso železniční tratě

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plocha
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D/L036
biogeografický význam nadregionální, úsek K24MB

způsob vymezení převzato ze ZÚR LK, upřesněno dle aktuálního stavu v terénu na KN

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] 645

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plochy, TTP

3/186 (v řešeném území část)
biogeografický význam nadregionální, úsek trasy K24MB

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant, dle ZÚR LK), vymezeno a 
upřesněno dle aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN

délka v části ř.ú. [m] 190

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plocha

3/1411
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN

délka [m] funkční úsek 1100, nefunkční 775

funkčnost částečně funkční, zčásti nutný k založení

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, lesní pozemky, ostatní plochy

návrh opatření
založení linií remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu v nefunkční 
části trasy o celk. min. šířce 15 m, na ploše 15554 m2 (VPO)

4/L051
biogeografický význam místní

způsob vymezení
oproti podkladům nově doplněno z důvodu propojení systémů v sousedících 
územích, upřesněno dle aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN

délka [m] 370

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, lesní pozemek

4/L052 (v řešeném území část)
biogeografický význam místní

způsob vymezení
vymezeno dle ÚAP ORP Frýdlant a upřesněno dle aktuálního stavu v terénu za 
využití zde nekatastrovaného potoka (součástí BK je i přilehlá část v 
sousedícím území) a dle parcelního členění KN

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka v části ř.ú. [m] 370

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, lesní pozemek, zahrada
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84/D
biogeografický význam nadregionální, úsek K24MB

způsob vymezení převzato ze ZÚR LK, upřesněno dle aktuálního stavu v terénu na KN

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] 360

funkčnost
funkční, aktuálně funkčnost snížená pro absenci vody v nádrži (poškozená hráz 
po povodních v 2010)

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plocha, lesní pozemek, ostatní plocha

84/L037
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a jednoznačně podél hranic jednotek prostorového 
rozdělení lesa platného LHP

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] 925

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

84/L050
biogeografický význam místní

způsob vymezení

ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), trasa změněna dle 
stanovištně vhodnějších podmínek, vymezeno a upřesněno dle aktuálního 
stavu v terénu a jednoznačně podél hranic jednotek prostorového rozdělení 
lesa platného LHP

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

- CHKO Jizerské hory, II. a III. zóna odstupňované ochrany přírody
- zčásti Evropsky významná lokalita Jizerskohorské bučiny 

délka [m2] 430

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

186/187 - v řešeném území část
biogeografický význam nadregionální, úsek trasy K24MB

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant, ZÚR LK), vymezeno a 
upřesněno dle aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN

délka v části ř.ú. [m] 755 (celkově nadměrná délka 940 spolu s úsekem v sousedícím území)

funkčnost nefunkční, nutný k založení

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, orná půda, lesní pozemek

návrh opatření
- nutné řešení nadměrné délky v sousedícím území 
- založení linie remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu v celé délce 
úseku BK (K24MB) 755 m o min. šířce 40 m na ploše 32933 m2 (VPO)
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186/A
biogeografický význam místní

způsob vymezení převzato z podkladů, upřesněno dle parcelního členění KN (řeka Smědá)

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

zčásti Evropsky významná lokalita Smědá

délka [m] 925

funkčnost
funkční (funkčnost snížená pro většinovou absenci pobřežních společenstev a 
technickým úpravám břehů v zastavěném území)

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plocha

návrh opatření
nutnost technického řešení (přemostění Smědé) v případě realizace 
navrhované dopravní stavby

186/1456
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN

délka [m] funkční úsek 280, nefunkční 340

funkčnost zčásti funkční, zčásti nutný k vymezení a založení

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP, orná půda, ostatní plochy

návrh opatření
založení linií remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu v nefunkční 
části trasy BK, o min. šířce 15 m, na ploše 6728 m2 (VPO)

187/188 - v řešeném území část
biogeografický význam nadregionální, úsek trasy K24MB

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant, dle ZÚR LK), vymezeno a 
upřesněno dle aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN

délka v části ř.ú. [m] 90

funkčnost nefunkční, nutný k vymezení a založení

druh dotčeného pozemku dle KN ostatní plocha

návrh opatření
založení linie remízů vyšší víceetážové zeleně při hranici ř.ú., o min. šířce 40 m,
na ploše 3448 m2 (VPO).

188/L039
biogeografický význam nadregionální, úsek trasy K24MB

způsob vymezení vymezeno dle ZÚR LK, upřesněno na KN

délka [m] 685

překryv s ostatními zájmy ochrany 
přírody

v části biokoridoru souběh s významnou migrační trasou velkých savců č. 927 

funkčnost nefunkční, nutný k vymezení a založení 

druh dotčeného pozemku dle KN orná půda, TTP

návrh opatření

- založení linie remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu o min. šířce 
40 m, na ploše 51866 m2 (VPO)
- nutnost technického řešení prostoru křížení BK s navrhovanou silnicí I/13 – 
VPO
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1398/L047
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu 

délka v části ř.ú. [m] 805

funkčnost nefunkční, nutný k založení

druh dotčeného pozemku dle KN orná půda, TTP, ostatní plocha

návrh opatření

- založení linie remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu, o  min. šířce 
15 m, na celkové ploše 16009 m2 (VPO), území zvláště nechráněné
- nutnost technického řešení zabezpečení funkčnosti trasy v koridoru silnice I/13
- VPO

1398/1399 - v řešeném území část
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu 

délka v části ř.ú. [m] 290

funkčnost nefunkční, nutný k založení

druh dotčeného pozemku dle KN TTP

návrh opatření
založení linie remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu, o  min. šířce 
15 m, na ploše 5556 m2 (VPO), území zvláště nechráněné

1399/1400
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu

délka [m] část funkční 55, nefunkční 380

funkčnost zčásti funkční, zčásti nefunkční, nutný k vymezení a založení

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, lesní pozemky

návrh opatření založení linie remízů vyšší víceetážové zeleně o celk. min. šířce 15 m

1399/L052
biogeografický význam místní

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN, a dle návrhu silnice I/13

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody zčásti CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] 1460

funkčnost současně funkční, po realizaci silnice I/13 v koridoru š. 100 m nefunkční

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plochy, lesní pozemek, TTP, ostatní plochy

návrh opatření
nutnost technického řešení zabezpečení funkčnosti trasy v koridoru silnice I/13 
(v souběhu s realizací funkčnosti migrační trasy pro velké savce) – VPO
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1406/B - v řešeném území část
biogeografický význam místní

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN (v úseku řeky Smědé), a 
dle návrhu silnice I/13

délka v části ř.ú. [m]
současně funkční 1405, v koridoru silnice (obou variant) I/13 š. 205 m 
navrhovaný úsek k dořešení

funkčnost v současnosti funkční

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plochy

návrh opatření nutnost technického řešení křížení BK s navrhovanou silnicí I/13 – VPO

1406/1456
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno 
dle aktuálního stavu v terénu (výběrem části vhodnější trasy) a dle parcelního 
členění KN, a návrhu silnice lokality DS.4

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody zčásti ochranné pásmo Přírodní rezervace Křížový vrch

délka [m] část funkční 825, nefunkční 580

funkčnost zčásti funkční, zčásti nefunkční a nutné k založení

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, lesní pozemky, ostatní plochy

návrh opatření
založení linií remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu v trase o min. 
šířce 15 m, na ploše 11292 m2 (VPO), na území zvláště nechráněném

1406/L033
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno 
dle aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

- zčásti CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody
- zčásti ochranné pásmo Přírodní rezervace Křížový vrch

délka [m] část funkční 520, nefunkční 390

funkčnost zčásti funkční, zčásti nefunkční, nutný k vymezení a založení

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, lesní pozemek, ostatní plochy, orná půda

návrh opatření
- založení linií remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu v nefunkční 
trase o min. šířce 15 m, na ploše 5412 m2 (VPO)
- nutnost technického řešení prostoru křížení BK s navrhovanou silnicí I/13

1408/1409
biogeografický význam místní

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dleaktuálního
stavu v terénu a dle parcelního členění KN, a dle návrhu silnice I/13

délka [m] část funkční 200, nefunkční 1360

funkčnost zčásti funkční, zčásti nefunkční, nutný k vymezení a založení

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, orná půda, lesní pozemek

návrh opatření

- založení linií remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu o min. šířce 
15 m, na ploše 25320 m2 (VPO)
- nutnost technického řešení prostoru křížení BK s navrhovanou silnicí I/13 – 
VPO
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1408/1447 - v řešeném území část
biogeografický význam místní

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN

délka v části ř.ú. [m] 190

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek

pozn.:
nutnost řešení trasy v koridoru navrhované silnice I/13 na území města 
Raspenavy

1409/1410
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno dle aktuálního 
stavu v terénu výběrem stanovištně vhodnější trasy, upřesněno dle parcelního 
členění KN

délka [m] 1100

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, vodní plochy

1410/1411
biogeografický význam místní

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN, a dle návrhu silnice I/13

délka [m] 1460

funkčnost
v současnosti funkční, po realizaci silnice I/13 nutné řešení prostoru 
vzájemného křížení 

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plochy, TTP, ostatní plochy

návrh opatření
nutnost technického řešení prostoru křížení BK s navrhovanou silnicí I/13 
v šířce jejího koridoru 120 m – VPO

1410/1412 (v řešeném území část)
biogeografický význam místní

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN

délka [m] 190

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plocha, lesní pozemek
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L033/L034 (v řešeném území část)
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu, dle parcelního členění KN, část prvku je nutno 
vymezit v sousedícím území Raspenavy

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] 200

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, lesní pozemky

pozn.:
nutnost vymezení části prvku i na území města Raspenavy za využití tamějších 
linií nárostů

L033/L035
biogeografický význam místní

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN, a dle návrhu silnic

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] část funkční 790, nefunkční 425

funkčnost zčásti funkční, zčásti nefunkční, nutné k založení

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plochy, TTP, orná půda, ostatní plochy

návrh opatření
založení linií remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu o min. šířce   
15 m, na ploše 8284 m2 (VPO)

L033/1406/B
biogeografický význam místní

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN, a dle návrhu silnice I/13

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

zčásti CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] 540

funkčnost
současně funkční, v úsecích koridorů navrhovaných silnic celkové šířky 180 m 
k dořešení

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plocha, TTP

návrh opatření nutnost technického řešení prostoru křížení BK s navrhovanými silnicemi – VPO

L035/L036
biogeografický význam místní

způsob vymezení
převzato  z  podkladů  (ÚAP  ORP  Frýdlant),  vymezeno  a  upřesněno  dle
aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] 320
funkčnost nefunkční, nutný k vymezení a založení
druh dotčeného pozemku dle KN orná půda, TTP

návrh opatření
založení linií remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu v celé délce a
o min. celkové šířce 15 m, na ploše 6484 m2 (VPO)
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L036/C
biogeografický význam nadregionální, úsek trasy K24MB

způsob vymezení
převzato ze ZÚR LK, vymezeno a upřesněno dle aktuálního stavu v terénu a dle
parcelního členění KN

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] celková 290

funkčnost
funkční, na travnatých plochách za okraji břehových porostů vodního toku 
funkčnost snížená

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plochy, TTP

návrh opatření
v nefunkční části postrádající vyšší břehové nárosty založení břehových porostů
jednostranně podél potoka o min. celkové šířce BK 40 m

L037/L038
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a jednoznačně podél hranic jednotek prostorového 
rozdělení lesa platného LHP

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] 345

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek

L037/L042 - v řešeném území část
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a jednoznačně podél hranic jednotek prostorového 
rozdělení lesa platného LHP

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka v části ř.ú. [m] 705

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

L038/C 
biogeografický význam místní

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a jednoznačně dle parcelního členění KN

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] 750

funkčnost
většinou funkční v délce 700 m, nefunkční úsek na orné půdě při zaústění do 
L033/C v délce 120 m

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP, orná půda

návrh opatření
v nefunkční části postrádající vyšší břehové nárosty na orné půdě založení 
travnatého pásu se skupinami remízů vyšší víceetážové zeleně jednostranně 
podél potoka o min. celkové šířce BK 20 m, na ploše 2360 m2 (VPO )
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L039/C
biogeografický význam nadregionální, úsek trasy K24MB

způsob vymezení převzato ze ZÚR LK, upřesněno dle KN a dle aktuálního stavu v terénu 

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. a IV. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] celková 580

funkčnost
funkční část tvořená vodním tokem s břehovými porosty, okraje vymezeného 
prostoru na orné půdě jsou nefunkční a nutné k založení

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plocha, orná půda, TTP

návrh opatření
založení oboustranných travnatých pásů s remízy vyšší víceetážové zeleně 
podél potoka o celkové šířce 40 m na ploše 25504 m2 (VPO)

L043/L044 - v řešeném území část
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno při hranici ř.ú. 
v trase drobného vodního toku (součástí BK je i přilehlá část v sousedícím 
území)

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] 200

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

L043/L050 - v řešeném území část
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a jednoznačně podél hranic jednotek prostorového 
rozdělení lesa platného LHP

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody zčásti CHKO Jizerské hory, II. a III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] 880

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

L044/L045 - v řešeném území část
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno na místě původní 
části BC, upřesněno dle aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka v části ř.ú. [m] 90

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek
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L044/L047
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a jednoznačně podél hranic jednotek prostorového 
rozdělení lesa platného LHP

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m2] 975

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

L046/L047
biogeografický význam místní

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody zčásti CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] 465

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, orná půda, zahrada, ostatní plocha

L047/L048
biogeografický význam místní

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a jednoznačně podél hranic jednotek prostorového 
rozdělení lesa platného LHP

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] 65

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek

L047/L052
biogeografický význam místní

způsob vymezení
převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a dle parcelního členění KN

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] 1350

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, vodní plochy
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L048/L049
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu, dílčí změna trasy jednoznačně podél hranic jednotek 
prostorového rozdělení lesa platného LHP

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] 485

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek

L049/84/L044
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno ve vhodnější trase,
upřesněno dle aktuálního stavu v terénu a jednoznačně podél hranic jednotek 
prostorového rozdělení lesa platného LHP

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

- CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody
- trasa biokoridoru identická s významnou migrační trasou velkých savců č. 899

délka [m] 870

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

L049/L051
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno ve vhodnější trase,
upřesněno dle aktuálního stavu v terénu a jednoznačně podél hranic jednotek 
prostorového rozdělení lesa platného LHP

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody

délka [m] 190

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek

L049/L052
biogeografický význam místní

způsob vymezení
ideově převzato z podkladů (ÚAP ORP Frýdlant), vymezeno a upřesněno dle 
aktuálního stavu v terénu a jednoznačně podél hranic jednotek prostorového 
rozdělení lesa platného LHP a parcelního členění KN

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

- CHKO Jizerské hory, III. zóna odstupňované ochrany přírody
-  trasa  biokoridoru  částečně  identická  s významnou migrační  trasou  velkých
savců č. 899

délka [m] 990

funkčnost funkční

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP
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I.5.4.4 VYHODNOCENÍ VYMEZENÍ A FUNKČNOSTI ÚSES, ZÁVĚRY
Vzhledem  k původnímu,  dosud  nerevidovanému  a  letitému  systému,  který  často  neodpovídal
současným  metodickým  požadavkům,  je  systém  v  návrhu  ÚP odborně  vyhodnocen  a  zčásti
revidován  (upřesněn  stav  +  vymezení  prvků nových).  Z  výsledků hodnocení  byly  formulovány
návrhy nutných opatření  eliminující  zjištěné (a letité)  nedostatky – viz  dále.  Důsledkem dosud
nerevidovaného systému je zde vymezeno množství prvků (či jejich částí) nefunkčních nutných
k založení (i z důvodu dodržení prostorových parametrů prvků ÚSES). Tato skutečnost se promítá i
do  plošných  požadavků  na  složky  půdního  fondu  -  důvodem  je  nutnost  realizace  prvků
navrhovaných k založení a změna druhů dotčených pozemků a způsobů jejich využití (formou tzv.
veřejně prospěšných opatření).
Po vyhodnocení lze konstatovat, že systém v ř.ú. byl (a dosud je) z velké části nefunkční, a to
jak v případě jednotlivých prvků, tak systémově v jejich propojenosti. Tato nefunkčnost je projevena
jak  v nadregionální,  tak  v  místní  úrovni,  na  území  CHKO  Jizerské  hory  i  na  území  zvláště
nechráněném - viz dále. 
Návrh  systému  reaguje  na  uvedené  zjištěné  negativní  skutečnosti  mj.  i  zrušením některých
původně nefunkčních a v systému nadbytečných prvků (viz  předchozí  stupeň ÚP Průzkumy a
rozbory), které již nejsou předmětem návrhu:

 Původní  BC 1407 místního významu (funkčnost  byla  iluzorní),  aktuálně v systému
bylo izolované s nefunkčním napojením, v případě ponechání v systému s nutností
jeho  založení  vyžadujícího  značné  nároky  (administrativní,  finanční,  realizační,
s dopadem na podnikatelské zájmy vlastníků pozemků), území zvláště nechráněné.

 Původní BK 3/1407 místního významu (nefunkční), původně násilně vymezený napříč
využívanými  pozemky,  v  případě  ponechání  v  systému  s  nutností  jeho  založení
vyžadující  značné  nároky  (administrativní,  finanční,  realizační,  s  dopadem
na podnikatelské zájmy vlastníků pozemků, území zvláště nechráněné).

Vzhledem  k některým  nefunkčním  a  chybějícím  prvků  systému  či  jejich  částí,  a  k  množství
navrhovaných linií dopravních staveb křížících prvky ÚSES, je nutné v přijatých variantách návrhu
již od fáze projektové přípravy dopravních staveb zabezpečit  funkčnost ÚSES tak, aby se tato
křížení  nestala  pro  interakční  funkce  ÚSES  nepropustnou  bariérou.  Jedná  se  o  části  prvků
systému‚ v návrhu řešeno začleněním těchto prostorů do tzv. veřejně prospěšných opatření (VPO):

 187/188 (začlenění vzrostlých nárostů charakteru lesa do PUPFL)
 188/L039 (prostor křížení BK s navrhovanou silnicí), VPO
 1398/L047 (prostor křížení BK s navrhovanou silnicí), VPO
 1410/1411 (prostor křížení BK s navrhovanou silnicí), VPO
 1408/1409 (prostor křížení BK s navrhovanou silnicí), VPO
 1406/L033 (prostor křížení BK s navrhovanou silnicí), VPO 
 L033/1406/B (prostory křížení BK s navrhovanou silnicí), VPO
 1406/B (prostor křížení BK s navrhovanou silnicí), VPO
 1399/L052 (prostor  křížení  BK  s navrhovanou  silnicí,  souběh  s křížením  silnice

s migrační trasou velkých savců), VPO
Kromě  zjištěných  uvedených  systematických  nedostatků  vymezenosti  systému  jsou  nutná
realizace  prvků  nefunkčních  (či  jejich  částí),  jejich  územní  vymezenost  odstraňuje  nedostatky
ideového řešení podkladových dokumentací ÚSES - rekapitulace návrhů opatření tabulek prvků:

 B: snížení  intenzity  využívání  pozemků  na  pozemcích  TTP s  cílem  extenzivního
hospodaření, založení vodní plochy náhonu (7 656 m2)

 3-NC68 části: Nutné založení  nefunkčních částí  biocentra v několika lokalitách na
různých druzích pozemků o celkové výměře 68 149 m2 - důvodem jsou návrhy ZÚR
LK (2011) na základě požadavku MŽP ČR (revize ÚTP NR a R ÚSES, 2011). Návrh
spočívá v založení ploch a remízů vyšší víceetážové zeleně na budoucí extenzivně
udržovaných travnatých plochách. Rovněž je navrhováno začlenění ploch charakteru
vzrostlého lesa do PUPFL s cílem zde náležitě lesnicky hospodařit. Tyto navrhované
plochy jsou začleněny do VPO

SAUL s.r.o 97



I – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Odůvodnění územního plánu Frýdlant

 186: Začlenění ploch charakteru vzrostlého lesa do PUPFL.
 188: Začlenění ploch charakteru vzrostlého lesa do PUPFL.
 L035  část: Nutné  založení  remízů  vyšší  víceetážové  zeleně  v  okolí  současných

nárostů ve funkční části místního biocentra, na evidovaných TTP o výměře 22 328 m2.
Tato navrhovaná část plochy je začleněna do VPO

 L039: Založení části biocentra v nivní partii podél levého břehu potoka mezi okrajem
břehových  porostů  a  linií  vrchního  elektrického  vedení,  celoplošné  zalesnění  OL,
JS...na ploše 17 104 m2. Tato navrhovaná část plochy je začleněna do VPO

 L052  část: Rozšíření  biocentra  o  plochy  obhospodařovaných  luk,  tj.  snížením
intenzity  současného  využívání  a  založením  několika  remízů  vyšší  víceetážové
zeleně, o výměře 32 485 m2. Tato navrhovaná část plochy je začleněna do VPO

 1456  část: Založení  části  BC  na  ploše  v  budoucnu  zrušené  silnice  I.  třídy.  Tato
navrhovaná část plochy je začleněna do VPO.

 3/1411: Založení linií remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu v nefunkční
části trasy místního BK o celkové min. šířce 15 m, na ploše 15 554 m2 (VPO).

 186/A: Nutnost  technického  řešení  (přemostění  Smědé)  v  případě  realizace
navrhované dopravní stavby.

 186/187: Založení  linie  remízů  vyšší  víceetážové  zeleně  v travnatém pásu  v  celé
délce úseku BK (K24MB) 755 m o min. šířce 40 m na ploše 32 933 m2 (VPO).

 186/1456: Založení  linií  remízů  vyšší  víceetážové  zeleně  v travnatém  pásu
v nefunkční části trasy BK, o celk. min. šířce 15 m, na ploše 6 728 m2 (VPO).

 187/188: Založení linie (K24MB) remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu
při hranici ř.ú., o celk. min. šířce 40 m, na ploše 3 448 m2 (VPO).

 188/L039: Založení travnatého pásu s remízy vyšší víceetážové zeleně v travnatém
pásu o celk. min. šířce BK (K24MB) 40 m, na ploše 51 866 m2.

 1398/L047: Založení travnatého pásu s remízy vyšší víceetážové zeleně v travnatém
pásu o celkové min. šířce BK 15 m, na ploše 16 009 m2.

 1398/1399:  Založení  linie  remízů  vyšší  víceetážové  zeleně  v travnatém  pásu
o celkové min. šířce 15 m, na ploše 5 556 m2 (VPO).

 1399/1400: Založení  linie  remízů  vyšší  víceetážové  zeleně  v travnatém  pásu
o celkové min. šířce 15 m na ploše 7 489 m2 (VPO).

 1399/L052: Nutnost  technického  řešení  zabezpečení  funkčnosti  trasy  v  koridoru
silnice I/13 (v souběhu s realizací funkčnosti migrační trasy pro velké savce) – VPO

 1406/B: Nutnost technického řešení křížení BK s navrhovanou silnicí I/13 – VPO
 1406/1456: Založení linií remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu v trase

o min. šířce 15 m na území zvláště nechráněném, na ploše 11 292 m2 (VPO).
 1406/L033: Založení linií remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu o celk.

min. šířce 15 m, na ploše 5 412 m2 (VPO), a - nutnost technického řešení prostoru
křížení BK s navrhovanou silnicí I/13 

 1408/1409: Založení linií remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu o celk.
min. šířce 15 m, na ploše 25 320 m2 (VPO), a nutnost technického řešení prostoru
křížení BK s navrhovanou silnicí I/13.

 1410/1411: Nutnost technického řešení prostoru křížení BK s navrhovanou silnicí I/13
v šířce jejího koridoru 120 m – VPO

 L033/L035: Založení linií remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu o celkové
min. šířce 15 m, na ploše 8 284 m2 (VPO).

 L033/1406/B: Nutnost  technického  řešení  prostoru  křížení  BK  s navrhovanými
silnicemi – VPO

 L035/L036: Založení linií remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu v trase
celé délky o min. celkové šířce 15 m, na ploše 6 484 m2 (VPO).

 L038/C: V nefunkční části postrádající vyšší břehové nárosty na orné půdě založení
travnatého pásu se skupinami remízů vyšší víceetážové zeleně jednostranně podél
potoka o min. celkové šířce BK 20 m, na ploše 2 360 m2 (VPO).
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 L039/C: Založení oboustranných travnatých pásů s remízy vyšší víceetážové zeleně
podél potoka (K24MB) o celkové šířce 40 m, na ploše 25 504 m2 (VPO).

Návrh na důsledné dodržování obnovných cílů v prvcích ÚSES vymezených na lesních pozemcích
je odůvodněn nutností udržení a navýšení ekologické stability prvků, kdy nadřazenou funkcí je les
zvláštního určení (oproti výnosovým lesům hospodářským).
Návrh  na  náležité  využívání  skladebných  částí  ÚSES  se  týká  i  údržby  travních  porostů
na nelesních pozemcích a pěstební  opatření  na plochách vzrostlých nárostů  nelesní  zeleně –
důvodem je snaha o zachování, spíše však navýšení interakční funkce prvků.
K obecným zásadám vedoucích k zajištění funkčnosti biokoridorů vymezených přes stabilizované
a zastavitelné plochy patří  v jejich koridorech  neumísťování  staveb,  zpevněných ploch,  terénní
úpravy,  změny vodního režimu,  obecně  nesnižování  ekologické  stability,  nesnižování  migrační
prostupnosti,  dále  podpora  výsadeb  podél  vodních  toků  a  mimosídelních  cest,  podpora
přirozeného vodního režimu a vzniku revitalizačních prvků na vodních tocích.
Návrh  na  zařazení  ploch  vzrostlého  lesa  v  evidenci  katastru  nemovitostí  do  kategorie  lesní
pozemek (v biocentrech 3-NC68, 186, 188 a 187/188) je odůvodněn nutností na těchto plochách
lesnicky  hospodařit  v  souladu  se  zásadami  ÚSES  (výčet  těchto  pozemků  je  uveden  v  kap.
PUPFL). Realizace návrhu je možná za souhlasu vlastníka pozemku a orgánů státní správy.
Pozn.: Biocentra vymezená na lesních pozemcích dosud nedisponují nutnou příslušnou kategorií lesa zvláštního určení z titulu

existence  ÚSES.  Potřebná  změna  kategorií  lesa  tvořící  biocentra  ÚSES,  z  důvodu  odlišného  způsobu  lesnického
hospodaření na plochách biocenter a s cílem zabezpečení funkčnosti prvků ÚSES, je mimo oblast působnosti územního
plánování, je v kompetenci orgánů státní správy lesů a ochrany přírody a krajiny. Změna kategorizace je v souladu s názory
odborné  členské  základny  v  ČKA autorizovaných  projektantů  ÚSES (dle  zákona  č. 289/95  Sb.,  § 8,  odst. 2.,  písm. f:
přeřazení do kategorie lesů zvláštního určení, tj. lesů u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí
nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním - lesy potřebné pro
zachování biologické různorodosti (ÚSES, genové základny…).
Plošné požadavky na zábory ZPF pro účely ÚSES nejsou dle metodiky MMR a MŽP předmětem vyhodnocení.

I.5.4.5 KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY (KES)
Definice: ekologická stabilita = schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat

své přirozené vlastnosti  a funkce. Protože potenciálními nositeli  ekologické stability krajiny jsou přirozené
ekosystémy, racionální využívání krajiny nejen nevylučuje, ale nutně zahrnuje jejich trvalou existenci.

Na základě příslušného podílu jednotlivých druhů ploch zastoupených a evidovaných v řešeném
území, tj. porovnáním ploch relativně stabilních s výměrou ploch ekologicky nestabilních, činí pro
řešené  území  koeficient  ekologické  stability  (KES)  hodnotu  1,97,  což  zdejší  krajinu  z tohoto
aspektu  definuje  jako  typ  přechodu  mezi  krajinou harmonickou  až  relativně  přírodní (blíže  viz
předchozí stupeň ÚP Průzkumy a rozbory).

Tab.: Koeficient ekologické stability

katastrální území KES typ krajiny

Frýdlant 1,51 harmonické

Albrechtice u Frýdlantu 7,6 relativně přírodní

celkem řešené území 1,97 přechod mezi krajinou harmonickou až relativně přírodní

Zdroj:        výpočet zpracovatele ÚP dle souhrnných statistických údajů evidence katastru nemovitostí

Pro  průměrnou  ekologickou  stabilitu  jednotlivých  k.ú.  i  celého  území  města  je  tento  relativně
příznivý stav dán významnějším zastoupením zejména evidované lesní půdy a TTP (vč. vodních
ploch)  v porovnání  s  výměrou orné půdy a zastavěných ploch.  Tento teoretický vztah vychází
pouze z údajů katastru nemovitostí,  nikoliv  z aktuálního a skutečného druhu pozemků a jejich
způsobu a intenzity využívání – do vztahu tak nejsou zahrnuty výměry zatravněné orné půdy či
plochy nárostů dřevin na ostatních plochách současného charakteru lesa, které by hodnotu KES
posunuly výše.
Pozn.: Vyhodnocení území z hlediska koeficientu ekologické stability poskytuje pouhou informaci o velikosti tohoto

jevu, kdy cílem návrhů ÚP není ve „slabších“ územích KES navyšovat (či dokonce jej unifikovat na celkové
průměrné hodnoty), neboť podmínky pro takový krok jsou prakticky značně omezené, jsou objektivně dány a
vycházejí z reálných možností, historického vývoje a z dalšího rozvoje města a jeho částí.
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I.5.5 SÍDELNÍ A KRAJINNÁ ZELEŇ

Ochrana prvků nelesní  zeleně je  v pojetí  § 2,  3,  7-9 zákona č.  114/92 Sb.  cílena na „dřeviny
rostoucí mimo les“, kterými se rozumí „strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné
krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond“. Výskyt nelesní zeleně patří
mezi významné krajinotvorné prvky místního významu, přirozené a přírodě blízké struktury jsou
často přirozeným refugiem pro zde závislé organismy, mnohdy tvoří  skladebné prvky ÚSES či
registrované  VKP  (registrované  i  k  registraci  vhodné),  VKP  ze  zákona  i  památné  stromy
(vyhlášené i  k vyhlášení  navrhované),  umělé a cíleně založené struktury jsou často využívány
obyvateli města jako místo pro oddech...  Prvky vzrostlé nelesní zeleně jsou součástí obecné a
zvláštní ochrany, požívají vyšší ochranu vyplývající z dalších ustanovení zákona. K charakteristice
území (zejména v okrajích města a jeho částí)  patří i pomístný výskyt ploch ovocných sadů či
ovocných dřevin na zdejších zahradách.

V řešeném území se vymezují kategorie nelesní zeleně:

Plochy veřejné zeleně: Lokality této kategorie určené pro rekreaci obyvatel a návštěvníků města
se  zde  vyskytují  velmi  často,  jsou  historickým  i  novodobým  prvkem,  vlastníkem  jsou  pečlivě
udržovány a  často  vybaveny i  technickými  rekreačními  prvky  (chodníky a  mobiliářem),  kromě
vzrostlé a vesměs velmi kvalitní zeleně jsou plochy často doplněny trávníky (v případě zámeckého
parku  i  vodní  plochou)  a  účelovou  zástavbou.  K  nejvýznamnějším  lokalitám  patří  veřejnosti
přístupné  parky  -  Zámecký  park  (požívající  památkovou  ochranu),  Městský  park  u  Kostela
Nalezení  sv.  Kříže  (zejména  dvouřadá  alej  lip  vhodná  k  vyšší  ochraně),  prostor  autokempu
(s registrovaným  VKP),  kromě  těchto  nejvýznamnějších  i  množství  různých  udržovaných  i
veřejností  využívaných zákoutí  a enkláv v centru města.  Urbanistické řešení  navrhuje založení
ploch zeleně v lokalitách VZ.1, VZ.2 a VZ.3. Případné další  rozšiřování či zavádění prvků této
kategorie zeleně odvisí od prostorových možností v majetku města.

Plochy  urbanizované  zeleně  –  zeleň  v zástavbě  (zeleň  soukromá,  vyhrazená…): Prvky  této
kategorie se  vyskytují  v  zástavbě  města  a  jeho  částech,  většinou  na  veřejnosti  nepřístupných
soukromých pozemcích. Vyskytují se zde většinou v podobě solitér (kromě prvků ostatních vymezených
subkategorií),  hloučků,  linií  i  menších  homogenních  ploch  -  k  nejvýznamnějším  patří  veřejnosti
nepřístupný Park TIBA (registrovaný VKP, pečlivě udržovaný okrasný park kolem bývalé továrnické vily).
Případné zavádění a rozšiřování lokalit této kategorie odvisí od disponibilních prostorových možností,
hlavně však od možností a potřeb vlastníka pozemků (fyzických i právnických osob …).
Aleje a stromořadí, doprovodná zeleň komunikací: Tato kategorie se v ř.ú. vyskytuje poměrně
často,  v  mnoha případech se jedná o  historické dědictví  či  o  prvky novodobě založené nebo
obnovené.  Některé aleje  podél  silnic  již  postupem doby ztratily  liniovou kontinuitu,  aleje podél
Smědé (Komenského ul.) byly citelně poškozeny až likvidovány povodní z 8/2010, některá nově
založená stromořadí nejsou svým vzrůstem dosud dominantní, podél některých silnic a cest jsou
dřevinné  doprovody  tvořené  i  ovocnými  dřevinami  (většinou  přestárlými,  poškozenými  či
zplanělými, místy s aktuální nutností obnovy za lesní dřeviny opt. lip či dubů). K nejvýznamnějším
a vzrůstem nejdominantnějším patří dvouřadá alej lip v Městském parku u Kostela Nalezení sv.
Kříže  (vhodná  k  vyšší  ochraně  -  viz  návrh),  alej  Vítkovské  silnice  (krajinně  velmi  dominantní
oboustranná alej javorů mléče a klenu, opět vhodná k vyšší ochraně - viz návrh), stromořadí podél
silnice do Krásného lesa (vhodná k obnově), přestárlá alej podél silnice od lesa bývalé střelnice
k zámku a z Haagu do Raspenavy (vhodné k obnově), aj.  Doprovodné aleje vzrostlých dřevin
naopak citelně chybí podél silnice z Frýdlantu do Dětřichova (pouhé nově založené fragmenty),
z Frýdlantu do Arnoltic,  z Větrova na hlavní silnici  do Dětřichova i do Frýdlantu, i  podél silnice
z Frýdlantu do Nového Města pod Smrkem (dosud mezernatá alej třešní). Zakládání nových alejí
s výraznou hygienickou a krajinotvornou funkcí naráží většinou na vlastnické vztahy k dotčeným
pozemkům, resp.  obecná neochota  vlastníků pozemků k realizaci.  V návrzích  nových silnic  je
v jejich vymezeném koridoru ponechán dostatečný prostor pro zakládání dřevinných doprovodů
(v lokalitách  ploch  dopravní  infrastruktury  silnic  DS.1  až  DS13,  a  v  lokalitách  ploch  veřejných
prostranství komunikací VK.1, VK.5. VK.6, VK.9, VK.10, VK.13 až VK.16.
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Neurbanizovaná zeleň – plochy nárostů dřevin a keřů: Tato kategorie zahrnuje veškeré prvky
vzrostlé i vzrůstající zeleně dřevin a keřů vesměs živelného původu, vyskytují se zde bez ohledu
na vlastnické vztahy (tzn. zahrnují jak zeleň veřejnou, vyhrazenou i soukromou – v řešeném území
však lze tyto prvky v naprosté většině výskytu považovat za zeleň veřejnosti přístupnou). Jedná se
plošně i územně o nejpočetnější kategorii, vyskytuje se zde v podobě různých struktur, je tvořena
v naprosté většině nepěstěnými nárosty lesních i  ovocných dřevin, keřů a křovin, v druzích dle
disponibilních stanovištních podmínek,  a to v podobě hloučků,  linií  i  ploch mozaikovitě v celém
řešeném území,  na tzv.  ostatních  plochách,  podél  některých komunikací,  místy  i  na plochách
dlouhodobě  nevyužívaných  pozemků  všech  druhů,  podél  zdejších  vodních  toků a  na  vodou
ovlivněných  stanovištích.  Velmi  často  se  jedná  o  plochy  charakteru  vzrostlého  lesa,  vhodné
k začlenění  v katastru nemovitostí  do lesních pozemků,  a jako v PUPFL s cílem zde lesnicky
hospodařit (viz dále). Prvky této kategorie přispívají ke krajinářské atraktivitě území, navyšují její
ekologickou stabilitu,  jsou přirozeným refugiem zde závislých organismů…Specifikem řešeného
území jsou liniové nárosty na mezích (zejména v severní části ř.ú. v okolí rozhledny, mezi městem
a Jaklovým údolím), v trase zrušené úzkokolejné trati (místy s pozůstatky pražců i sloupů), i linie
živelných nárostů a doprovodů vodních toků (jižně od Větrova v nivě Olešky, podél potoka Řasnice
i Smědé mimo intravilán města...). Prvky této kategorie jsou dle daných stanovištních podmínek
tvořeny  nejčastěji  JS,  OL,  JŘ,  BŘ,  DB,  OS,  BO,  MD,  SM...,  hlohy,  trnkou,  růží  šípkovou,
ostružiníkem… Při terénním šetření zpracovatele ÚP (09-10/2010) bylo vytipováno několik lokalit
charakteru vzrostlého lesa vhodných k začlenění do PUPFL (výčet a zdůvodnění viz dále). 
Významné solitéry,  jejich skupiny: Prvky této  kategorie  jsou  v podmínkách  řešeného území
velmi  dominantním  krajinotvorným  prvkem  místního  významu,  vyskytujícím  se  zde  relativně
ve větším množství, a to jak v zástavbě města a jeho částí, tak i ve volné krajině. Tyto dominantní
prvky jsou zde tvořeny lesními dřevinami – nejčastěji LP, DB, BŘ, OL, JS, KŠ, JL…, z nichž jsou
některé vytipovány jako vhodné k vyšší ochraně (viz výše).

I.5.6 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND, ZEMĚDĚLSTVÍ

Pozemky zemědělského půdního fondu tvoří vymezené tzv. plochy zemědělské, v krajinářském
členění  zde  tvoří  součást  typu  tzv.  krajiny  lesozemědělské,  kdy  výskyt,  velikost  homogenních
pozemků, jejich četnost a střídání pozemků ZPF je teoreticky jedním z důležitých krajinotvorných
aspektů. Jsou  určeny  pro   obhospodařování  zemědělské  půdy  pro  zemědělskou  rostlinnou  i
živočišnou  prvovýrobu,  a  to  bez  ohledu  na  současnou  intenzitu  i  způsoby  hospodářského
využívání. Dle evidence KN zde pozemky ZPF zaujímají větší část výměry správního území města
cca 1862 ha, tj. cca 59 % z celkové výměry ř.ú. Zemědělské pozemky svojí výměrou, lokalizací i
významem (dle způsobů využívání půdního fondu) tvoří  významný prvek charakterizující  zdejší
krajinu,  zejména severní,  střední  a jihozápadní  část  řešeného území.  Jsou součástí  tzv.  volné
krajiny,  vyskytují  se  zde  zejména v  podobě  v  minulosti  scelených  honů  evidované orné půdy
(bez ohledu  na parcelní  členění)  i  v  pozemcích  TTP.  Zdejší  zahrady v  drobné  držbě  krajinně
dotvářejí charakter města. 

Aktuální charakter pozemků (nejen ZPF) je od evidence katastru nemovitostí místy odlišný, a to
zejména v druzích pozemků (v případě jiných pozemků i ve způsobech využití). Tyto nesoulady
jsou zde projeveny zejména v odlišnostech mezi jednotlivými pozemky v rámci ZPF (nejčastějším
jevem je sezónně či trvale zatravněná orná půda).

Zdejší  zemědělská  půda  svým  rozsahem,  kvalitou  i  způsoby  využívání  patří  k  důležité
hospodářské základně kraje i oblasti, a to i přes to, že celé území města je dle Nařízení Vlády ČR
č. 75/2007 Sb. zařazeno do tzv. zemědělsky méně příznivých oblastí (LFA - Less Favoured Areas).

Vymezené  plochy  zemědělské  jsou  prostorem  pro  zemědělské  hospodaření.  Návrhy
urbanistického  řešení  minimalizují  zábory  ZPF,  respektují  zdejší  současné  i  potencionální
zemědělské hospodaření a obecnou ochranu zemědělských pozemků, a veškeré lokality zájmů
ochrany přírody a krajiny na zemědělských pozemcích.
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Údržba  zdejších  pozemků  ZPF  je  nutná  pro  udržení  krajinného  rázu,  umožnění  rozvoje
chráněných druhů v lokalitách zájmů ochrany přírody a pro zamezení nežádoucích sukcesních
jevů.

Případné pěstování biomasy a rychlerostoucích dřevin pro energetické účely bude povolováno ve
velmi  omezené míře,  neboť  významná část  řešeného území  se nachází  v  územních zájmech
ochrany  přírody  a  krajiny.  Kritériem  pro  povolování  budiž  zájemcem  doložené  zpracování  a
zužitkování  pěstované  biomasy.  Důvodem  omezení  jsou  obecné  ochranné  podmínky  území
ochrany přírody (zákaz introdukce nepůvodních druhů), expanzní vlastnosti případně pěstovaných
druhů a nebezpečí jejich zavlečení do těchto území a nekontrolovatelné šíření do okolí v případě
zanedbání pěstební kázně z jakýchkoliv důvodů.

Způsoby  a  intenzita  zemědělského  hospodaření  jsou  základním  předpokladem  pro  zachování
krajinného rázu volné krajiny a zabránění hlavně vzniku sukcesních jevů.

I.5.6.1 DRUHOVÁ STRUKTURA POZEMKŮ ZPF

Orná půda: v identicky využívané podobě se zde vyskytuje v podobě v minulosti scelených honů.
Z velké části jsou některé pozemky aktuálně zatravněny - sezónně většinou jetelotravními směsmi,
trvale v podobě využívaných luk a pastvin.  Zaujímá cca 850 ha (cca 27 % z celkové výměry
řešeného území, tj. cca 46 % z celkové výměry ZPF = teoretické zornění).

Trvalé  travní  porosty luk a  pastvin (TTP): jsou vesměs identicky využívané jako zdroj  píce
(louky) i pastevně (evidované louky a pastviny). Část těchto pozemků je již dlouhodobě opuštěna –
většinou na vodou a pro mechanizaci neúnosných stanovištích niv (místy i  s výskytem nárostů
dřevin), či ve svažitějších partiích nepřístupných pro běžnou mechanizaci nebo v technologicky
odloučených enklávách. Některé evidované ostatní plochy jsou i aktuálního charakteru většinou
nevyužívaných trávníků. Evidenčně zde tvoří cca 889 ha (cca 28 % z celkové výměry řešeného
území, tj. cca 48 % z celkové výměry ZPF) - tento údaj je však mírně podhodnocený, neboť sem
není zahrnuta výměra aktuálně zatravněné orné půdy.

Zahrady: vyskytují se zejména v zastavěných a zastavitelných územích částí města a v okrajích
(a to i bez ohledu na zatřídění v KN), kde jsou většinou řádně využívány drobnými soukromými
pěstiteli  zeleniny  a  ovoce.  V některých  případech  jsou  jiné  evidované  pozemky  v zástavbě
(nejčastěji TTP) již přetvořeny na zahrady i s výskytem okrasných i užitkových dřevin. Evidenčně
zde  celkově  zaujímají  cca  122 ha  (cca  4  % z  celkové  výměry  řešeného  území,  tj.  cca  7  %
z celkové výměry ZPF).
Pozn.:       ostatní druhy zemědělských pozemků zde nejsou evidovány

I.5.6.2 KVALITA A OCHRANA POZEMKŮ ZPF

Území je vzhledem k reliéfu terénu a z hlediska zastoupení půdních druhů velmi pestré - vyskytují
se  zde  luvizemě,  půdy  arenického  subtypu,  různorodé  kambizemě,  hnědozemě,  pseudogleje,
gleje, i  půdy ve svažitějších pozemcích, půdy hydromorfní a v mělkých stržích. Nejkvalitnější a
nejproduktivnější  půdy s nejvyšší  ochranou jsou historicky orně využívané,  scelené ve větších
honech - jedná se zejména o skupiny půd kambizemí v rovinatých partiích a s nízkým obsahem
skeletu. V území však plošně převládají zemědělské půdy středních až nižších hodnotících kritérií
tříd ochrany ZPF (bližší údaje viz předchozí stupeň ÚP Průzkumy a rozbory).

V souladu s ustanovením metodiky „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na ZPF v územním plánu“ (MMR ČR, MŽP ČR, ÚÚR) není vyhodnocován zábor ZPF pro potřeby
ÚSES - údaje o plošných požadavcích navrhovaných prvků ÚSES viz kap. G.6.5 ÚSES.
Pozn.:  z evidence BPEJ vyplývá, že nejkvalitnější pozemky ZPF nejvyšších tříd ochrany se vyskytují i v zastavěných

částech města (zde tvořené většinou pozemky TTP a zahrad v drobné držbě),  kdy tato část  území není
vhodná pro intenzivní velkoplošné zemědělské využívání - dle metodických nařízení zemědělské pozemky
v zastavěném území nejsou předmětem vyhodnocování záborů
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I.5.6.3 INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI

Dle  podkladů  ÚAP  ORP  bylo  pro  zvýšení  úrodnosti  zemědělských  půd  v  řešeném  území
provedeno plošné drenážní odvodnění na celkové rozloze cca 760 ha. Tyto základní investiční
prostředky byly realizovány v letech 1958, 1963, 1695, 1968, 1971, 1974, 1975, 1980, 1981, 1984,
1986, 1988 a 1989. Dle stáří těchto základních investičních prostředků a teoretické funkčnosti (cca
40 let), a i sporadické údržbě těchto zařízení lze usuzovat, že odvodněné plochy před rokem 1970
mají již podstatně sníženou funkčnost. K tomuto přispívá i aktuální stav v terénu, kdy značná část
takto meliorovaných pozemků na původní orné půdě je již zatravněna, v několika případech již ani
neslouží zemědělské výrobě.

Existence  tohoto  územního  limitu  je  v  návrzích  urbanistického  řešení  patřičně  zohledněna  a
vyhodnocena.

I.5.7 POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL), LESNICTVÍ
Dle katastru nemovitostí jsou lesní pozemky (PUPFL) vymezeny bez ohledu na jejich začlenění
v LHP/LHO (v plochovém členění tvořeny tzv. porostní plochou a bezlesími), tvoří vymezené tzv.
plochy lesní, v případě významového překryvu s územními zájmy ochrany přírody a krajiny i tzv.
plochy přírodní, v krajinářském členění tvořící součást typu tzv. krajiny lesní příp. lesozemědělské.
Dle evidence KN zde zaujímají  cca  907 ha, tj.  cca 29 % z celkové výměry ř.ú.  (= lesnatost).
Hospodaření v lesích je řízeno příslušnými Lesními hospodářskými plány a osnovami.

Lesní pozemky se v řešeném území vyskytují zejména v podobě velkých komplexů (v SZ okraji a
v JV části), a v podobě drobných lesíků mozaikovitě v území. Jejich existence, spolu s reliéfem
terénu, je pro výraz území určujícím krajinářským aspektem. Grafické znázornění lesních pozemků
je v příslušné mapové příloze provedeno dle údajů mapy katastru nemovitostí.

Způsoby hospodaření v lesích:
 tvořících  prvky  ÚSES:  způsoby  hospodaření  podléhají  zásadám  rámcově

stanovených v podrobných dokumentacích ÚSES, promítnutých do předpisů platných
LHP/LHO.  Důraz  je  obecně  kladen  na  způsoby  obnov  lesů  vč.  důsledného
stanovování  obnovného  cíle  a  při  realizaci  obnov  jeho  respektování.  Zásady
hospodaření v lesích tvořících prvky ÚSES jsou zaměřeny především na ochranu před
devastací  a  na maximální  snahu o  vytvoření  a  zachování  přírodních ekosystémů,
např.:
 v zastoupení dřevin se dle možností přiblížit přirozené skladbě,
 v zákazu introdukce a podporování cizích dřevin (výjimkou může být odůvodněně

příměs modřínu),
 v  časovém situování  obmýtí  a  obnovné  doby  cílových  dřevin  na  horní  hranici

modelu příslušného hospodářského souboru (při rekonstrukci i nižší),
 ve  zjemnění  forem  hospodářského  způsobu,  s  preferencí  podrostního  a

výběrného, popř. násečných forem (v porostech se silně změněnou skladbou), při
běžném hospodaření s vyloučením holosečí

 výchovu  podle  možností  přizpůsobit  stabilizační  funkci  (skladba,  výstavba,
struktura), s podporou věkové a prostorové diferenciace,

 v  obnově  uplatňovat  postup  přihlížející  na  zachování  původnosti  přírodního
prostředí; maximálně uplatňovat clonné seče a přirozenou obnovu,

 s omezením těžké mechanizace, koncentrace výroby i chemizace,
 s přizpůsobením hospodaření výskytu ohrožených druhů rostlin a živočichů,
 s ponecháváním doupných stromů a vybraných jedinců až do jejich rozpadu.

Pozn.: Identifikace lesů tvořících biocentra ÚSES - pro orientaci orgánů státní správy (lesů a ochrany přírody)
v případné změně kategorizace lesů [označení BC - lokalizace dle LHP]: 3-NC68 - 59 A,B, 60 C, 61 C, 62 E,
64 A,C, 512 A,B,C, 513 A,B,C,D, 514 A,B,C,D,E,G, 555 A,B,C, 575 D,E,  186 - 509 C, 516 D,  188 - 516 H,
L033 - 515 E, L034 - 515 F, L037 - 539 A, L038 - 534 C, L039 - 515 D, L044 - 560 E, L048 - 560 C, L049 -
558 A, L050 - 557, L051 - 562 D, L052 - 572 A, 1399 - 530 A, 1406 - 515 B, 1408 - 49 E, 1409 - 49 B, 1410 -
49 C a 1411 - 63 B.
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 tvořících zvláště chráněná území: způsoby hospodaření v lesích v CHKO Jizerské
hory a ve zdejších m-ZCHÚ jsou stanoveny v příslušných plánech péče o ZCHÚ. 

Začlenění ploch charakteru vzrostlého lesa do PUPFL:

Na  základě  výsledků  terénního  šetření  předchozího  stupně  ÚP  Průzkumů  a  rozborů  jsou
vymezeny lokality vhodné ke změně druhového členění v katastru nemovitostí (realizace převodu
je  možná  na  základě  případného  souhlasu  orgánu  státní  správy  lesů  a  vlastníka  pozemku).
V návrzích  urbanistického  řešení  jsou  tyto  vytipované  lokality  konkretizovány  a  kvantifikovány
formou iniciace návrhu na jejich začlenění v katastru nemovitostí do kategorie lesní pozemek, a
jako PUPFL i k začlenění do systému LHP/LHO s cílem zde lesnicky hospodařit - tyto návrhy jsou
odůvodněny zejména potřebami ÚSES, neboť ve všech případech tyto lokality tvoří prvky ÚSES
(všechny lokality se vyskytují v k.ú. Frýdlant):

prvek 
ÚSES

p.p.č. výměra [ha] druh pozemku/způsob využití aktuální charakter

3-NC68 4324 0,3340 ostatní plocha/manipulační plocha smrková tyčovina s vtr. BO, BŘ...

3-NC68
4417/1

0,6083
ostatní plocha/jiná plocha

okraj lesa se vzrostlými nárosty
4418 ostatní plocha/neplodná půda

3-NC68

4280/1

1,6328

ostatní plocha/jiná plocha

přirozené vzrostlé olšiny
4280/2 ostatní plocha/jiná plocha

4280/5 ostatní plocha/jiná plocha

4286 ostatní plocha/neplodná půda

3-NC68

4065

0,7652

ostatní plocha/jiná plocha

vzrostlé nárosty charakteru výběžku lesa4066/1 ostatní plocha/neplodná půda

4066/2 ostatní plocha/neplodná půda

3-NC68

4922/1

1,0746

ostatní plocha/neplodná půda

přirozená vzrostlá olšina4922/3 ostatní plocha/neplodná půda

4923 ostatní plocha/neplodná půda

3-NC68 4913/1 0,1401 ostatní plocha/neplodná půda přirozená vzrostlá olšina

3-NC68
4913/2

0,3398
ostatní plocha/neplodná půda

přirozená vzrostlá olšina
4913/3 ostatní plocha/neplodná půda

186 3955 0,6965 ostatní plocha/jiná plocha
v J části smrková kmenovina, v S části 
olšová tyčkovina

186 3965 0,0457 ostatní plocha/neplodná půda olšová tyčkovina

188 3828/2 2,1930 ostatní plocha/dobývací prostor
rekultivovaný prostor, součást lesa dle OPRL 
516 H (záměr je v KN legalizací stavu LHP)

187/188 3828/2 0,3448 ostatní plocha/dobývací prostor
rekultivovaný prostor, součást lesa dle OPRL 
516 H (záměr je v KN legalizací stavu LHP)

celkem 8,1748
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Odůvodnění návrhů:

Návrh  na  uvážlivé  umísťování  obnovných  prvků  v  místech  pohledově  krajinných  dominant  je
zdůvodněno snahou o ochranu krajinného rázu před necitlivými umělými zásahy do pohledových
horizontů  -  zajištění  je  v  kompetenci  orgánů  ochrany  přírody  a  krajiny  promítnutím  zásad
do obnovovaných LHP/LHO.

Návrh na šetrné vyklizování a soustřeďování vytěžené dřevní hmoty při obnově lesů je odůvodněn
snahou o zamezení erozních jevů ve svažitých pozemcích. V těchto lokalitách je nutné používání i
netradičních technologií šetrných k povrchu půdy.

Vzhledem k relativně krátkodobé platnosti územního plánu a pokračujícímu procesu zalesňování
drobných  dosud  nelesních  pozemků  nejsou  tyto  změny  zde  kvantifikovány   -  realizace  je
na posouzení  příslušných  orgánů  státní  správy  (výjimkou  je  navržené  zalesnění  lokality  LP.1,
na základě záměru vlastníka pozemku). Případné větší plošné zásahy, či v případě pochybností, je
nutno záměry podložit i vyhodnocením vlivů na krajinný ráz.

Pro rekreační a sportovní využívání jsou v platném LHP/LHO vymezeny lesy kategorie zvláštního
určení  –  lesy  příměstské  a  další  lesy  se  zvýšenou  rekreační  funkcí.  Vzhledem  k  současné
zanedbanosti i dislokaci těchto lesů je vhodné je upravit a vybavit tak, aby mohly plnit svoji funkci –
je vhodné založit areál „Střelnice“ v části lesa dle LHP 49 C a náležitě vybavit a upravit les prostoru
Frýdlantské rozhledny dle LHP 63 A. Případné další  sportovně rekreační  aktivity probíhajících
na účelových  komunikacích  či  nevyžadujících  plošné  požadavky  (např.  singletrack  aj.)  nebo
nenarušujících půdní kryt, vegetaci a neomezujících lesní hospodaření jsou možné za souhlasu
vlastníka lesa a orgánu státní správy.

Návrh na začlenění 10 lokalit  tvořících prvky ÚSES (výčet viz kap. Odůvodnění záborů lesních
pozemků) v katastru nemovitostí do kategorie lesní pozemek (a jako PUPFL i do obnovovaných
LHP/LHO)  je  odůvodněn snahou o  náležité  lesnické hospodaření  v  intencích zásad využívání
prvků ÚSES.

I.5.7.1 PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI

Lesy  řešeného  území  jsou  dle  OPRL (Lesní  zákon  č.  289/1995  Sb,.  §  23  a  Vyhlášky  MZe
č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
– zpracovatelem je ÚHÚL Brandýs nad Labem) součástí přírodních lesních oblastí (PLO): 

 PLO 20 - Lužická pahorkatina, podoblast 20b - Frýdlantská pahorkatina - v severní a
střední části, a v okraji J části ř.ú.

 PLO 21 - Jizerské hory a Ještěd, podoblast 21a Jizerské hory - v J části ř.ú.

I.5.7.2 KATEGORIZACE LESŮ

Funkce lesů jsou definovány v jejich kategorizaci,  kde zejména v podmínkách řešeného území
kromě hospodářských funkcí plní lesy další i tzv. mimoprodukční funkce: ekologicko stabilizační,
rekreační, půdoochranné, klimatické… Do kategorií lesa je v pojetí zákona o lesích zahrnuta pouze
tzv. porostní plocha (nikoliv bezlesí byť vymezené na v katastru nemovitostí evidovaných lesních
pozemcích).

Lesy ochranné

V řešeném území se vyskytují  lesy zařazené v kategorii  lesů ochranných (dle „lesního“ zákona
č. 289/1995 Sb., oddíl druhý, § 6 – kategorizace lesů, § 7 - lesy ochranné, 21a: dle odst. 1, písm.
a: (21a = lesy ochranné jsou lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná pole,
prudké  svahy,  strže,  nestabilizované  náplavy  a  písky,  rašeliniště,  odvaly  a  výsypky).  Celková
výměra ochranných lesů = 31,86 ha, tj. 3,30 % z celkové výměry porostní plochy v ř.ú. Tyto lesy
jsou v platných LHP/LHO uvedeny pod kódem 21a.
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SCHÉMA KATEGORIZACE LESÙ

FRÝDLANT

ODÙVODNÌN˝ ÚZEMN˝HO PL`NU
N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE

SEVERKA

SCHÉMA

21

20

21

20

20

LEGENDA

Popis

LESY HOSPOD`ØSKÉ 

NEBO KRAJINOTVORNOU

PÙDOOCHRANNOU, VODOOCHRANNOU, KLIMATICKOU 

LESY ZVL`�TN˝HO UR¨EN˝ - SE ZVÝ�ENOU FUNKC˝ 

S REKREA¨N˝ FUNKC˝

LESY ZVL`�TN˝HO UR¨EN˝ - PØ˝MÌSTSKÉ A 

A PØ˝RODN˝CH REZERVAC˝CH

LESY ZVL`�TN˝HO UR¨EN˝ - V 1. ZÓN`CH CHKO 

I. STUPNÌ

LESY ZVL`�TN˝HO UR¨EN˝ - V PHO VODN˝CH ZDROJÙ

LESY OCHRANNÉ - NA NEPØ˝ZNIVÝCH STANOVI�T˝CH

HRANICE PØ˝RODN˝CH LESN˝CH OBLAST˝

KATASTR`LN˝ ÚZEM˝ - POPIS

HRANICE KATASTR`LN˝CH ÚZEM˝

HRANICE ØE�ENÉHO ÚZEM˝
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Lesy zvláštního určení

V řešeném území se dle lesního zákona, oddíl druhý,  § 8 vyskytují lesy zařazené v uvedených
subkategoriích lesů zvláštního určení:

 dle odst. 1 - lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí
se: 
 dle  písm.  a v  pásmech  hygienické  ochrany  vodních  zdrojů  I.  stupně,  celková

výměra lesů 31a = 7,37 ha, tj.  0,76 % z celkové výměry porostní plochy v ř.ú.
(v LHP/LHO kód 31a)

 dle odst. 2 - lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí
nebo  jiný  oprávněný  zájem  na  plnění  mimoprodukčních  funkcí  lesa  je  nadřazen
funkcím produkčním: 
 dle písm. a - v prvních zónách CHKO a lesy v přírodních rezervacích a přírodních

památkách, celková výměra lesů 32a = 20,56 ha,  tj.  2,13 % z celkové výměry
porostní plochy v ř.ú. (32a)

 dle písm. c příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, celková výměra
lesů 32c = 17,59 ha, tj. 1,82 % z celkové výměry porostní plochy v ř.ú (situované
v okolí rozhledny a v lesíku Střelnice - obě lokality jsou vhodné k rekonstrukci a
dovybavení) - 32c

 dle písm. e se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo
krajinotvornou, celková výměra lesů 32e = 75,91 ha, tj. 7,87 % z celkové výměry
porostní plochy v ř.ú. (32e)

Lesy hospodářské

Většina lesů v řešeném území je dle platných OPRL/LHP kategorizována jako lesy hospodářské
(dle lesního zákona, § 10 - lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii  lesů
ochranných  nebo  lesů  zvláštního  určení).  Celková  výměra  lesů  hospodářských  =  811,23  ha,
tj. 84,12 % z celkové výměry porostní plochy řešeného území (v LHP/LHO kód 10).
Pozn.: podrobnější  údaje  -  viz  platný  LHP/LHO,  výměry zjištěny z  digitálního  mapového podkladu,  podíly  jejich

přepočtem.

I.5.8 OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Viz. kapitola I.4.2.1.3 a I.4.5.

I.5.9 REKREACE

Územní plán určuje pro rekreační využití upřednostňovat zejména stabilizované i rozvojové plochy
občanského vybavení – sport a rekreace a veřejných prostranství – zeleň a dále uplatňovat šetrné
formy cestovního ruchu, které nemají negativní vliv na krajinu, přírodu, zemědělský a lesní půdní
fond.

Pro  aktivity  rekreační  nemotorové  dopravy  (turistika,  cyklistika,  běh,  jízda  na  koni  apod.)  je
preferována stávající  i  navržená cestní síť  z důvodu minimalizace negativních vlivů na přírodu
řešeného území.

I.5.10 DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

Na území obce nejsou vymezeny stabilizované ani navržené plochy těžby.
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SCHÉMA VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKÙ

FRÝDLANT

ODÙVODNÌN˝ ÚZEMN˝HO PL`NU
N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE

SEVERKA

SCHÉMA

LEGENDA

Popis

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK DOPORU¨ENÝ K REGISTRACI - BOD

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK DOPORU¨ENÝ K REGISTRACI

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK REGISTROVANÝ - BOD

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK REGISTROVANÝ

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ZE Z`KONA - ÚDOLN˝ NIVY

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ZE Z`KONA - PLOCHY VODN˝

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ZE Z`KONA - PLOCHY LESN˝

KATASTR`LN˝ ÚZEM˝ - POPIS

HRANICE KATASTR`LN˝CH ÚZEM˝

HRANICE ØE�ENÉHO ÚZEM˝

Frýdlant

u Frýdlantu
Albrechtice 
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I.5.11 PRVKY VHODNÉ K REGISTRACI VKP

V řešeném území se vyskytují následující významné krajinné prvky – registrované dle (dle § 6 zákona):
 „Liliovník tulipánokvětý“ (k.ú. Frýdlant, p.p.č. 3250/1),
 „Park TIBA“ (k.ú. Frýdlant, p.p.č. 1999/1),
 „Liliovník tulipánokvětý“ (k.ú. Frýdlant, p.p.č. 235),
 „Alej lípy malolisté“ (k.ú. Frýdlant,  p.p.č. 3140/1).

Doporučuje  se  iniciace  zrušení  vyšší  ochrany  registrovaného  VKP  „Alej  lípy  malolisté“  (k.ú.
Frýdlant,  p.p.č. 3140/1).

Doporučuje se iniciace registrace VKP 
 „Lípa na louce“ (k.ú. Frýdlant, p.p.č. 4900),
 „Alej lip v městském parku“ (k.ú. Frýdlant, p.p.č. 616 a 6108),
 „Jírovce u silnice“ (k.ú. Frýdlant, p.p.č. 1883),
 „Alej Vítkovské silnice“ (k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, p.p.č. 936).

I.6 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

I.6.1 USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
Stanovené kategorie ploch pokrývají 100% řešeného území - celé správní území města Frýdlant.

I.6.1.1 PLOCHY PODLE VÝZNAMU
ZASTAVITELNOST PLOCH

- plochy zastavěné - stabilizované a přestavbové plochy,
- plochy zastavitelné - plochy změn - návrhové,
- plochy nezastavěné - stabilizované nezastavěné plochy nevyžadující změny v území,
- plochy nezastavitelné - plochy změn – návrhové.

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PLOCH

- plochy stabilizované – s vyhovujícím stávajícím stavem nevyžadujícím změny v území
- plochy změn - návrhové – nově navržené pro další rozvoj území,
- plochy změn - přestavbové - nevyhovující stáv vyžadujícím změny v území,
- plochy a koridory územní rezervy pro ochranu části území pro předpokládané budoucí

využití za orientačním návrhovým horizontem se v ÚP Frýdlant nevymezují

I.6.1.1 PLOCHY PODLE ZPŮSOBU VYUŽITÍ
SPECIFIKACE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (KATEGORIE PLOCH)

Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné, zastavitelné:
BM Plochy bydlení
SV Plochy smíšené obytné – venkovské
SC Plochy smíšené obytné – centrální
RZ Plochy rekreace - zahrádkové kolonie
OV Plochy občanského vybavení
OS Plochy občanského vybavení – sport a rekreace
OH Plochy občanského vybavení – hřbitovy
VK Plochy veřejných prostranství – komunikace
DS Plochy dopravní infrastruktury – silniční
DD Plochy dopravní infrastruktury – drážní
TI Plochy technické infrastruktury
VS Plochy výroby a skladování
SR Plochy smíšené výrobní
SS Plochy specifické – skládky
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Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné a nezastavitelné:
VH Plochy vodní a vodohospodářské 
ZP Plochy zemědělské 
LP Plochy lesní 
PP Plochy přírodní 
SK Plochy smíšené krajinné 
VZ Plochy veřejných prostranství – zeleň 

PŘÍPUSTNOST ČINNOSTÍ, STAVEB, ZAŘÍZENÍ, ÚPRAV A KULTUR

V jednotlivých kategoriích ploch s rozdílným způsobem využití  se stanovují  podmínky hlavního
využití (pokud je lze stanovit),podmíněně přípustného využití a nepřípustného využití.

I.6.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Návrh  ploch  s rozdílným  způsobem  využití,  jejich  členění  a  podmínky  využití  jsou  v souladu
se zněním  zákona  č. 183/2006  Sb.,  o územním  plánování  a  stavebním  řádu  a  vyhlášek
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací  činnosti  a  č.  501/2006 Sb.,  o obecných požadavcích na využívání
území.  Některé  kategorie  ploch  definované  vyhláškou  č. 501/2006  Sb.  jsou  dále  podrobněji
členěny a některé jsou doplněny dle konkrétních potřeb zjištěných v řešeném území.

Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné, zastavitelné: 

BM PLOCHY BYDLENÍ
 podkategorie „ploch bydlení“ dle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
 určení:  zejména  pro  individuální  bydlení  v  rodinných  domech  nebo  pro  kolektivní

bydlení v bytových domech,
 využití:  umožňují  nerušený  a  bezpečný  pobyt  a  každodenní  rekreaci  a  relaxaci

obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a základního občanského vybavení,
 umístění: zejména v kvalitním prostředí navazujícím na městské centrum 

SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ
 podkategorie „ploch smíšených obytných“ dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
 určení: zejména pro individuální bydlení a rodinnou rekreaci ve spojeni s rozmanitými

ekonomickými aktivitami, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ,
 využití:  umožňují  nerušený  a  bezpečný  pobyt,  denní  i  sezónní  rekreaci  a  relaxaci

obyvatel  i  ekonomické  aktivity  obyvatel  vymezené  plochy  slučitelné  s bydlením
(služby, zemědělství, nerušící výroba), dostupnost veřejných prostranství a základního
občanského vybavení, ochranu příměstské krajiny,

 umístění: zejména v kvalitním prostředí na okrajích zastavěného městského území a
okolo lokálního centa Albrechtice v navaznosti na krajinné zázemí města

SC PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – CENTRÁLNÍ
 podkategorie ploch smíšených obytných dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
 určení: zejména pro hygienicky a esteticky přijatelné a společensky žádoucí promíšení

kolektivního bydlení a vyšších obslužných funkcí  v centru města a v lokálním centru
Albrechtice,

 využití:  umožňují  nerušený  a  bezpečný  pobyt,  dostupnost  veřejných  prostranství,
vyššího občanského vybavení a ekonomických aktivit, které vytvářejí atraktivitu center
a nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení,

 umístění: zejména v atraktivním prostředí centra města a uzlových prostorů lokálních
center s nejvyšší zátěží veřejných prostranství, kde s ohledem na charakter zástavby,
její  urbanistickou strukturu a způsob dosavadního využití  není  účelné členit  území
na plochy bydlení a občanského vybavení, vždy přístupné z kapacitně dostačujících
ploch dopravní infrastruktury 
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RZ PLOCHY REKREACE - ZAHRÁDKOVÉ KOLONIE
(st. zákon ani vyhl. č. 501/2006 Sb. neobsahují problematiku zahrádkových kolonií)

 podkategorie ploch rekreace dle § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
 určení: pro specifický způsob rekreace ve spojení se zemědělským využitím,
 využití: zahrádkové kolonie pro samozásobitelskou pěstitelskou činnost,
 umístění: v rámci zastavěného území - zejména v jeho okrajových polohách

OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
 kategorie ploch občanského vybavení dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
 určení:  zejména  pro  významná  zařízení  základních  i  vyšších  obslužných  funkcí,

zřizovaná  a  užívaná ve veřejném zájmu a  sloužící  obecnému užívání  bez  ohledu
na vlastnictví,

 využití:  umožňují  stabilizaci  umístěni  významných  prvků  celoměstské  struktury  a
nerušený a bezpečný pobyt v dostupnosti z veřejných prostranství,

 umístění:  zejména ve  specifickém  prostředí  odpovídajícím  jejich  účelu  nebo
v atraktivních  spádových  (centrálních)  polohách,  vždy  přístupné  z  kapacitně
dostačujících ploch veřejných prostranství; zařízení  občanského  vybavení  mohou
být v souvislosti obslužných funkcí s jinými funkcemi zahrnuta ploch ostatních ploch
s rozdílným způsobem využití: 
 jako součásti centrotvorného charakteru v plochách smíšených centrálních,
 pro zajištění základních obslužných funkcí zejména v plochách pro bydlení

OS PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A REKREACE
 podkategorie ploch občanského vybavení dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., která se

vymezuje z důvodu zajištění specifické funkce ploch pro sport a rekreaci, 
 určení:  zejména pro tělovýchovu a sport, zřizované a užívané ve veřejném zajmu i

na komerční  bázi  a  pro  rekreaci,  zajišťující  potřeby  obyvatel  města  i  rekreační
potenciál cestovního ruchu,

 využití:  umožňují  nerušený  a  bezpečný  pobyt,  umístění  veřejných  prostranství  a
dostupnost sportovních, tělovýchovných a rekreačních funkcí,

 umístění:  zejména ve  specifickém  prostředí  odpovídajícím  jejich  účelu,  přístupné
z kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury

 výšková hladina OS10 je uplatněna pouze pro plochu stávající frýdlantské rozhledny,
jedná se o výškový ekvivalent odpovídající výšce deseti obvyklých podlaží; rozhledna
nemá charakter dodávky služby, ale charakter rekreační, proto OS, nikoliv OV.

OH PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOVY 
 podkategorie ploch občanského vybavení dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., která se

vymezuje z důvodu zajištění pietních podmínek pro hřbitovy a jejich příslušenství;
 určení: plochy veřejných pohřebišť, zřizované a užívané ve veřejném zájmu, sloužící

obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví, 
 využití:  umožňují  nerušený  a  bezpečný  pobyt,  umístění  veřejných  prostranství  a

dostupnost pietních funkcí;
 umístění:  zejména ve  specifickém  prostředí  tradičních  lokalit  odpovídajícím  jejich

účelu, přístupné z kapacitně dostačujících ploch veřejných prostranství

VK PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – KOMUNIKACE
 podkategorie ploch veřejných prostranství dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

(složky veřejných prostranství na plochách zastavěných a zastavitelných),
 určení: plochy veřejných prostranství, u nichž využití pozemků, malá intenzita dopravy

a vliv na kvalitu prostředí nevylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití,
avšak jiné využiti těchto pozemků není možné,
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 využití:  umožňují  dostupnost  veřejných  prostranství,  zajištění  dopravní  přístupnosti
ploch s jiným způsobem využití, stabilizaci prostorové kostry obce (ulice, náměstí), na
níž  veškeré  činnosti  směřují  k  bezúplatnému využívání  veřejností  pro  každodenní
rekreaci a relaxaci, běžné i slavnostní shromažďování;

 umístění:  po celém území obce v rozsahu a polohách odpovídajících jejich účelu a
funkci v celkovém systému veřejných prostranství a obsluhovaném území

DS PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ
 podkategorie ploch dopravní infrastruktury dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.; rozdělení

ploch dopravní infrastruktury je provedeno z důvodu zajištění podmínek pro odlišné
způsoby dopravy;

 určení: silniční doprava, u níž rozsah dopravních staveb a zařízení, intenzita dopravy
a potenciální vliv na kvalitu prostředí vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu
využití a jiné využití těchto pozemků není možné,

 využití: pro dopravní dostupnost obce po silníční síti,
 umístění:  ve specifických polohách odpovídajících jejich účelu a funkci  v celkovém

systému dopravy a obsluhovaném území

DD PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ 
 podkategorie ploch dopravní infrastruktury dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.; rozdělení

ploch dopravní infrastruktury je provedeno z důvodu zajištění podmínek pro odlišné
způsoby dopravy;

 určení: drážní doprava, u níž rozsah dopravních staveb a zařízení, intenzita dopravy a
potenciální vliv na kvalitu prostředí vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu
využití a jiné využiti těchto pozemků není možné,

 využití: pro dopravní dostupnost obce po železnici,
 umístění:  ve  specifických  polohách  odpovídajících  jejich  účelu,  funkci  v celkovém

systému dopravy a obsluhovaném území

TI PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 kategorie ploch technické infrastruktury dle § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
 určení: plochy technické infrastruktury, u nichž rozsah staveb a zařízení a potenciální

vliv na kvalitu prostředí vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a jiné
využiti těchto pozemků není možné,

 využití:  pro  zajištění  plošně  náročných  specifických  funkcí  technické  infrastruktury
nutné pro město i v kontextu širšího území; zejména zajištění zásobování elektřinou,
plynem, teplem, pitnou vodou, odkanalizování a spojů,

 umístění:  ve specifických polohách odpovídajících jejich účelu a funkci  v celkovém
systému technické infrastruktury území

VS PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
 kategorie ploch výroby a skladování dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
 určení:  plochy  nosných  výrobních  aktivit,  u  kterých  rozsah  staveb  a  zařízení  a

potenciální vliv na kvalitu prostředí (nelze vyloučit negativní vliv za hranici pozemků),
vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití,

 využití: pro ekonomické aktivity tvořící hospodářskou základnu města,
 umístění:  zejména  v  soustředěných  zónách  na  okraji  zastavěného  území  nebo

ve specifickém prostředí odpovídajícím jejich účelu a vlivu na kvalitu prostředí, vždy
dostupné z kapacitně vyhovujících ploch dopravní infrastruktury
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SR PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
 nově  definovaná  kategorie  ploch  dle  §  3,  odst.  4  vyhlášky  č.  501/2006  Sb.,

pro specifická území, z velké části již stabilizovaná, kde je historicky promíšena širší
škála funkcí,  které se obvykle neslučují,  ale které vedle sebe mohou existovat  při
zachování hygienicky přijatelné kvality prostředí - zejména výroba a bydlení; 
pro tento typ plochy se záměrně nestanovuje hlavní využití,

 určení: zejména pro hygienicky a esteticky přijatelné a společensky únosné promíšení
rozmanitých ekonomických aktivit  a bydlení,  záměny funkcí  a revitalizaci  bydlení  a
u kterých lze vyloučit negativní vliv na kvalitu prostředí nad míru únosnou,

 využití:  pro  rozvoj  území  tyto  plochy  představují  potenciál  využitelný  v  souladu
s budoucími  trendy a  aktuálními  potřebami  uživatelů  území,  zároveň též  umožňují
využití aktuálně nevyužívaných zejména průmyslových areálů pro jiné funkce; v rámci
těchto ploch je nutno zachovávat přijatelnou kvalitu prostředí, 
umístění:  v tradičně promíšených,  funkčně a prostorově narušených částech obce,
přístupných z kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, kde s ohledem na
charakter  zástavby,  její  urbanistickou strukturu  a  způsob  dosavadního využití  není
účelné členit území na plochy bydlení a výroby

SR PLOCHY SPECIFICKÉ - SKLÁDKY
 podkategorie ploch specifických dle § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,

pro tento typ plochy se záměrně nestanovuje hlavní využití,
 určení: plochy pro likvidaci a ukládání komunálního odpadu, u kterých způsob využití

a potenciální vliv na kvalitu prostředí vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu
využití a jiné využiti těchto pozemků bez rekultivace není možné, 

 využití: pro likvidaci a ukládání komunálního odpadu, 
umístění: ve stabilizované poloze dopravně dostupné 

Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné a nezastavitelné

VH PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
 kategorie ploch dle § 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
 určení:  plochy  pro  nakládání  s  vodami,  ochranu  před  jejich  škodlivými  účinky  a

suchem, regulaci vodního režimu území a plněni dalších účelů stanovených právními
předpisy, jejichž rozsah a charakter vylučuje jejich začleněni do ploch jiného způsobu
využiti a jiné využiti těchto pozemků není možné;

 využití:  umožňují  stabilizaci  a  ochranu  vodních  ploch,  koryt  vodních  toků  a  jiných
pozemků určených pro převažující vodohospodářské využití;

 umístění:  umisťované  po celém území  obce v  rozsahu  a  polohách odpovídajících
přirozenému utváření krajiny i jejich specifickému účelu

ZP PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
 kategorie ploch dle § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
 určení: plochy pro převažující hospodářské využití zemědělské půdy, jejichž rozsah a

charakter vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a jiné využití těchto
pozemků není možné;

 využití: umožňují stabilizaci a ochranu zemědělského půdního fondu;
 umístění:  umisťované  po celém území  obce v  rozsahu  a  polohách odpovídajících

přirozenému utváření krajiny i jejich specifickému účelu 
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LP PLOCHY LESNÍ 
 kategorie ploch dle § 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
 určení:  plochy pro převažující  hospodářské využití  lesa,  jejichž rozsah a charakter

vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a jiné využití těchto pozemků
není možné;

 využití: umožňují stabilizaci a ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa;
 umístění:  umisťované po celém území  obce  v  rozsahu a  polohách  odpovídajících

přirozenému utváření krajiny i jejich specifickému účelu

PP PLOCHY PŘÍRODNÍ 
 kategorie ploch přírodních dle § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
 určení: plochy pro ochranu přírody a krajiny, jejichž rozsah a charakter vylučuje jejich

začlenění do ploch jiného způsobu využití a jiné využiti těchto pozemků není možné;
 využití:  umožňují  stabilizaci  pozemků  pro  zajištění  podmínek  ochrany  přírody  a

ekologické stability území
 umístění:  umisťované  po celém území  obce  v  rozsahu a  polohách  odpovídajících

přirozenému utváření krajiny i jejich účelu – ochraně ploch tvořících biocentra ÚSES
všech  biogeografických  významů,  zvláště  chráněná  území  (CHKO  –  I.  a  II.  zóny
odstupňované ochrany přírody) a území pod mezinárodní ochranou přírody soustavy
NATURA 2000

 slovo "zejména" je ve vysvětlující závorce "(zejména 1. a 2. zóna chráněné krajinné
oblasti Jizerské hory)" uvedeno proto, že pojem "zvláště chráněná území" je širší a
zahrnuje též další zvláště chráněná území, např. přírodní rezervace, přírodní památky
atd.

 poznámka:
 zastavěné a zastavitelné plochy a plochy vodní a vodohospodářské, i když jsou

součástí  území  splňujících  výše  uvedené  vymezení  ploch  přírodních,  si
ponechávají základní označení svého způsobu využití

SK PLOCHY SMÍŠENÉ KRAJINNÉ 
 jedná se o kategorii ploch dle § 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb. s odlišným názvem, a to

z důvodu lokálního výskytu těchto ploch i v zastavěném území,
 určení: zejména krajinné plochy nelesní a neprodukční, 
 využití: k zajištění ekologicko stabilizačních a krajinně estetických funkcí
 umístění: umisťované v prolukách mezi ostatními nezastavěnými plochami v rozsahu

a polohách odpovídajících přirozenému utváření krajiny 

VZ PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZELEŇ 
 podkategorie ploch veřejných prostranství dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

(složky veřejných prostranství na plochách nezastavěných a nezastavitelných),
 určení:  plochy  veřejných  prostranství,  u  nichž  využití  pozemků  a  vliv  na  kvalitu

prostředí  nevylučuje  jejich  začlenění  do  ploch  jiného  způsobu  využití,  avšak  jiné
využiti těchto pozemků není možné;

 využití:  umožňují  dostupnost  veřejných  prostranství,  stabilizaci  sídelní  zeleně,
zejména parky,  pobytová  zeleň,  apod.  -  veškeré  činnosti  směřují  k  bezúplatnému
využívání veřejností pro každodenní rekreaci a relaxaci;

 umístění:  umisťované  po celém území  obce  v  rozsahu a  polohách  odpovídajících
jejich účelu, funkci v celkovém systému veřejných prostranství
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I.6.3 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

VYMEZENÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH
Podmínka  nadpoloviční  výměry  vymezené  plochy  pro  hlavní  využití  se  stanovuje  z  důvodu
zajištění dominance hlavního využití v rámci plochy, nikoliv v rámci jednotlivých pozemků. Pokud
by se způsob využití, který není uveden jako hlavní stal dominantním, mohlo by to zásadně změnit
charakter plochy a narušit právní jistotu v území.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Úkolem  územního  plánu  je  stanovení  základní  koncepce  rozvoje  území  obce,  ochrany  jeho
hodnot,  jeho  plošného  a  prostorového  uspořádání  (urbanistická  koncepce)  -  z  hlediska
prostorového uspořádání území se jedná o regulaci intenzity využití pozemků a výškové hladiny
zástavby v plochách, nikoliv o regulaci staveb.
Regulace samotné zástavby bude předmětem následujících fází projektové přípravy jednotlivých
konkrétních staveb nebo jejich souborů.

Prostorové  uspořádání  zastavitelných  ploch  se  vymezuje  jako  základní  parametr  pro  ochranu
charakteru a krajinných hodnot území (krajinného rázu).

Prostorové  uspořádání  zastavitelných  ploch  sleduje  dosažení  nejvyšší  intenzity  urbanizačních
aktivit  v  historicky  založeném  městském  prostoru  a  její  postupné  snižování  k  okrajovým  a
venkovským částam obce na přechodu zástavby do volné krajiny:
- v  tomto smyslu  je  od centrálníh  poloh města  k  jeho okrajům odstupňována  intenzita

využití pozemků v plochách (IVP: vysoká, střední, nízká, specifická a přírodě blízká)
- pro ochranu charakteru území a jeho krajinných horizontů se stanovují maximální úrovně

výškové hladiny zástavby  - odvozené z výšky nadzemních podlaží obvyklé pro daný
účel

Ve  specifických  případech,  kde  se  struktura  a  objem  zástavby  odvozuje  z  jejího  účelu  a
stanoveného využití plochy (hlavní využití, pokud je lze stanovit, přípustné využití a podmíněně
přípustné  využití  bude  uplatněno  individuální  posuzování  záměrů  dle  účelu  a  konkrétních
podmínek v území.

OMEZENÍ VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
Stanovuje se zejména pro účely ochrany koridorů – částí  území vymezených zejména

pro umístění liniových staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury nebo ÚSES – šířky
koridorů vymezených v ÚP jsou úměrné míře prostorových nároků záměrů a ujasněnosti jejich
polohy.
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SCHÉMA OCHRANY KRAJINY A VÝ�KOVÉ HLADINY Z`STAVBY

FRÝDLANT

ODÙVODNÌN˝ ÚZEMN˝HO PL`NU
N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE

SEVERKA

SCHÉMA

LEGENDA

Popis

VÝ�KOV` HLADINA - 8 PATER

VÝ�KOV` HLADINA - 6 PATER

VÝ�KOV` HLADINA - 4 PATER

VÝ�KOV` HLADINA - 3 PATRA

VÝ�KOV` HLADINA - 2 PATRA

VÝ�KOV` HLADINA - 1 PATRO

PLOCHY SM˝�ENÉ KRAJINNY

PLOCHY ZEMÌDÌLSKÉ

PLOCHY PØ˝RODN˝

PLOCHY LESN˝

KATASTR`LN˝ ÚZEM˝ - POPIS

HRANICE KATASTR`LN˝CH ÚZEM˝

HRANICE ØE�ENÉHO ÚZEM˝
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I.7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ 
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH 
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT

Realizace  navržených  změn  využití  řešeného  území  v jednotlivých  lokalitách  bude  prováděna
na základě vypořádání  s vlastníky dotčených pozemků a objektů.  Návrh  koncepce usiluje o co
nejmenší zásah do stabilizovaných fondů. Přesto se nelze z důvodu optimalizace ekonomie využití
území a napravení předchozího nekoncepčního vývoje území, zejména v oblasti dopravní obsluhy
a  technické  infrastruktury,  vyhnout  minimálním  demolicím  a  záborům  soukromých  pozemků
pro veřejné účely.  Z tohoto důvodu jsou některé pro obec významné návrhové plochy,  zejména
dopravní trasy zasahující okrajově velký počet malých pozemků, zařazeny do kategorie veřejně
prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření (VPO).

Pozemky, stavby a práva k nim potřebné pro uskutečnění těchto VPS a VPO lze vyvlastnit podle
Stavebního  zákona  nebo  práva  omezit  rozhodnutím  stavebního  úřadu,  pokud  nebude  možno
řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření  jsou v ÚP rozděleny na VPS a VPO,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

 veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury,
 veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury,
 veřejně  prospěšná  opatření  –  snižování  ohrožení  území  povodněmi  a  jinými

přírodními katastrofami,
 veřejně prospěšná opatření – zvyšování retenčních schopností území,
 veřejně prospěšná opatření – založení prvků ÚSES.

VPS PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Veřejně  prospěšné  stavby  pro  dopravní  infrastrukturu  zahrnují  vybrané  plochy  dopravní
infrastruktury – silniční  (DS) a vybrané plochy a koridory veřejných prostranství  – komunikace
(VK). Jedná se o následující plochy a koridory:

 DS.2 – koridor pro přeložku silnice III/2911, která je vyvolána návrhem východního
obchvatu silnice I/13, a to v obou variantách;

 DS.3 – koridor pro napojení silnice II/291 na východní obchvat silnice I/13;
 DS.4  –  koridor  navržené  části  silnice  II/291,  který  je  veden  přes  navrženou

průmyslovou zónu mimo obytná území města, trasování silnice II/291 je v souladu
s Dopravní politikou Libereckého kraje;

 DS.5  –  koridor  pro  rameno  mimoúrovňové  křižovatky  navrženého  východního
obchvatu silnice I/13 se silnicemi II/290 a II/2901;

 DS.9  –  koridor  pro  západní  obchvat  silnice  I/13  sídla  Albrechtice,  jako  podklad
pro návrh  koridoru  byla  použita  dokumentace  pro  územní  rozhodnutí  zpracovaná
firmou Valbek pro ŘSD v roce 2011;

 DS.10 –  koridor  pro  úpravu  silnice  III/27252  a  její  napojení  na  navržený  západní
obchvat silnice I/13 sídla Albrechtice;

 DS.11  –  koridor  pro  úpravu  silnice  III/27252  a  její  napojení  na  navržený  západní
obchvat silnice I/13 sídla Albrechtice;

 DS.12 – koridor pro východní obchvat silnice I/13, jako podklad pro návrh koridoru byl
použit stávající platný ÚPSÚ Frýdlant a ZÚR LK;

 DS.13 – koridor pro přeložku silnice III/03510 mimo centrum města v úseku ČOV –
Kodešova;
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 VK.1 – koridor pro městskou sběrnou komunikaci tvořící napojení města a městského
dopravního okruhu na navržený východní obchvat města – silnici I/13, a to v obou
variantách;  koridor  je  trasován  v  souladu  s  již  vydaným  územním  rozhodnutím
na komunikaci; v případě dřívější realizace této komunikace než obchvatu silnice I/13
bude tato provozována dočasně jako silnice II/291;

 VK.2 – plocha pro úpravu křižovatky Fügnerova x Lužická x K Bažantnici; plocha je
vymezena v souladu se zpracovanou podrobnou projektovou dokumentací;

 VK.3 – plocha pro vytvoření dopravního propojení U Potoka – Zahradní jako součást
městského dopravního okruhu;

 VK.10 – koridor pro hlavní obslužnou komunikaci pro obsluhu území, který je navržen
v souvislosti s návrhem koridoru pro novou trasu silnice II/291 přes průmyslovou zónu;

 VK.13 – plocha pro přeložku a úpravu městské sběrné komunikace ul. Strmé, jejíž
smysl je zejména v mimoúrovňovém vykřížení se stávající regionální železniční tratí,
jedná se o odstranění dopravní závady; zároveň tato komunikace obslouží stávající i
nově navržené zastavitelné plochy v této oblasti;

 VK.16  –  plocha  pro  navrženou  část  hlavní  obslužné  komunikace  Holečkova  –
bezejmenná  –  Strmá,  která  má  tvořit  tangenciální  páteř  obytného  území
pod rozhlednou a propojuje dvě radiální městské sběrné kumunikace – Kodešovu a
Strmou;

 VK.17 – plocha pro navrženou část místní komunikace – prodloužení ul Alšova včetně
napojení na ul. Žitavská.

 D.1 – Multifunkční turistický koridor – turistická a lyžařská trasa. Trasy vedou převážně
po stabilizovaných komunikacích, VPS byla vymezena na striktní požadavek KÚLK.

 D.2  –  Multifunkční  turistický  koridor  –  turistická  trasa.  Trasy  vedou  převážně
po stabilizovaných komunikacích a lesních cestách, VPS byla vymezena na striktní
požadavek KÚLK.

 D.3  –  Multifunkční  turistický  koridor  –  lyžařská  trasa.  Trasy  vedou  převážně
po stabilizovaných komunikacích a lesních cestách, VPS byla vymezena na striktní
požadavek KÚLK.

VPS PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Územní plán Frýdlant navrhuje rozšíření nezbytné technické infrastruktury, a to jak pro zásobování
stávajících zastavěných ploch, tak zejména pro zásobování ploch navržených územním plánem
k zastavění.

Pro zásobování vodou jsou vymezeny 3 VPS pro vodojemy, jedná se o vodojem Strmá (TI1.1),
který je třeba pro zvýšení akumulace ve vodovodním systému města, dále rozšíření vodojemu
Údolí,  jehož  kapacita  není  k  orientačnímu  návrhovému  horizontu  dostatečná  (TI1.2)  a  dále
vodojem Dětřichov, který je nutný k propojení vodovodních systému Frýdlantu a Dětřichova (TI1.3).
Navrhuje  se  jedna  čerpací  stanice  na  Větrově,  3  vodovodní  řady  pro  propojení  vodovodních
systému Frýdlantu a Dětřichova (V.1, V.2 a V.3).

Pro odkanalizování navržených zastavitelných ploch a doplnění kanalizačního systému města je
navrženo 6 čerpacích stanic odpadních vod a 5 kanalizačních řadů jako VPS.

Pro zásobování navržených zastavitelných ploch elektrickou energií je třeba umístit jako VPS 15
nových trafostanic VN/NN a 3 úseky vedení VN.

Pro zásobování navržených ploch výroby je jako VPS vymezena jedna plynová regulační stanice
VTL/STL.
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VPO PRO ÚSES

Pro skladebné prvky ÚSES jsou vymezena veřejně prospěšná opratření s možností vyvlastnění:
 v místech, kde jsou navrhovány části prvků ÚSES k založení (místní ÚSES),
 pro veškeré prvky nadregionálního ÚSES v celé jejich ploše v rámci řešeného území,

tj,  jak  části  k  založení,  tak  části  územně stabilizované.  Jedná  se  o  nadregionální
biocentra NC68 a NC84 a nadregionální biokoridor K24MB včetně vložených místních
biocenter  v  jeho  trase.  Stabilizované  části  nadregionálního  ÚSES  byly  (oproti
konceptu  ÚP) zařazeny mezi  VPO z důvodu požadavku pořizovatele  na důsledné
respektování nadřazené ÚPD – ZÚR LK, kde jsou tyto prvky též vymezeny jako VPO.

I.8 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO

Nevymezují se.

I.9 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

I.9.1 ÚZEMNÍ REZERVY – PLOCHY

Nevymezují se.

I.9.2 ÚZEMNÍ REZERVY – KORIDORY

Územní plán vymezuje několik koridorů územních rezerv pro dopravní infrastrukturu. 

Jedná se o koridodory územích rezerv pro silnici I/13 – východní obchvat města ve stopě, která je
aktuálně sledována Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ministerstvem dopravy ČR, která je prověřena
podrobnou studií zpracovanou společností Valbek s.r.o. a která je preferována Městem Frýdlant i
sousedním  městem  Raspenava,  na  jehož  území  částečně  zasahuje.  Tato  stopa  není  v  ÚP
v návrhu pouze z důvodu nesouhlasu Krajského úřadu Libereckého kraje pro údajný nesoulad se
Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje. V případě, že se podaří tuto stopu prosadit v rámci
aktualizace  ZÚR LK,  bude následně změnou promítnuta  i  do  ÚP Frýdlant.  Tyto  koridory mají
označení UR1, UR2, UR3, UR4 a UR5.

Dále se jedná o koridor pro silnici III/03510, který je vymezen k prověření ve vazbě na navrženou
silnici II/291 a navržený koridor silnice III/03510 v severozápadní části města. Koridor je veden
relativně komplikovaným terénem a překonává v jednom místě řeku Smědou. Výhody koridoru
spočívají  v možnosti  odstranění  dopravních závad na silnici  III/03510 včetně dvou úrovňových
křížení  s  celostátní  železniční  dráhou,  průchodu  obytným  územím  a  stísněným  šířkovým
uspořádáním. Tento koridor je označen UR6.

I.10 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO  DOHODOU O PARCELACI

Územní  plán vymezuje  v  souladu s Pokyny projektantovi  4  plochy,  ve kterých je  rozhodování
o změnách  v území  podmíněno  dohodou  o parcelaci,  jedná  se  o  plochy  DP1  (BM2.5),  DP2
(BM2.13), DP3 (BM2.20) a DP4 (SV1.43).

Podmínka vymezení veřejného prostranství v rámci plochy BM2.13 byla zapracována na základě
požadavku KÚLK.
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I.11 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM 
ÚZEMNÍ STUDIE

I.11.1 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN
JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

V územním plánu jsou navrženy 3 lokality – plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování, jedná se o lokality, které jsou rozsáhlé svou výměrou
nebo leží v pohledově exponovaných územích, v ochranném pásmu národní kulturní památky či se
jedná o soubor ploch tvořících jeden areál, který je třeba řešit komplexně.

Počet ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování
byl na základě Pokynů projektantovi redukován z devíti na tři (US3 – Strmá, US4 – Novoměstská,
US5 – Zámecká). Některé z nich byly změněny na plochy, ve kterých je rozhodování o změnách
v území  podmíněno  dohodou  o parcelaci  a  jedna  z  nich  na  plochu,  ve  které  je  rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.

I.11.2 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ 
ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU 
PRO ROZHODOVÁNÍ

Nevymezují se.

I.12 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 
REGULAČNÍHO PLÁNU

Územní plán vymezuje v souladu s Pokyny projektantovi jednu plochu, ve které bude rozhodování
o  změnách  v  území  podmíněno  vydáním  regulačního  plánu.  Plocha  je  označena  RP1,  leží
v severozápadní části města a zahrnuje tyto plochy změn: BM2.1, BM2.3, BM2.4, DS.13 a VZ.3.

Jedná  se  o  rozlehlé  rozvojové  území,  které  je  třeba  řešit  komplexně  se  všemi  územními
souvislostmi. V územním plánu je obsaženo zadání regulačního plánu.

V rámci úpravy ÚP po veřejném projednání bylo řešené území RP1 zmenšeno o část východně
od místní  komunikace,  která  byla  v  průběhu  projednávacího  procesu  vybudována  a  územně
stabilizována.  V této souvislosti  byly z řešeného území RP1 (a z návrhové plochy BM2.3) též
vyčleněny dvě návrhové plochy malého rozsahu ležící východně od výše zmíněné místní komu-
nikace – BM2.54 a BM2.55.

I.13 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVAT 
ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN 
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Územní  plán  vymezuje  plochy  architektonicky  nebo  urbanisticky  významné,  ve  kterých  může
vypracovat  architektonickou  část  projektové  dokumentace  jen  autorizovaný  architekt,  jedná  se
o území MPZ Frýdlant.
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I.14 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb a jiné využití území
včetně různých opatření  v území.  Limity určují  nepřekročitelnou hranici,  hodnotu,  nebo rozpětí
pro využití  a  uspořádání  předmětného  území  za účelem  zajištění  funkčnosti  jeho  systémů,
bezpečnosti, ochrany přírody a zdravého životního prostředí.

Při  řešení  ÚP Frýdlant  jsou  respektována  ustanovení  obecně  závazných  právních  předpisů  a
norem,  jsou  dodržena  všechna  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  pokud  se řešeného  území
dotýkají. Tyto limity vycházející z právních předpisů a správních rozhodnutí na základě stávajícího
stavu v území (vstupní  limity)  jsou zachyceny v grafické části  Odůvodnění  ÚP v Koordinačním
výkrese.

Limity,  které vyplývají  ze schválené koncepce ÚP Frýdlant,  představují  další  omezení (výstupní
limity) a jsou zakresleny v grafické části Odůvodnění ÚP v Koordinačním výkrese jako návrh.

Limity  využití  území,  zejména  ochranná  pásma,  jejichž  šířka  není  v měřítku  územního  plánu
zobrazitelná jsou v koordinačním výkrese reprezentovány svým nositelem, tj. např. vedením či sítí,
která je pak v legendě označena zároveň jako limit využití území.

I.14.1 OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

OCHRANNÁ PÁSMA SILNIC:
 silnice I. třídy: 50 m od osy vozovky,
 silnice II. třídy: 15 m od osy vozovky,
 silnice III. třídy: 15 m od osy vozovky.

OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNIČNÍ TRATI:
 železniční trať: 60 m od krajní osy koleje, 30 m od hranice obvodu dráhy,
 speciální dráha: 30 m od hranic obvodu dráhy.

I.14.2 OCHRANNÁ PÁSMA  VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

K bezprostřední  ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují
ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen ochranná pásma), která jsou
stanovena zákonem č.  274/2001 Sb.,  o vodovodech a kanalizacích a vyhlášky č.428/2001 Sb.
v platném znění.

OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODNÍCH ŘADŮ

Ochranná pásma vodovodních řadů jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
potrubí na každou stranu:

 u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m.

OCHRANNÁ PÁSMA KANALIZAČNÍCH STOK

Ochranná pásma kanalizačních stok jsou vymezena vodorovnou vzdáleností  od vnějšího líce
stěny kanalizační stoky na každou stranu:

 u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.

Pozn.: Údaje o ochranném pásmu ČOV Frýdlant se nepodařilo zjistit.
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I.14.3 OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTROROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ

Energetický zákon č. 458/2000 Sb. stanoví v §46 ochranná pásma následovně:
 u nadzemního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - pro vodiče bez izolace je

ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče na obě strany
 u nadzemního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně je ochranné pásmo 12 m

od krajního vodiče na obě strany
 u podzemního vedení s napětím do 110 kV včetně je ochranné pásmo 1 m po obou

stranách krajního kabelu.

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami:
 u stožárových stanic  s  převodem napětí  z  úrovně  nad  1  kV a  menší  než  52  kV

na úroveň nízkého napětí je ochranné pásmo 7 m
 u kompaktních zděných stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než

52 kV na úroveň nízkého napětí je ochranné pásmo 2 m
 u vestavných elektrických stanic je ochranné pásmo 1 m od obestavění.

U zařízení vybudovaných před účinností  zákona č.458/2000 Sb. zůstávají zachována ochranná
pásma podle dříve platných předpisů (Vládní nařízení č. 80/1957 a Vyhláška MPE č.153/1961):

 u  nadzemního  vedení  VN  je  ochranné  pásmo  10  m  (v  lesních  průsecích  7  m)
na každou stranu od krajního vodiče

 u stožárových trafostanic VN/NN se stanoví šířka ochranného pásma jako u vedení
VN

 u nadzemního vedení od 60 do 110 kV včetně je ochranné pásmo 15 m na každou
stranu od krajního vodiče

 u kabelového vedení všech napětí je ochranné pásmo 1 m na každou stranu
 ochranné  pásmo  elektrické  stanice  je  vymezeno  svislými  rovinami  vedenými

ve vodorovné vzdálenosti 30 m měřené kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici
objektu stanice.

I.14.4 OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Podle Energetického zákona č.458/2000 Sb. §68 jsou ochranná pásma:

 u středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce 1 m na obě strany
od půdorysu

 u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
 u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

Bezpečnostní pásma (energetický zákona č. 458/2000 Sb., § 69)
 regulační stanice vysokotlaké - 10 m
 vysokotlaké plynovody do DN 100 - 15 m
 vysokotlaké plynovody do DN 250 - 20 m
 vysokotlaké plynovody nad DN 250 - 40 m.

I.14.5 OCHRANNÁ PÁSMA ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Ochranné pásmo výroben a rozvodů tepelné energie dle zákona č. 458/2000 Sb., § 87 (ve znění
pozdějších předpisů):

 u výměníkových stanic ochranné pásmo činí 2,5 m,
 zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie je 2,5 m.

I.14.6 OCHRANNÁ PÁSMA SPOJOVÝCH ZAŘÍZENÍ

TELEKOMUNIKACE
Zákon  o  telekomunikacích  č. 151/2000  Sb.  v  § 92  stanoví  ochranná  pásma  podzemních
telekomunikačních vedení do vzdálenosti 1,5 m po stranách krajního vedení.
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RADIOKOMUNIKACE

Podle  Zákona  o  telekomunikacích  č. 151/2000  Sb.  § 92  platí  ochranná  pásma  pro  ostatní
telekomunikační  zařízení  (kromě  podzemních  telekomunikačních  vedení),  pokud  na  ně  bylo
vydáno územní rozhodnutí.

 ochranná  pásma  komunikačních  vedení  a  zařízení  elektronických  komunikací
dle zákona č. 127/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 ochranné pásmo zařízení AČR, PČR a HZS ČR – Lysý Vrch – 3 km.

I.14.7 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V řešeném území je provozována skládka odpadů Frýdlant – Větrov, skládka skupiny SOO3 –
ostatní odpad,  provozovatel  ČEFOS s.r.o. se sídlem Horní  Pertoltice č.p.77 (IČO 250 47 507).
Zařízení  je  umístěno  v oblasti  bývalého  čedičového  lomu  na k.ú.  Frýdlant,  který  se  nachází
ve vzdálenosti cca 1 km JZ směrem od hranice intravilánu města Frýdlant a cca 2 km od obce
Dětřichov.  Celková kapacita je 1400000 m3.  odpadu a předpoklad ukončení provozu je rok 2025.
Ochranné pásmo skládka S-003 Frýdlant dle poskytnutých podkladů nemá vymezeno.

I.14.8 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ZPŮSOBU VYUŽITÍ ÚZEMÍ
 platná územní rozhodnutí
 územní souhlasy
 stavební povolení
 stavební uzávěry

I.14.9 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA HOSPODÁŘSKÉ ZÁKLADNY

Nevyskytují se.

I.14.10 OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA „AREÁL HRADU A ZÁMKU FRÝDLANT“ 
VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA, ZAPSANÁ DO ÚSTŘEDNÍHO SEZNAMU 
KULTURNÍCH PAMÁTEK ČR

Hrad  a  zámek  Frýdlant  patří  k nejrozsáhlejším  a nejvýznamnějším
památkovým  celkům  v severních  Čechách.  Spojuje  v sobě  dva
architektonické útvary: středověký hrad a renesanční zámek. Hrad byl
vybudován  kolem  poloviny  13.století.  V roce  1278 získali  panství
Bibrštejnové,  kteří  se významně podíleli  na vybudování  mohutného
hradního paláce. V letech 1558 - 1621 patřil Frýdlant rodu Redernů. Ti
pokračovali  ve zvelebování  frýdlantského  panství.  Byli  to  zdatní
hospodáři  a válečníci,  ale  také  stavebníci  a podporovatelé  umění.
Jejich  dílem  je  výstavba  nového  renesančního  zámku  a kaple.
Původní podoba gotického hradu se do dnešních dnů nedochovala
ve své  celistvosti.  Dnes  vidíme  hrad  jako  mohutnou  dvoupatrovou
stavbu  kolem  malého  nepravidelného  nádvoří,  kterému  dominuje
velká  válcová  věž,  bergfrit.  Hrad  se  postupně  rozšiřoval  a během
16.století  zaznamenal  dvě  renesanční  úpravy.  Kaple  a renesanční
zámek byly postaveny na přelomu 16. a 17. století Markem Spazziem
di Lancio. V 60.letech 19. století došlo k posledním větším stavebním
pracem, a to na přestavbě kastelánského křídla. 
Pozn.: Nemovité  národní  kulturní  památky  (NKP)  zapsané  do  Ústředního

seznamu  kulturních  památek  ČR  prohlašuje  vláda  a  rozhodnutí
o ochranném pásmu (OP) vydává obecní úřad obce ORP.

Pozn.: Fotografie z www.mesto-frydlant.cz byla použita se svolením Ing. Veroniky
Bubeníčkové, tajemnice MěÚ Frýdlant, autorem je Jan Čížek.
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Tab.: Nemovité národní kulturní památky na území města Frýdlant

Katastrální 
území

Číslo památky 
v rejstříku ÚSKP

Název památky
Prohlášení

Ochranné pásmo

Frýdlant nemovitá kulturní 
památka Hrad a 
zámek Frýdlant
r. č. 32155/5-4271

národní kulturní 
památka Zámek 
Frýdlant
r. č. 265

areál hradu a zámku Frýdlant

národní kulturní památka 
Zámek Frýdlant, prohlášená 
nařízením vlády č. 132/2001 Sb., 
ze dne 28. 3. 2001, o prohlášení 
některých kulturních památek za 
národní kulturní památky

ochranné pásmo státního hradu a zámku Frýdlant 
vyhlášené ONV Liberec dne 1.7.1977                         
(č.j. 1895/77)

Zdroj: NPÚ - pracoviště Liberec, 2008

Tab.: Části nemovité národní kulturní památky hradu a zámku Frýdlant

Části areálu hradu a zámku Frýdlant

 1. švédský barbakan
 2. strážní budka
 3. kastelánské křídlo
 4. nový zámek č.p. 4001 - pův. č.p. 1-ZO
 5. kaple
 6. schodiště 
 7. studna
 8. schodiště s balustrádou I.
 9. rampa zv. rytířská stezka
 10. domek zv. Stelzigův
 11. prampouch
 12. hrad
 13. schodiště s balustrádou II.
 14. kamenná lavička I.
 15. kamenná lavička II.
 16. úřednický domek
 17. hradební zeď I.
 18. bašta I.
 19. bašta II.
 20. bašta III.
 21. bastion zv. Ostrý roh
 22. strážní věžička
 23. vnitřní ochoz 
 24. vnější hradba
 25. hradební příkop

 26. hradební zeď II.
 27. bašta s korouhvovou věžičkou
 28. zídka
 29. terasa
 30. park
 32. areál domu č.p. 4052 - pův. č.p. 52-ZO

▫ a. dům č.p. 4052
▫ b. oplocení se zděnými sloupky

 33. areál domu č.p. 4046 - pův. č.p. 46-ZO
▫ 1. dům č.p. 4046
▫ 2. hospodářská budova
▫ 3. ohradní zeď s branou

 34. areál domu č.p. 4004 - pův. č.p. 4-ZO
 34. dům č.p. 4004
 36. konírna
 37. ohradní zeď 
 38. brána
 39. oplocení
 40. altánek
 35. dům č.p. 4003 - pův. č.p. 3-ZO
 36. dům č.p. 4030 - pův. č.p. 30-ZO s altánky

▫ 1. dům č.p. 4030
▫ 2. altánek I.
▫ 3. altánek II.

 37. dům č.p. 4028 - pův. č.p. 28 ZO

Zdroj: NPÚ - pracoviště Liberec, 2008

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY VČETNĚ
OCHRANNÝCH PÁSEM, ZAPSANÉ DO ÚSTŘEDNÍHO
SEZNAMU KULTURNÍCH PAMÁTEK ČR

Nemovité  kulturní  památky nacházející  se  v  MPZ jsou  znázorněny
v grafické části obrysem, památky mimo MPZ jsou označeny pouze
bodově.
Pozn.: Nemovité  kulturní  památky  (KP)  zapsané  do  Ústředního  seznamu

kulturních  památek  ČR  prohlašuje  Ministerstvo  kultury  a  rozhodnutí
o ochranném pásmu (OP) vydává obecní úřad obce ORP.
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Tab.: Nemovité kulturní památky na území města Frýdlant
Katastrální 
území

Číslo památky 
v rejstříku 
ÚSKP

Název památky Poznámka č.p.

Albrechtice 
u Frýdlantu

30926/5-4208 jiná obytná stavba S část obce, vpravo od st. 
silnice na Frýdlant

čp.1

47196/5-4207 milník J konec obce, vlevo při st. 
silnici na Frýdlant

Frýdlant 101244 vila Mládeže čp.907

100017 kostel Krista Spasitele (býv. evangelický) Vrchlického čp.881

100018 fara Vrchlického čp.945

28732/5-4244 špitál Míru čp.176

36957/5-4242 sousoší Piety Okružní

25082/5-4266 městský dům Husova čp.609

27303/5-4265 městský dům Husova čp.352

24160/5-4269 městský dům Havlíčkova čp.43

22303/5-4268 městský dům Havlíčkova čp.42

46913/5-4246 městský dům Míru čp.1400

32097/5-4263 městský dům Husova čp.355

18922/5-4245 městský dům Míru čp.36

13928/5-4267 městský dům Havlíčkova čp.41

43962/5-5246 radnice nám. T. G. Masaryka, Míru, K. 
H. Borovského

čp.37

36715/5-4232 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.104

33310/5-4231 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.102

15269/5-4223 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.3

22928/5-4249 městský dům Svatopluka Čecha čp.27

50150/5-5867 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.4

32936/5-4222 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.2

16130/5-4250 městský dům Svatopluka Čecha čp.26

30274/5-4251 městský dům Svatopluka Čecha čp.24

30964/5-4226 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.95

46310/5-4225 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.94

38564/5-4252 městský dům Svatopluka Čecha čp.23

16292/5-4229 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.72

21486/5-4224 městský dům - hotel Bílý kůň nám. T. G. Masaryka čp.92

24917/5-4230 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.73

21508/5-4254 městský dům Kostelní čp.11

33096/5-4227 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.91

16327/5-4256 městský dům Kostelní čp.14

29349/5-4261 městský dům Československé armády čp.66

28599/5-4228 městský dům Děkanská čp.74

43796/5-4233 městské opevnění - hradební zeď s baštou

23333/5-4255 městský dům Kostelní čp.15

19440/5-4258 městský dům Děkanská čp.90

41307/5-4767 solnice Kostelní čp.20
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Katastrální 
území

Číslo památky 
v rejstříku 
ÚSKP

Název památky Poznámka č.p.

34966/5-4260 městský dům Československé armády čp.388

25356/5-4272 kostel sv. Maří Magdalény

25552/5-4257 městský dům Děkanská čp.75

30034/5-4259 městský dům Československé armády čp.393

20852/5-4253 kostel sv. Kříže Kostelní, Děkanská

43797/5-4235 městský dům Zámecká čp.434

38494/5-4234 městský dům Zámecká čp.437

32287/5-4239 městský dům Zámecká čp.447

36298/5-4240 městský dům Zámecká čp.444

19804/5-4236 městský dům Zámecká čp.4028

19663/5-4241 městský dům Zámecká čp.619

32888/5-4238 městský dům Zámecká čp.442

37232/5-4237 městský dům Zámecká čp.441

16908/5-4270 socha sv. Jana Nepomuckého Hejnická, most při silnici k zámku

103220 socha sv. Máří Magdaleny

11703/5-4264 Městský dům s omezením: bez pamětní 
desky J. Krosche

Kodešova čp.252

102578 venkovský dům Zahradní čp.356

Zdroj: ESRI shape file KÚLK - bodová vrstva, aktuální seznam památek - NPÚ pracoviště Liberec, 2008, 2010

V následující tabulce jsou uvedeny nemovité kulturní památky, které byly již fyzicky odstraněny, ale
do současné doby nebyla zrušena jejich památková ochrana a jsou stále vedeny v  rejstříku ÚSKP.
V grafické části nejsou tyto objekty zobrazeny.
Tab.: Nemovité kulturní památky na území města Frýdlant, které již byly fyzicky odstraněny

Kat. území Číslo památky v rejstříku ÚSKP Název památky č.p.

Frýdlant 53484/5-4243 městský dům, z toho jen: dřevěná rámová pila na vodní 
pohon

čp.21

53488/5-4248 městský dům - zbořeno čp.31

Zdroj: NPU pracoviště Praha

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA FRÝDLANT
V centrální části města Frýdlant byla vyhlášena Ministerstvem kultury
ČR Městská památková zóna Frýdlant, vyhl. č. 476/1992 Sb., ze dne
10.9.1992.  Vymezení  MPZ  je  znázorněno  v  grafické  části
dokumentace.  Dle metadat  grafické části  ÚAP nemá MPZ Frýdlant
vymezeno ochranné pásmo.
Pozn.: Památkové zóny prohlašuje Ministerstvo kultury po projednání s krajským

úřadem včetně určení podmínek jejich ochrany. Zahrnují území sídelních
útvarů  nebo  jejich  částí  s  podílem  kulturních  památek,  historickým
prostředím nebo částí krajinného celku, které vykazují významné kulturní
hodnoty.
Památkové zóny se prohlašují v rozlišení na městské, vesnické a krajinné. 

Tab.: Městská památková zóna

Obec Katastrální území Prohlášení Vymezení

Frýdlant Frýdlant Městská památková zóna Frýdlant 
prohlášena Vyhláškou Ministerstva kultury 
č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992

v rozsahu historického jádra města

Zdroj: Národní památkový ústav pracoviště Liberec, 2007
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ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY – UAN I – UAN III
Prostorové  vymezení  území  s  archeologickými  nálezy  vede  Státní
archeologický seznam ČR (SAS ČR) v rozlišení dle pravděpodobnosti
výskytu archeologických nálezů do kategorií:

 ÚAN I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně
prokázaným výskytem archeologických nálezů,

 ÚAN II – území, na němž nebyl dosud pozitivně prokázán
výskyt  archeologických  nálezů,  ale  určité  indicie  mu
nasvědčují:  pravděpodobnost  výskytu  archeologických
nálezů 51 – 100 %,

 ÚAN  III  –  území,  na  kterém  ještě  nebyl  rozpoznán  a
pozitivně doložen výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné
indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto
existuje pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 50 %,

 UAN IV – území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů
(veškerá vytěžená území – lomy, cihelny, pískovny apod.).

Celé řešené území leží na ÚAN III s výskytem lokalit ÚAN II a ÚAN I (viz tabulka).

Na  kategorie  území  s archeologickými  nálezy  UAN  I  –  III  se  vztahuje  povinnost  vyplývající
z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb.,  o státní  památkové péči  v platném znění  – respektovat  § 22
tohoto zákona, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce,
při  nichž může být  objeven archeologický nález ve smyslu  § 23,  povinni  tento  záměr oznámit
Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit  jemu nebo organizaci  oprávněné k archeologickým
výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Tab.: Území archeologických nálezů (ÚAN) na území města Frýdlant

Katastrální území Číslo SAS ČR Typ UAN Název UAN Popis lokalizace

Albrechtice 
u Frýdlantu

03-14-06/1 II Albrechtice u Frýdlantu areál vsi )2

03-14-06/3 II Filipov areál vsi )2

Frýdlant 03-12-22/1 I Frýdlant v Čechách- město areál města

03-12-22/2 I Frýdlant-hrad a zámek nad pravým břehem říčky Smědá

03-12-22/3 II Větrov - intravilán 1,6 km JJZ od města Frýdlant 
v Čechách

Zdroj: Národní památkový ústav
Pozn.: )2  část zasahuje mimo řešené území ORP Frýdlant

OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA (100 M)

Na  území  města  Frýdlant  se nachází  jeden  hřbitov,  krematorium
žádné.  Vzhledem  k tomu,  že  hřbitov  nemá  vyhlášené  ochranné
pásmo,  platí  pro  něj  ochranné  pásmo  100 m  dle  zákona
č. 256/2001 Sb. (§17, odst. 2).
Pozn.: Ochranné  pásmo hřbitova  (veřejného  pohřebiště)  i  krematoria  (100  m),

pokud není stanoveno jinak. Stavební úřad může v tomto OP zakázat nebo
omezit  provádění  staveb,  jejich  změny  nebo  činnosti,  které  by  byly
ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit řádný
provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost. 
Veřejným  pohřebištěm  je  dle  zákona  č.  256/2001  Sb.,  o  pohřebnictví,
prostor  určený  k pohřbívání  lidských  pozůstatků  nebo  uložení
zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby, hrobky, úložiště
uren, pro rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombinace.  
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SCHÉMA PAM`TKOVÉ PÉ¨E

FRÝDLANT

ODÙVODNÌN˝ ÚZEMN˝HO PL`NU
N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE

SEVERKA

SCHÉMA

LEGENDA

Popis

MÌSTSK` PAM`TKOV` ZÓNA

NEMOVIT` KULTURN˝ PAM`TKA

OP NEMOVITÉ N`RODN˝ KULTURN˝ PAM`TKY

NEMOVIT` N`RODN˝ KULTURN˝ PAM`TKA

ÚZEM˝ S ARCHEOLOGICKÝMI N`LEZI - UAN III

ÚZEM˝ S ARCHEOLOGICKÝMI N`LEZI - UAN II

KATASTR`LN˝ ÚZEM˝ - POPIS

HRANICE KATASTR`LN˝CH ÚZEM˝

HRANICE ØE�ENÉHO ÚZEM˝

Frýdlant

u Frýdlantu
Albrechtice 
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I.14.11 BEZPEČNOST
 ochranná  pásma  vysílačů  a  koridorů  pro  mikrovlnné  spojení  AČR,  PČR,  IZS

(ochranné pásmo zařízení AČR, PČR a HZS ČR – Lysý Vrch – 3 km – viz kapitola
G.3.6),

 ochrana budov a zařízení sloužících pro plnění úkolů Policie ČR, na území města
Frýdlant se vyskytuje jeden objekt Policie ČR, jedná se o Obvodní oddělení Frýdlant
v roce 2010 přestěhované z náměstí TGM do ulice Úzké č.p. 1259.

I.14.12 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Dle zákona 254/2001 Sb. (dále jen vodního zákona) – povodněmi se rozumí přechodné výrazné
zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území
mimo koryto vodního toku a může způsobit  škody.  Povodní  je i stav,  kdy voda může způsobit
škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je
nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Pro  ochranu  území  před  záplavami  jsou  stanovena  záplavová  území  vodních  toků,  což  jsou
administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.
Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

V řešeném území bylo stanoveno:
 stanovené záplavové území Q100 vodního toku Smědá,
 stanovené záplavové území Q100 vodního toku Řasnice,
 aktivní zóna záplavového území vodního toku Řasnice.

I.14.13 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA GEOMORFOLOGIE A GEOLOGIE

Ochrana ložisek nerostných surovin je zabezpečena zákonem č. 366/2000 Sb. – geologický zákon,
zákonem č. 44/1988 a zákonem č. 439/1992 Sb. – horní zákon a předpisy souvisejícími.

CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ
Tab.: Chráněná ložisková území zasahující na území města Frýdlant

Identifikace Číslo Název Surovina Nerost Organizace

300070000 7000 Frýdlant štěrkopísky psamity, 
štěrk

Česká geologická služba
- Geofond

Zdroj: ČGS-Geofond 2008, aktualizace 2010, informace MŽP 2008, Surovinová
politika LK

VÝHRADNÍ LOŽISKA
Tab.: Ložiska výhradní zasahující na území města Frýdlant

Identifi-
kace

Sub-
regi-
str

Číslo
ložiska

Název Těžba Organiza-
ce

Surovina Nerost

3000700
00

B 3000700 Frýdlant dřívější 
povrchová

Česká 
geologická
služba
- Geofond

štěrkopísky psamity
, štěrk

3067500
01

B 3067500 Dětřichov dřívější 
povrchová

TARMAC 
CZ a.s., 
Liberec

stavební 
kámen

nefelinit

3067500
02

B 3067500 Dětřichov dřívější 
povrchová

TARMAC 
CZ a.s., 
Liberec

stavební 
kámen

nefelinit

Zdroj: ČGS-Geofond, 2008, aktualizace 2010
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LOŽISKA NEVYHRAZENÝCH NEROSTŮ
Tab.: Ložiska nevyhrazených nerostů zasahující na území města Frýdlant

Identifikace Sub-
registr

Číslo
ložiska

Název Těžba Organizace Surovina Nerost

324440000 D 3244400 Mlýnice dosud netěženo neuvedena stavební kámen ortorula

Zdroj: ČGS-Geofond, 2008, aktualizace 2010

LOŽISKA NEBILANCOVANÁ

Nebilancované ložisko nepředstavuje limit využití území, je uvedeno pouze pro úplnost.

Tab.: Ložiska nebilancovaná zasahující na území města Frýdlant

Identifikace Sub-
registr

Číslo
ložiska

Název Těžba Organizace Surovina Nerost

500860002 N 5008600 Raspenava dosud netěženo neuvedena štěrkopísky psamity, štěrk

Zdroj: ČGS-Geofond, 2008, aktualizace 2010

DOBÝVACÍ PROSTORY
Tab.: Dobývací prostory zasahující na území města Frýdlant

ID číslo Číslo Název Pověřená 
organizace

Stav 
využití

Surovina Plocha
(ha)

870089200 7/0892 Frýdlant I TARMAC 
CZ a.s., 
Liberec

se 
zastavenou 
těžbou

stavební 
kámen pro
drcené 
kamenivo

6,37

Zdroj: OBÚ Liberec, 2008, ČGS-Geofond, 2008, aktualizace 2010

REGISTROVANÁ PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ

Poddolovaná  území  jsou  vymezena  MŽP  dle  §  13  zákona  č.
62/1988Sb.  v platném  znění,  jako  území  se  zvlášť  nepříznivými
geologickými poměry.

Tab.: Poddolovaná území

Klíč Název Surovina Rozsah Stáří Plocha / 
bod

2657 Albrechtice Polymetalické rudy systém do 16. století bod

2686 Višňová Paliva – lignit systém do 19. století plocha

Zdroj: ČGS-Geofond, 2010

I.14.14 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA HYDROLOGIE A KLIMATOLOGIE

CHRÁNĚNÁ OBLAST PŘIROZENÉ AKUMULACE VOD (CHOPAV)

Do řešeného území zasahuje CHOPAV Jizerské hory dle zákona č. 254/2001 Sb.,  o vodách a
o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ 

V  řešeném  území  platí  ochranná  pásma  vodních  zdrojů  I.  a  II.  stupně  –  zdroje  Řasnice,
U nemocnice a Bažantnice dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

126 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Frýdlant I – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

VÝKON SPRÁVY VODNÍCH TOKŮ

Správci  vodních  toků  mohou  při  výkonu  správy  vodního  toku,  pokud  je  to  nezbytně  nutné  a
po předchozím projednání s vlastníky, užívat pozemků sousedících s korytem toku. U významných
vodních  toků  bude  ponechán  manipulační  prostor  v šířce  nejvýše  do 8,0 m  od břehové  čáry,
u ostatních  vodních  toků nejvýše  v šířce  do 6,0 m od břehové čáry.  Na správu vodních toků a
nádrží se vztahují ustanovení Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon).

I.14.15 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 stanovené emisní limity a další podmínky provozování zdrojů znečištění ovzduší podle

Nařízení  vlády  číslo  (dále  jen  NV)  352/2002 Sb.,  kterým  se  stanoví  emisní  limity
pro některé  látky  znečišťující  ovzduší,  NV 354/2002 Sb.,  kterým se  stanoví  emisní
limity,  NV 206/2002 Sb.,  kterým  se  mění  NV 354/2002 Sb.,  NV 112/2004 Sb.,
o Národním  programu  snižování  TZL,  SO2,  NOX ze  stávajících  zvláště  velkých
spalovacích  zdrojů  znečištění  ovzduší,  NV 597/2006 Sb.,  o  sledování  a
vyhodnocování  kvality  ovzduší,  NV 615/2006 Sb.,  o  stanovení  emisních  limitů,
NV 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

 stanovené  emisní  stropy  pro  některé  látky  znečišťující  ovzduší  podle
NV 351/2002 Sb.,  kterým  se  stanoví  závazné  emisní  stropy  pro  některé  látky
znečišťující ovzduší

 imisní limity, přípustné četnosti jejich překročení, meze tolerance, cílové imisní limity a
dlouhodobý imisní cíl dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb.

 vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší podle nařízení vlády 597/2006 Sb.,
o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, Zákona č.86/2002 Sb., o referenčních
koncentracích pro některé znečišťující látky

 stanovené limitní hodnoty znečištění povrchových vod podle Věstníku MŽP č.3/2007
(ukazatele přípustného znečištění  povrchových a  odpadních vod),  NV 61/2003 Sb.,
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
NV 71/2003 Sb.,  o  stanovení  povrchových  vod  vhodných  pro  život  a  reprodukci
původních  druhů  ryb  a  dalších  živočichů,  NV 169/2006 Sb.,  kterým  se  mění
NV 71/2003 Sb.

 kritéria  znečištění  zeminy  podle  Zákona  č.334/1992 Sb.,  o  ochraně  zemědělského
půdního fondu v platném znění

 hygienické  limity  hlukové  zátěže  a  vibrací  podle  nařízení  vlády 148/2006 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

 hluková izofona - 55 dB(A) – zakreslena v koordinačním výkrese
 ochrana stavby proti pronikání radonu z podloží

I.14.16 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST
 CHKO  Jizerské  hory,  zóny  odstupňované  ochrany  přírody,  dle  zákona  ČNR

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST VČETNĚ ZÓN
(součást tzv. zvláštní ochrany přírody)

JV  část  ř.ú.  je  součástí  „Chráněné  krajinné  oblasti  Jizerské  hory“
(CHKO JH), která byla vyhlášená výnosem MK č. 13853/67 ze dne
8.12.1967 s cílem uchovat nejcennější ekosystémy a zároveň věnovat
maximální úsilí celkové revitalizaci poškozeného přírodního prostředí,
s dostatečným prostorem pro společenský a hospodářský život obcí
a ekologicky únosné rekreační a sportovní aktivity.
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Ochranný  režim  v CHKO JH  je  diferencován  dle  jednotlivých  vymezených  zón  odstupňované
ochrany  přírody  (dle  Protokolu  o vymezení  zón  CHKO  JH  –  MŽP  ČR,  č.j.  OOP/6650/95
z 20.12.1995):

 I. zóna – přírodní 
 II. zóna – řízená polopřírodní
 III. zóna – kompromisní
 IV. zóna – okrajová

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE (NPR) VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

(součást tzv. zvláštní ochrany přírody)

V JV  okraji  řešeného  území  se  nachází  část  „Národní  přírodní
rezervace  Jizerskohorské  bučiny“  vč.  části  ochranného  pásma
(původní m-ZCHÚ Špičák):
kód AOPK: 2058

celková výměra [ha]: 950,9252 (v ř.ú. 90017 m2)

příslušný orgán ochrany 
přírody:

Správa CHKO Jizerské hory

odborné pracoviště 
ochrany přírody:

AOPK ČR CHKO Jizerské hory

předmět ochrany: původní smíšený les, významné geomorfologické útvary, 
dochovaná rostlinná a živočišná společenstva 

kategorie IUCN: přísná rezervace - ochrana původní přírody 

ochranné pásmo: vymezeno

překryv s jiným objektem
ústředního seznamu:

EVL Jizerskohorské bučiny 
PO Jizerské hory
CHKO Jizerské hory

vyhlašovací 
dokumentace:

rozhodnutí Vlády ČR č. 834/2007, 585/2006, 1160/2007, 
301/2008, 27/2008, 909/2009, 1483/2009, 949/2007, 
1473/2009...

PŘÍRODNÍ REZERVACE (PR) VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

(součást tzv. zvláštní ochrany přírody)

V  ř.ú.  je  vymezena  „Přírodní  rezervace  Křížový  vrch“  (2 oddělené
lokality), včetně ochranného pásma:
kód AOPK: 1804

celková výměra [ha]: 10,49 (naměřeno 94667 m2)

příslušný orgán ochrany 
přírody:

Krajský úřad Libereckého kraje

odborné pracoviště 
ochrany přírody:

AOPK ČR 

předmět ochrany: zbytek klimaxových porostů - dubohabrové a dubolipové 
háje a suťové lesy s bohatým podrostem 

kategorie IUCN: řízená rezervace

ochranné pásmo: vymezeno

překryv s jiným objektem
ústředního seznamu:

0

vyhlašovací 
dokumentace:

rozhodnutí Vlády ČR č. 585/2006, 1483/2009, 1473/2009
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SCHÉMA ZVL`�TN˝ OCHRANY PØ˝RODY

FRÝDLANT

ODÙVODNÌN˝ ÚZEMN˝HO PL`NU

EVL JIZERSKÉ BU¨INY

EVL SMÌD`

PTA¨˝ OBLAST - JIZERSKÉ HORY

NPR - JIZERSKOHORSKÉ BU¨INY

N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE

SEVERKA

SCHÉMA

Frýdlant

u Frýdlantu
Albrechtice 

LEGENDA

Popis

PAM`TNÝ STROM DOPORU¨ENÝ K VYHL`�EN˝

PAM`TNÝ STROM

NATURA 2000 - EVROPSKY VÝZNAMN` LOKALITA

NATURA 2000 - PTA¨˝ OBLAT - JIZERSKÉ HORY

PØ˝RODN˝ REZERVACE - KØ˝�OVÝ VRCH

N`RODN˝ PØ˝RODN˝ REZERVACE - JIZERSKOHORSKÉ BU¨INY

IV. ZÓNA OSTUPÒOVANÉ OCHRANY CHKO

III. ZÓNA OSTUPÒOVANÉ OCHRANY CHKO

II. ZÓNA OSTUPÒOVANÉ OCHRANY CHKO

I. ZÓNA OSTUPÒOVANÉ OCHRANY CHKO

HRANICE CHKO JIZERSKÉ HORY

KATASTR`LN˝ ÚZEM˝ - POPIS

HRANICE KATASTR`LN˝CH ÚZEM˝

HRANICE ØE�ENÉHO ÚZEM˝
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PAMÁTNÝ STROM VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

(součást tzv. zvláštní ochrany přírody)

V řešeném území jsou dle evidence ÚSOP AOPK ČR vyhlášeny památné stromy:
název Buk u vodojemu 

druh buk lesní červenolisté formy (Fagus sylvatica 'Atropunicea')

kód 101922

typ objektu jednotlivý strom

rozhodnutí, vydal rozhodnutí MěÚ Frýdlant, z 18.2.2005

parametry výška 27 m, výčetní obvod 422 cm

popis u vodárny ve Strmé ulici, vedle náhonu

k.ú., p.p.č. Frýdlant, 980 (zahrada, právnická osoba) 

název Dub u Větrova

druh dub letní (Quercus robur L.)

kód 105449

typ objektu jednotlivý strom

rozhodnutí, vydal rozhodnutí Správy CHKO Jizerské hory, z 13.10.2009

parametry výška 20 m, výčetní obvod 455 cm

popis u polní cesty z Větrova na Polní domky

k.ú., p.p.č. Frýdlant, 3739/8 (TTP, fyzická osoba) 

Pozn.:      Stromy nemají stanovené ochranné pásmo, které v tomto případě činí (dle § 46 zákona č. 114/92 Sb. obecně)
kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není
dovolena  žádná  pro  památný  strom  škodlivá  činnost,  například  výstavba,  terénní  úpravy,  odvodňování,
chemizace.

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK REGISTROVANÝ

(součást tzv. obecné ochrany přírody)

V řešeném území jsou v této kategorii vyšší ochrany registrovány VKP (dle podkladů ORP, KÚLK a
KOPK LK):

 1. „Liliovník tulipánokvětý“ - solitéra (Liriodendron tulipifera) v kempu,
obvod 278 cm, dendrologická zajímavost, k.ú. Frýdlant, p.p.č. 3250/1
(poř. číslo v rámci LK 182). Dominantní solitéra výčetního obvodu cca
375 cm, s vyvětvenou spodní částí koruny, patrně s hnilobou jádra.

 2.  Dle  evidence  „Alej  lípy  malolisté“,  aktuálně  založená  a  tč.  příliš
neošetřovaná  alej  jednotlivé  směsi  mladých  javorů  mléče,  javorů
mléče červenolisté formy a lip malolistých, podél asfaltové silnice, k.ú.
Frýdlant,  p.p.č.  3140/1  (poř.  číslo  v  rámci  LK 186).  Návrh:  sejmutí
ochrany (důvodem je krajinná nevýznamnost, nedominantnost...).

 3.  „Park  TIBA“  -  veřejnosti  nepřístupný,  pečlivě  udržovaný  okrasný
park  kolem bývalé  továrnické  vily,  k.ú.  Frýdlant,  p.p.č.  1999/1  (poř.
číslo v rámci LK 227).
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 4.  „Liliovník  tulipánokvětý“,  mohutná  dominantní  a  vitální  solitéra
(Liriodendron tulipifera) výčetního obvodu 278 cm, větvená od cca 150
cm, v jednom z kmenů dutina, dendrologická zajímavost. K.ú. Frýdlant,
p.p.č. 235 (poř. číslo v rámci LK 317).

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ZE ZÁKONA

(součást tzv. obecné ochrany přírody)

V řešeném  území  se  vyskytují  VKP  „ex  lege“,  tj.  v místních
podmínkách dle § 3 zákona   č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny
jsou  jimi  veškeré  „lesy,  rašeliniště,  rybníky,  jezera  a  údolní  nivy“.
V podmínkách  řešeného  území  se jedná  o  veškeré  lesní  pozemky
(v plošném překryvu s rašeliništi), zdejší vodní toky přírodě blízkého
charakteru  (v  korytě  přirozeném  či  upraveném,  často  s  vyvinutými
příbřežními  společenstvy dřevinných doprovodů),  a údolními  nivami
většinou charakteru travních porostů, rákosin i s nárosty dřevin.

ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000

V  řešeném  území  jsou  vymezeny  Evropsky  významné  lokality
(EVL) (dle ÚSOP AOPK ČR):

 část CZ0510400 Jizerskohorské bučiny:

kód lokality 2865

předmět ochrany lesy svazu tilio-acerion na svazích, sutích a v roklích, 
chasmofytická vegetace silikátových skalnatých 
svahů, bučiny asociace luzulo-fagetum a asperulo-
fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s 
javorem a šťovíkem horským  

celková výměra 3536,9561 ha (v řešeném území 729986 m2)

překryv s jiným objektem 
ÚSOP

CHKO Jizerské hory, NPR Jizerskohorské bučiny, 
Ptačí oblast Jizerské hory

vyhlašovací dokumentace, 
dne

nařízení Vlády ČR č. 132/2005 Sb. z 22.12.2004

 část CZ0513256 Smědá:

kód lokality 2884

předmět ochrany lokalita klínatky rohaté, mihule potoční, vranky obecné 

celková výměra 143,1561 ha (v řešeném území 24379 m2)

překryv s jiným objektem 
ÚSOP

v  části ř.ú. 0

vyhlašovací dokumentace, 
dne

nařízení Vlády ČR č. 132/2005 Sb. z 22.12.2004 a č. 371/2009 Sb. z 26.10.2009
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V řešeném území je vymezena část ptačí oblast (PO) Jizerské hory
(dle ÚSOP AOPK ČR):
kód lokality 2288

předmět ochrany populace tetřívka obecného, sýce rousného a jejich 
biotopy 

celková výměra 11671.68 ha (v řešeném území 362306 m2)

překryv s jiným objektem 
ÚSOP

EVL Jizerskohorské bučiny, CHKO Jizerské hory, 
NPR Jizerskohorské bučiny

vyhlašovací dokumentace, 
dne

nařízení Vlády ČR č. 605/2004 Sb. z 27.10.2004 

Pozn.: Do územních limitů dle zákona č. 114/92 Sb. patří i další výše neuvedené skutečnosti, které jsou předmětem
vymezení  orgánů  ochrany  přírody  a  vyplývají  z ustanovení  zákona.  Při  změně  hospodaření  a  využívání
půdního fondu, a při trvalé i dočasné změně způsobů a využívání pozemků, je tedy nutno respektovat další
zákonná ustanovení a pokyny orgánů ochrany přírody.
Většina uvedených limitů je ve vzájemném územním překryvu.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)

(vzájemně  propojený  soubor  přirozených  i  pozměněných  ekosystémů,  které  udržují  přírodní
rovnováhu).

Systém je v řešeném území tvořen:

a)          Systém nadregionálního biogeografického významu:
 biocentra: část 3-NC68 Poustecká obora, část NC84 Poledník,
 biokoridory:  část  trasy  K24MB  (mezofilně  bučinná  trasa)  „Poledník-Poustecká

obora“,  v  řešeném  území  tvořená  úseky  3/186  část,  186/187  část,  187/188  část,
188/E, C/E, L036/C, D/L036, 84/D, a místními vloženými biocentry 186, 188, L036,
L039 část, C, D a E.

b) Systém místního biogeografického významu v systému místního významu:
 biocentra:  L033, L034 část, L035,  L037, L038,  L044, L046 část,  L047,  L048,  L049,

L050, L051, L052,  1398 část, 1399 část, 1400 část, 1406,  1408, 1409, 1410, 1411,
1456, A a B.

 biokoridory: A/1406, 3/1411,  4/L052,  4/L051,  84/L037,  84/L050,  186/A,  186/1456,
1398/1399  část, 1398/L047,  1399/1400,  1399/L052,  1406/B  část,  1406/1456,
1406/L033,  1408/1409,  1408/1447  část,  1409/1410,  1410/1411,  1410/1412,
L033/L034, L033/L035, L033/1406/B, L035/L036, L037/L042 část, L037/L038, L038/C,
L039/C/E, L043/L044, L043/L049, L043/L050, L044/L045 část, L044/L047, L046/L047,
L047/L048, L047/L052, L048/L049, L049/L051 a L049/L052.

I.14.17 OCHRANA PŮDNÍHO FONDU

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Zemědělské  půdy s I.  a  II.  třídou  ochrany jsou  územním limitem pro  změny využívání  území
(dle vyhlášky MZe č.  546/2002 Sb.,  kdy výjimkou jsou záměry realizace veřejně prospěšných,
zejména  liniových  staveb,  realizace  navržených  prvků  ÚSES,  některých  opatření  navyšujících
ekologickou  stabilitu  území  (př.  zalesňování  vytipovaných  pozemků,  zakládání  remízů
ve scelených nadměrných honech orné půdy, apod.) podléhající příslušnému povolovacímu řízení
a schvalovacímu procesu (důvodem je trvalá změna druhu dotčeného pozemku a způsob jeho
využití – oproti pěstování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin).
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INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI - MELIORACE

V řešeném území bylo provedeno plošné drenážní odvodnění na celkové rozloze cca 760 ha. Tyto
základní investiční prostředky byly realizovány v letech 1958, 1963, 1695, 1968, 1971, 1974, 1975,
1980,  1981,  1984,  1986,  1988  a  1989.  Dle  stáří  těchto  základních  investičních  prostředků  a
teoretické  funkčnosti  (cca  40  let),  a  i  sporadické  údržbě  těchto  zařízení  lze  usuzovat,  že
odvodněné plochy před rokem 1974 mají již podstatně sníženou funkčnost. K tomuto přispívá i
aktuální stav v terénu, kdy značná část takto meliorovaných pozemků na původní orné půdě je již
zatravněna, v několika případech již ani neslouží zemědělské výrobě.

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
 lesní plochy (VKP ze zákona) 
 ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,

ve znění pozdějších předpisů
 ochranné pásmo lesa 50 m od okraje dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění

pozdějších předpisů

I.14.18 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ

Zastavěné území bylo vymezeno dle zákona č. 183/2006 Sb. ÚP Frýdlant - podrobněji v kapitole
G.1.

I.14.19 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
 nejmenší  šířka  veřejného  prostranství,  jehož  součástí  je  pozemní  komunikace

zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto
šířku snížit až na 10,5m.

 nejmenší  šířka  veřejného  prostranství,  jehož  součástí  je  pozemní  komunikace
zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto
šířku snížit až na 6,5m.
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J VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH

J.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEL

POČET TRVALE BYDLÍCÍCH OBYVATEL

Počet trvale bydlících obyvatel ve městě Frýdlant je z dlouhodobého hlediska poměrně stabilní.
Po oddělení Heřmanic, Dětřichova a Kunratic na počátku 90. let 20. století byl po celé desetiletí
počet trvale bydlících stabilní, od roku 1999 klesal až do roku 2003, od té doby plynule rostl až
do roku 2008. K 31.12.2009 bylo ve Frýdlantu evidováno 7 637 obyvatel. Poněkud překvapivě byl
růst obyvatel způsoben přirozeným přírůstkem (mezi lety 1999 – 2009 přibylo takto 127 obyvatel),
zatímco migrací obyvatel ubývalo (úbytek 46 osob ze stejné období), ačkoli migrační obrat (počty
přistěhovalých a vystěhovalých) je oproti přirozené měně více než dvojnásobný.

Ke  stejnému datu  evidoval  Centrální  registr  obyvatelstva  spravovaný  Ministerstvem vnitra  ČR
7 798 obyvatel, z toho 7 501 občanů ČR (96,2 %) a 297 cizinců (3,8 %).

Tab.: Stav a vývoj počtu obyvatel

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013

Počet obyvatel 
k 31.12. 7 568 7 485 7 477 7 471 7 495 7 500 7 556 7 599 7 637 7 637 7 591

Zdroj: ČSÚ

K 31.12.2013 bylo Českým statistickým úřadem evidováno ve městě Frýdlant 7 591 obyvatel.

Tab.: Počet a věkové složení obyvatel

Název 
obce

Kód 
obce

Počet 
obyvatel 
celkem

v tom v tom ve věku Průměrný věk

muži ženy 0–14 
let

15–64 
let

65 a více
let

celkem muži ženy

Frýdlant 564028 7 591 3 702 3 889 1 236 5 047 1 308 40,8 39,3 42,1 

Zdroj: ČSÚ (2014)

POČET SEZÓNNÍCH UŽIVATELŮ ÚZEMÍ, POTENCIÁLNÍCH UŽIVATELŮ ÚZEMÍ

Pro zjištění skutečného počtu obyvatel přebývajících na určitém území, a z toho vyplývající zátěže
území,  není  možné  se  soustředit  pouze  na  trvale  bydlící  obyvatele.  Do  výpočtů  je  nutné  mj.
zahrnout i tzv. druhé a přechodné bydlení.

Podle  výsledků  SLDB  2001,  který  je  posledním  zdrojem  těchto  údajů,  bylo  zjištěno  269
neobydlených bytů, z toho 73 bylo obydleno přechodně a 92 sloužilo k rekreaci, tj.  celkem  165
bytů, využívaných pro tzv. druhé bydlení. U objektů sloužících k rekreaci lze předpokládat jejich
obsazenost především o víkendech a během léta, byty obydlené přechodně jsou nejspíše byty
pronajímané,  které  mohou  být  obydleny  dlouhodobě,  pouze  zde  není  nikdo  trvale  hlášen.
Průzkumy  mezi  uživateli  těchto  objektů  zjistily,  že  průměrná  obsazenost  těchto  objektů  jsou
4 lůžka. To by odpovídalo kapacitě 660 lůžek.

Dle údajů ČSÚ měla hromadná ubytovací zařízení v roce 2009 ve Frýdlantu kapacitu 202 lůžek.
Zároveň bylo zaznamenáno celkem 1 010 příjezdů osob a 4 205 přenocování. To odpovídá pouze
5 hostům na lůžko a 21 noclehům na lůžko za celý rok, tedy průměrné obsazenosti pouhých 5,7 %!
Dá se důvodněně předpokládat, že skutečné počty přenocování jsou výrazně vyšší. Při střízlivě
stanovené obsazenosti 30 % by byl celkový počet přenocování za rok asi 22 000, což odpovídá 60
přenocováním na 1 den. Počet přenocování však během roku podléhá silným výkyvům s maximy
v létě  a  v období  přelomu roku.  Při  sčítání  v roce 1991  byl  naposledy zjišťován  údaj  o  počtu
objektů individuální rekreace vyjmutých z bytového fondu. S tímto údajem operovat nebudeme.
Jednak je již 20 let starý a zároveň při sčítání v roce 2001 bylo mnoho objektů, které byly v roce
1991 vyjmuty z bytového fondu, opětovně do bytového fondu vřazeno, takže bychom dosáhli řady
duplicit.
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Celkovou kapacitu druhého bydlení lze proto odhadnout minimálně na 862 lůžek, tedy sezónních
uživatelů území.

V pracovních dnech byl velmi významný vliv dojížďky a vyjížďky do zaměstnání a škol. Podle údajů
ze sčítání lidu v roce 2001 vyjíždělo z Frýdlantu 1 748 osob a dojíždělo 2 244 osob. Saldo pohybu
za prací a do škol tak bylo 496 osob. Podle aktuálních dat ze sčítání 2011 vyjíždělo z Frýdlantu
do školy a do zaměstnání 850 osob a dojíždělo do Frýdlantu 648 osob, saldo pohybu za prací a
do škol se tak změnilo na –202 osob.

Dalším  vlivem,  který  však  nelze  ani  odhadovat  je  jednodenní  návštěvnost,  která  vzhledem
k významu Frýdlantu (cesty na úřady (obec 3. stupně, bankovní pobočky), za nákupy, kulturou a
turistikou)  a k faktu,  že Frýdlant  je  přirozeným centrem celého Frýdlantského výběžku je  dosti
významná. 

Pokud  nedošlo  k výraznému  zhoršení  salda  pohybu  za  prací  a  do  škol  lze  celkový  počet
potenciálních uživatelů území při zahrnutí vlivu jednodenní návštěvnosti odhadnout okolo 9 500
osob.

Ukazatel počtu tzv. potenciálních uživatelů území, je vhodné používat právě pro potřeby tvorby
ÚAP a jako velmi důležitou součást podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ).

Tab.: Sezónní a potenciální uživatelé území

Počet trvale bydlících 
obyvatel k 31.12.2009

Saldo pohybu za prací a 
do škol – SLDB 2001

Počet sezónních uživatelů 
území – 2001, 2009

Počet potenciálních 
uživatelů území

7 637 496 862 8 995

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

V obci Frýdlant žilo k 31.12.2009 celkem 7 637 obyvatel a je 7. největším městem Libereckého
kraje  a  přirozeným  centrem  celého  Frýdlantského  výběžku.  Od  roku  2002  stoupá  počet
narozených, což nejspíše souvisí s průchodem populačně silných ročníků žen z poloviny 70. let
věkem nejvyšší plodnosti. Stále roste počet dětí narozených mimo manželství, v roce 2000 tvořily
30,6  %  všech  narozených,  v roce  2009  již  52,4  %.  Největší  podíl  na  tomto  počtu  mají  děti
narozené svobodným matkám (44,8 % všech narozených v roce 2009). Stále také roste průměrný
věk matek, nejvíce dětí se v roce 2009 narodilo matkám ve věkové skupině 30 – 34 let. Počet
zemřelých v posledních letech dosti významně kolísá (rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou je
téměř 30 %). Nejčastější příčinou úmrtí jsou nemoci oběhové soustavy, které byly v letech 2000 –
2009 příčinou 55 % úmrtí. Druhou nejčastější příčinou jsou novotvary s 26 % úmrtí, třetí pak vnější
příčiny s 6 % úmrtí. V letech 1999 – 2009 byl celkový přirozený přírůstek 127 obyvatel.

Počty  přistěhovalých  i  vystěhovalých  jsou  poměrně  stabilní,  nejvyšších hodnot  bylo  dosaženo
v letech 2005 – 2008. V letech 1999 – 2009 migrací ubylo 46 obyvatel, což potvrzuje předpoklad,
že jde vzhledem k ekonomické situaci a geografické odlehlosti o migračně neatraktivní region.

Počet sňatků zůstává jak v absolutním, tak v relativním počtu (počet sňatků na 1 000 obyvatel)
stabilní, pouze v roce 2009 došlo k prudšímu poklesu. Maximálního počtu rozvodů bylo dosaženo
v letech 2003 – 2004, kdy také připadlo na 100 uzavřených sňatků více než 70 rozvodů. Nyní
připadá na 100 sňatků více než 50 rozvodů. Počet potratů v posledních letech kolísá okolo 50
potratů za rok. Na 100 narozených připadá téměř 50 potratů.
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Tab.: Demografický vývoj Frýdlantu

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Počet obyv. 
k 31.12. 7 568 7 485 7 477 7 471 7 495 7 500 7 556 7 599 7 637 7 637 7637 7602 7583 7565

Živě narození 85 79 70 78 78 90 94 92 99 105 76 87 82 77

Zemřelí 91 62 71 74 69 84 73 77 60 82 70 65 97 84

Přirozený 
přírůstek -6 17 -1 4 9 6 21 15 39 23 6 22 -15 -7

Přistěhovalí 146 147 190 189 164 200 211 229 199 151 150 156 199 221

Vystěhovalí 190 185 197 199 149 201 176 201 200 174 203 197 202 188

Migrační 
přírůstek -44 -38 -7 -10 15 -1 35 28 -1 -23 -53 -41 -3 33

Celkový 
přírůstek -50 -21 -8 -6 24 5 56 43 38 0 -47 -19 -18 26

Sňatky 47 39 44 47 44 39 47 51 51 37 25 27 30 36

Rozvody 21 22 30 33 33 25 30 25 27 19 30 28 20 26

Potraty 67 49 51 39 36 58 41 49 56 51 36 43 48 37

Pozn.: Nesoulad celkového přírůstku v roce 2001 a počtů trvale  bydlících obyvatel  na konci  let  2000 a 2001 je
způsoben korekcí počtu obyvatel při sčítání. Zdroj:  ČSÚ

V souladu s celkovými trendy dochází i ve Frýdlantu ke stárnutí populace. Zvláště markantní je
tento trend u indexu stáří,  kde výrazně roste podíl  seniorů vůči dětské složce populace. Podíl
seniorů v populaci se za 9 let zvýšil asi o třetinu. Přesto je věková struktura příznivější než činí
průměr za Liberecký kraj, kde byly v roce 2009 podíly věkových skupin 0-14 let, 15-64 let a 65 a
více let následující: 14,87 %; 70,86 %; 14,28 %. Průměrný věk v Libereckém kraji byl ve stejném
roce 40,1 a index stáří 90,6. Markantní je výrazně nižší podíl seniorské složky mužů než žen, což
je způsobeno zvýšenou mužskou úmrtností před dosažením 65 let věku.
Tab.: Věková struktura obyvatel Frýdlantu

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Průměrný věk 37,0 37,6 38,0 38,3 38,5 38,6 38,8 38,9 39,2 39,4 

Index stáří 
(65+ / 0 -14 v %) 57,4 60,8 65,5 68,4 71,0 72,6 76,0 79,0 82,9 85,5 

Relativní podíly věkových skupin v %

Celkem

0-14 18,82 18,20 17,43 17,03 16,81 16,67 16,34 16,13 15,86 16,03

15-64 70,38 70,74 71,15 71,33 71,26 71,24 71,24 71,13 71,00 70,26

65+ 10,81 11,06 11,42 11,65 11,93 12,09 12,41 12,74 13,15 13,71

Muži

0-14 19,08 18,44 17,86 17,74 17,52 17,20 16,67 16,69 16,44 16,84

15-64 72,49 72,97 73,13 72,99 73,02 73,40 73,59 73,25 73,03 71,71

65+ 8,43 8,59 9,01 9,27 9,46 9,40 9,74 10,06 10,53 11,45

Ženy

0-14 18,56 17,96 17,02 16,35 16,16 16,17 16,04 15,62 15,31 15,26

15-64 68,34 68,63 69,28 69,77 69,62 69,23 69,04 69,15 69,09 68,89

65+ 13,09 13,41 13,70 13,88 14,22 14,60 14,92 15,23 15,59 15,85

Zdroj:  ČSÚ

Počet potenciálních uživatelů území v průběhu času významně kolísá. Jak již  bylo zdůrazněno
výše, problémem je značné stáří některých dat a jejich neúplnost. Vyšší počty přítomných obyvatel
lze očekávat v pracovní dny (dojížďka za prací a do škol, cesty na úřady, za nákupy) a v hlavní
turistické sezóně.
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J.2 PROGNÓZA POČTU OBYVATEL A POTŘEBY BYTŮ
PROGNÓZA POČTU OBYVATEL
Prognóza výhledové velikosti (počtu bydlících obyvatel) města Frýdlant se opírá o projekce vývoje
počtu obyvatel přirozenou měnou (ČSÚ) a kvalifikovaný odhad migračního vývoje v návaznosti
na trendy z uplynulého období (posledních 10 let). Do vývoje přirozené měny se promítl jednak
negativní  trend poklesu porodnosti  v  90.  letech a na přelomu století,  jednak pozitivní  vliv  tzv.
odložené  porodnosti  silných  populačních ročníků z  poloviny 70.  let  minulého  století  (zvýšil  se
průměrný  věk  matky  při  porodu,  jehož  důsledkem  je  vyšší  počet  narozených  dětí  v několika
posledních letech).

Na  základě  nově  zpracované  projekce  ČSÚ do  r.  2065  (viz  Použité  podklady)  s přihlédnutím
ke specifikám  věkové  struktury  a  vývoji  migrace  v řešeném  území  za  posledních  10  let  byly
zpracovány  tři  varianty  populačního  vývoje  (výhledové  velikosti),  tj.  nízká,  střední  a  vysoká
k orientačnímu návrhovému horizontu r. 2025. 

Prognóza vývoje počtu obyvatel – přirozenou měnou – byla použita extrapolace Projekce vývoje
počtu  obyvatel  České  republiky  přirozenou  měnou  do  roku  2065  ve  3  variantách  –  nízká
(degresivní), střední (stabilní) a vysoká (progresivní). Prognóza vývoje počtu obyvatel – migrací –
nelze použít extrapolaci odhadu migrace za Českou republiku, migrace v úrovni lokální a celostátní
jsou  svým  charakterem  zcela  odlišné  procesy,  ve  sledování  ČSÚ  je  na  úrovni  ČR  migrační
přírůstek a úbytek tvořen jen mezinárodní migrací, na úrovni města je migrační přírůstek / úbytek
složen z migrace lokální (mezi obcemi), regionální (mezi kraji) a mezinárodní. Jde o velmi těžko
předvídatelný  faktor,  který je  modifikován mnoha vlivy – dostatek  pracovních příležitostí,  bytů,
úroveň občanské vybavenosti, dopravní obslužnosti, atraktivita města, mezinárodní situace. Vývoj
lze  variantně  odhadovat  na  základě  migračních  trendů  za  poslední  období,  což  zde  bylo
provedeno.

Tab.: Prognóza vývoje počtu obyvatel ve Frýdlantu

návrhový horizont rok 2025

varianta nízká střední vysoká

počet obyvatel 6932 7533 8076

PROGNÓZA POTŘEBY BYTŮ
Do výpočtu potřeby bytů byl promítnut aktuální počet 2 708 obydlených bytů ze sčítání lidu, domů
a bytů  v roce 2011.  Předchozí  údaj  2 831 bytů  vycházel  ze  sčítání  v roce 2001 a  počtu  bytů
postavených v následujících letech. Tento údaj byl nutně zatížen chybou, protože odpad bytového
fondu lze zjistit pouze odhadem. Současný údaj o počtu bytů je o 123 nižší, proto se o tento rozdíl
zvýšila potřeba bytů v jednotlivých variantách.

Odhad velikosti cenzové domácnosti – na základě extrapolace Projekce vývoje počtu cenzových
domácností pro Českou republiku do roku 2030 a s přihlédnutím k vývoji tohoto ukazatele mezi
sčítáními 1991 a 2001, údaj pro rok 2011 není znám, tato projekce má úzkou souvislost s vývojem
počtu obyvatel, při progresivním vývoji počtu obyvatel (a tedy větším počtu dětí a větší průměrné
velikosti rodin) lze očekávat větší průměrnou velikost cenzové domácnosti.

Odhad poměru mezi počtem cenzových domácností  a bytových domácností  – v roce 2001 byl
tento poměr 1,13, při zvyšování kvality bydlení lze do roku 2025 jistě dosáhnout poměru 1,05,
reálné je ale i velké přiblížení k hodnotě 1,00, proto je použit tento údaj.

Jako velikost cenzové domácnosti byl použit údaj požadovaný ve stanovisku KÚLK, tj. 2,25.

Do  výpočtu  jsou  zahrnuty  i  asanace  poloviny  bytů  se  sníženou  kvalitou  (dříve  byty  III.  a
IV. kategorie). Počet těchto bytů je cca 48.

Tab.: Prognóza potřeby bytů ve Frýdlantu

návrhový horizont rok 2025

varianta nízká střední vysoká

počet potřebných bytů 397 664 905
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Územní plán by měl umožnit kteroukoliv z těchto variant, proto jsou rozvojové plochy pro bydlení
v ÚP  dimenzovány  na  vysokou  variantu  prognózy  demografického  vývoje.  V  orientačním
návrhovém horizontu 2025 by mělo mít dle vysoké varianty město Frýdlant 8 076 obyvatel a do té
doby bude třeba doplnit na území města 905 bytů.

Tab.: Dokončené byty ve městě Frýdlant v minulých letech

Název obce 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Frýdlant 4 5 1 3 62 2 3 4 3 3 7  - 8 8 19 22 

Zdroj:  ČSÚ

Graf: Dokončené byty ve městě Frýdlant v minulých letech

Zdroj:  ČSÚ

Jak je vidět z výše uvedeného grafu, v posledních čtyřech letech stabilně roste počet dokončených
bytů  ve  městě,  což  sice  zatím  nekoreluje  s  počtem trvale  bydlících  obyvatel,  ale  lze  z  toho
odpovědně usoudit, že roste zájem o trvalé bydlení ve měste Frýdlant a také se jedná o důkaz
růstu stability obyvatelstva mladších ročníků (kteří si nejčastěji pořizují nové bydlení), u nichž lze
předpokládat  další  růst  stabilní  populace  ve  městě.  Tento  trend  ukazuje,  že  rozvojové  plochy
vymezené územním plánem nejsou nijak předimenzované (čisla jsou uvedena níže).

J.3 KAPACITA ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

PROLUKY
Byl proveden hrubý odborný odhad kapacity zastavěného území pro funkci bydlení. Na základě
dostupných podkladů a znalosti území byl odhadnut počet proluk v zástavbě stabilizovaných ploch
umožňujících bydlení, které zároveň nejsou zastavitelnými plochami. Proluky nebyly prověřovány
z hlediska skutečné možnosti zástavby, např. z hlediska majetkoprávního, technické a dopravní
infrastruktury,  limitů využití  území  apod.,  proto lze  předpokládat,  že  min.  30 % proluk  nebude
z různých objektivních důvodů možné využít. Výsledky, se kterými je dále pracováno ve výpočtech
jsou uvedeny v následujících tabulkách.

SC BM VK

proluk bytů lidí proluk bytů lidí proluk bytů lidí

Frýdlant 34 136 306 24 26 59 16 16 36

Albrechtice – – – – – – 4 4 9

Celkem 34 136 306 24 26 59 20 20 45
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proluk bytů lidí

SC + BM + VK 74 178 401

využitelnost 70 %

Celkem 52 125 281

Pozn.: Výpočet proveden na základě následujících předpokladů:
▪  velikost cenzové domácnosti: 2,25 (požadováno ve stanovisku KÚLK),
▪  poměr velikosti censové ku bytové domácnosti: 1:1 (cílový stav).

BROWNFIELDS
Dle evidence Krajského úřadu Libereckého kraje se na území města Frýdlant vyskytuje 8 lokalit
brownfields, které jsou uvedeny v tabulce níže. Jejich konkrétní budoucí využití není v tuto chvíli
známo, nový územní plán stanovuje pro jednotlivé lokality následující funkční využití:

 Mlékárna SC4 stav
 restaurace Koruna SV2 stav
 statek SR2 stav
 Areál STS, U potoka SC2 stav
 Kotelna, nemocnice Frýdlant č.p. 1397 OV3 stav
 Škola Údolí SV2 stav
 Továrna obuvi SC4 stav
 Slezanka VS4 stav

Převážně se jedná o lokality zcela nevhodné či ne příliš vhodné pro bydlení, vyjímky tvoří objekt
restaurace Koruna, škola v Údolí a po případné přestavbě by mohl být k hromadnému bydlení využit
objekt továrny obuvi. Dále je možné v některých lokalitách, které mohou být využity pro výrobu
předpokládat vznik tzv. služebních bytů, jejich počet však pravděpodobně nebude nijak významný.
Celkem  by  se  tak  dalo  získat  cca  50  bytů.  Předpokládaný  počet  bytů  je  stanoven  odborným
odhadem na základě dostupných informací. Při přeměně lokalit brownfields z jiné funkce na bydlení
je třeba zajistit pro nově vziklé bydlení vhodné podmínky, tj. odpovídající kvalitu prostředí.

Tab.: lokality brownfields na území města Frýdlant

označení
lokality

název parcelní čísla k.ú. rozloha
[m2]

zastavěná
plocha

ilustrační foto

5102-11 Mlékárna 4, 5 Frýdlant 2 018 730

5102-12 restaurace Koruna 3332 Frýdlant 733 330
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označení
lokality

název parcelní čísla k.ú. rozloha
[m2]

zastavěná
plocha

ilustrační foto

5102-13 statek 3177/1, 3177/2, 
3176/2

Frýdlant 13 220 2 700

5102-14 Areál STS, 
U potoka

44/1, 44/2, 45, 
46/1, 46/2, 46/3,
46/7, 46/8

Frýdlant 8 500 4 500

5102-80 Kotelna, nemocnice
Frýdlant č.p. 1397

1034 Frýdlant 682 682

5102-82 Škola Údolí 4634, 4635 Frýdlant 1 881 271

5102-95 Továrna obuvi 1214 Frýdlant 2 511 2 511
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označení
lokality

název parcelní čísla k.ú. rozloha
[m2]

zastavěná
plocha

ilustrační foto

5102-97 Slezanka 2167 Frýdlant 64 000 25 000

Zdroj: Databáze brownfields Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

J.4 KAPACITY PLOCH ZMĚN V ÚP
Celková výměra řešeného území je 3161,6 ha. V rámci projednávacího procesu byla část ploch
vypuštěna či redukována v souladu s Pokyny projektantovi, která vycházejí zejména ze stanovisek
a  dohod  s  dotčenými  orgány.  Dalším výstupem z  projednávacího  procesu  do  návrhu  ÚP pro
veřejné projednání jsou úpravy prostorových regulativů některých ploch, např. stanovení minimální
velikosti pozemku pro výstavbu jednoho objektu v Albrechticích, čímž došlo ke snížení kapacity
navržených ploch.

Celková kapacita, kterou umožňují zastavitelné plochy určené pro bydlení (BM, SV a SC) navržené
v ÚP je 915 bytů k orientačnímu návrhovému horizontu 2025. 
Pozn.: Další kapacity pro realizaci nových bytů představuje zástavba proluk v rámci stabilizovaných ploch, které se

s ohledem na velikost pod 2000 m2 nevymezují  a potenciál využití ploch brownfields – viz kap.J.3 Kapacita
zastavěného území.

Z níže uvedené tabulky jsou patrné orientační předpokládané kapacity ploch dle jejich funkce a
výškové regulace zástavby.

Tab.: Stávající a navržené kapacity ploch s rozdílným způsobem využití v území:
kód název plochy s rozdílným 

způsobem využití
výšková 
hladina 
zástavby

stabilizované plochy (ha) plochy změn (ha) předpokládaný počet bytů 
v rámci ploch změn

Albrech. Frýdlant Celkem Albrech. Frýdlant Celkem Albrech. Frýdlant Celkem

zastavěné, zastavitelné celkem 31,4 406,9 438,3 32,88 173,2 206,08 70 845 915

BM Plochy bydlení 2 – 78,6970 78,6970 – 49,4364 49,4364 – 674 674

4 – 18,8744 18,8744 – – – – – –

6 – 1,3509 1,3509 – – – – – –

8 – 7,1846 7,1846 – – – – – –

SV Plochy smíšené obytné – 
venkovské

1 19,1775 28,2927 47,4702 7,8578 24,6650 32,5228 50 155 205

2 2,7878 32,7697 35,5575 – 1,7865 1,7865 – 14 14

SC Plochy smíšené obytné – 
centrální

2 0,1402 14,1709 14,3111 1,3660 0,1623 1,5283 20 2 22

4 – 22,3577 22,3577 – – – – – –

RZ Plochy rekreace - zahrádkové 
kolonie

1 – 6,7957 6,7957 – – – – – –

OV Plochy občanského vybavení 2 – 8,7946 8,7946 – – – – – –

3 – 8,4243 8,4243 – – – – – –

6 – 1,2528 1,2528 – – – – – –

OS Plochy občanského vybavení 
– sport a rekreace

1 – 11,2634 11,2634 0,1092 – 0,1092 – – –

2 – 4,8936 4,8936 – – – – – –

10 – 0,0487 0,0487 – – – – – –

x – 3,1782 3,1782 – – – – – –

OH Plochy občanského vybavení 
– hřbitovy 

1 – 2,0392 2,0392 – – – – – –

VK Plochy veřejných prostranství 
– komunikace

– 5,8587 57,6100 63,4687 – 5,9435 5,9435 – – –
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kód název plochy s rozdílným 
způsobem využití

výšková 
hladina 
zástavby

stabilizované plochy (ha) plochy změn (ha) předpokládaný počet bytů 
v rámci ploch změn

Albrech. Frýdlant Celkem Albrech. Frýdlant Celkem Albrech. Frýdlant Celkem

DS Plochy dopravní infrastruktury 
– silniční 

– 3,4209 11,9371 15,3580 22,0073 62,4104 84,4177 – – –

DD Plochy dopravní infrastruktury 
– drážní 

– – 23,2668 23,2668 – 0,4827 0,4827 – – –

TI Plochy technické infrastruktury 1 – 0,8866 0,8866 – 0,6817 0,6817 – – –

2 – 3,7409 3,7409 – – – – – –

VS Plochy výroby a skladování 2 – 21,6031 21,6031 – 22,7664 22,7664 – – –

4 – 2,9401 2,9401 – – – – – –

SR Plochy smíšené výrobní 1 – 3,4802 3,4802 – – – – – –

2 – 20,7963 20,7963 1,5399 4,8672 6,41 – – –

SS Plochy specifické - skládky 1 – 10,2333 10,2333 – – – – – –

nezastavěné a nezastavitelné celkem 558,3 1 929,5 2 487,8 3,2 25,5 28,7 – – –

VH Plochy vodní a 
vodohospodářské 

– 1,4657 35,1870 36,65 – 0,2304 0,23 – – –

ZP Plochy zemědělské – 237,9212 1112,364 1350,29 – 0,9631 0,96 – – –

LP Plochy lesní – 244,2619 304,9944 549,26 – 4,2980 4,3 – – –

PP Plochy přírodní – 59,3867 366,3182 425,7 3,2475 17,7925 21,04 – – –

SK Plochy smíšené krajinné – 15,2419 84,8057 100,05 – 0,4280 0,43 – – –

VZ Plochy veřejných prostranství 
– zeleň 

– – 25,8281 25,83 – 1,7572 1,76 – – –

Pozn.: Uvedené  výměry  jsou  pouze  orientační,  drobné  nesoulady  v  součtech  mohou  být  způsobeny
zaokrouhlováním.

J.5 BILANCE BYTŮ

POTŘEBA
Jak vyplývá  z  kapitoly  J.2  Prognóza  počtu  obyvatel  a  potřeby bytů  je  třeba  na  území  města
Frýdlant zajistit  v orientačním návrhovém horizontu 2025 podmínky pro vznik  905 nových bytů.
Počítáme-li  s urbanistickou rezervou 20%, pak je v územním plánu třeba zajistit  podmínky pro
vznik 1086 bytů.  Tento počet v sobě zahrnuje mimo jiné předpokládaný odpad bytového fondu a
předpokládané  budoucí  snížení  velikosti  censové  domácnosti.  Výhledová  velikost  censové
domácnosti (pro rok 2025) není nastavena dle odborné demografické prognózy (měla by být 2,14),
ale dle striktního požadavku KÚLK (je požadováno 2,25).

POKRYTÍ POTŘEBY
Koncepce územního plánu výše uvedenou potřebu naplňuje:

1. Orientační kapacita proluk v rámci zastavěného území: 125 bytů (jedná se o odborný
odhad na základě dostupných informací);

2. Orientační kapacita stávajících areálů brownfields: 50 bytů (jedná se o odborný odhad
na základě dostupných informací);

3. Orientační kapacita ploch změn umožňujících umisťování bydlení navržených územním
plánem: 915 bytů (stanoveno výpočtem viz kap. J.4).

Celkem ÚP vytváří podmínky pro vznik 1090 nových bytů.

Územní  plán  vytváří  k  orientačnímu  návrhovému  horizontu  2025  dostatečné  podmínky  pro
naplnění všech variant předpokládaného demografického vývoje města Frýdlant.
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K VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

K.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

ÚP Frýdlant řeší celé správní území města Frýdlant, které tvoří 2 katastrální území:
 Albrechtice u Frýdlantu
 Frýdlant

K.2 POSTAVENÍ MĚSTA V SYSTÉMU OSÍDLENÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Město Frýdlant je součástí Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 

Město Frýdlant plní úlohu správního centra celého frýdlantského
výběžku,  tj.  správního  obvodu  obce  s  rozšířenou  působností
Frýdlant.
Město Frýdlant s obecním úřadem s rozšířenou působností (III.
stupně)  a  s  pověřeným obecním úřadem (II.  stupně)  zahrnuje
správní obvod v rozsahu obcí: 
Bílý  Potok,  Bulovka,  Černousy,  Dětřichov,  Dolní  Řasnice,
Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Krásný
Les,  Kunratice,  Pertoltice,  Raspenava,  Višňová,  Jindřichovice  pod  Smrkem,  Lázně
Libverda a Nové Město pod Smrkem (s pověřeným obecním úřadem - II. stupně pro obce
Jindřichovice pod Smrkem, Lázně Libverda a Nové Město pod Smrkem).

Ve  struktuře osídlení  ZÚR  LK  má  město  Frýdlant  význam  „centra  mikroregionálního
významu vyššího stupně“ v rámci regionu Frýdlantsko se spádovým obvodem zahrnujícím
„centra a regiony mikroregionálního významu nižšího stupně: Nové Město a Hejnice a
centrum a region subregionálního významu: Raspenava.
Vyšším  centrem  osídlení  v  hierarchii  sídelní  struktury  Libereckéko  kraje  je  centrum
osídlení nadregionálního významu - krajské město Liberec.

Frýdlant je přirozeným centrem průmyslu, obchodu a služeb v prostorově odlehlém a dnes
relativně  řídce  osídleném  pohraničním  prostoru  tzv.  Frýdlantského  výběžku.  Vlivem
poválečného  uspořádání  území  byly  narušeny historické  vazby  na  území  sousedních
států  Polsko  a  Německo  s  odvozenými  důsledky  hospodářské  i  sociální  stagnace,
vedoucí  až  k  zařazení  území  mezi  tzv.  hospodářsky  slabé  oblasti  Libereckého  kraje.
Základním  předpokladem  obnovy  původního  významu  města  Frýdlant  je  zlepšení
dostupnosti  prostoru  pro  narovnání  narušených  historických  vazeb  a  podpora rozvoje
sociálního a ekonomického pilíře v rámci rovnováhy udržitelného rozvoje území.

Frýdlant jako historické středisko osídlení s vyhlášenou MPZ a hradem/zámkem Frýdlant
má vzhledem k potenciálu významných kulturních i technických památek a ke své poloze
uvnitř  atraktivního  přírodního  prostředí  s  dochovanými  soubory  lidové  architektury
(na území  města  i  přilehlých  obcích  přirozeného  spádového  obvodu)  mimořádné
předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu.

K.3 HOSPODÁŘSKÝ PILÍŘ
Hospodářská základna
Frýdlantský výběžek patří mezi hospodářsky nejzaostalejší oblasti Libereckého kraje, ale
město  Frýdlant  ve  Frýdlantském  výběžku  představuje  nejvýznamnější  hospodářské
centrum s působností řady firem, uplatňujících svou produkci v ČR i v zahraničí.
Frýdlant spadá pod oblast CR č. 7 – Frýdlantsko. Významnými atraktivitami jsou Jizerské
hory, hrad a zámek Frýdlant a MPZ Frýdlant. Dle ZÚR LK město Frýdlant představuje
polyfunkční  středisko  cestovního  ruchu,  zajišťující  obslužné  zázemí  pro  střediska
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cestovního  ruchu  a  příměstská  centra  rekreace  disponující  sítí  doprovodných  a
doplňkových služeb a vyšší nebo komplexní občanskou vybaveností. 
Dopravní infrastruktura
Město  Frýdlant  je  dopravně  napojeno  především  silnicí  I/13,  která  je  trasována
od Karlových Varů přes Chomutov, Most, Teplice, Děčín, Nový Bor a Liberec na Frýdlant a
dále  k  hraničnímu  přechodu  Habartice/Polsko.  Tato  silnice  spojuje  město  Frýdlant
zejména s krajským centrem Liberec a dále pak v trase R35 a R10 s metropolí České
republiky Prahou a v trase S5-R35 s Hradcem Králové a Olomoucí.
Dopravní vazby v rámci ORP Frýdlant zajišťují zejména silnice II. a III. třídy odpojující se
z trasy I/13 na území města Frýdlantu:
- II/290 vedoucí z Frýdlantu jihovýchodním směrem podél severního úpatí Jizerských

hor přes Raspenavu, Hejnice, Bílý potok a dále na náhorní plošinu Jizerských hor
přes Smědavu a Souš až do Desné, kde se napojuje na silnici I/10. V úseku přes
Jizerské hory je nazývána tzv. Soušskou silnicí, která bývá obvykle přes zimu zavřena
z důvodu ochrany vodárenské nádrže Souš,

- II/291  vedoucí  z  Frýdlantu  na  východ  do  Nového  Města  pod  Smrkem  a  dále
na hraniční přechod s Polskem,

- III/03511 vedoucí z Frýdlantu na západ na hraniční přechod Kunratice, do budoucna
se uvažuje o povýšení této silnice na II. třídu.

- III/03510 zajišťuje vazbu Frýdlantu na obec Višňová a okolí  a silnice III/2911 pak
vazbu na Krásný Les, Horní a Dolní Řasnici a Jindřichovice pod Smrkem.

Územím města Frýdlant prochází celostátní dráha č. 037 Liberec - Černousy. Z Liberce je
spojení zejména na Turnov, Prahu, Hradec Králové a Pradubice a dále na Českou Lípu,
Děčín a po trati  č.  089 na Žitavu. Z Frýdlantského nádraží se odpojuje regionální trať
č. 039 na Nové Město pod Smrkem a Jindřichovice pod Smrkem. Přes Raspenavu jsou
dále po dráze č. 038 dostupné Hejnice a Bílý potok.
Vzhledem k  tomu,  že  město  Frýdlant  plní  úlohu  nástupního  centra  cestovního  ruchu
pro oblast Frýdlantska, je územím města trasováno několik cyklotras a turistických tras. 
Technická infrastruktura
Zásobování  pitnou vodou a  odkanalizování  zajišťuje  v  oblasti  Frýdlantska Frýdlantská
vodárenská společnost vlastněná příslušnými obcemi, což dává dobré předpoklady pro
provoz a rozvoj infrastruktury. Vzájemné propojení sytémů více obcí zvyšuje spolehlivost
dodávek  vody.  Problematický  je  dlouhodobý  úbytek  podzemních  vod  na  Frýdlantsku,
způsobený těžbou v povrchovém dole Turow na polském území.  Tuto situaci lze řešit
přivaděčem (podzemní štolou) z VD Josefův Důl, které není kapacitně plně využíváno.
Na území města leží rozvodna a transformovna 110/22 kV Větrov, která zásobuje řešené
území  i  celý  Frýdlantský  výběžek  elektrickou  energií  v  napěťové  hladině  22  kV.  Tato
rozvodna je napájena přívodním dvojítým vedením 110 kV z rozvodny a transformovny
400/220/110 kV Bezděčín z celorepublikové soustavy v nejvyšší napěťové hladině 400 kV.
Území města Frýdlantu (vyjma Albrechtic) je plynofikováno. Přívod plynu je trasován z jihu
od Chrastavy vysokotlakým plynovodem přes albrechtické sedlo, Dětřichov do Frýdlantu a
pokračujícím dále na Raspenavu, Lázně Libverdu a Nové Město pod Smrkem. Jedná se
o vysokotlakou koncovou větev.
Řešené území je napojeno na telekomunikační a datové sítě sdělovacími kabely zejména
společnosti Telefonica-O2, které dále z Frýdlantu pokračují do dalších obcí Frýdlantského
výběžku a dále radioreleovými trasami, zejména společnosti Radiokomunikace přes vrch
Vysoký (západně od Albrechtic).
Skládka  odpadů  Frýdlant  –  Větrov  (skupina  003  –  ostatní  odpad)  má  nadmístní
významem. Na území města je provozován sběrný dvůr společnosti A.S.A. a 3 sběrny
druhotných surovin (kovů).
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K.4 SOCIÁLNÍ PILÍŘ
Obyvatelstvo, zaměstnanost
V  souladu  s  celkovými  trendy  ČR  dochází  i  ve  Frýdlantu  ke  stárnutí  populace.
Ve Frýdlantě je  pozitvní  saldo pohyby za prací  a do škol -  do Frýdlantu se převážně
dojíždí z okolních obcí v rámci Frýdlantského výběžku.
Občanské vybavení
Frýdlant v oblasti občanského vybavení plní funkci centra vyššího občanského vybavení,
disponuje  zejména  nemocnicí,  víceletým  gymnáziem,  Střední  školou  hospodářskou  a
lesnickou,  speciálními  školami,  dětským  domovem,  domy  s  pečovatelskou  službou,
domovem  pro  seniory,  sportovním  a  kulturním zázemím.  Za  ostatní  vyšší  občanskou
vybaveností se vyjíždí zejména do krajského města Liberce.
Kulturní hodnoty, urbanistické, architektonické hodnoty, památková péče 
Frýdlant - město s bohatou historií disponuje národní kulturní památkou – hrad a zámek
Frýdlant,  MPZ  Frýdlant  a  několika  desítkami  nemovitých  památek  a  architektonicky
cenných staveb, což jsou hodnoty přesahující svým významem hranice města.
Frýdlant  je  součástí  regionu  lidové  architektury  –  širšího  prostoru  tzv.  „oblasti  domů
s podstávkou“ se zvýšeným výskytem dochovaných objektů ve svém původním umístění
a urbanistické skladbě.
Bezpečnost
Východně od řešeného území je situován závod STV GROUP a.s. na delaboraci munice,
nebezpečnou skladovanou látkou jsou výbušniny. Jako objekt typu B má vymezenou zónu
havarijního plánování o poloměru 400 m, která však nezasahuje na území města Frýdlant.
Významné riziko představují  povodně,  zejména řeka Smědá. Regulace a úpravy koryt
předmětných toků jsou dimenzovány převážně pouze na Q10, ve Frýdlantě však na Q50.

K.5 ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ
Geologie, geomorfologie, nerostné suroviny
Z širšího,  regionálně geologického hlediska tvoří  území  města  Frýdlantu  regionálně –
geologické jednotky tří strukturních pater Českého masívu – z předplatformních lugická
oblast, dále limnický permokarbon a z platformních jednotek terciér a kvartér.
Z hlediska geomorfologického členění (cf. Demek et al. 1987) se území města Frýdlant
nachází  v geomorfologické soustavě (subprovinci)  a to Krkonošsko-jesenické soustavě
(dříve zvaná Sudetská), která zahrnuje geomorfologické celky Lužické hory, Ještědsko-
kozákovský hřbet,  Žitavská pánev, Frýdlantská pahorkatina,  Jizerské hory,  Krkonoše a
Krkonošské Podhůří.
Geomorfologicky  řešené  území  spadá  do  struktury  kaledonského,  hercynského  až
variského vrásnění. Z hlediska geomorfologického členění území české republiky náleží
řešené  území  do  provincie  Česká  vysočina,  soustavy  IV–  Sudetská  soustava,
podsoustava A – Západní sudety, okrsku Frýdlantská pahorkatina.
V řešeném území se vyskytují především suroviny typu stavebních materiálů. Na území
města vyskytuje několik ložisek, která většinou přasahují hranice řešeného území. Jedná
se  na  jihu  (k.ú.  Albrechtice  u  Frýdlantu)  o  nevyhrazené  ložisko  stavebního  kamene
Mlýnice, na západě výhradní  ložisko stavebního kamene Detřichov,  na severovýchodě
výhradní  ložisko štěrkopísků Frýdlant  a na východě nebilancované ložisko štěrkopísků
Raspenava. Ze západu na území města zasahuje dobývací prostor drceného stavebního
kameniva s momentálně zastavenou těžbou, v severozápadní části zasahuje do řešeného
území  chráněné  ložiskové  území  štěrkopísků.  Dále  se  v  řešeném  území  vykytují  tři
pronózní zdroje, jedná se o štěrkopísky a čedič. Od severovýchodu do řešeného území
zasahuje  poddolované  území  Višňová  a  v  k.ú.  Albrechtice  u  Frýdlantu  leží  bodové
poddolované území Albrechtice.
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Hydrologie a klimatologie
Území  města  Frýdlant  je  odvodňováno  povodím Odry  do  Baltského  moře.  Na  území
města leží  3 povodí – Smědé, Olešky a Lužické Nisy (jižně od Albrechtického sedla).
Frýdlantský  region  je  oblastí  vodohospodářsky  významnou.  Na  své  ploše  má značné
zásoby především povrchové  vody,  podzemní  vody v  kvartérní  zvodni  a  je  výhradně
závislý na vodě z atmosférických srážek. Území města Frýdlant náleží k místům s vyšším
srážkovým úhrnem, vzhledem k morfologii jeho území.
Povodňové nebezpečí pro území města představuje zejména řeka Smědá, která odvádí
vodu ze severní části Jizerských hor v nadmořské výšce i přes 1000 m, kde se vyskytují
intenzivní srážky. Zároveň na této straně hor nebylo realizováno žádné významné vodní
dílo, které by bylo schopno tyto vydatné srážky absorbovat úplně či alespoň zmírnit odtok
jeho rozložením v čase.
V současnosti probíhá těžba uhlí v polském povrchovém dolu Turów. Těžba v tomto dolu
začala v mělké severní části a postupem těžby k jihu k českému území se důl zahlubuje
pod původní terén přes 100 m. Přibližováním a zahlubováním dolu se zesiluje vliv dolu
na piezometrické poměry podzemní  vody v okolí.  Je dokumentován pokles hladiny až
60 m v  terciérních kolektorech a  pokles  hladiny podzemní  vody o 20 m v kvartérním
kolektoru  na  českém  území.  Je  prokázána  za  roky  2007  –  2008  částečná  ztráta
vodnatosti Minkovického potoka a Smědé v oblasti Višňové.
Jihozápadní část řešeného území leží v CHOPAV Jizerské hory
Oceánický  ráz  podnebí  se  projevuje  zejména  na  návětrné  straně  Jizerských  hor
v celkových srážkových úhrnech a vyrovnanosti v průběhu roku. Výška sněhové pokrývky
je v porovnání s jinými oblastmi ČR vyšší, na horách často přesahuje 1 m. Dlouhodobé
průměrné roční teploty se pohybují na většině území města mezi 6 až 8°C v závislosti na
nadmořské výšce, konfiguraci terénu, charakteru ploch ap.
Půdní fond, půdní podmínky
Zejména jihovýchodní část řešeného území náleží k lesním komplexům jizerskohorských
bučin, v níže položených částech ř.ú. je výskyt rozsáhlejších lesů minimální. Zemědělské
pozemky  svojí  výměrou,  lokalizací  i  významem  tvoří  významný  prvek  charakterizující
krajinu  frýdlantské  pahorkatiny,  zejména severní,  střední  a  jihozápadní  část  řešeného
území.
Zatížení životního prostředí
Město Frýdlant patří  mezi území s velmi dobrou kvalitou ovzduší během téměř celého
roku, kvalitu ovzduší však negativně ovlivňuje polská uhelná eletrárna Turow (západně od
řešeného území) produkující jedovaté plyny i pevné částice. Hlukové zatížení řešeného
území způsobuje zejména tranzitní doprava na silnici I/13.
Ochrana přírody a krajiny
Řešené území je součástí dvou oblastí krajinného rázu – Frýdlantsko a Jizerské hory.
Na území města leží části dvou biocenter nadregionálního významu a též nadregionální
biokoridor.  Na jihovýchodě zasahuje do řešeného území CHKO Jizerské hory (všechy
4 zóny) a v tomto území jsou vyhlášeny i další formy ochrany přírody – národní přírodní
rezervace, natura 2000 (PO i EVL). Jako EVL je vyhlášena též západní část toku Smědé
na řešeném území.
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L VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, 
VYHODNOCENÍ SOULADU SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM 
NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A POKYNY K ÚPRAVĚ 
NÁVRHU

L.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ

Zpracování územního plánu Frýdlant (dále jen ÚP) bylo zadáno městem Frýdlant zhotoviteli SAUL s.r.o.
Liberec smlouvou o dílo č. obj. 040/2010, č. zhot. 005/2010. 

Zadání ÚP Frýdlant bylo zpracováno pořizovatelem panem Markem Rosčukem – Odbor stavebního
úřadu  a  životního  prostředí  Městského  úřadu  Frýdlant  ve  spolupráci  s  pověřeným  zastupitelem
Ing. Petrem  Beranem  a  schváleno  zastupitelstvem  města  Frýdlant  dne  3.10.2011  usnesením
č. 106/2011.

Předmětem je vypracování územního plánu Frýdlant pro celé správní území města (katastrální území
Frýdlant  a  katastrální  území  Albrechtice  u  Frýdlantu)  s podrobnostmi  a  náležitostmi  stanovenými
stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškami č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb.

Hlavním  cílem  pořízení  územního  plánu  je  získání  aktuálního  závazného  územně  plánovacího
dokumentu,  jehož  pomocí  bude  možno  zásadně  usměrňovat  územní  rozvoj  města  Frýdlant
při očekávaných dílčích úpravách cca po 4 letech.

L.2 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

ad a) Požadavky  vyplývající  z politiky  územního  rozvoje,  územně  plánovací  dokumentace
vydané  krajem,  popřípadě  z dalších  širších  územních  vztahů  jsou  v ÚP  Frýdlant
respektovány.
Řešení požadavků vyplývajících z PÚR ČR, ZÚR LK a z dalších širších územních vztahů jsou
začleněna do příslušných kapitol ÚP.

ad b) Požadavky na řešení  vyplývající  z územně analytických podkladu jsou v ÚP Frýdlant
respektovány.
Územně analytické podklady pro území ORP Frýdlant byly pořízeny v souladu s § 185 odst. 3
zákona  č. 183/2006 Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  (12/2008)  a  následně
aktualizovány (11/2010).
Doplňující  průzkumy  a  rozbory  pro  ÚP  (DPR)  ověřené  terénním  šetřením  (SAUL s.r.o.,
12/2010) dále zpřesnily informace o současném využití území (plochy s rozdílným způsobem
využití),  hodnotách  a  limitech  využití  území  a  záměrech  na  provedení  změn  v území,
shromážděných pořizovatelem (10/2010) a doplily informace o jevech v území, které nejsou
obsahem ÚAP. DPR v souladu se strukturou ÚAP ORP Frýdlant byly provedeny s ohledem
na rámcovou  strukturu  obsahových  náležitostí  územního  plánu.  Řešení  požadavků
vyplývajících z DPR jsou začleněna do příslušných kapitol ÚP.

ad c) Požadavky na rozvoj území obce jsou v ÚP Frýdlant respektovány.
Koncepce ÚP zajišťuje územně technické podmínky pro dostupnost  území a kvalitní  život
ve městě s důrazem na rozvoj jeho obytných, střediskových a rekreačních funkcí. 

ad d) Požadavky  na plošné  a  prostorové  uspořádání  území  (urbanistickou  koncepci  a
koncepci uspořádání krajiny) jsou v ÚP Frýdlant respektovány.
Urbanistická koncepce vymezuje rozvoj  města v  prostorově a funkčně uceleném útvaru a
doplnění  rozptýlené zástavby v  části  Albrechtice.  Základní  uspořádání  vyhovujících  funkcí
v území  a  charakter  sídelního  útvaru  jsou  stabilizovány.  Zastavitelné  plochy  v  návaznosti
na zastavěná  území  vhodně  doplňují  a  v  únosné  míře  intenziufikují  urbanizovaná  území.
Koncepce  uspořádání  krajiny  nemění  její  charakteristické  znaky  a  posiluje  ekologickou
stabilitu území. 
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ad e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury jsou v ÚP Frýdlant respektovány.
Kapacity veřejné infrastruktury jsou s ohledem na význam střediska osídlení  dimenzovány
na celkový  počet  uživatelů  území.  Stávající  fond  veřejné  infrastruktury  bude  doplňován
na rozvojových  plochách.  Vymezuje  se  nové  uspořádání  koridorů  silniční  sítě  ve  smyslu
zlepšení dopravní dostupnosti území, vylučení tranzitní dopravy z obytných zón a v souladu
s nadřazenou ÚPD kraje.

ad f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území jsou v ÚP Frýdlant respektovány.
Přírodní,  kulturní,  urbanistické  i  civilizační  hodnoty  jsou  v  ÚP Frýdlant  v  maximální  míře
respektovány a rozvíjeny.

ad g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace jsou
v ÚP Frýdlant respektovány.
ÚP obsahuje:
■ v textové části jmenovité vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanace,
pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a jmenovité vymezení dalších veřejně
prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.
■ v  grafické  části  výkres  veřejně  prospěšných  staveb,  opatření  a  asanací  v měřítku
1:5 000.

ad h) Další  požadavky  vyplývající  ze zvláštních  právních  předpisů  (například  požadavky
na ochranu  veřejného  zdraví,  civilní  ochrany,  obrany  a  bezpečnosti  státu,  ochrany
ložisek  nerostných  surovin,  geologické  stavby  území,  ochrany  před  povodněmi  a
jinými rizikovými přírodními jevy) jsou v ÚP Frýdlant respektovány.
ÚP  respektuje  vyhlášená  ochranná  pásma  a  podmínky  pro  ochranu  ložisek  nerostných
surovin, vod, půdy a ovzduší, ochranu veřejného zdraví a ochranu přírody a krajiny.
Plošným a  prostorovým uspořádáním  území  se  snižují  potenciální  rizika  ohrožení  území
přírodními  a  civilizačními  katastrofami  –  ÚP respektuje  stanovená záplavová území,  trasy
silniční sítě jsou vedeny mimo obytné zóny. 
Z  hlediska  obrany státu  a  civilní  ochrany (ochrana  obyvatelstva)  je  respektována územní
ochrana budov a zařízení k zajištění bezpečnosti (MO ČR, Policie ČR aj.) a ochranná pásma
radioreléových tras. Zvláštní požadavky v tomto smyslu nebyly vzneseny.

ad i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území jsou v ÚP
Frýdlant respektovány.
Účelným a  uváženým uspořádáním území  jsou minimalizovány dopady územního rozvoje
na ochranu přírody a krajiny,  ochranu nerostných surovin, ochranu ZPF, ochranu PUPFL a
na kvalitu  životního  prostředí.  Koordinací  systémů  městské  struktury  jsou  minimalizovány
střety jednotlivých složek udržitelného rozvoje. 
Zlepšení  dostupnosti  města  a  prostupnosti  jeho územím,  vyšší  uplatnění  hodnot  území  a
rozvoj  veřejné  infrastruktury zvýší  urbanistické  hodnoty  území.  Nové dopravní  uspořádání
zlepší  dopravní  dostupnost  území,  zvýší  bezpečnost  a  potenciál  odstavných  parkovacích
kapacit,  sníží  negativní  účinky  dopravy  na  obytné  zóny.  Odstranění  starých  ekologických
zátěží  (nové  využití  brownfields)  a  vyšší  podíl  odkanalizoání  zlepší  hygienické  podmínky.
Vymezení ÚSES, pronikání pásů souvislé zeleně z volné krajiny do městského prostoru a
vyšší  uplatnění  vodních  toků  zvýší  ekologickou  stabilitu  a  hygienické  a  krajinné  hodnoty
území.

ad j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a
rozvoj  sídelní  struktury a polohu obce v rozvojové oblasti  nebo rozvojové ose jsou
v ÚP Frýdlant respektovány.
Urbanistická koncepce ÚP sleduje priority ZÚR LK – podporu územních opatření směřujících
ke zlepšení  životních podmínek,  stavu veřejné infrastruktury a zvyšování  atraktivity  území
pro investory a cestovní ruch pro celkové socioekonomické povzbuzení oblasti. Zastavitelné
plochy  jsou  vymezovány  v  prolukách  stávající  zástavby  nebo  v  přímé   návaznosti
na zastavěné území, nevymezují se nová sídla a smoty.
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ad k) Požadavky  na vymezení  ploch  a  koridorů,  ve kterých  bude  uloženo  prověření  změn
jejich využití územní studií jsou v ÚP Frýdlant respektovány.
V rozsahu významných a plošně rozsáhlých rozvojových lokalit se vymezují plochy, ve kterých
bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií. 

ad l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování
o změnách jejich  využití  stanoveny regulačním plánem nebyly  v zadání  ÚP Frýdlant
požadovány.

ad m) Požadavky  na vyhodnocení  vlivů  územního  plánu  na udržitelný  rozvoj  území  pokud
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv
na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast jsou v ÚP Frýdlant respektovány. 

KÚ LK zejména vzhledem ke složitosti řešení dopravní problematiky - variantní řešení I/13
s potenciálními  střety  s  přírodními  hodnotami  území  (CHKO  Jizerské  hory,  nadregionální
ÚSES) a k vymezení motokrosové tratě uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů
ÚP Frýdlant na udržitelný rozvoj území.

ad n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
je v ÚP Frýdlant respektován. 
Vzhledem  ke  složitosti  řešení  dopravní  problematiky,  potenciálním  střetům  požadavků
na socioekonomický  rozvoj  s  přírodními  hodnotami  území  a  dalším problémům řešení  byl
zpracován koncept ÚP Frýdlant. Návrh řešení rozvojových záměrů, zejména variant dopravní
infrastruktury  a  jejich  zapracování  do  konceptu  ÚP,  bylo  průběžně  konzultováno
s pořizovatelem a vedením města Frýdlant. 

ad o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání
obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně
měřítek výkresů a počtu vyhotovení jsou v ÚP Frýdlant respektovány.
Obsah a rozsah konceptu ÚP je v souladu ze zadáním ÚP Frýdlant a odpovídá požadavkům
přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Koncept ÚP Frýdlant  byl  zpracován pro celé správní
území  města  Frýdlant  a  expedován  v  listinné podobě ve  třech  kompletních  vyhotoveních
textové a grafické části a v jednom vyhotovení ve formátu .pdf na digitálním nosiči.
Pro zvýšení přehlednosti a čitelnosti byl hlavní výkres grafické části územního plánu rozdělen
do dvou výkresů:
 Hlavní výkres – uspořádání území 1: 5 000
 Hlavní výkres – technická infrastruktura 1: 5 000

L.3 ÚDAJE O VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO ÚPRAVY NÁVRHU ÚP
DLE § 51, ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Koncept ÚP Frýdlant s variantami silniční přeložky I/13 byl zpracován a předán objednateli v květnu
2012. 1. 1. 2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 350/2012 Sb. která již neobsahuje pojem „koncept“. Proto byl
zpracovaný Koncept ÚP Frýdlant projednán jako „Návrh ÚP s variantami“ (pro společné projednání).

„Zprávu o projednání návrhu ÚP Frýdlant po společném jednání“ s „pokyny pro úpravu dokumentace
Návrhu ÚP pro veřejné projednání“ zpracovala Simona Štočková - odb. stavebního úřadu a životního
prostředí,  odd.  ÚP  při  MěÚ  Frýdlant,  jako  pořizovatel  ÚP  Frýdlant  ve  spolupráci  s  určeným
zastupitelem.

Pokyny pro úpravu dokumentace Návrhu ÚP pro veřejné projednání vychází:
- z vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a jejich požadavků, uplatněných v rámci zákonem

stanovené lhůty po společném projednání a zpracovaných formou Dohod s jednotlivými DO,
- z vyhodnocení připomínek organizací a veřejnosti,
- z požadavků města na doplnění, úpravu či prověření řešení ÚP Frýdlant.

Výtah usnesení č. 456/2014 z 29. veřejného zasedání Zastupitelstva města Frýdlant dne 23.4. 2014:
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1. Zastupitelstvo města po projednání schválilo Výběr varianty řešení trasy koridoru obchvatu
komunikace č. I/13 dle předloženého materiálu:

Na  základě  zákonných  ustanovení  a  všech  podkladových  materiálů  bude  do  upravené
dokumentace návrhu ÚP Frýdlant pro veřejné projednání zapracována jako výsledná varianta
řešení trasy koridoru obchvatu silnice I/13  varianta DS.9 a  DS.12 a s ní související prvky
(DS.3, DS.5, DS.6, DS.10, DS.11) jako varianta „návrhová“.
Tato varianta vychází z nadřazené ÚPD kraje – ZÚR LK a dle § 36 odst. 5 stavebního zákona
je tato skutečnost závaznou při pořizování a vydávání ÚP.

Na základě požadavku Města Frýdlant,  který m.j.  vyplývá ze zpracované studie posouzení
jednotlivých variant řešení a jejich projednání, bylo v rámci dohadovacího jednání dohodnuto,
že varianta DS.1 a DS.8 a s nimi související prvky (DS.7) v dokumentaci návrhu ÚP Frýdlant
zachována jako „územní rezerva“. 

2. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí Vyhodnocení výsledků projednání Návrhu
ÚP Frýdlant po spoječném projednání dle předloženého materiálu:

a) požadavky města uplatněné k dokumentaci Návrhu ÚP Frýdlant,
b) vyhodnocení koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚ LK),
c) vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů,
d) vyhodnocení připomínek sousedních obcí k Návrhu ÚP,
e) vyhodnocení připomínek k Návrhu ÚP (organizace, fyzické osoby).

Pokyny pro zpracování úpravy Návrhu ÚP Frýdlant pro veřejné projednání, předané zhotoviteli ÚP dne
25. 4. 2014, byly následně upřesněny do podoby „Pokyny projektantovi“ ze dne 26. 5. 2014 a takto byly
podkladem pro úpravy dokumentace ÚP Frýdlant.

a) Vyhodnocení souladu Návrhu ÚP s požadavky města:

- z  textové  i  grafické  části  ÚP  byl  vypuštěn  návrh  protipovodňové  štoly  –  vedena
pod zastavěným územím a není obsažena ve schválené Koncepci protipovodňové ochrany
LK. 

úpravy textové části:

- kapitola  J.  Vymezení  ploch  a  koridorů,  ve kterých  je  rozhodování  o  změnách  v  území
podmíněno zpracováním územní studie,

- US3 – Strmá, odst. požadavky na řešení ÚS:
ruší se: „umístění silnice III. třídy v rámci koridoru DS.13“, 
nahrazuje se: „umístění sběrné komunikace“. 

- ve všech US:
- „zásobování vodou a odkanalizování“ se doplňuje o: „oddílně splaškových a dešťových vod“

- Doplnění regulativu ZP v podmíněně přípustném využití: 
„zakládání ploch lesních v návaznosti na plochy lesa, za podmínky, že bude respektováno
současně zastavěné území a zastavitelné plochy, tak aby nedošlo ke zhoršení např. podmínek
pro bydlení“

b) Vyhodnocení souladu Návrhu ÚP s koordinovaným stanoviskem KÚ LK:

ad) zákon o státní památkové péči  Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

- MPZ Frýdlant, prohlášená Vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992, o prohlášení
území  historických  jader  vybraných  měst  za  památkové  zóny  a  národní  kulturní  památka
Zámek Frýdlant, prohlášená nařízením vlády č. 132/2001 Sb., ze dne 28. 3. 2001, o prohlášení
některých kulturních památek za národní kulturní památky a ochranné pásmo hradu a zámku
Frýdlant vyhlášené Okresním národním výborem v Liberci dne 1. července 1997 (č.j. 1895/77)
jsou v ÚP respektovány v upřesněném znění vydaného stanoviska. 

- Výběr  výsledné varianty  přeložky  silnice I/13  v  návrhu ÚP upředostňuje  koridor  ZÚR LK,
varianta prosazovaná ŘSD se převádí do územní rezervy.

- Omezená  dostupnost  rezidentů  i  dalších  subjektů  v  centru  města  se  zřetelným deficitem
kapacit pro parkování vozidel musí být řešena, disponibilní pozemky v kompaktní zástavbě
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centra i na něj územně navazujících městských částech jsou však velmi omezené. V tomto
smyslu se navrhuje přemístění stávajícího autobusového nádraží z MPZ do přímého kontaktu
se  železniční  stanici  Frýdlant  (přestupní  místo  -  terminál)  a  využití  takto  uvolněných
dopravních ploch pro parkování vozidel. Toto i jakákoliv další řešení na území MPZ musí vždy
respektovat požadavky památkové ochrany.

Obsah ÚP se rozšiřuje o kapitulu „Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných
staveb,  pro  které  může  vypracovat  architektonickou  část  projektové  dokumentace  jen
autorizovaný  architekt“,  stanovující,  že  provádění  novostaveb  a  celkových  obnov  objektů
v rámci území vymezené MPZ Frýdlant bude podmíněno vypracováním architektonické části
projektové dokumentace jen autorizovaným architektem. 

Požadavek na zapracování textu do výroku: „Prostorové uspořádání území MPZ, ochranného
pásma národní  kulturní  památky Zámku Frýdlant  a  území  s  archeologickými  nálezy bude
respektovat podmínky ochrany daného území stanovené orgány státní památkové péče“ je
nadbytečný a do výroků nepatří. Ochrana nemovitých kulturních památek, památkových zón a
jejich ochranných pásem je zajištěna legislativně.

ad) Vodoprávní úřad – KÚ LK 

Z  návrhu ÚP pro veř.  projednání  byla  vypuštěn návrh protipovodňové štoly na základě požadavku
města a KÚLK s odůvodněním, že není součástí krajské koncepce protipovodňové ochrany.

Do  odůvodnění  návrhu  ÚP pro  veř.  projednání  byla  zapracována  aktuálně  dostupná  data  Q100,
aktivních zón záplavového území a historických povodní z roku 2010.

ad) Odbor dopravy – KÚLK 

- Zastupitelstvo města v  souladu s požaqdavky KÚLK projednalo a schválilo  výběr  varianty
silničního obchvatu I/13:
- trasa návrhová: DS.9 a DS.12 a související prvky DS.3, DS.5, DS.6, DS.10, DS.11        

(dle ZÚR LK, skutečnost závazná při pořizování a vydávání ÚP),
- územní rezerva: DS.1 a DS.8 a související prvek DS.7 (zachovánadle požadavku Města) 

(m.j. vyplývá ze zpracované studie posouzení variant řešení). 
V souladu s touto skutečností bylo upraveno „Schéma nadřazené silniční sítě.

- Přestupní terminál  VOD se přemisťuje do prostoru mezi kolejištěm žst. Frýdlant v Čechách,
původní koncovou stanicí úzkorozchodné dráhy Frýdlant v Čechách – Heřmanice a nakládací
rampou na Černousském zhlaví.

- Doprovodná a izolační zeleň je součástí návrhových lokalit - jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití jako „základní vybavenost území“. Opatření nutná k odstranění negativních
vlivů  z  provozu  na  pozemních  komunikacích  vč.  způsobu  hrazení  nákladů  jsou  v  ÚP
předmětem podkapitoly F - Omezení ve využívání ploch. 

- Požadavek na označení silnic I., II. a III. třídy byl prověřen s tímto výstupem:

Stanovený obsah hlavního výkresu dle přílohy č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v aktuálním
znění zahrnuje vysokou hustotou zapracovaných údajů.  Pro přehlednost při  užívání  ÚP je
obsah hlavního výkresu rozdělen do dvou částí:

Výkres č.1 „Hlavní výkres - uspořádání území“ řeší uspořádání ploch s rozdílným způsobem
využití,  v  předmětném  případě  na  úrovni  ploch  dopravní  infrastruktury  (se  stanovenými
regulativy  pro  využívání  těchto  ploch  v  textové  části  -  kapitole  F.  Stanovení  podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití). 

Výkres č.2 „Hlavní výkres – dopravní a technická infrastruktura“,  řeší koncepci dopravní  a
technické infrastruktury a mimo jiné zahrnuje i označení silnic I., II. a III. třídy ve vymezených
plochách (koridorech) dopravní infrastruktury.

Normové  kategorie  navržených  komunikací  budou  upřesňovány  následnou  projektovou
dokumentací  (tyto  hodnoty  nejsou  na  úrovni  ÚP  závazné)  a  jsou  zohledněny  pouze
v Odůvodnění ÚP ve výkresu č. 5 Koordinační výkres.

Nevýrazná, popř. chybějící označení komunikací byla upravena doplněna v souladu s výše
uvedeným.
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ad) Odbor územního plánování a stavebního řádu

Byly upraveny kapitoly B a C ve výrokové části a kap. J v odůvodnění.

Platnost ÚP není časově omezena. Stavební zákon nepožaduje stanovení návrhového horizontu ÚP,
tedy ani  výhledového počtu  obyvatel  obce ke konkrétnímu datu.  Takový  údaj  není  závazný -  jeho
splnění  nelze  vymáhat.  Pokud  je  zpracován,  má  pouze  účel  orientační,  například  ve  vztahu
k posuzování záměrů na změny v území.

c) Vyhodnocení souladu Návrhu ÚP se stanovisky DO:

ad) Krajská hygienická stanice LK 

Umisťování staveb s chráněnými vnitřními i venkovními prostory na pozemcích návrhových
lokalit  ohrožených negativními vlivy z provozu na plochách pozemních komunikací (silnice
I/13, železnice) a výroby a skladování bude v rámci územních řízení podmíněno měřením
hluku a prokázáním dodržování hygienických limitů: 

- V podkapitole C.2 „Návrh plošného a prostorového uspořádání území“ jsou dotčené plochy,
uvedené v tabulce C.2.1.a: „Zastavitelné plochy“ označeny indexem *HL, podmíňujícím využití
plochy prokázáním nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v rámci územních řízení).

- Podmíka  využití  dotčených  ploch  je  uplatněna  rovněž  v podkapitole  F.3  „Prostorové
uspořádání území“, odst. „Omezení ve využívání ploch s rozdílným způsobem využití“.

ad) Hasičský záchranný sbor LK 

- Znění  podkapitoly  D5  Bezpečnost,  odst.  Civilní  ochrana  bylo  uvedeno  do  souladu
s Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce dle § 20 vyhl. MV č. 380/2002 Sb.
(vč. zapracování požadavku na zajištění způsobilosti komunikací pro pohyb mobilní požární
techniky v textu) 

ad) Správa CHKO JH

- Regulativy zastavitelnosti  ploch smíšených obytných - venkovských (SV) v k.ú. Albrechtice
u Frýdlantu jsou upraveny - stanovena minimální velikost stavebního pozemku 1 500 m2.

- Mimoúrovňové  křížení  navrhované  přeložky  silnice  I/13  s  prvky  ÚSES  (biokoridory)  je
upřesněno do souladu s dodanými podklady, které nebyly původně k dispozici (Strategická
migrační studie pro Liberecký kraj - specifikace koridorů, vydaná 2013).

Znění požadavků na  revitalizaci vodních toků i v nezastavěném území při uplatnění přírodě
blízkých  technologií,  které  nenaruší  migrační  prostupnost  území  a  krajinný  ráz,
na nezastavitelnost  okolí  vodních  toků,  na  minimalizaci  technických  zásahů  a  preferování
přírodě  blízkch  technologií  při  návrhu  staveb  a  opatření  k  ochraně  před  povodněmi  v
nezastavěném území a na zachování, či obnovu migrační prostupnosti vodních toků pro vodní
živočichy  je  zapracováno  v  textu  podkapitol  D.2.1.3  Vodní  toky  a  nádrže,  ochrana  před
povodněmi a v regulativech F.2.2 Plochy nezastavěné a nezastavitelné.

Znění požadavků na  respektování charakteru a struktury venkovských částí  města (Větrov,
Albrechtice u Frýdlantu) a uplatnění Albrechtického sedla s liniovou dominantou albrechtické
aleje v rámci hlavních kompozičních prvků území města je zapracováno v textu podkapitoly
E.1 Ochrana krajinného rázu. 

- Územní  souvislosti  migračních  tras  dle  Strategické  migrační  studie  pro  Liberecký  kraj  –
specifikace koridorů (2013)  jsou zapracovány v textové části ÚP (E.4 Prostupnost krajiny) a
v grafické části Odůvodnění ÚP (7. Výkres širších vztahů). 

- Uplatněné  požadavky  na  redukci  vybraných  návrhových  ploch  vymezených  v  ÚP  byly
zapracovány do textové i  grafické části  dokumentace v kontextu s uplatněnými požadavky
ostatních DO a dohod s nimi uzavřených.

- V  této  souvislosti  byly  upřesněny  regulační  podmínky,  uplatněné  pro  plochy  zastavěné,
zastavitelné,  nezastavěné  a  nezastavitelné,  stanovené  v  kapitole  F.  Stanovení  podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

ad) Pdovodí Labe

Splněno.
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Splněno. Text  nahrazen.  Vypuštěna  byla  pouze  část  textu,  která  byla  shledána  nevhodnou:
„bohužel však není v souladu s Koncepcí protipovodňové ochrany Libereckého kraje.“

řádek  15:  Dokumentace  návrhu  ÚP Frýdlant  bude  z  hlediska  požadavku  dotčeného  orgánu
upravena,  termíny,  jako  např.  pasivní  zóna  záplavového  území,  vodoteč,  které,  se  v  zákoně
o vodách nevyskytují, budou nahrazeny termíny: vodní tok, aktivní zóna záplavového území, nebo
záplavové území.

Splněno. Pojmy byly upraveny.

Požadavky vyplývající z vypořádání požadavků dotčených správních orgánů a projednání
dokumentace návrhu ÚP Frýdlant pro veřejné projednání

řádek 16:  Na základě dohodovacích jednání  a
rozhodnutí  o námitkách  požadujeme  provést
úpravu  plochy  SR2.4,  ve všech  souvislostech
(příloha č. 7)

Splněno.

řádek 17:  ÚPRAVA TEXTU: Požadujeme doplnit
pro  nově  navržené  plochy  určené  k bydlení
v blízkosti  žel.tratí,  silnic  I.,  II.  a  III.  třídy:
„V případě  že  nebudou  splněny  limity  hlukové
zátěže,  povinnost  stavebníka  následně  provést
v rámci  stavby  taková  opatření,  která  povedou
k odstranění  negativních  vlivů  z provozu  na
žel.tratích, po silnicích I., II., III. třídy a učinit tak na
vlastní náklady“.

Splněno.

řádek 18:  Požadavek na vymezení komunikace na parcelách p.č. 4077/6, 4077/48 do stavové
plochy.  V návaznosti  na  tyto  úpravy,  opětovně  posoudit  a  řešit  plochy  RP 1  v rozsahu  ploch
po vymezenou stavovou komunikaci (p.p.č. 4077/19, 4077/14) ve všech souvislostech.

Splněno.

řádek 19:  Kapitola F.2.1, tabulka F.2.1a – Doplnění možnosti výstavby stezky v korunách stromů
(stavby/zařízení), v rámci plochy lesa.

Splněno. Regulativ doplněn.

řádek  20:  Kapitola  F.2.1,  LP  –  Doplnění  možnosti  výstavby  stezky  v korunách  stromů
(stavby/zařízení), v rámci plochy lesa.

Splněno. Regulativ doplněn.

řádek 21:  Kapitola F.2.1, OV – Úprava textu (plocha rozhledny) - OV 10 - IVP / d - specifická,
výšková hladina zástavby: max. 10 NP + 1 podkroví

Splněno, upraveno dle dohody. Rozhledna byla zařazena dle dohody v průběhu zpracování
dokumentace do plochy OS10. V tomto smyslu byl upraven regulativ i grafická část.

řádek 22:  Kapitola F.3 – Upravit text: - odst. 4 – str. 54 – Veřejná prostranství - komunikace (VK):
„Nebudou-li  splněny limity hlukové zátěže v nově navržených plochách v blízkosti železničních
tratí,  silnic I.,  II.  a III.  třídy a stavebník bude následně povinen v rámci stavby provést  taková
opatření, která povedou k odstranění negativních vlivů z provozu po železničních tratích, silnicích
I., II a III. třídy, učiní tak na vlastní náklady.“

Splněno. Věta již byla v textu obsažena.
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ad) ŘSD

Splněno.

d) Vyhodnocení souladu Návrhu ÚP s připomínkami sousedních obcí:

Splněno.

e) Vyhodnocení souladu Návrhu ÚP s připomínkami organizací a fyzických osob:

Připomínky  byly  zapracovány  v  souladu  s  Vyhodnocením  připomínek  ze  stran  občanů  a
organizací v pokynech pro úpravu návrhu.

L.5 ÚDAJE O VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PROJEKTANTOVI 
PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

Správa CHKO Jizerské hory, z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. – dohoda ze dne 27. 11. 2014
(příloha č. 1)

řádek 1:  Po projednání daného požadavku bude mj.
z důvodu  prostupnosti  území,  vzhledem
k připravovanému  záměru  obchvatové  silnice  I/13,
opětovně  upřesněno  vymezení  lokálního  biokoridor
1398/L047 do textové a grafické části ÚP. Řešení trasy
biokoridoru  bude  navrženo  s ohledem  na  upravenou
plochu lokality SR2.4 a koridor obchvatové komunikace
I/13.  Vymezení biokoridoru se ve všech souvislostech
promítne i do textové části ÚP.

Splněno. Biokoridor zapracován do dokumentace.

řádek  2:  Po  projednání  daného  požadavku  bude
z koordinačního  výkresu  vyjmuto  vymezení  koridorů
migračních tras. Migrační prostupnost území bude řešena v textové části ÚP a ve výkresu širších
vztahů. Prostupy pro migraci velkých savců přes plánovaný koridor obchvatu silnici I/13 budou
řešeny v kontextu  navrhovaných  biokoridorů  K24,  1398/L047  a  1399/L052.  Dle  požadavku  na
doplnění textu do odstavce Migrační prostupnost krajiny dálkovými trasami pro velké savce bude
doplněna zásada ve smyslu „zemědělské oplocení v koridorech dálkových migračních tras nesmí
ohrozit funkci těchto koridorů“.

Splněno. Upravena výroková část a koordinační výkres.

řádek 3:  Požadavek na doplnění … do druhé odrážky v podmínkách prostorového uspořádání pro
plochy SV „stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití objemem nepřekročí ...“.
Doplnění z hlediska daného požadavku bude projektantem navrženo a po konzultaci s dotčeným
orgánem bude zapracováno do regulativů ÚP.

Splněno. Regulativ SV upraven.

řádek 4:  Požadavek na doplnění … do hlavního využití pro plochy PP doplnit 1. a 2. zónu CHKO
JH v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Regulativ plochy PP bude
v rámci přípustného využití doplněn následovně:
▪ zvláště chráněná území (1. a 2. zóny CHKO a maloplošná chráněná území)
▪ evropsky významné lokality
▪ biocentra ÚSES

Splněno. Upraven regulativ ploch PP.
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řádek  5:  Po  opakovaném  projednání  daného
požadavku,  na základě již  původně uplatněného
stanoviska orgánu ochrany ZPF, tento opakovaně
nesouhlasí  s rozšířením rozvojové plochy SS1.1.
(viz  doplnění  odůvodnění  stanoviska  DO  výše),
nicméně souhlasí s vymezením dnes již využívané
části  plochy  p.č.  3882/1,  na  které  již  byly
provedeny terénní úpravy a je využívána v rámci
provozu  skládky.  Uvedená  plocha  bude  na
základě  daných  skutečností  redukována  dle
stávajícího stavu v území, navazující na stavovou
plochu  SS1.  Další  rozšiřování  dané  plochy
na zemědělské  půdě,  je  v rozporu  se  zájmy
ochrany  ZPF  a  dle  posouzení  orgánu  ochrany
ZPF,  je  možné  navrhované  využití  realizovat
v rámci  stávajícího  areálu  a  v současné  době  již  využívané  plochy.  Po  projednání  a  místním
šetření bylo rozhodnuto, že plocha zemědělské půdy, která je v současné době využívána, bude
z části vymezena (legalizována) v této redukované návrhové ploše SS 1.1.

Splněno. Návrhová plocha SS1.1 byla zrušena, stávající stav byl upraven.

řádek 6:  Požaduje prověřit  a opravit  nesrovnalosti  týkající  se ploch rekreačního areálu v k.ú.
Albrechtice,  tj:  Uvedené nesrovnalosti  budou vypuštěny z textu.  Textová část  dokumentace ÚP
Frýdlant v kapitolách 1.5.9 Rekreace a v textové části Odůvodnění ÚP - N.1, budou upraveny.

Splněno.

Nadřízený orgán – KULK z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon – dohoda ze dne
5. 12. 2014 (příloha č. 3)

řádek 7:  Nadřízený orgán – KULK z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon – dohoda
ze dne 5. 12. 2014 (příloha č. 3)

Splněno. VPS doplněny.

řádek 8:  Požadujeme doplnění kapitoly B a C Návrhu a souvisejících částí odůvodnění. Doplněno
mělo být základní vymezení principů navrhované koncepce rozvoje území a urbanistické koncepce
včetně adekvátního odůvodnění. Dokumentace návrhu ÚP Frýdlant bude z hlediska požadavku
nadřízeného orgánu KÚLK, na základě dnešního jednání upravena v intencích jednání z dnešního
dne. 

Splněno. Kapitoly upraveny.

řádek  9:  Po  redukci  územních  studií  na  dohody  o  parcelaci,  je  třeba  podmínkou  vymezit
odpovídající  plochu  veřejných  prostranství  v dohodě  o  parcelaci,  minimálně  u  plochy BM2.13.
Dokumentace  návrhu  ÚP  Frýdlant  bude  z  hlediska  požadavku  nadřízeného  orgánu  KÚLK
upravena dle požadavku. 

Splněno.  Podmínka vymezení veřejného prostranství v rámci plochy BM2.13 byla zapracována.
Ostatní plochy, jejichž využití je podmíněno dohodou o parcelaci mají výměru nižší než 2 ha, proto
k nim podmínka nebyla vložena.

řádek 10:  Podmínka vydání regulačního plánu na žádost nemůže být dle ustanovení § 43 odst. 2
stavebního zákona omezena lhůtou. Dokumentace návrhu ÚP Frýdlant bude z hlediska požadavku
nadřízeného orgánu KÚLK upravena dle požadavku. 

Splněno. Lhůta byla odstraněna.
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řádek 11:  Na základě dohodnutých skutečností, tj. kontinuity jednání a dohody v rámci procesu
projednání ÚP Frýdlant (dohodovací jednání), bude text prvního odstavce kapitoly F.3 (na str. 55,),
upraven do původního znění, a dále dojde na základě požadavku pořizovatele k navýšení možné
plochy pro zakládání lesních ploch v návaznosti na plochy lesa na 0,50 ha … . viz níže (úplné
znění limitu).

Ochranné pásmo lesa 

Novostavby na vymezených zastavitelných plochách, do kterých zasahuje ochranné pásmo lesa,
lze umisťovat pouze tak, aby byl dodržen odstup od kraje lesního pozemku minimálně odpovídající
absolutní výškové bonitě dřevin na konkrétní dané lokalitě.

zakládání  lesních  ploch  v  návaznosti  na  plochy  lesa  o  výměře  nepřesahující  0,50  ha,  které
nezasahuje  do  zastavěného  a  zastavitelného  území  a  nezhorší  podmínky  pro  bydlení,  není
považováno za změnu funkčního využití území a nevyžaduje změny ÚP za podmínky, že povede
k navýšení ekologické stability území.

Splněno. Znění upraveno dle pokynu.

Krajská hygienická stanice LK - z hlediska zákona č. 258/2000 Sb. – dohoda ze dne 23. 1.
2015 (příloha č. 5)

řádek 12:  V rámci kapitoly C.2. Návrh plošného a prostorového uspořádání území, v části C.2.1
Zastavitelné plochy,  v tabulce C.2.1.a: Zastavitelné plochy (na str. 9-12) dokumentace návrhu ÚP
Frýdlant, bude u lokalit SC2.1, SC2.2, SC2.4, SV1.89 a SV1.90 doplněn požadavek *HL.

Splněno. Podmínky *HL byly doplněny.

řádek  13:  Podmíněnost  využití  ploch  označených  *HL,  bude  po  projednání  stanovena
následovně: *HL - umisťování staveb pro bydlení na uvedené ploše, je podmíněno požadavkem,
prokázat  měřením  hluku  dodržení  hygienických  limitů  hluku  z  dopravy  (silniční  a  železniční)
v budoucích  chráněných  venkovních  prostorech  staveb  a  budoucích  chráněných  venkovních
prostorech.

Splněno. Znění upraveno.

Orgán státní správy lesa – KULK z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon – dohoda
ze dne 18. 2. 2015 (příloha č. 6)

řádek 14:  Z kapitoly I.4.2.1.3. na str. 30 dokumentace Odůvodnění ÚP Frýdlant, bude vypuštěn
text odst. 4, tj., 

„Ke zlepšení stávající situace v záplavovém území by mohlo přispět i odvedení části povodňových
průtoků  protipovodňovou  štolou,  která  by  podchycovala  povodňové  stavy  na  řece  Smědé
v prostoru  pod  zámkem  a  její  vyústění  by  bylo  v prostoru  za  ČOV.  V  souladu  s  pokyny
projektantovi byla však z ÚP vypuštěna. Tato štola by zajistila větší ochranu centra města, které
bylo postiženo záplavami v roce 2010, bohužel však není v souladu s Koncepcí protipovodňové
ochrany Libereckého kraje“, 

a tento bude nahrazen níže uvedeným textem:

„Byly prověřeny možnosti  návrhu protipovodňových opatření na řece Smědé v rámci řešeného
území. Na tomto základě, bylo i z hlediska probíhající 2. etapy plánování v oblasti vod, tj. plány pro
zvládání povodňových rizik a toku Smědé a Řasnici, kterou v současné době zpracovává Povodí
Labe, s.p. dojednáno, že možnosti současného řešení protipovodňových opatření zejména na toku
Smědé nejsou navrženy na základě podkladů, které mají vypovídající hodnotu, proto je územní
plán  řešen  z hlediska  této  problematiky  pouze  v obecné  rovině  a  výsledky  „protipovodňových
opatření“,  které se v současné době zpracovávají  v rámci  „Podkladové analýzy“  pro následnou
realizaci  „protipovodňových  opatření“,  budou  na  základě  konkrétního  řešení  (na  území  města
Frýdlant), zapracovány do ÚP Frýdlant v rámci jeho následné změny“.
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Splněno. Text  nahrazen.  Vypuštěna  byla  pouze  část  textu,  která  byla  shledána  nevhodnou:
„bohužel však není v souladu s Koncepcí protipovodňové ochrany Libereckého kraje.“

řádek  15:  Dokumentace  návrhu  ÚP Frýdlant  bude  z  hlediska  požadavku  dotčeného  orgánu
upravena,  termíny,  jako  např.  pasivní  zóna  záplavového  území,  vodoteč,  které,  se  v  zákoně
o vodách nevyskytují, budou nahrazeny termíny: vodní tok, aktivní zóna záplavového území, nebo
záplavové území.

Splněno. Pojmy byly upraveny.

Požadavky vyplývající z vypořádání požadavků dotčených správních orgánů a projednání
dokumentace návrhu ÚP Frýdlant pro veřejné projednání

řádek 16:  Na základě dohodovacích jednání  a
rozhodnutí  o námitkách  požadujeme  provést
úpravu  plochy  SR2.4,  ve všech  souvislostech
(příloha č. 7)

Splněno.

řádek 17:  ÚPRAVA TEXTU: Požadujeme doplnit
pro  nově  navržené  plochy  určené  k bydlení
v blízkosti  žel.tratí,  silnic  I.,  II.  a  III.  třídy:
„V případě  že  nebudou  splněny  limity  hlukové
zátěže,  povinnost  stavebníka  následně  provést
v rámci  stavby  taková  opatření,  která  povedou
k odstranění  negativních  vlivů  z provozu  na
žel.tratích, po silnicích I., II., III. třídy a učinit tak na
vlastní náklady“.

Splněno.

řádek 18:  Požadavek na vymezení komunikace na parcelách p.č. 4077/6, 4077/48 do stavové
plochy.  V návaznosti  na  tyto  úpravy,  opětovně  posoudit  a  řešit  plochy  RP 1  v rozsahu  ploch
po vymezenou stavovou komunikaci (p.p.č. 4077/19, 4077/14) ve všech souvislostech.

Splněno.

řádek 19:  Kapitola F.2.1, tabulka F.2.1a – Doplnění možnosti výstavby stezky v korunách stromů
(stavby/zařízení), v rámci plochy lesa.

Splněno. Regulativ doplněn.

řádek  20:  Kapitola  F.2.1,  LP  –  Doplnění  možnosti  výstavby  stezky  v korunách  stromů
(stavby/zařízení), v rámci plochy lesa.

Splněno. Regulativ doplněn.

řádek 21:  Kapitola F.2.1, OV – Úprava textu (plocha rozhledny) - OV 10 - IVP / d - specifická,
výšková hladina zástavby: max. 10 NP + 1 podkroví

Splněno, upraveno dle dohody. Rozhledna byla zařazena dle dohody v průběhu zpracování
dokumentace do plochy OS10. V tomto smyslu byl upraven regulativ i grafická část.

řádek 22:  Kapitola F.3 – Upravit text: - odst. 4 – str. 54 – Veřejná prostranství - komunikace (VK):
„Nebudou-li  splněny limity hlukové zátěže v nově navržených plochách v blízkosti železničních
tratí,  silnic I.,  II.  a III.  třídy a stavebník bude následně povinen v rámci stavby provést  taková
opatření, která povedou k odstranění negativních vlivů z provozu po železničních tratích, silnicích
I., II a III. třídy, učiní tak na vlastní náklady.“

Splněno. Věta již byla v textu obsažena.
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řádek 23:  Kapitola G – Bude vložen sken stanoviska KÚLK dle § 50 odst. 5 stavebního zákona
KULK 57904/2014 ze dne 9.9.2014

Splněno. Stanovisko KÚLK dle § 50, odst. 5 SZ bylo vloženo.

řádek 24:  Kapitola H - Bude vložen text: Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje KULK
57904/2014 ze dne 9.9.2014 bylo bez výhrad převzato.

Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje KULK 9818/2015 ze dne 23.2.2015 bylo bez výhrad
převzato,  vyjma  lokality  SR2.4  –  plochy  výroby,  které  byly  na  základě  připomínky  vlastníka
pozemků k dokumentaci ÚP projednány s dotčenými orgány ochrany přírody a krajiny a ochrany
ZPF v rámci jednání po „společném projednání“ a dále v rámci jednání o „rozhodnutí o námitkách“
po veřejném projednání dokumentace ÚP Frýdlant. 

Vymezení  rozvojové  plochy  RS2.4,  tj.  označení  dle  dokumentace  návrhu  ÚP  pro  veřejné
projednání (z června 2014), nevycházelo z platného územního plánu obce, ale bylo prověřeno a
projednáno až na základě požadavku vlastníka uvedených pozemků, uplatněného jako připomínka
k návrhu  ÚP.   Dané  území  bylo  dle  požadavku  vlastníka  prověřeno  z hlediska  možnosti  jeho
zařazení do rozvojových ploch „plochy smíšené výrobní“, konkrétně pro plochy zemědělské výroby,
které jsou v navržené ploše podmíněně přípustné. 

Na  základě  požadavku  vlastníka  uvedených  pozemků,  který  se  týkal  stávajících  i  budoucích
záměrů  na  uvedených  pozemcích  návrhové  plochy  SR2.4,  si  vyžádal  OSÚŹP MěÚ  Frýdlant
zpracování  objemové  a  pohledové  studie  zastavění  a  využití  daných  ploch  pro  budoucí
zemědělské využití v rámci záměru zemědělského hospodaření v daném území.

Na základě této studie,  která byla zpracována na podkladu současného stavu a zamýšleného
rozvoje  tohoto  záměru,  reagoval  investor  na skutečnosti  stávajících  limitů  v daném území,  při
konkrétním osazení staveb v rámci zemědělské usedlosti (vymezené rozvojové plochy SR2.4), a
na základě tohoto materiálu požádal v rámci uplatněné námitky o částečné rozšíření rozvojové
plochy SR2.4 o část parcely p.č. 702/3, a 896/12 po hranici ochranného pásma vrchního vedení
VN (cca 1500 m2)  a  o část  parcely p.č.  633/7 která čítá 1492 m2,  pro umístění  zemědělských
staveb. 

Pořizovatel upozorňuje, že na umístění zemědělské stavby – stodoly na p.p.č. 633/7 již bylo dne
26.11.2014 vydáno OSUŹP MěÚ Frýdlant koordinované stanovisko č.j. 2433/2014/OSUZP/5/Bu a
v současné době probíhá správní řízení o vydání územního rozhodnutí na stavbu stodoly na p.p.č.
633/7 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu. 

Na základě této skutečnosti byl daný požadavek, uplatněný jako námitka po veřejném projednání
ÚP Frýdlant,  posouzen a projednán s orgány ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF a bylo
dohodnuto,  že  vzhledem k předloženým  informacím a  ke stávající  situaci  z hlediska  vedeného
správního procesu (s ohledem na fázi projednávaní ÚPD), s částečným rozšířením plochy souhlasí
s požadavkem, že bude v ploše p.p.č. 633/3 opětovně vymezen biokoridor 1398/L047.

Vzhledem ke skutečnosti, že je vymezená rozvojová lokalita SR2.4 situována mezi stávající silnici
I/13,  plochy stávající  zástavby a  území  návrhového  koridoru  přeložky silnice  I/13,  nejedná  se
o posun  rozvojové  lokality  směrem  do  volné  otevřené  krajiny.  I  po  úpravě  plochy  zůstane
dostatečný  nezastavitelný  koridor  pro  zachování  prostupnosti  krajiny  v prostoru  mezi  stávající
zástavbou, návrhovou plochou SC2.1 a návrhovou silnicí DS.11.

Splněno. Text vložen.

řádek  25:  Kapitola  K  u  US3  –  ÚPRAVA,  PŘÍP.  VYPUŠTĚNÍ  TEXTU:  -  2.  odst.  požadavky
na řešení ÚS: „řešit strukturu a charakter zastavění plochy a systém veřejných prostranství pro
dopravní  obsluhu  pozemků,  umístění  silnice  III.  třídy  v  rámci  koridoru  DS.13,  technickou
infrastrukturu a zeleň“

Splněno. Text upraven.
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řádek 26:  Kapitola K u US5 - ÚPRAVA TEXTU: požadujeme doplnit vymezení řešeného území: 
- VK.18   plochy veřejných prostranství - komunikace

Splněno. Doplněno.

řádek 27:  Kapitola K u všech US (US3,  US4, US5)  – ÚPRAVA TEXTU:  požadujeme doplnit
rozvody technické infrastruktury: 
- zásobení vodou a odkanalizování oddílně splaškových a dešťových vod.

Splněno. Text upraven.

řádek 28:  Kapitola L - NÁVRH ZADÁNÍ RP1 – ÚPRAVA PLOCHY, TEXTU: Úprava plochy RP1 -
Jiráskova v návaznosti na vymezení stavové komunikace na p.p.č. 4077/6, 4077/48 

Splněno. 

řádek  29:  Kapitola  M –  ÚPRAVA TEXTU:  Provádění  novostaveb  a  celkových  obnov  staveb
(objektů)  v rámci  území  vymezené  Městské  památkové  zóny,  bude  podmíněno  vypracováním
architektonické části projektové dokumentace, jen autorizovaným architektem.

Splněno. Text upraven.

řádek 30:  Kapitola M – Vypustit text: Regulační plán RP1 může zpracovat pouze autorizovaný
projektant pro územní plánování (architekt nebo urbanista).

Územní  studie  US3,  US4,  US5  může  zpracovat  pouze  autorizovaný  projektant  pro  územní
plánování (architekt nebo urbanista).

Splněno. Text vypuštěn.

řádek 31:  Plochy TI – V rámci aktualizace sítě TI zapracovat návrhovou trasu přípojky VN 22 kV
v lokalitě na Valše (p.p.č. 3155/1, 3157, 3162, 3161/1)

Splněno.
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M VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ  NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ
NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR

Územní plán nenavrhuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR.
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N VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ 
FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

N.1 PŘEHLED STRUKTURY ZÁBOROVÝCH LOKALIT DLE ZÁKLADNÍCH 
DRUHŮ POZEMKŮ, OCHRANA ZPF 

Bilance pozemků základních složek půdního fondu řešeném území [ha]:

kód - katastrální území:
celková
výměra 

ZPF
celkem

lesní
pozemky

vodní
plochy 

ostatní
plochy 

zast.
plochy

NZP
celkem

625981 Albrechtice u Frýdlantu 625,69 310,18 293,09 34,75 256,5 78,76 983,99

635090 Frýdlant 2535,9 1551,57 613,99 1,78 17,43 3,21 315,51

celkem řešené území 3161,59 1861,75 907,08 36,53 273,93 81,97 1299,5

% zastoupení celkem 100,0 58,89
28,70 =

lesnatost
1,16 8,66 2,59 41,11

Zdroj:        Předchozí stupeň ÚP Doplňující průzkumy a rozbory

Bilance pozemků zemědělského půdního fondu v řešeném území [ha]:

kód - katastrální území: ZPF Σ
z toho

orná půda TTP zahrady

625981 Albrechtice u Frýdlantu 310,18 66,85 237,31 6,02

635090 Frýdlant 1551,57 783,53 652,13 115,91

celkem řešené území 1861,75 850,39 889,44 121,93

% zastoupení z celkem ZPF 100,0 45,68 = zornění*) 47,77 6,55
Zdroj:        KÚLK (za konfrontace s ČSÚ)
Pozn.:       - ovocné sady, chmelnice a vinice nejsou v řešeném území evidovány
                 - grafické znázornění viz příslušná mapová příloha
*):                     pouhý teoretický údaj zjištěný ze statistiky evidence katastru nemovitostí (stav KN v druhovém zatřídění 

pozemků je mnohdy odlišný od aktuálního stavu v terénu)

Lokality,  určené návrhy urbanistického řešení  území  k záborům půdního fondu (tzn.  ke změně
způsobu využití)  jsou průběžným označením graficky znázorněny ve výkresu předpokládaných
záborů půdního fondu. Záměry nevyžadující uvedené podmínky zde nejsou dále uvedeny – jedná
se zejména o zkvalitnění  či  úpravy současných zařízení  a pozemků,  bez plošných požadavků
na uvedené změny (tyto zde dále neuvedené lokality se svým funkčním zařazením mohou vymykat
i uvedenému výčtu – viz ostatní části dokumentace).

Záměry na zemědělské půdě jsou tzv.  „zábory zemědělského půdního fondu“,  ostatní  záměry
týkající  se změny využití  a  druhu pozemku se nacházejí  na  nezemědělské půdě (tyto  nejsou
záborem ve výše uvedeném pojetí,  avšak jsou pro  úplnost  uvedeny jako doplněk v lokalitách
záborů ZPF). 

Záměry urbanistického řešení se zčásti týkají i záborů lesních pozemků (zábor je minimalizován a
je vynucen objektivními příčinami), kdy i jako kompenzace za jejich zábor jsou navrhovány lokality
k začlenění do PUPFL (v KN do kategorie lesní pozemek, vč. začlenění do systému LHP/LHO), i
k zalesnění - viz dále.

Údaje jsou převzaty z evidovaného stavu dle údajů katastru nemovitostí, nikoliv dle současného
druhu a způsobu využívání dotčených pozemků, jsou uvedeny v [ha].

Předmětem následného vyhodnocení nejsou plošné požadavky na nutnou realizaci ÚSES (viz kap.
ÚSES) – jedná se mj.  o lokality ploch přírodních PP.1 až PP.13,  a PP.15 začleněných do tzv.
veřejně  prospěšných  opatření  (v  intencích  metodického  doporučení  MMR,  MŽP  a  ÚÚR
„Vyhodnocení  předpokládaných  důsledků  navrhovaného  řešení  na  ZPF  v  územním  plánu“,
7/2011).
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Předmětem vyhodnocení nejsou ani lokality na nezemědělských pozemcích (kromě PUPFL - viz
dále) a situované v zastavěném území (ZPF i NZP) – plochy bydlení lokalit  BM2.4 až BM2.6,
BM2.10, BM.11, BM.22 až BM.25, BM.35, BM.38 až BM.42, lokality ploch smíšených obytných
venkovských  SV1.7,  SV1.11,  SV1.35,  SV1.45  až  SV1.47,  SV1.51,  SV1.57,  SV1.60,  SV1.76,
SV1.85  až  SV1.86,  lokality  smíšené  obytné  centrální  SC2.2,  SC2.6  až  SC2.8,  lokality  ploch
dopravní infrastruktury drážní DD.1 a DD.2, lokality ploch veřejných prostranství komunikace VK.2
a VK.3, lokalita ploch smíšených krajinných SK.1, lokality ploch zemědělských ZP.2, ZP.4 a ZP.5.

Uvedené  výměry  koridorů  návrhů  ploch  dopravní  infrastruktury  silnic  se  týkají  40-50%  jejich
celkové výměry (vzhledem k dosud nestanoveným prostorovým parametrům budoucích silnic).

Výjimkou  uvedených  pravidel  je  lokalita  OSx.7  (sjezdová  trať  v  Albrechticích),  kde  se
ve skutečnosti nejedná o klasický zábor ZPF, a kde na uvedené ploše bude možné mimo zimní
sezónu i nadále zemědělsky hospodařit (pastevně i lučně).

Bilance  záborů  jsou  uvedeny  ve  dvou  variantách,  dle  zatímních  variant  návrhů  silničních
komunikací.

Zkratky způsobů funkčního využití v označení záborových lokalit:
BM plochy bydlení

SV plochy smíšené obytné – venkovské

SC plochy smíšené obytné – centrální

OV plochy občanského vybavení

OS plochy občanského vybavení – sport a rekreace

VS plochy výroby a skladování

SR plochy smíšené výrobní

DS plochy dopravní infrastruktury – silniční

VK plochy veřejných prostranství – komunikace

VZ plochy veřejných prostranství – zeleň

VH plochy vodní a vodohospodářské

LP plochy lesní
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N.2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA SLOŽKY PŮDNÍHO FONDU - 
DLE ZÁKLADNÍCH DRUHŮ POZEMKŮ, OCHRANA ZPF, MELIORACE [HA]

N.2.1 ZÁBORY ZPF

Plochy bydlení:
lokalita zábor 

koridoru
celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

BM2.1 – 19 353 18 368 18 368 985 18 368 2 991

BM2.3 – 139 892 133 601 62 699 6 291 41 077 21 622 84 437

70 902 4 307 40 454 26 141

BM2.8 – 4 383 4 383 4 383 4 383

BM2.12 – 2 378 2 378 2 378 930 1 448

BM2.13 – 28 818 28 818 3 121 3 121 291

4 100 4 100

21 597 21 597

BM2.14 – 4 506 4 506 4 506 4 114 392

BM2.15 – 7 146 7 146 7 146 6 714 432

BM2.16 – 10 113 10 113 10 113 10 113 9 986

BM2.17 – 12 044 12 044 12 044 4 200 7 844 11 167

BM2.18 – 3 794 3 794 3 794 3 794

BM2.19 – 8 109 8 109 8 109 8 109

BM2.20 – 13 330 13 056 13 056 274 457 12 599

BM2.21 – 3 321 3 321 3 321 3 321

BM2.26 – 80 875 75 656 75 656 5 219 75 656

BM2.27 – 2 339 2 339 2 339 2 339 1 474

BM2.28 – 25 874 25 874 25 874 25 817 57

BM2.30 – 4 584 4 584 4 584 4 584
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lokalita zábor 
koridoru

celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

BM2.31 – 4 657 4 657 4 657 4 657

BM2.32 – 14 898 14 898 3 135 3 135

11 763 11 763

BM2.33 – 5 217 5 217 5 217 142 5 075

BM2.34 – 5 216 5 216 1 383 1 349 34

3 833 3 833

BM2.36 – 9 703 9 703 2 350 2 350

7 353 7 353

BM2.37 – 1 594 1 594 362 362

1 232 1 232

BM2.43 – 10 141 10 141 10 141 2 047 8 094

BM2.44 – 10 806 10 806 5 286 1 106 4 180

5 520 5 312 208

BM2.45 – 1 207 1 207 1 207 1 207

BM2.49 – 2 300 2 300 1 987 1 987

313 313

BM2.52 – 7 142 7 142 7 142 7 142

BM2.53 – 1 400 1 400 1 400 1 400

BM2.54 – 1 355 1 355 1 355 1 355

BM2.55 – 1 104 1 104 1 104 1 104

Celkem
BM

– 447 599 434 830 168 705 23 820 0 242 305 12 769 4 307 0 292 869 16 406 121 248 110 346
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Plochy smíšené obytné – venkovské:
lokalita zábor 

koridoru
celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

SV1.1 – 1 271 1 087 1 087 184 1 087 1 271

SV1.2 – 2 882 2 341 633 541 633 2 177

1 708 1 708

SV1.3 – 2 407 2 125 2 078 282 2 078

47 47

SV1.4 – 12 064 9 844 9 844 2 220 1 409 8 435 417

SV1.5 – 4 044 4 044 4 044 4 044

SV1.6 – 10 570 10 207 1 404 363 1 404 6 212

8 803 175 8 628

SV1.8 – 7 362 7 298 7 298 64 5 920 1 378 6 860

SV1.9 – 1 216 1 216 1 216 1 216

SV1.10 – 9 098 9 098 9 098 9 098

SV1.12 – 10 341 10 341 2 304 2 304

8 037 7 368 669

SV1.13 – 8 084 8 084 2 405 2 405 7 169

5 679 5 679

SV1.14 – 7 388 7 388 7 388 7 388 7 388

SV1.15 – 4 655 4 655 4 655 4 655

SV1.16 – 15 983 11 310 8 672 4 673 8 672

2 638 2 638

SV1.17 – 3 358 3 358 102 102

3 256 3 256

SV1.18 – 9 422 9 422 9 422 3 208 6 214
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lokalita zábor 
koridoru

celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

SV1.19 - 2 774 2 559 2 559 215 2 559

SV1.21 – 4 058 540 540 3 518 540 1 444

SV1.22 – 1 528 337 337 1 191 337

SV1.23 – 6 019 5 617 241 402 241

5 376 4 677 699

SV1.25 – 1 826 1 826 1 826 1 826

SV1.26 – 1 109 813 813 296 813

SV1.27 – 2 872 2 795 2 795 77 2 543 252

SV1.28 – 3 774 3 666 3 547 108 1 421 2 126

119 80 39

SV1.29 – 1 316 1 316 1 316 1 316

SV1.31 – 4 571 4 571 4 571 3 994 577

SV1.32 – 2 432 2 432 2 432 2 432

SV1.33 – 3 675 3 675 3 675 3 675

SV1.34 – 9 430 8 201 8 201 1 229 7 365 836 7 144

SV1.36 – 12 508 12 508 12 508 12 508

SV1.37 – 12 579 12 579 1 917 1 917 6 284

10 662 10 662

SV1.38 – 2 669 2 669 2 156 2 156

513 513

SV1.39 – 2 078 2 078 2 078 2 078

SV1.40 – 6 937 6 436 6 436 501 6 436

SV1.42 – 3 424 3 424 716 716

2 708 2 708
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lokalita zábor 
koridoru

celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

SV1.43 – 8 133 8 133 8 133 8 133 317

SV1.48 - 11 694 9 535 6 580 2 159 6 580

2 955 2 955

SV1.52 – 1 628 1 514 1 514 114 179 1 335

SV1.53 – 4 285 4 151 69 134 69

1 158 1 158

2 924 2 924

SV1.54 – 1 027 1 027 1 027 1 027

SV1.55 – 3 853 3 618 3 618 235 33 3 585 479

SV1.56 – 3 457 2 527 605 930 605 98

1 922 1 922

SV1.58 – 3 842 3 842 3 842 3 225 617

SV1.59 – 3 691 3 691 3 691 3 691

SV1.61 – 3 488 3 488 3 488 3 488 3 488

SV1.64 – 4 595 4 595 4 595 4 595 4 387

SV1.65 – 5 465 5 465 5 465 3 270 2 195 5 219

SV1.67 – 1 558 1 558 1 558 1 558 1 558

SV1.70 – 2 442 2 442 2 442 209 2 233 233

SV1.71 – 3 356 3 356 3 356 3 356

SV1.72 – 2 711 2 711 2 711 2 608 103

SV1.73 – 6 256 6 256 3 790 3 790

2 466 2 466

SV1.74 – 1 501 891 891 610 891

SV1.75 – 1 500 1 096 1 096 404 248 848
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lokalita zábor 
koridoru

celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

SV1.77 – 2 604 2 604 2 604 2 604

SV1.78 – 3 575 3 330 3 330 245 3 330

SV1.81 - 2 298 2 298 2 298 2 298

SV1.84 – 2 427 2 427 444 444

1 983 1 825 158

SV1.89 – 2 173 2 173 2 173 2 173 1 961

SV1.92 – 1 655 1 655 1 655 1 655 1 329

Celkem
SV

284 946 264 251 20 245 28 269 215 737 20 695 147 210 54 380 62 661 65 435

Plochy smíšené obytné – centrální:
lokalita zábor 

koridoru
celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

SC2.1 – 1 646 1 646 1 646 1 544 102

SC2.4 – 4 263 4 263 4 263 4 263 3 205

Celkem
SC

– 5 909 5 909 1 646 4 263 1 544 4 365 3 205

Plochy občanského vybavení – sport a rekreace:
lokalita zábor 

koridoru
celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

OS1.4 – 1 092 575 575 517 575

Celkem
OS

1 092 575 575 517 575
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Plochy výroby a skladování:
lokalita zábor 

koridoru
celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

VS2.1 – 14 029 13 238 13 238 791 12 833 405

VS2.3 – 154 464 147 811 110 025 6 653 98 974 6 322 4 729 136 277

1 299 1 299

36 487 35 237 1 250

VS2.4 – 59 171 56 815 56 815 2 356 3 624 53 191 27 506

Celkem
VS

227 664 217 864 166 840 1 299 49 725 9 800 12 833 405 139 134 59 513 5 979 163 783

Plochy smíšené výrobní:
lokalita zábor 

koridoru
celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

SR2.3 – 34 036 31 909 31 168 2 127 30 966 202

741 741

SR2.4 – 15 399 9 576 9 576 5 823 1 496 8 080 2 081

Celkem
SR

49 435 41 485 40 744 741 7 950 1 496 8 080 31 707 202 2 081
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Plochy technické infrastruktury:
lokalita zábor 

koridoru
celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

TI1.1 – 2 753 2 753 2 753 2 753 2 325

TI1.2 - 239 239 239 239

TI1.3 – 3 824 3 824 1 154 1 154

2 670 2 670

Celkem
TI

6 816 6 816 1 154 5 662 4 063 2 753 2 325

Plochy dopravní infrastruktury – silniční:
lokalita zábor 

koridoru
celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

DS.2 – 32 651 22 748 22 748 9 903 2 416 20 066 266

DS.3 50 % 1 602 834 349 768 81 268

485 216 269

DS.4 – 38 280 24 427 19 932 13 853 5 460 14 146 326 11 000

60 60

4 435 1 314 2 486 635

DS.5 – 2 650 2 185 2 185 465 2 185

DS.9 40 % 79 676 67 989 22 978 11 687 8 700 363 13 915 24 754

45 011 5 066 356 39 589

DS.10 50 % 4 839 3 852 1 011 987 1 011

2 841 2 841

DS.11 50 % 5 602 4 948 2 076 654 1 992 84

2 872 1 310 1 102 460

DS.12 40 % 192 424 163 586 72 422 28 838 51 887 12 678 7 857 52 394
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lokalita zábor 
koridoru

celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

2 828 944 1 884

1 196 47 826 8 331 30 983

DS.13 – 66 261 59 922 25 591 6 339 25 591 28 842

34 331 8 626 12 033 13 672

Celkem
DS

423 985 350 491 167 107 2 888 180 496 73 494 8 626 22 116 148 191 59 249 112 309 116 990

Plochy veřejných prostranství – komunikace:
lokalita zábor 

koridoru
celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

VK.1 – 24 339 20 580 20 580 3 759 20 580

VK.5 – 1 676 1 676 1 676 1 676

VK.6 – 578 578 578 24 554

VK.10 – 13 460 12 561 6 288 899 338 5 950 457

6 273 163 6 110

VK.13 – 8 321 4 760 4 760 3 561 957 3 803 4 002

VK.16 – 1 680 1 555 702 427 275

853 125 161 692

VK.17 – 3 505 3 362 1 306 143 160 1 146

2 056 2 056

VK.18 – 752 752 752 499 253

Celkem
VK

54 311 45 824 29 874 2 008 13 942 8 487 24 25 014 3 703 17 083 4 459
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Plochy veřejných prostranství – zeleň:
lokalita zábor 

koridoru
celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

VZ.1 – 8 494 6 485 2 644 2 009 2 644 1 751

3 841 3 841

VZ.3 – 9 074 8 866 8 866 208 8 778 88

Celkem
VZ

17 568 15 351 2 644 12 707 2 217 8 778 6 485 88 1 751

Plochy vodní a vodohospodářské:
lokalita zábor 

koridoru
celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

VH.2 – 2 304 2 304 2 304 2 304

Celkem
VH

2 304 2 304 2 304 2 304

Plochy lesní:
lokalita zábor 

koridoru
celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

LP.1 – 42 980 42 980 42 980 42 980 3 677

Celkem
LP

42 980 42 980 42 980 42 980 3 677

Celkové zábory ZPF:
lokalita zábor 

koridor
u

celková
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho NZP zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF meliorace

orná půda zahrady sady TTP I. II. III. IV. V.

Celkem
zábory 
ZPF

1 564 609 1 428 680 596 315 60 928 0 771 437 135 929 34 568 25 561 816 330 229 898 322 323 471 971

Pozn.: Ochrana pozemků ZPF vyplývající z vyhodnocení (i ze zákonných norem) je mnohdy velmi iluzorní vzhledem ke stavu katastru nemovitostí, resp. k pomístným 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.
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N.3      ODŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

Záměry  urbanistického  řešení  formulované  v jednotlivých  záborových  lokalitách  se  týkají  i
zemědělských pozemků, tzn. že dochází k jejich záboru.

N.3.1    VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Pro  zajištění  celospolečenských  požadavků  jsou  vymezeny  lokality  zařazené  do  tzv.  veřejně
prospěšných  staveb  (pro  které  lze  práva  k  pozemkům  a  stavbám  vyvlastnit),  u  nichž  je
vymezenost stanovena koridory (velikost záboru pozemků ZPF je zde redukována – viz výše).
Jedná se o vybrané stavby pro dopravní infrastrukturu:

 lokality ploch dopravní infrastruktury – silniční: DS.2, DS.3, DS.4, DS.5, DS.9, DS.10,
DS.11, DS.12 a DS.13.

 lokality ploch veřejných prostranství – komunikace: VK.1, VK.2, VK.3, VK.10, VK.13,
VK.16 a VK.17.

N.3.2    VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

Pro realizaci  nefunkčních prvků ÚSES (či  jejich částí)  jsou vymezena tzv.  veřejně prospěšná
opatření vymezená na pozemcích ZPF (nejsou předmětem záborů zemědělských pozemků):

označení plochy označení prvku 
ÚSES

označení VPO stručné odůvodnění návrhu opatření na 
pozemcích ZPF

PP.1 3-NC68 3-NC68 (4) nadregionální biocentrum NC68, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

PP.6 3-NC68 3-NC68 (3) nadregionální biocentrum NC68, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

PP.15 3-NC68 3-NC68 (3) nadregionální biocentrum NC68, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

PP.2 3-NC68 3-NC68 (9) nadregionální biocentrum NC68, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

PP.3 3-NC68 3-NC68 (9) nadregionální biocentrum NC68, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

PP.4 3-NC68 3-NC68 (9) nadregionální biocentrum NC68, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

PP.5 3-NC68 3-NC68 (9) nadregionální biocentrum NC68, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

PP.9 B B založení nefunkční části biocentra

PP.7 1456 část 1456 založení nefunkční části biocentra

PP.13 L039 L039 založení nefunkční části biocentra

PP.10 L035 část L039 založení nefunkční části biocentra

PP.11 L052 část L052 (1) založení nefunkční části biocentra

PP.12 L052 část L052 (2) založení nefunkční části biocentra

– 3/186, K24MB K24MB (1) nadregionální biokoridor K24MB, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

– 186/187, K24MB K24MB (2) nadregionální biokoridor K24MB, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

– 187/188, K24MB K24MB (3) nadregionální biokoridor K24MB, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

– 188/L039, K24MB K24MB (4) nadregionální biokoridor K24MB, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

– 188/L039, K24MB K24MB (5) nadregionální biokoridor K24MB, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

– L039/C, K24MB K24MB (5) nadregionální biokoridor K24MB, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje
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označení plochy označení prvku 
ÚSES

označení VPO stručné odůvodnění návrhu opatření na 
pozemcích ZPF

– L039/C, K24MB K24MB (6) nadregionální biokoridor K24MB, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

– L036/C, K24MB K24MB (7) nadregionální biokoridor K24MB, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

– D/L036, K24MB K24MB (8) nadregionální biokoridor K24MB, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

– D/L036, K24MB K24MB (9) nadregionální biokoridor K24MB, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

– 84/D, K24MB K24MB (10) nadregionální biokoridor K24MB, převzato 
z nadřazené ÚPD – ZÚR Libereckého kraje

– 3/1411 3/1411 (1) založení nefunkční části BK

– 3/1411 3/1411 (2) založení nefunkční části BK

– 1408/1409 1408/1409 (1) založení nefunkční části BK

– 1408/1409 1408/1409 (2) založení nefunkční části BK

– 186/1456 186/1456 (1) založení nefunkční části BK

– 186/1456 186/1456 (2) založení nefunkční části BK

– 1406/1456 1406/1456 (1) založení nefunkční části BK

– 1406/1456 1406/1456 (2) založení nefunkční části BK

– 1406/1456 1406/1456 (3) založení nefunkční části BK

– 1406/L033 1406/L033 (1) založení nefunkční části BK

– 1406/L033 1406/L033 (2) založení nefunkční části BK

– L033/L035 L033/L035 založení nefunkční části BK

– L035/L036 L035/L036 založení nefunkční části BK

– 1398/1399 1398/1399 (1) založení nefunkční části BK

– 1398/1399 1398/1399 (2) založení nefunkční části BK

– 1399/1400 1399/1400 (1) založení nefunkční části BK

– 1399/1400 1399/1400 (2) založení nefunkční části BK

Pozn.: - navržený BK 187/188 se nenachází na pozemcích ZPF
           - bližší údaje o návrzích ÚSES - viz kap. G.6.4.

N.4 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA MELIOROVANÉ POZEMKY 

Vyhodnocení je provedeno v kap. I.1, kde je u příslušné lokality uvedena výměra meliorovaného
pozemku ZPF (v podmínkách řešeného území se jedná o plošná drenážní odvodnění).

Časová identifikace záborů meliorovaných lokalit (bez ohledu na variantu řešení), odůvodnění

lokalita 
záborem dotčená 
meliorovaná plocha [ha]

rok realizace poznámka, odůvodnění

plochy bydlení

BM2.1 2 991 1963, 984

BM2.3 84 437 1963

BM2.13 0,0291 1988

BM2.16 0,9986 1988

BM2.17 11 167 1988

BM2.27 0,1474 1988

plochy smíšené obytné

SV1.1 0,1271 1988
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lokalita 
záborem dotčená 
meliorovaná plocha [ha]

rok realizace poznámka, odůvodnění

SV1.2 0,2177 1988

SV1.4 0,0417 1988

SV1.6 0,6212 1988

SV1.8 0,6860 1986

SV1.13 0,7169 1986

SV1.14 0,7388 1986

SV1.21 0,1444 1963

SV1.34 0,7144 1988

SV1.37 0,6284 1988

SV1.43 0,0317 1965

SV1.55 0,0479 1980

SV1.56 0,0098 1980

SV1.61 0,3488 1980

SV1.64 0,4387 1980

SV1.65 0,5219 1980

SV1.67 0,1558 1980

SV1.70 0,0233 1980

SV1.89 0,1961 1980

SV1.92 0,1329 1980

plochy smíšené obytné – centrální

SC2.4 0,3205 1980

plochy výroby a skladování

VS2.3 13,6277 1981

VS2.4 2,7506 1981

plochy smíšené výrobní

SR2.4 0,2081 1974

plochy technické infrastruktury

TI1.1 0,2325 1988 veřejně prospěšná stavba (vodojem)

plochy dopravní infrastruktury – silniční

DS.4 1,1000 1981 veřejně prospěšná stavba (silnice II/291)

DS.9 2,4754 1974, 1975 veřejně prospěšná stavba (silnice I/13)

DS.12 5,2394 1963, 1965, 1988, 1989 veřejně prospěšná stavba (silnice I/13)

DS.13 2,8842 1963, 1965, 1984 veřejně prospěšná stavba (silnice III/03510)

plochy veřejných prostranství – komunikace

VK.10 0,0457 1981 veřejně prospěšná stavba

VK.13 0,4002 1988 veřejně prospěšná stavba

plochy veřejných prostranství – zeleň

VZ.1 0,1751 1988

plochy lesní

LP.1 0,3677 1968
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N.4 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY 
URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

N.4.1     ZÁBORY PUPFL

Koncepční návrhy územního plánu vyžadují též některé zábory pozemků určených k plnění funkce
lesa, jedná se o liniové koridory dopravní infrastruktury určené pro silnici I/13 (DS.9 a DS.12) a pro
přeložku silnice III/2911 (DS.2), která je vyvolaná řešením obchvatu města silnice I/13.

Tab.: Zábory PUPFL

číslo lokality Způsob využití plochy zábor koridoru v 
%

celková výměra 
záboru (m2)

zábor PUPFL 
(m2)

DS.2 Plochy dopravní infrastruktury – silniční - 32 651 36

DS.9 Plochy dopravní infrastruktury – silniční 40 79 676 7 571

DS.12 Plochy dopravní infrastruktury – silniční 40 192 424 2 416

Celkem - Plochy dopravní infrastruktury – silniční 10 023

Celkem zábory PUPFL 10 023

N.4.2     NÁVRHY NA ZALESNĚNÍ 

Jako kompenzace za zábory PUPFL je navrhováno zalesnění dosud nelesní půdy (TTP) v lokalitě
LP.1 o celkové výměře 4,2980 ha.
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O ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Frýdlant byl
projednán  s dotčenými  orgány  dle  ustanovení  §  53  odst.  1  stavebního  zákona.  Na  základě
stanovisek  dotčených  orgánů  uplatněných  v zákonné  lhůtě,  nebyla  požadována  úprava
vyhodnocení námitek k návrhu ÚP Frýdlant.

Rozhodnutí o námitkách je řazeno v pořadí podle jejich doručení na podatelnu Městského úřadu
Frýdlant.

Pro  přehlednost  byly  uplatněné  námitky  k návrhu  ÚP Frýdlant  zapracovány  do  níže  uvedené
tabulky Sumarizace uplatněných námitek k návrhu ÚP Frýdlant pro veřejné projednání.

Tab.: Sumarizace uplatněných námitek k návrhu ÚP Frýdlant pro veřejné projednání
ČN CS forma uplatnění/kým,

kdy
přijato dne
pod č.j.

Požadavek námitky vyhodnoceno 
jako NÁMITKA

Vyhodnocení 
podání v souladu
se zákonem 
Rozhodnutí 
o vypořádání

1. 9. Námitka pana Ing. 
Michala Frydrycha 
ze dne 8.10.2014

ze dne 8.10.2014
pod č.j. 23552/2014

Požadavek na zařazení p.p.č. 702/3 
a 633/7 v k.ú Albrechtice u Frýdlantu 
do ploch zemědělské výroby - 
lokalita SR2.4 (viz námitka)

Námitka Bude vydáno 
rozhodnutí o 
námitce.
Námitce po 
projednání bylo 
vyhověno.

2. 10. Námitka pana Jana 
Havla ze dne 
8.10.2014

ze dne 8.10.2014
pod č.j. 23588/2014

Požadavek na zařazení p.p.č. 
2992/1 v k.ú Frýdlant do ploch SR 
(aby odpovídali jeho požadavku 
využití ploch živnosti, drobné 
výroby), tak jak byla ve stávajícím 
ÚPNSÚ definovaná plocha 3.25 (viz 
námitka)

Námitka Bude vydáno 
rozhodnutí o 
námitce.
Námitce po 
projednání 
nebylo 
vyhověno.

Pozn.: Veškerá podání uvedených námitek, jsou uložena v dokladové části spisové dokumentace procesu pořizování
územního plánu Frýdlant, uložené u pořizovatele.

NÁMITKA Č. 1 (CELKOVÉ PODÁNÍ 9):

Podal: pan Ing. Michal Frydrych, bytem: Erbenova 1370, 464 01 Frýdlant.

Podání bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu Frýdlant dne 8.10.2014 pod č.j. 23552/2014.

Dotčené pozemky: p.p.č. 702/3, 896/12  a 633/7 (GP oddělená část stávající p.p.č. 633/3) v k.ú.
Albrechtice u Frýdlantu.

Pan Ing. Michal Frydrych, jako vlastník uvedených pozemků podal námitku k návrhu ÚP Frýdlant,
ve které požaduje rozšíření návrhové plochy SR2.4 s odůvodněním:

„Žádám  o  rozšíření  plochy  pozemku  p.č.702/3,  896/12  v k.ú.  Albrechtice  u  Frýdlantu,  až
po ochranné pásmo elektrického vedení. V navrhované ploše jsem limitován rozměry a umístěním
staveb dálkovým kabelem, jenž vede přes pozemky a bez rozšíření mi tato plocha neposkytuje
možnost výstavby odpovídající kapacity pro potřeby ekofarmy. 

Dále žádám o zahrnutí plochy pozemku 633/7v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, která je v současné
době v souladu s platným územním plánem v plochách výstavby a na které mám podanou žádost
o stavební povolení objektu stodoly.

Jedná se o první objekt, jež bude vstupním do celého areálu a jehož umístění na tomto pozemku
je důležité pro funkčnost a fungování  navrhované ekofarmy. Jde zejména o prostor před tímto
objektem, jež umožní otáčení techniky (traktor s valníkem, jehož poloměr otáčení je cca 30m), dále
pak vzdálenost od komunikace, jde zejména o zimní měsíce kdy je v této lokalitě problém udržet
průjezdnost a v neposlední řadě náležitý odstup od objektů sousedního vlastníka.

Již šestým rokem hospodařím v této lokalitě na pozemcích o výměře 245ha (viz přiložená situační
mapa). Pro farmaření na této ploše potřebuji vytvořit odpovídající zázemí.

Věřím,  že  komentář  a  dokumentace,  kterou  jsem  předložil,  skýtá  dostatečný  podklad
pro posouzení a dokladuje moji snahu o trvale udržitelný rozvoj ekofarmy v této lokalitě.“ 
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(Identita autora podpisu) Podepsal pan Ing. Michal Frydrych, dne 8. 10. 2014.

Podání splňuje veškeré náležitosti podání námitky dle § 52 odst. 3 stavebního zákona.

Návrh rozhodnutí o námitce č. 1

Námitce č. 1 se vyhovuje.

Odůvodnění: 

Pořizovatel  posoudil  námitku  z  hlediska  oprávněnosti  k  uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor  a
zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou dle
stavebního zákona, neboť jej podal vlastník pozemku, který v rámci podání namítá skutečnosti, jak
bylo s pozemky v Návrhu Územního plánu Frýdlant naloženo (jako vlastník uvedených pozemků je
dotčen řešením Návrhu Územního plánu Frýdlant). 

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o pozemek ppč. 702/3
v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o celkové výměře 30 322 m2, který je v katastru nemovitostí vedený
jako orná půda, dále pozemek p.č. 896/12 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o celkové výměře 856 m2,
který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha - ostatní komunikace a část pozemku
p.č.  633/3  v  k.ú.  Albrechtice  u  Frýdlantu  o  celkové  výměře  128 826  m2,  který  je  v  katastru
nemovitostí  vedený jako orná půda (dle GP č. 288-1017/2014 se jedná o pozemek p.č.  633/7
o výměře 1 492 m2) a v rámci této námitky bude dále pro danou plochu toto označení uváděno.

Pořizovatel dále k pozemkům uvádí, že z hlediska dopravního napojení jsou uvedené pozemky
p.č. 702/3, 896/12 a 633/3 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu přístupné ze silnice I/13 ve vlastnictví
státu ČR a ve správě ŘSD ČR. 

Pořizovatel posoudil dané záměry z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování dle § 18
stavebního zákona, kde hodnotil zejména vliv rozvojové plochy na přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území s ohledem na stávající charakter území. 

Z  hlediska  urbanistické  koncepce  územního  plánu  se  jedná  o  pozemky  s částečnou  vazbou
na zastavěné území s návazností na stávající strukturu zástavby, situované mezi tělesem silnice
I/13,  plochou  stávající  zástavby  a  územím  návrhového  koridoru  přeložky  silnice  I/13  (dle
dokumentace návrhu ÚP se jedná o část koridoru s označením DS.9).

Pozemky p.č. 702/3 a 896/12:

Pořizovatel zjistil z místního šetření a následně z podkladů Katastru nemovitostí, že jsou uvedené
pozemky p.č. 702/3 a 896/12 přístupné ze silnice I/13 (p.p.č. 923/1) ve vlastnictví státu, ve správě
ŘSD ČR a dále je pak samotná parcela p.č. 896/12 v rámci katastru nemovitostí klasifikována a
z části již v současné době užívána jako přístupová komunikace, zpevněná v části navazující na
zastavěné území a silnici I/13.

Vymezení  rozvojové  plochy  RS2.4,  tj.  označení  dle  dokumentace  návrhu  ÚP  pro  veřejné
projednání (z června 2014), nevycházelo z platného územního plánu obce, ale bylo prověřeno a
projednáno až na základě požadavku vlastníka uvedených pozemků, uplatněného jako připomínka
k návrhu  ÚP.  Dané  území  bylo  dle  požadavku  vlastníka  prověřeno  z hlediska  možnosti  jeho
zařazení do rozvojových ploch „plochy smíšené výrobní“, konkrétně pro plochy zemědělské výroby,
které jsou v navržené ploše podmíněně přípustné. 

Na  základě  požadavku  vlastníka  uvedených  pozemků,  který  se  týkal  stávajících  i  budoucích
záměrů  na  uvedených  pozemcích  návrhové  plochy  SR2.4,  si  vyžádal  OSÚŹP MěÚ  Frýdlant
zpracování  objemové  a  pohledové  studie  zastavění  a  využití  daných  ploch  pro  budoucí
zemědělské využití v rámci záměru zemědělského hospodaření v daném území.

Na základě této studie,  která byla zpracována na podkladu současného stavu a zamýšleného
rozvoje tohoto záměru, tj., potřebě vybudovat odpovídající zázemí, které zajistí stabilní chod farmy,
kde  je  cílem  ekonomická  stabilizace  farmy  na  300  ha  při  zatížení  150  dobytčích  jednotek.
Objemovou  studií  doloženou  k žádosti,  která   vychází  z  potenciálu  růstu  farmy,  norem  a
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veterinárních  předpisů  na  welfare  zvířat,  požadavků  dotačních  programů  SZIF  a  MZe  ČR  a
legislativy ČR, reagoval investor na skutečnosti stávajících limitů v daném území, při konkrétním
osazení staveb v rámci zemědělské usedlosti (vymezené rozvojové plochy SR2.4), a na základě
tohoto materiálu požádal v rámci uplatněné námitky o částečnou úpravu rozvojové plochy SR2.4,
týkající se části parcely p.č. 702/3, a 896/12 po hranici ochranného pásma vrchního vedení VN
(cca 1 500 m2) a části parcely p.č. 633/7 která čítá 1 492 m2, pro umístění zemědělských staveb. 

Pořizovatel upozorňuje, že na umístění zemědělské stavby - stodoly na p.p.č. 633/7 již bylo dne
26.11.2014 vydáno OSUŹP MěÚ Frýdlant koordinované stanovisko č.j. 2433/2014/OSUZP/5/Bu a
v současné době probíhá správní řízení o vydání územního rozhodnutí na stavbu stodoly na p.p.č.
633/7 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu. 

Na základě této skutečnosti byl daný požadavek, uplatněný jako námitka po veřejném projednání
ÚP Frýdlant,  posouzen a projednán s orgány ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF a bylo
dohodnuto,  že  vzhledem k předloženým informacím a  ke stávající  situaci  z hlediska  vedeného
správního procesu (s ohledem na fázi projednávaní ÚPD), s úpravou plochy souhlasí s ohledem
na vymezený biokoridor 1398/L047 v ploše parcely p.č. 633/3.

Vzhledem ke skutečnosti, že je vymezená rozvojová lokalita SR2.4 situována mezi tělesem silnice
I/13,  plochou  stávající  zástavby  a  územím  návrhového  koridoru  přeložky  silnice  I/13  (DS.9),
nejedná se o  posun rozvojové lokality  směrem do volné otevřené krajiny.  I  po  úpravě plochy
zůstane  dostatečný  nezastavitelný  koridor  pro  zachování  prostupnosti  krajiny  v prostoru  mezi
stávající zástavbou, návrhovou plochou SC2.1 a návrhovým koridorem DS.11.

Z uvedených důvodu bylo dané námitce vyhověno.

NÁMITKA Č. 2 (CELKOVÉ PODÁNÍ 10):

Podal: pan Jan Havel, bytem: Kodešova 670, 464 01 Frýdlant.

Podání bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu Frýdlant dne 8.10.2014 pod č.j. 23588/2014.

Dotčený pozemek: p.p.č. 2992/1 v k.ú. Frýdlant.

Pan Jan Havel, jako vlastník uvedeného pozemku podal námitku k návrhu ÚP Frýdlant, ve které
požaduje na parcele p.č. 2992/1 vymezení plochy smíšené výrobní, s odůvodněním:

„Nesouhlasím, se současně projednávaným Územním plánem Frýdlant.  Můj nesouhlas se týká
pozemku p.p.č.  2992/1  v k.ú.  Frýdlant,  který  je  v mém vlastnictví.  Tento  pozemek byl  v rámci
Změny č. 3 ÚPNSÚ zařazen z ploch „nezastavitelných - travní porost“ do ploch „zastavitelných“ pro
„živnosti, kombinované prvky, drobná výroba“, jakož lokalita č. 3.25. Jako vlastník pozemku jsem
dne 12.3.2008 uhradil příslušnou cenu za tuto změnu ve výši 4.485,- Kč.

Nesouhlasím s tím,  že v současně projednávaném návrhu územního plánu nebyla tato změna
převzata do nové koncepce a tento pozemek je zahrnut do ploch „nezastavitelných“ jako „plochy
smíšené krajinné“.

Požaduji, aby pozemek p.p.č. 2992/1 v k.ú. Frýdlant byl zařazen, tak, jak bylo určeno ve Změně
č. 3 ÚPNSÚ, do „ploch zastavitelných“ s využitím pro „plochy smíšené výrobní“.

Upozorňuji, že na základě provedené změny č. 3 již byly učiněny některé projektové kroky, včetně
žádosti o elektrifikaci pozemku. Bylo provedeno projednání se správou silnic a železnic o změně
využití pozemku.“ 

(Identita autora podpisu) Podepsal pan Jan Havel, dne 8. 10. 2014.

Podání splňuje veškeré náležitosti podání námitky dle § 52 odst. 3 stavebního zákona.

Návrh rozhodnutí o námitce č. 2

Námitce č. 2 se nevyhovuje.
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Odůvodnění: 

Pořizovatel  posoudil  námitku  z  hlediska  oprávněnosti  k  uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor  a
zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou dle
stavebního zákona, neboť jej podal vlastník pozemku, který v rámci podání namítá skutečnosti, jak
bylo s pozemky v Návrhu Územního plánu Frýdlant naloženo (jako vlastník uvedených pozemků je
dotčen řešením Návrhu Územního plánu Frýdlant). 

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o pozemek ppč. 2992/1
v k.ú. Frýdlant o celkové výměře 10 535 m2,  který je v katastru nemovitostí  vedený jako trvalý
travní porost.

Pořizovatel zjistil z místního šetření a následně z podkladů Katastru nemovitostí, že je uvedený
pozemek dopravně dostupný sjezdem ze silnice I/13 (p.p.č. 2986 a 2992/2) ve vlastnictví státu,
ve správě ŘSD ČR.

Pořizovatel posoudil daný požadavek z hlediska souladu s cíli  a úkoly územního plánování dle
§ 18 stavebního zákona, kde hodnotil zejména vliv rozvojové plochy z hlediska stanovených limitů
využití  území,  vlivu  na  přírodní,  kulturní  a  civilizační  hodnoty  území  s  ohledem  na  stávající
charakter území. 

Z hlediska urbanistické koncepce územního plánu se jedná o pozemek, který je vymezen jako
trvalý travní porost (TTP). Cílem a úkolem územního plánování je učinit takové kroky, které dalším
vývojem nezhorší či nenaruší stávající charakter území, jeho užívání, jeho krajinný ráz a hodnoty. 

Pořizovatel dále posoudil záměr s limity využití území a hodnotami území, které by mohly ovlivnit
vyhodnocení umístění požadované zastavitelné plochy v územním plánu. Z tohoto hlediska dospěl
k závěru, že se jedná o pozemek bez přímé vazby na zastavěné území:
- situovaný mezi tělesem silnice I/13, železniční tratí a korytem toku Řasnice, s přímou vazbou
na plochy volné krajiny,
- v aktivní zóně záplavového území Q100,
- v území, zasažené povodní v roce 2010,
- v ochranném pásmu silnice I. třídy a ochranném pásmu železniční dráhy, 
- v návaznosti na prvky ÚSES, tj., vymezený lokální biokoridor toku Řasnice.

Jak je  uvedeno v námitce podavatele,  byla část  dotčeného pozemku p.č.  2992/1 (jako lokalita
3.25) v rámci procesu pořízení 3. změny ÚPNSÚ Frýdlant v roce 2008 projednána a vymezena do
„ploch  zastavitelných  -  živnosti,  kombinované  prvky,  drobná  výroba“.  Rozsah  vymezené
zastavitelné plochy zahrnoval střední část pozemku o celkové výměře 4 721 m2. Okrajové části
pozemku, včetně jeho severní  části,  byly nadále ponechány jako nezastavitelné.   Změna č.  3
ÚPNSÚ Frýdlant byla vydaná usnesením ZM č. 165/08 ze dne 7.8.2008 a nabyla účinnosti dne
25.8.2008. 

Z hlediska  časové  posloupnosti,  bylo  následně,  sdělením Krajského úřadu LK č.j.  66904/2008
ze dne 12.12.2008  stanoveno „záplavového území toku Řasnice“ a zároveň došlo k vymezení
„aktivní zóny“ záplavového území na uvedeném toku. V rámci stanoveného záplavového území je
nutno respektovat  §  67 zákona č.  254/2001  Sb.,  o  vodách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  tj.
omezení v záplavových územích. 

Dané zákonné ustanovení uvádí: výňatek ze zákona č. 254/2001 Sb., § 67 odst. 1, 2:

(1)   V  aktivní  zóně  záplavových  území  se  nesmí  umísťovat,  povolovat  ani  provádět  stavby
s výjimkou  vodních  děl,  jimiž  se  upravuje  vodní  tok,  převádějí  povodňové  průtoky,  provádějí
opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí  s vodním tokem nebo jimiž se
zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových
vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic,
jsou-li  zřizovány  v  záplavovém  území  v  katastrálních  územích  vymezených  podle  zákona
č. 97/1996  Sb.,  o  ochraně  chmele,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  za  podmínky,  že  současně
budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
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1. V aktivní zóně je dále zakázáno:
a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy
zhoršující odtok povrchových vod,
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Pozemek  p.č.  2992/1  je  bezmála  celý  součástí  výše  uvedeného  záplavového  území  Q100  a
převážná část zasahuje do aktivní zóny záplavového území (viz grafické vymezení). Již v rámci
procesu pořízení  3.  změny ÚPNSÚ bylo správními orgány poukazováno na skutečnost,  že se
jedná  o  záplavové  území,  nebylo  však  možné  předjímat,  v jakém  časovém  horizontu  bude
vyhlášena aktivní zóna záplavového území toku Řasnice a jaké území bude touto aktivní zónou
zasaženo.

Do  doby  vyhlášení  záplavového  území,  však  nebylo  ze  strany  vlastníka  pozemku  zažádáno
o vydání územního ani stavebního povolení, ani jiného správní řízení, která by vedla k využití dané
plochy.

Uvedená plocha byla opakovaně posuzována projektantem v rámci zpracování dokumentace ÚP
Frýdlant  i  z hlediska  právní  kontinuity  stávající  ÚPD.  Nicméně  vzhledem  k výše  uvedeným
skutečnostem, bylo již ve fázi zpracování dokumentace z hlediska souladu s cíli a úkoly územního
plánování dle §18 stavebního zákona a zhodnocení rozvojové plochy z hlediska stanovených limitů
využití  území a jeho vlivu na přírodní hodnoty rozhodnuto,  že bude daná plocha v souladu se
zákonnými ustanoveními vymezena v plochách „nezastavitelných – plochy smíšené krajinné“. 

Pořizovatel proto posoudil požadavek z hlediska limitů využití území a hodnot daného území, které
by  mohly  ovlivnit  vyhodnocení  umístění  požadované  zastavitelné  plochy  v  územním plánu,  a
na základě  zmíněných  skutečností  konstatuje,  že  je  uvedené  rozhodnutí  nejen  v souladu
podmínkami prostorového uspořádání, které jsou uplatněny v Požadavcích na plošné a prostorové
uspořádání území ÚP (dokumentace ÚP), ale je také v souladu s požadavky zákona o vodách, tj.
„nerozšiřovat zástavbu do ploch vymezené aktivní zóny záplavy“, a s ustanoveními, které stanoví,
že:  „stavební  činnost  v aktivní  zóně  ovlivňuje  průtokové  poměry v celém záplavovém území  a
aktivní  zóna  je  v tomto  smyslu  územím,  které  by  mělo  být  výhradně  určeno  pro  provádění
povodňových průtoků“. 

Z uvedených důvodu nebylo dané námitce vyhověno.
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P VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
Návrh  vyhodnocení  připomínek  uplatněných  k návrhu  ÚP Frýdlant  byl  projednán  s dotčenými
orgány dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona. Na základě stanovisek dotčených orgánů
uplatněných v zákonné lhůtě, nebyla požadována úprava vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP
Frýdlant.

Pro  přehlednost  byly  uplatněné  připomínky  k návrhu  ÚP  Frýdlant  byly  zapracovány  do  níže
uvedené tabulky.

Tab.: Sumarizace uplatněných připomínek k návrhu ÚP Frýdlant pro veřejné projednání
SP CS forma uplatnění/kým,

kdy
přijato dne
pod č.j.

Požadavek připomínky vyhodnoceno 
jako 
PŘIPOMÍNKA 

Vyhodnocení podání 
v souladu se zákonem 
Rozhodnutí o vypořádání

1. 5. Připomínka ČD a.s. 
ze dne 25.9.2014 
pod č.j. 8027/2014-
O32

ze dne 2.10.2014
pod č.j. 22972/2014

Souhlas s dokumentací 
návrhu ÚP pro veřejné 
projednání s požadavkem, 
že budou přizváni ke všem 
jednáním, týkajících se 
ploch E.5, BM2.32 a 
BM2.35 (viz vyjádření)

Připomínka Uvedená připomínka je 
právně vztažena až na 
následné správní jednání 
dle správního řádu, a dalších
zákonných a právních 
ustanovení, ve kterém jsou 
ČD a.s. účastníkem řízení

2. 11. Připomínka pana 
Ivana Zverky 
ze dne 8.10.2014

ze dne 8.10.2014
pod č.j. 23592/2014

Připomínka k řešení plochy 
BM2.28 – pozemek p.č. 
3112/8 v k.ú. Frýdlant (viz 
připomínka)

Připomínka Uvedená připomínka bude 
vyhodnocena v rámci 
vydaného rozhodnutí 
o připomínce.
Připomínce po projednání 
nebylo vyhověno.

Pozn.: Veškerá  podání  uvedených  připomínek,  jsou  uložena  v  dokladové  části  spisové  dokumentace  procesu
pořizování územního plánu Frýdlant, uložené u pořizovatele.

PŘIPOMÍNKA Č. 1 (CELKOVÉ PODÁNÍ 5):

Podal: České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1.

Podání bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu Frýdlant dne 2.10.2014 pod č.j. 22972/2014.

Dotčené území: Vlastnictví ČD, a.s. v k.ú. Frýdlant je dotčeno návrhem ÚP Frýdlant a to: 

- pozemek p.č. 1426/1 je v rámci veřejně prospěšných dotčen návrhem technické infrastruktury
č. E.5 (podzemní vedení el.energie VN 22 kV; TN 19 trafostanice); dále je v sousedství jeho část
dotčena návrhem č. BM2.32 a BM2.35 (plochy bydlení). 

Upozorňujeme,  že  v současné době probíhá mezi  ČD,  a.s.  a  SŽDC,  státní  organizací  úprava
majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. Jejich případnou úpravu doporučujeme řešit jen
v nezbytně nutném rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků. 

Mimo uvedené není  ze strany ČD, a.s.  k návrhu územního plánu Frýdlant  námitek ani dalších
připomínek.

Vyhodnocení Připomínky.

Odůvodnění: 

Uvedená  připomínka  se  vztahuje  k řešení  následných  vlastnických  vztahů  z hlediska
majetkoprávního,  tj.  až  na následné  jednání  dle  správního řádu,  a  dalších  zvláštních  zákonů,
v rámci kterého budou ČD a.s. účastníkem řízení. 

K dokumentaci  územního  plánu  Frýdlant  bylo  vydáno  souhlasné  stanovisko.  Vzhledem k výše
uvedeným skutečnostem pokládáme danou připomínku za řešenou.

PŘIPOMÍNKA Č. 2 (CELKOVÉ PODÁNÍ 11):

Podal: pan Ivan Zverka, bytem: nám. Štefánikovo 764/7, 460 01 Liberec.

Podání bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu Frýdlant dne 8.10.2014 pod č.j. 23592/2014.

Dotčený pozemek: plocha BM2.28 (p.p.č. 3112/8)v k.ú. Frýdlant.
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Pan  Ivan  Zverka,  podal  připomínku  k návrhu  ÚP  Frýdlant,  ve  které  nesouhlasí  s tvrzením
projektanta SEA (tj., vyhodnocení URU), že plocha bydlení – BM2.28 (pozemek p.č. 3112/8, k.ú.
Frýdlant) není pohledově výrazněji exponována, s odůvodněním:

Upozornil jsem, že autor uvedeného dokumentu připouští zástavbu v rozporu se zásadami ochrany
MKR: a) chránit prostor – výhledy na město a zámek, b) chránit dílčí výhledy na město a zámek
z okrajových  a  výše  položených  částí  města,  že  zcela  opomíjí  historickou  oboustrannou  alej
kaštanů v ul.  Bělíkova,  která  vytváří  krajinný  rámec sídla  a  která  spojuje  panelové  sídliště  se
zámeckým parkem.

Výhledy na město jsou z této spojnice výjimečné, proto by měly být zachovány pro další generace.
Přestože  plochy  BM2.28  nenavazují  přímo  na  plochy  –  ochranné  pásmo  –  Hradu  a  Zámku
Frýdlant, pak vizuálně zcela zásadním způsobem ano.  Na podporu svých tvrzení jsem provedl
fototest – Výhledy přes plochy BM2.28 – z ul. Bělíkova na město a doložil je stavebnímu úřadu.

Plochy BM2.28 jsou nevelkým,  avšak otevřeným prostorem mezi  areály  sportovním (hokejová
hala, atletický a fotbalový stadion) a Střední školou hospodářskou a lesnickou, a proto by je měli
spojovat (prostorově a vizuálně) a nikoli rozdělovat řadou RD.

Vzhledem k výše uvedenému mám za to, že řešená plocha by neměla být zastavěna.

(Identita autora podpisu) Podepsal pan Ivan Zverka, dne 8. 10. 2014.

Podání splňuje veškeré náležitosti podání připomínky dle § 52 odst. 3 stavebního zákona.

Připomínka neobsahovala zmiňovanou přílohu fototestu.

Vyhodnocení Připomínky.

Připomínce č. 2 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Pořizovatel  posoudil  připomínku z hlediska oprávněnosti,  přičemž vycházel  z ustanovení  § 52,
odst. 3 stavebního zákona, tj.: „Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý
uplatnit  své připomínky …“.  Na  základě  posouzení  dospěl  k  závěru,  že  předmětné podání  je
připomínkou dle stavebního zákona. 

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o pozemek ppč. 3112/8
v k.ú. Frýdlant o celkové výměře 25 890 m2, který je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda,
ve vlastnictví města Frýdlant.

Pořizovatel zjistil  z místního šetření a následně z podkladů Katastru nemovitostí, že je uvedený
pozemek  dopravně  dostupný  sjezdem  z místní  komunikace  Bělíková  (p.p.č.  3111)  a  dále
v územním plánu vymezeným sjezdem z místní komunikace Zámecká (p.p.č. 1206).

Pořizovatel posoudil dané záměry z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování dle § 18
stavebního zákona, kde hodnotil zejména vliv rozvojové plochy na přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území s ohledem na stávající charakter území. 

Vymezení rozvojové plochy BM2.28, označené dle dokumentace návrhu územního plánu Frýdlant
pro veřejné projednání (z června 2014), vycházelo z platného územního plánu obce. Předmětná
lokalita byla prověřena a projednána již ve 2. změně ÚPNSÚ Frýdlant, jako lokalita 2.6c. Uvedené
vymezení plochy vyplývá z právní kontinuity platného územního plánu. 

V rámci  projednání  nového  územního  plánu  Frýdlant,  byla  tato  lokalita  opětovně  komplexně
posuzována  projektantem  při  zpracování  dokumentace  návrhu  ÚP  a  v procesu  projednání
připomínkována ze stran dotčených správních orgánů. Na základě jimi uplatněných požadavků
(v rámci  závazných  stanovisek  a  dohodovacích  jednání),  byla  rozvojová  lokalita  redukována
o plochu p.p.č. 1203/3, která byla z hlediska výše uvedených cílů vymezena do ploch veřejného
prostranství – zeleně.
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Jak  již  bylo  uvedeno,  byla  plocha  lokality  BM2.28  vymezena  v plochách  bydlení  (BM2),  což
z hlediska vymezení limitů znamená, že byla pro danou plochu stanovena střední intenzita využití
pozemků v plochách, pro:

 komponované formy městské zástavby v relativně pravidelně uspořádané osnově,

 přípustné  izolované  i  skupinové  formy  zástavby  -  hlavní  stavby  na  sousedních
pozemcích na sebe mohou stavebně navazovat,

 max. zastavění nadzemními stavbami a min. podíl zeleně na stavebním pozemku:

 zastavění max. 30%, zeleň min. 40% (zbytek pro zpevněné plochy).

Skutečnosti  uvedené  v připomínce  nelze  v této  fázi  jednoznačně  posoudit,  a  to  ani  z hlediska
časového  horizontu  případné  výstavby  v dané  lokalitě.  Uvedená  plocha  je  však  vyjma  výše
stanovených regulačních požadavků vymezena v dokumentaci ÚP jako rozvojová plocha, ve které
bude rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie (US5), kterou bude
možné, mimo jiné, podrobně posoudit i hledisko výškové zástavby a jejích dopadů v rámci daného
území i širších vztahů.

Pořizovatel proto posoudil požadavek z hlediska limitů využití území a hodnot daného území, které
by  mohly  ovlivnit  vyhodnocení  umístění  požadované  zastavitelné  plochy  v  územním plánu,  a
na základě zmíněných skutečností  konstatuje,  že je  uvedené rozhodnutí  v souladu cíli  a  úkoly
územního plánování dle stavebního zákona.

Z uvedených důvodu nebylo dané připomínce vyhověno.
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Q PŘÍLOHY

Q.1 SEZNAM ZKRATEK

Všeobecně používané zkratky

BD bytový dům
BP bezpečnostní pásmo
ČD České dráhy
ČR Česká republika
ČSPH čerpací stanice pohonných hmot
ČSÚ Český statistický úřad
ČÚZK Český ústav zeměměřičský a katastrální
DPS dům s pečovatelskou službou
EU Evropská unie
GIS geografický informační systém
KPZ krajinná památková zóna
KN katastr nemovitostí
k.ú. katastrální území
MěÚ městský úřad
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MO Ministerstvo obrany
MÚK mimoúrovňová křižovatka
Mze Ministerstvo zemědělství
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NKP nemovitá kulturní památka
NPÚ Národní památkový ústav
NUTS Nomenclature of Units for Territorial Statistics – Statistické územní jednotky EU
OP ochranné pásmo
OPR obec s rozšířenou působností
OÚ obecní úřad
OV občanské vybavení
POP pásmo ochrany prostředí
PRURÚ podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
ROB rozvojová oblast
ROS rozvojová osa
PÚR politika územního rozvoje
RD rodinný dům
RURÚ rozbor udržitelného rozvoje území
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic
ŘÚ, ř.ú. řešené území
SLDB Sčítání lidí, domů a bytů
SRN Spolková republika Německo
ÚAP územně analytické podklady
ÚP územní plán
ÚPO územní plán obce
ÚPNSÚ územní plán sídelního útvaru
ÚPSÚ územní plán sídelního útvaru
ÚPD územně plánovací dokumentace
URÚ udržitelný rozvoj území
ÚTP územně technické podklady
VPS veřejně prospěšná stavba
VPO veřejně prospěšné opatření
VÚ vojenský útvar
VÚC velký územní celek
ZÚ zastavěné území
ZÚR zásady územního rozvoje
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Zkratky z oblasti dopravní infrastruktury

MHD místní hromadná osobní doprava
VOD veřejná osobní doprava

Zkratky z oblasti technické infrastruktury

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČOV čistírna odpadních vod
ČS čerpací stanice
ČSOV čerpací stanice odpadních vod
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod
OV odpadní vody
PRVKÚK program rozvoje vodovodů a kanalizací pro území kraje
RS regulační stanice
SčVK Severočeské vodovody a kanalizace
SPA stupeň povodňové aktivity
STL středotlaký
SVS Severočeská vodárenská společnost
TR trafostanice
ÚV úpravna vody
VDJ vodojem
VN vysoké napětí
VTL vysokotlaký
VVN velmi vysoké napětí

Zkratky z oblasti ochrany přírody a krajiny a půdního fondu

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
BC biocentrum
BK biokoridor
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČÚZK Český úřad zeměměřičský a kartografický
EVL Evropsky významná lokalita
HPJ hlavní půdní jednotka
CHKO Chráněná krajinná oblast
KES koeficient ekologické stability
KN Katastr nemovitostí (digitalizovaná mapová příloha, web)
KOP Krajská koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje
KRNAP Krkonošský národní park
LČR, s.p. Lesy České republiky, státní podnik
LHO Lesní hospodářská osnova
LHP Lesní hospodářský plán
MÚSES místní územní systém ekologické stability
MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky
m-ZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky
NZP nezemědělská půda
OPRL Oblastní plán rozvoje lesů
PLO Přírodní lesní oblast
PO Ptačí oblast
PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa
RC biocentrum regionálního biogeografického významu
RK biokoridor regionálního biogeografického významu
slt soubor lesních typů
TTP trvalé travní porosty luk a pastvin
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ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
ÚSES Územní systém ekologické stability
ÚSOP Ústřední seznam ochrany přírody
ÚTP NR ÚSES Územně technické podklady nadregionálního ÚSES
ÚTP R ÚSES Územně technické podklady regionálního ÚSES
VKP významný krajinný prvek
V-ZCHÚ velkoplošné zvláště chráněné území
ZCHÚ zvláště chráněné území dle zákona č. 114/92 Sb.
ZPF zemědělský půdní fond
ZVHS zemědělská vodohospodářská správa

Druhové specifikace dřevin

SM smrk ztepilý
JD jedle bělokorá
DG douglaska tisolistá
BO borovice lesní
BOČ borovice černá
VJ borovice vejmutovka
DB dub, rod
BK buk lesní
BKČ buk lesní červenolistý
HB habr lesní
LP lípa, rod
JV javor mléč
KL javor klen
JS jasan ztepilý
JL jilm, rod
BŘ bříza, rod
JŘ jeřáb obecný
TP topol, rod
TPČ topol černý
OS topol osika
OL olše, rod
VR vrba, rod
AK trnovník akát
OŘ ořešák, rod
KŠ jírovec maďal
JB jabloň
HR hrušeň
ŠV švestka, slivoň
TŘ třešeň

Směry

S sever
SV severovýchod
V východ
JV jihovýchod
J jih
JZ jihozápad
Z západ
SZ severozápad
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