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A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v 
požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 
dostupnosti veřejné infrastruktury. 

A.1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje APÚR ČR č. 1 (2015). 

V souladu s charakterem území zohlednit při stanovování podmínek pro změny v území zejména 
následující republikové priority územního plánování vyjádřené v aktualizaci PÚR ČR vydané vládou 
České republiky dne 15.4.2015:“: 

- Při stanovování podmínek územního rozvoje zohlednit kvalitu kulturní krajiny, sídelní 
struktury a jejich urbanistických a architektonických hodnot, které jsou výrazem specifiky 
území, jeho historie, tradice a kulturního dědictví. Věnovat zvláštní pozornost ochraně a 
optimálnímu využití památkových objektů, respektování architektonického charakteru 
původních staveb. 

- Při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu životního prostředí, tak i 
hospodářský rozvoj a sociální podmínky obyvatel. Při změnách nebo vytváření urbánního 
prostředí předcházet prostorově-sociální segregaci s negativními vlivy na sociální 
soudržnost obyvatel. Navrhnout řešení vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace 
nebo snížení její úrovně. 

- Vytvářet podmínky pro ekonomičtější využívání území, pro stabilizaci a rozvoj 
hospodářských a sociálních funkcí a jejich zajištění odpovídající technickou vybaveností a 
dopravní obsluhou při zachování nezastupitelných krajinných a přírodních hodnot a 
dostatečném zastoupení veřejné zeleně. Umožňovat rozvoj aktivit nadregionálního 
významu s požadavky na změny v území. 

- Vytvářet územní podmínky pro vytváření pracovních příležitostí vymezením nových 
zastavitelných ploch. Podporovat revitalizaci brownfields, hospodárně využívat zastavěné 
území a zajistit ochranu nezastavěného území. 

- Respektovat veřejné zájmy ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy NATURA 
2000, ochranných pásem vodních zdrojů, CHOPAV Jizerské hory, ochrany zemědělského 
a lesního půdního fondu. Implementovat územní systémy ekologické stability a udržovat 
ekologickou stabilitu území. 

- Vytvářet územní podmínky ochrany krajinného rázu. 

- Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy turistického a 
cestovního ruchu a sportovních aktivit s cílem zachování a rozvoje hodnot území. 
Z hlediska cestovního ruchu podporovat propojení atraktivních míst turistickými cestami 
v širších souvislostech, které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (pěší, 
cyklo, hipo, lyžařské) s ohledem na ochranu krajiny a přírody. 

- Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Podporovat 
rozšiřování a zkvalitnění systému veřejné dopravy. Vytvářet v území podmínky pro rozvoj 
environmentálně šetrné formy dopravy (např. cyklistická). Při umisťování dopravní a 
technické infrastruktury minimalizovat rozsah fragmentace krajiny. 

- Vytvářet v území podmínky pro preventivní ochranu obyvatelstva před záplavami s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových 
územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech. Vymezit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území 
s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

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

- V PÚR ČR byla vymezena specifická oblast SOB7 Krkonoše-Jizerské hory, a to, mimo jiné, 
i na jižní části území obcí v ORP Frýdlant. V ZÚR LK (vydané v roce 2011) byla tato 
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specifická oblast upřesněna mimo území obcí ORP Frýdlant a správní území ORP Frýdlant 
je řešeno samostatně vymezenou specifickou oblastí SOB Frýdlantsko. V rámci ÚP 
Raspenava budou vytvářeny územní podmínky pro rozvoj takových aktivit, které budou 
v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny a budou využívat lidský, ekonomický i 
přírodní potenciál území. Budou vytvářeny podmínky zejména pro rozvoj měkkých forem 
rekreace s ohledem na možnost celoročního využití a územní podmínky pro zlepšení 
dopravní dostupnosti území a zlepšení technické a dopravní infrastruktury. 

- Území obce Raspenava je v PÚR ČR zahrnuto do území vykazujících relativně vyšší míru 
problémů, zejména z hlediska udržitelného rozvoje území, které mají nadmístní charakter, 
ale nesplňují požadavky pro specifické oblasti vymezené na celostátní úrovni. Úkolem pro 
územní plánování je vymezit toto území jako nadmístní specifickou oblast, což bylo v ZÚR 
LK učiněno vymezením SOB Frýdlantsko. Do této, v rámci Libereckého kraje plošně 
nejrozsáhlejší a po všech stránkách problémové oblasti, byly zařazeny všechny obce ze 
správního obvodu ORP Frýdlant. Vzhledem ke své poloze a zhoršené dopravní dostupnosti 
vyšších center osídlení vyžaduje území trvalou pozornost a hledání vhodných forem 
podpory. Ekonomická základna území je slabá, stagnující. Jedním z cílů bude vytváření 
územních podmínek pro tvorbu pracovních míst. 

- Raspenavy se dotýká koridor konvenční železniční dopravy (Polsko - PKP) - Frýdlant - 
Liberec - Turnov - Mladá Boleslav - Praha. Železniční trať byla v úseku Liberec - Frýdlant v 
nedávné minulosti stavebně upravována. Zvláštní požadavky se neuplatňují. 

- Přes území Raspenavy nejsou vedeny koridory technické infrastruktury vymezené v APÚR 
ČR č.1 (2015). 

A.2. Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z 
dalších širších územních vztahů 

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje byly vydány Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 
21.12.2011 s nabytím účinnosti 22.1.2012 (č. usnesení 466/11/ZK ze dne 13.12.2011). Tento 
dokument stanoví základní uspořádání a limity širšího území, hlavní koridory dopravy, technické 
infrastruktury a územní systémy ekologické stability, vymezuje významné rozvojové plochy a další 
území speciálních zájmů. 

KRAJSKÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (VÝBĚR TÝKAJÍCÍ SE ŘEŠENÉHO 
ÚZEMÍ) 

- Nepřipouštět takové zásahy, které by samy o sobě nebo ve svých důsledcích poškozovaly 
stav zvláště chráněných území. 

- Vhodným přístupem k využívání území zajistit ochranu CHOPAV Jizerské hory, ochranu 
povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční schopnost 
území. 

- Vhodným přístupem k ochraně půdního fondu, upřednostňováním ekologických forem 
hospodaření a účinným rozvíjením prvků ÚSES zajistit ochranu zemědělské a lesní půdy 
před vodní a větrnou erozí.  

- Preventivními zásahy pro ochranu území před přírodními katastrofami a potenciálními riziky 
minimalizovat rozsah možných škod z působení přírodních sil v území. 

- Podporovat únosný rozvoj hospodářských a sociálních funkcí ve specifických oblastech 
kraje a řešit specifické problémy, které jsou příčinou jejich vymezení. 

- Koordinovat dopravní systémy, zajišťovat optimalizovanou dopravní obslužnost 
s upřednostňováním významu veřejné dopravy. 

- Vytvářet předpoklady pro nové využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). 

- Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury; dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat s 
ohledem na prostupnost krajiny a minimalizaci fragmentace krajiny - je-li to účelné, do 
společných koridorů. 
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- Podporovat rozvoj cestovního ruchu v dosud málo využívaných vhodných lokalitách za 
účelem zajištění nabídky nových pracovních příležitostí a odlehčení urbanizační zátěže 
tradičních středisek. Upřednostňovat šetrné formy cestovního ruchu. Podporovat propojení 
atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 
turistiky (pěší, cyklo, lyžařská, hipo aj.).  

- Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod.  

- Zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu 
před povodněmi a ploch určených k řízeným rozlivům povodní. Vymezovat zastavitelné 
plochy v záplavových územích a umisťovat v nich veřejnou infrastrukturu jen ve 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy 
pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

ROZVOJOVÉ OBLASTI, ROZVOJOVÉ OSY 

ZÚR LK nevymezují na území obce Raspenava rozvojové oblasti ani rozvojové osy nadmístního 
významu. 

SPECIFICKÉ OBLASTI 

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

Úkoly pro územní plánování (výběr pro území obce Raspenava): 

a) Navrhovat rozvojová opatření směřující ke zvyšování atraktivity území pro investory, 
zlepšování stavu veřejné vybavenosti a zajištění podmínek pro zvyšování vzdělanosti a tím 
k socioekonomickému povzbuzení celé oblasti. 

b) Zohledňovat polohu a potenciál výhodných vazeb na rozvojovou oblast ROB1 Liberec a 
specifickou oblast SOB5 Jizerské hory. 

c) Zlepšovat dopravní dostupnost území. Respektovat a upřesnit železniční koridor pro 
kombinovanou dopravu Praha – Liberec – Frýdlant – hranice ČR s Polskem. 

d) Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obce. 

e) Upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak 
minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch na úroveň nezbytných potřeb. 

f) Nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní a kulturní hodnoty 
území před nevratnými urbanizačními zásahy. 

g) Využívat kulturních a přírodních hodnot území pro rozvoj cestovního ruchu a s ním 
spojenou nabídkou nových pracovních míst. 

h) Odpovědně prověřovat záměry rozvoje sportovně rekreační vybavenosti a zvyšování 
návštěvnosti centrální části Jizerských hor. 

i) Zajistit ochranu přírodních a kulturních hodnot území preferencí šetrných forem cestovního 
ruchu a zamezit expanzi nevhodných forem cestovního ruchu významně ohrožujících 
hodnoty území. 

j) Připravovat územní podmínky pro realizaci efektivní protipovodňové ochrany, podporovat 
zadržování vody ve volné krajině a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku. Přistupovat 
citlivě k regulaci na Smědé a jejích přítocích návrhem k přírodě šetrných forem 
protipovodňové ochrany zejména na území CHKO Jizerské hory a s ohledem na předměty 
ochrany vymezených EVL. 

k) Rozvíjet funkční kooperace mezi centry osídlení: Frýdlant – Raspenava – Hejnice. 
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PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Silniční doprava 

- Upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru D09, silnice I/13 obchvat 
Frýdlantu. 

Železniční doprava 

- Stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru železničního spojení Praha-Mladá 
Boleslav-Turnov-Liberec-Frýdlant-Černousy/Zawidów (PL) D27, úsek Liberec – Frýdlant, 
optimalizace železniční trati, elektrizace. 

- Zohlednit zařazení do projektu společného využití železničních a tramvajových tratí (trati 
Liberec – Frýdlant, Raspenava – Bílý Potok). 

Propojení turistických oblastí 

- Multifunkční turistické koridor D42 Nová Hřebenovka - severní větev: 

a) V rámci koridoru vyhledat konkrétní vedení turistických, cyklistických, lyžařských tras, na 
území se zvláštní ochranou přírody vést trasy v maximální možné míře po stávající 
dopravní síti. 

b) Koordinovat vedení tras mezi obcemi. Koordinovat vazby jednotlivých druhů dopravy.  

c) Vytvářet podmínky pro rozvojové aktivity cestovního ruchu, upřesňovat rozsah a náplň 
multifunkčních koridorů. 

Protipovodňová ochrana území 

- Koridory pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi, P18 
Smědá, úsek Bílý Potok - Frýdlant 

a) Zabránit další urbanizaci inundačních území a maximálně tyto prostory údolních niv 
uvolňovat a ve zdůvodněných případech posoudit ekonomické a sociální dopady 
redislokace riskantně umístěných objektů, přehodnotit urbanistické záměry v těchto 
územích. 

b) Vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční schopnosti krajiny a to především 
formou revitalizací toků a mokřadních biotopů v nivách a v pramenných oblastech, návrhem 
vhodných krajinných a technických úprav území zabraňovat vzniku povrchového odtoku 
vod, erozních a transportních procesů z povodí. Podporovat revitalizaci nevhodně 
upravených toků jako součást protipovodňové ochrany. 

c) V místech, kde je to vhodné, vytvářet územní podmínky pro neškodný přirozený rozliv 
povodňových toků ve volné krajině. 

d) Obce a významné provozy chránit adekvátní protipovodňovou ochranou. Protipovodňová 
opatření na tocích ve zvláště chráněných územích a územích EVL řešit přírodě blízkými 
způsoby, vyloučit zásahy měnící charakter úseků s dochovaným přírodním korytem. 

e) Koordinovat, územně zpřesňovat a územně chránit koridory protipovodňových opatření ve 
vzájemných návaznostech, nepovolovat taková opatření, která by mohla zhoršit průtok 
povodňové vlny v jiné obci. 

Územní systémy ekologické stability 

- NC84 Jizerskohorské bučiny, RC09 Chlum, RK08, RK09 

a) Prvky ÚSES respektovat jako plochy a koridory nezastavitelné, s využitím pro zvýšení 
biodiverzity a ekologické stability krajiny, kde lze výjimečně umístit protipovodňová opatření 
a stavby dopravní a technické infrastruktury. Plochy vymezených biocenter a biokoridorů 
v případě, že jejich současný stav odpovídá cílovému, všestranně chránit. 

b) Prvky ÚSES upřesňovat dle katastru nemovitostí a jednotek prostorového rozdělení lesa, a 
jejich vymezení koordinovat ve vzájemných návaznostech propojenosti systému a zohlednit 
geomorfologické a ekologické podmínky daného území. Vytvářet územní podmínky pro 
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odstraňování překryvů prvků ÚSES a zastavěných ploch, případné nutné překryvy 
minimalizovat. 

c) Případné územní překryvy a střety prvků ÚSES s lokalitami těžby nerostů řešit v rámci 
zohlednění vzájemných potřeb využití území - pro potřeby ÚSES i pro těžbu surovin. 
Situaci řešit na základě projektové dokumentace rekultivací dotčených území po ukončení 
těžby v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. V tomto procesu budou prvky ÚSES 
považovány dočasně s omezenou funkčností, cílem opatření je podpora funkcí ÚSES při 
samotné těžbě a zejména obnova dotčených prvků ÚSES po jejím ukončení. 

d) Vytvářet územní předpoklady pro funkčnost systému v prostorech protipovodňových 
opatření, včetně stanovení dalších způsobů využívání těchto ploch s ohledem na zájmy 
ochrany přírody a krajiny, na základě zpracované podrobné projektové dokumentace dle 
metodiky ÚSES. 

e) Územní překryvy prvků ÚSES s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury 
minimalizovat a v případě nutnosti řešit překryvy odbornou projektovou přípravou staveb za 
podmínky, že nedojde k významnému snížení funkčnosti ekosystému a k podstatnému 
snížení jeho ekostabilizující funkce v krajině.  

f) Při vymezování lokálních prvků ÚSES zohlednit označování prvků ÚSES podle celokrajské 
posloupnosti. 

FUNKČNÍ KOOPERACE 

- FK 9 Frýdlant + Raspenava + Hejnice (ORP Frýdlant) 

a) Respektovat stávající nebo navrhované a předpokládané funkční vazby a kooperace mezi 
centry osídlení a jejich svazky. 

b) Podpořit koordinovaným průmětem veřejné infrastruktury do územně plánovací 
dokumentace zvyšování funkčních kooperací mezi centry osídlení a jejich svazky na bázi 
intenzivnějších pracovních a obslužných kontaktů a aktivit. 

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ, TYPOLOGIE VENKOVSKÝCH A MĚSTSKÝCH PROSTORŮ 

Město Raspenava je vymezeno v městském prostoru. Hlavní úkoly jsou: 

a) Zvyšovat kvalitu životních podmínek a vzhledu obce. 

b) Řešit plynulý přechod urbanizovaných částí území do volné krajiny. 

Mimo výše uvedeného budou v ÚP Raspenava zohledněny další zásady územního rozvoje 
vymezené pro celé území Libereckého kraje zabývající se zejména upřesněním podmínek ochrany 
a rozvoje hodnot území a vymezením cílových charakteristik krajiny a z nich vyplývající úkoly pro 
územní plánování. 

Zpracovatel zohlední relevantní prvky týkající se území obce Raspenava ze strategických 
dokumentů vydaných Libereckým krajem, v nichž jsou stanoveny strategické cíle a opatření tak, aby 
byly v souladu s udržitelným rozvojem území. Jedná se zejména o dokumenty: 

- Strategie rozvoje LK (aktualizace 2012) 

- Program rozvoje LK (aktualizace 2013) 

Při zpracování územního plánu Raspenava bude dále sledován soulad s koncepčními dokumenty: 

- Surovinová politika LK (aktualizováno 2011) 

- Územně energetická koncepce LK (aktualizováno 2010) 

- Koncepce odpadového hospodářství na území LK 

- Plán odpadového hospodářství LK 

- Koncepce ochrany přírody a krajiny LK (aktualizováno 2013) 

- Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v LK 

- Koncepce ochrany před povodněmi LK 

- Povodňový plán LK 
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- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací LK (včetně jeho změn) 

- Krajský lesnický program 

- Krajská koncepce zemědělství LK 

- Strategie rozvoje dopravní infrastruktury LK 

- Dopravní politika LK 

- Registr cyklotras LK 

- Program rozvoje cestovního ruchu LK 

- Zdravotní politika LK 

- Krajský zdravotní plán LK 

- Havarijní plán a krizový LK 

- Případné dílčí změny budou odůvodněny. 

DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

Město Raspenava sousedí s obcemi Krásný Les, Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, 
Hejnice, Oldřichov v Hájích, Frýdlant. 

Při řešení ÚP Raspenava koordinovat rozvoj území z hlediska návazností a širších vztahů 
s platnými i rozpracovanými ÚPD sousedících obcí. 

A.3. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů, zejména z problémů 
určených k řešení v ÚPD a případně z doplňujících průzkumů a rozborů  

Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) pro území ORP Frýdlant byly pořízeny v souladu s 
§ 185 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu do 31.12.2008, 
v roce 2010 proběhla jejich první aktualizace. Druhá aktualizace byla dokončena v prosinci 2012. 

Jako jeden z výchozích podkladů pro zpracování Zadání ÚP Raspenava a nového ÚP jsou 
doplňující průzkumy a rozbory (dále též DPR), jejichž smyslem bylo doplnění informací o území, 
které nejsou obsaženy v ÚAP a dále aktualizace údajů o území k aktuálnímu datu a upřesnění údajů 
o území obsažených v ÚAP do podrobnosti nutné ke zpracování územního plánu. 

V návrhu ÚP Raspenava budou respektovány hodnoty území, limity využití území zjištěné a 
uvedené v ÚAP ORP Frýdlant a upřesněné v DPR. Zjištěné problémy budou řešeny, záměry 
prověřeny a případně zapracovány. 

Urbanistické a architektonické závady k řešení v ÚP Raspenava: 

- nejasná pozice centra města i lokálních center 

- absence prostorové regulace 

- nevyužité plochy a objekty (brownfields) 

- nedostatečná infrastruktura pro cestovní ruch 

- ohrožení stávajících zařízení občanského vybavení záplavami 

- ztráta významu a znehodnocení stavebních fondů  

Hlavní dopravní závady: 

- problematické kvalitativní parametry železničních tratí (nízká provozní rychlost), úrovňová 
křížení silnic a místních komunikací se železniční tratí 

- neorganizovaný přednádražní prostor v Raspenavě 

- problematické dopravní zpřístupnění území od Liberce, nedostupnost podstatné části 
města v případě záplav 

- nedostatečné šířkové a směrové uspořádání na silnicích II. a III. třídy a místních 
komunikacích, nepřehledná místa a úseky, špatný stav místních komunikací 

- neexistence systému komunikací vyhrazených pro nemotorovou dopravu (cyklostezky, 
častá absence chodníků podél silnic)  

- nedořešená koncepce parkovacích ploch 
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Hlavní hygienické závady: 

- lokální zatížení hlukem - zejména podél silnic II/290, III/2904 a železničních tratí 

- výskyt starých ekologických zátěží  

- zatížení území imisemi z lokálních zdrojů i dálkovým přenosem 

Hlavní rizika a ohrožení území: 

- výrazné ohrožení území záplavami 

ZÁKLADNÍ TEZE PRO ROZVOJ MĚSTA 

Hospodářská základna – požadavky na řešení pro podporu cílů ekonomického 
rozvoje: 

- Podporovat rozvoj ekonomické základny města ve vymezených plochách vybavených 
dopravní a technickou infrastrukturou. 

- Vytvářet územní podmínky pro vstup nových investorů a rozvoj nových ekonomických 
aktivit v rámci restrukturalizovaných ploch výrobního potenciálu po omezení nebo zániku 
původních výrob a vytvářet tak předpoklady pro vznik nových pracovních míst a tím 
zmírnění tlaku na emigraci obyvatel z ekonomických důvodů. 

- Při návrhu zastavitelných ploch pro rozvoj ekonomických aktivit sledovat eliminaci 
negativních dopadů na životní prostředí, omezení záborů ZPF. 

- Zajistit územní podmínky pro zemědělskou a lesnickou produkci, zejména pro údržbu 
krajiny, případně rozšíření agroturistiky a ekologického zemědělství. 

- Vytvářet podmínky pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. 

- Řešit revitalizaci nevyužívaných urbanizovaných ploch. 

Veřejná vybavenost – požadavky na řešení: 

- V širších vztazích uplatňovat zkvalitnění dopravního napojení města na okolní obce, 
zejména na Frýdlant a Liberec. 

- Vytvářet územní podmínky pro zlepšení místní dopravní sítě. 

- Vytvářet územní podmínky pro minimalizaci negativních dopadů dopravy na území. 

- Podporovat rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu. 

- Odpovědným využíváním zdrojů a rozvojem technických soustav zabezpečit 
bezproblémové zásobování obyvatel a dalších odběratelů nezávadnou kvalitní pitnou 
vodou. 

- Vytvářet územní podmínky pro zajištění efektivní likvidace odpadních vod bez negativních 
dopadů na životní prostředí (rozšiřováním stokové sítě, případně individuální likvidací 
v souladu s platnou legislativou). 

- Vytvářet územní podmínky pro likvidaci, zadržování a případné využívání srážkových vod 
včetně posílení retenční schopnosti krajiny i s podněty v rámci širších vztahů mimo řešené 
území. 

- Vytvářet územní podmínky pro realizaci programu úspor energie v oblastech výrobních, 
distribučních a spotřebních systémů. 

- Řešit pokrytí města z hlediska dodávek elektrické energie pro stávající sítě a potřeby 
rozvoje. 

- Vytvářet územní podmínky pro náhradu ekologicky nevhodných paliv ekologicky šetrnějšími 
primárními energetickými zdroji nebo obnovitelnými zdroji energie. 

- Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dostupnosti služeb spojů a telekomunikací ve 
vztahu k potřebám území, pro rozvoj infrastruktury informační společnosti. 

- Vyhodnotit změny rozmístění, příslušnosti a věkové struktury bydlících obyvatel a ostatních 
uživatelů území, které se promítají do měnících se nároků na veřejné vybavení a obslužné 
systémy (školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura, sport a tělovýchova, veřejná správa 
aj.). 
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- Územně zajistit a stabilizovat plochy pro školství, rozvoj kultury, sportu, vytvořit územní 
podmínky pro umístění aktivit pro relaxaci a volný čas obyvatel a návštěvníků. 

- Vymezit soubor ploch veřejných prostranství zřizovaných nebo užívaných na území obce 
Raspenava ve veřejném zájmu, přístupných každému bez omezení. 

- Vytvářet územní podmínky pro podporu programu mobility pro všechna území města 
(bezbariérovost komunikací, veřejných prostranství, dopravy, budov,…). 

Obyvatelstvo a bytový fond  - požadavky na řešení: 

- Pro tvorbu ÚP vycházet z analýzy a hodnocení vývoje počtu a rozmístění obyvatel, 
případně uživatelů území, dokončené, rozestavěné a plánované bytové výstavby, 
optimalizovat rozmístění ploch pro novou bytovou výstavbu revizí lokalit dosud platného 
územního plánu, jeho změn a inventarizací původně vymezených ploch. 

- Jako základ pro výhledovou velikost města předpokládat počet cca 2900 trvale bydlících 
obyvatel. Vycházet z cca 3500-3650 tzv. potenciálních uživatelů území, z nichž je nutné 
odvíjet hodnocení a plánování dopravní, technické a jiné vybavenosti. 

- Podmínky rozvoje budou vytvářeny především v oblasti rozvoje obytných a rekreačních 
funkcí města, případně výrobních služeb a veřejné infrastruktury, zlepšení sociálně-
demografických charakteristik a podpory nárůstu obyvatelstva s čímž souvisí: 

 rozšíření nabídky různých forem bydlení na území města a zajištění rozvoje související 
infrastruktury, 

 vytvoření územních podmínek pro bydlení seniorů, zdravotně postižených, sociálně slabých 
obyvatel a jinak handicapovaných obyvatel apod., 

 rozvoj drobných řemesel, živností, služeb, drobného hospodaření a trávení volného času, 

 vymezení nových ploch rekreace a sportu, jejich rozvoj navrhnout s ohledem na přírodní 
hodnoty území, včetně sítě lyžařských, turistických tras a cyklotras a řešit vazby na okolní 
střediska cestovního ruchu, 

 rozvoj služeb s rozšířením nabídky volnočasových aktivit na území obce, 

 zvýšení přínosů z řízeného rozvoje cestovního ruchu. 

- Vytvořit územní podmínky pro bydlení mimo záplavové území (pro potenciální přemístění 
obyvatel z objektů rizikově umístěných v záplavovém území do nových zastavitelných 
ploch). 

Životní prostředí - požadavky na řešení: 

- Územními opatřeními podpořit snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví 
obyvatel, zvyšování kvality ovzduší, zdrojů a rozvodů pitné vody, snižování množství 
znečištěných odpadních vod, sanaci a revitalizaci ploch starých ekologických zátěží, 
snižování záborů zemědělské půdy. 

- Územními opatřeními podpořit aktivity vedoucí ke snižování negativních dopadů vysokých 
hladin hluku v prostředí na veřejné zdraví (např. úpravou dopravních tras, návrhem 
urbanistických protihlukových opatření). 

- Vytvářet územní podmínky pro minimalizaci environmentálních rizik způsobených lidskou 
činností – protipovodňová opatření. 

- Pomocí regulativů předcházet a řešit dopady lidské činnosti na životní prostředí a zdraví, 
stanovit podmínky pro ochránění zejména obytných a rekreačních území. 

- Vytvářet územní podmínky pro realizaci opatření vedoucích k revitalizaci krajiny a posílení 
jejích retenčních schopností, zvětšit rozlohu nebo množství vodních ploch, prověřit 
problematiku mokřadů, zajistit průchodnost krajiny. 

- Rozšiřovat plochy sídelní zeleně, vymezit zelené pásy zejména podél vodních toků, 
případně ve vhodných úsecích podél komunikací. 
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A.4 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch 

Základní urbanistická a prostorová koncepce města bude vycházet z platného ÚPO Raspenava a 
jeho následně schválených Změn č. 1 a č. 2. V této souvislosti bude prověřeno plošné a prostorové 
uspořádání zastavěného území, včetně možných změn v rámci zastavěného území a vymezeny 
zastavitelné plochy. Budou prověřeny a příp. zapracovány pořizovatelem shromážděné záměry 
občanů a investorů, záměry z ÚAP ORP Frýdlant a podkladů města, které jsou znázorněny 
v problémovém výkresu. Požadované plochy budou zpracovatelem prověřeny v rámci zpracování 
návrhu ÚP, zejména s ohledem na limity využití území a celkovou urbanistickou koncepci. 

Řešení se bude řídit následujícími požadavky: 

- Plánovat rozvoj města jako funkčně a prostorově ucelený útvar, nové zastavitelné plochy 
navrhovat přiměřeně a odůvodněně s vazbami na zastavěná území při zohlednění kvality 
životního prostředí a ekologické únosnosti území. Stanovit urbanistickou koncepci tak, aby 
nedocházelo ke ztrátě identity prostředí města a navazující krajiny. 

- Nové zastavitelné plochy vymezovat přednostně mimo území Chráněné krajinné oblasti 
Jizerské hory, případně tyto plochy vymezovat v rámci 4. zóny CHKO JH. 

- Upřednostňovat intenzifikaci využití stávajících zastavěných ploch před extenzivním rozvojem 
v nezastavěném území. Navrhnout prostory určené k dostavbě a přestavbě stavební struktury 
města s návazností na základní komunikační systém města. 

- Minimalizovat návrh zástavby v odtržených částech města - samotách (např. V Lukách, Větrov - 
Zátiší aj.). 

- Komplexně vyhodnotit potřebu nových zastavitelných ploch. Zastavitelné plochy v kapacitách 
orientační výhledové velikosti obce cca 2900 obyvatel k roku 2030 budou řešeny tak, aby 
vhodně doplňovaly a v únosné míře intenzifikovaly stávající urbanizovaná území a 
minimalizovaly zábor volné krajiny. 

- V zastavěném území a v zastavitelných plochách pomocí regulativů chránit stávající plochy 
kvalitní zeleně. 

- Jasně vymezit a kategorizovat plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s jejich definicí a 
uvést příslušné prostorové regulativy (např. územně diferencovat regulaci výškové hladiny 
zástavby a procento zastavění pozemku nadzemními stavbami), kategorie ploch lze v ÚP oproti 
vyhlášce č.501/2006Sb. dle potřeby koncepčního řešení a s ohledem na charakter území dále 
podrobněji členit a doplňovat. 

- Plochy s rozdílným způsobem využití členit na plochy stabilizované – stav, plochy změn využití 
území – zastavitelné a nezastavitelné plochy a plochy přestavby (návrh, rozvojové plochy) a 
případně plochy a koridory územních rezerv. 

- Plochy s rozdílným způsobem využití, jejich vzájemné uspořádání a vazby budou odpovídat 
zásadám urbanisticko ekonomického uspořádání v návaznosti na stávající strukturu města a 
zásady ochrany životního prostředí. 

- Řešit uspořádání, návaznost prostorů a zástavby z hlediska přístupnosti veřejnosti (průhledové 
osy, orientační a architektonické dominanty v území, členitost a různorodost zástavby). 

- Zastavitelné plochy do záplavového území navrhovat jen ve zvláště odůvodněných případech. 

- Při návrhu územního rozvoje obce, koncepce uspořádání zastavitelného území a vymezení 
ploch s rozdílným způsobem využití se požaduje: 

-  respektovat kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, vytvářet 
územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o nemovitý památkový fond, 

Nemovité kulturní památky v řešeném území 

Číslo rejstříku uz 
Název 
okresu 

Sídelní útvar Část obce čp. Památka 
Ulice,nám./ 

umístění 

19600 / 5-4431 S Liberec Raspenava Raspenava   kostel Nanebevzetí Panny Marie 
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38932 / 5-4436 S Liberec Raspenava Raspenava   boží muka Lužec, při čp. 57 

32072 / 5-4433 S Liberec Raspenava Raspenava   smírčí kříž 
 

51200 / 5-5911 P Liberec Raspenava Raspenava   holubník u čp. 297 

28452 / 5-4437 S Liberec Raspenava Raspenava čp.313 venkovský dům s restaurací Hejnická 

34836 / 5-4435 S Liberec Raspenava Raspenava čp.422 zemědělský dvůr Fučíkova 

30326 / 5-4434 S Liberec Raspenava Raspenava čp.490 škola - býv. spořitelna Fučíkova 

16608 / 5-4429 S Liberec Raspenava Raspenava čp.493 venkovský dům Fučíkova 

             -  usilovat o kvalitu a soulad řešení nové zástavby v okolí chráněných památkových objektů 
tak, aby nebyla narušena jejich kulturní a umělecká hodnota, 

-  respektovat architektonicky cenné stavby, nezařazené do památkové ochrany, 

-  respektovat území s archeologickými nálezy (ÚAN) I. - III. kategorie zapsané ve Státním 
archeologickém seznamu ČR (SAS), 

 -  respektovat válečné hroby, pomníčky a drobné sakrální stavby v území, 

 - řešit soulad parametrů řešení nové zástavby s původní zástavbou. 

- Chránit přírodně cenné nezastavěné území města a vytvářet územní předpoklady pro další 
rozvoj kultivace krajiny. 

- Při návrhu ploch bydlení, ploch občanského vybavení a dalších ploch s chráněnými prostory 
posoudit jejich vhodnost v území z hlediska možnosti ovlivnění nově navrhovaných ploch 
hlukem v úrovni nad stanovenými hygienickými limity hluku. 

A.5 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

V návrhu ÚP bude prověřeno uspořádání veřejné infrastruktury a jejích požadovaných a 
vyplývajících možností změn. Požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury, jejich 
kapacit a rozmístění na území města budou vycházet z výhledové velikosti města a rozsahu 
rozvojových zastavitelných ploch a ploch přestavby. 

Z hlediska jednotlivých oblastí infrastruktury je třeba uplatnit následující řešení: 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

- Vytvořit územní podmínky ke zlepšení propojení města Raspenava s Frýdlantem 
prostřednictvím návrhu úprav odpovídající silniční sítě, prověřit možné přeložení silnice 
II/290 podél železniční trati mimo zastavěné území. 

- Prověřit trasování silnice III/2904 v prostoru křížení se železniční tratí a křižovatky se silnicí 
II/290. Navrhnout řešení pěší dopravy (chodník) podél této silnice v zastavěném území. 

- Prověřit trasování a potřebu rozšíření parametrů silnice III/2909 S 6,5/60 Raspenava - 
Krásný Les, na S 7,5/60. 

- Vytvořit územní podmínky pro dosažení normové kategorie silnic II. a III. tříd v souladu s 
dokumentem Libereckého kraje - Normová kategorizace krajských silnic II. a III. tříd. 

- Upravit trasy místních a účelových komunikací z hlediska dopravně technických parametrů, 
navrhnout dopravní napojení rozvojových lokalit, zajistit přehledné napojení hlavních 
městských komunikací na základní silniční kostru. Provést návrh kategorizace místních 
obslužných komunikací. Vycházet mimo jiné z pasportu místních komunikací města. 

- Prověřit možnost dopravního propojení trasy silnice III/2904 s místní komunikací Nádražní. 

- Řešit koncepci dopravní infrastruktury ve vztahu k přístupovým komunikacím pro mobilní 
požární techniku. 

- Prověřit, případně navrhnout stabilizovaný systém cest ve volné krajině s ohledem na 
místní podmínky a s cílem zajistit jejich prostupnost pro nemotorovou dopravu (cesty v 
krajině, převážně pro pěší, cyklo, hipo), nerozvíjet komunikace pro motorovou dopravu 
v krajině. 
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- Nové komunikace pro motorovou dopravu mimo zastavěné území na území CHKO JH 
minimalizovat (navrhovat je účelně ve vztahu ke skutečným potřebám v území a se 
zohledněním území chráněné krajinné oblasti). 

- Dopravní infrastrukturu přednostně umisťovat mimo ÚSES. V rámci možností prověřit a 
specifikovat, jaké druhy dopravní infrastruktury lze umístit v prvcích ÚSES.  

- Prověřit možnosti segregace silniční a pěší dopravy. 

- Zpřesnit a stabilizovat dopravní plochy a koridory železničních tratí. 

- Vytvořit podmínky pro zvýšení kapacity parkovacích ploch ve městě. 

- Prověřit síť autobusových zastávek, navrhnout jejich případné doplnění nebo přemístění. 

- Prověřit stávající síť cyklotras, turistických tras a naučných stezek a navrhnout jejich 
případné upřesnění a doplnění. 

- Do textové části zapracovat upozornění na limity hlukové zátěže z provozu dráhy Liberec – 
Frýdlant, Raspenava – Bílý Potok v blízkosti návrhových ploch a zejména silnic III/2904 a 
II/290 a s tím související stavební opatření provedená na náklady stavebníka (podmínečně 
přípustné stavby), příp. další požadavky z hlediska umisťování staveb pro bydlení 
v blízkosti železniční dráhy a silnic II. a III. třídy.  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Vycházet z platných koncepcí řešení jednotlivých systémů technické infrastruktury města. 
Respektovat stávající trasy technické infrastruktury včetně ochranných a bezpečnostních pásem. 
Připustit technickou infrastrukturu jako součást jednotlivých kategorií ploch s rozdílným způsobem 
využití, pro významné stavby vymezit samostatné plochy technické infrastruktury. 

Zásobování vodou 

- Respektovat stávající systém zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu, jakož i 
veškerá vodárenská zařízení. 

- Prověřit možnost rozšíření vodovodní sítě do části města Raspenava – Údolí včetně 
Frýdlantské ulice. Zapracovat záměr rozšíření vodovodu do sídla Peklo včetně zajištění 
ploch pro výstavbu vodojemu a čerpací stanice. 

- Doplnit rozvodné sítě veřejného vodovodu do rozvojových lokalit zástavby. 

Likvidace splaškových vod 

- Do územního plánu zapracovat komplexní systém realizované splaškové kanalizace včetně 
čerpacích stanic. 

- Navrhnout dílčí rozšíření sítě do rozvojových lokalit zástavby. 

- V okrajových lokalitách umožnit individuální likvidaci splaškových vod bez negativních 
dopadů na ŽP. 

Likvidace dešťových vod 

- Při odvádění srážkových vod uplatňovat v maximální míře retenci v území, posoudit 
lokalizaci dešťových zdrží na znečištěné dešťové vody s postupným vypouštěním do 
vodotečí. Pro odvádění srážkových vod využít mimo jiné i staré kanalizační řady. Dořešit 
celkovou koncepci zadržení a zásaku dešťových vod na území města. 

Energetika 

- Navrhnout celkové koncepční řešení energetické struktury města. 

- Posoudit a ověřit kapacity elektrické energie v zastavěných a zastavitelných plochách. 

- Respektovat trasy a objekty stávající elektrické sítě VN a navrhnout rozvody VN pro 
návrhové plochy včetně potřebných trafostanic. 

- Na správním území města prověřit přípustnost a vhodnost umístění plošných nebo 
bodových výroben energie z obnovitelných zdrojů (vodní elektrárny, větrné elektrárny, 
fotovoltaické elektrárny). Na území CHKO Jizerské hory a přírodního parku Peklo 
neumisťovat alternativní zdroje výroby energie, které by mohly narušit krajinný ráz. 
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- Respektovat stávající koncepci a zařízení zásobování města plynem včetně jejich 
ochranných a bezpečnostních pásem a vytvořit podmínky pro rozšíření plynovodní sítě do 
nově navrhovaných lokalit i do stávajících lokalit bez napojení na zemní plyn. 

- Systémy CZT nerozvíjet. 

Spoje, informační systémy 

- Respektovat trasy a objekty stávající telekomunikační sítě a jejich ochranná pásma dle 
platných právních předpisů a vytvářet územní předpoklady pro zlepšení dostupnosti služeb 
spojů a telekomunikací ve vztahu k potřebám území. 

- Konkrétní požadavky nejsou uplatňovány.  

Nakládání s odpady 

- Problematika odpadového hospodářství je ve městě celkem spolehlivě zabezpečena a není 
v ní spatřováno zásadní riziko pro jeho územní rozvoj. 

- Stabilizovat plochy pro umístění sběrného dvora. 

- Prověřit stávající staré ekologické zátěže a komunální skládky, navrhnou rekultivaci jejich 
ploch. 

Občanské vybavení 

- Prověřit vhodnost umístění a stabilizovat nebo navrhnout nové plochy pro zařízení 
občanského vybavení veřejné infrastruktury (např. MŠ, ZŚ, DPS, pošta, zdravotní 
středisko, Hasičský sbor aj.). 

- Koncepčně rozvíjet plochy občanského vybavení-sport. 

- Vytvořit územní podmínky pro doplnění těchto chybějících zařízení zejména v okrajových 
částech města. 

- Rozvíjet cestovní ruch jako jeden z významných zdrojů příjmů s multiplikačním efektem. 

Civilní ochrana 

- Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování stanovuje vyhláška Ministerstva 
vnitra č. 380/2002 Sb. v platném znění. Konkrétní požadavky budou v územním plánu 
řešeny na základě stanovisek HZS Libereckého kraje a KHS Libereckého kraje. 

- Zohlednit zóny havarijního plánování areálu STV Group a.s. Hajniště pod Smrkem 
zasahující na správní území města Raspenava. 

Protipovodňová opatření 

- V územním plánu navrhnout protipovodňová opatření a zohlednit následující požadavky: 

nepřipouštět nevhodné využívání území v údolních nivách vodních toků, 

přehodnotit v ÚPO vymezené rozvojové plochy v záplavovém území, 

zajišťovat prostupnost podél vodních toků, nepovolovat nevhodné činnosti a úpravy, 
navrhnout revitalizaci problémových úseků vodních toků, 

územními opatřeními eliminovat rizika záplav v zastavěném území. 

- Vytvářet územní podmínky pro stavby protipovodňové ochrany. 

- Územně chránit plochy pro retenční nádrže, která zachytí přívalový dešťový přítok z 
okolních svahů, případně vytipovat plochy pro další nádrže. 

Veřejná prostranství 

- Stabilizovat veřejná prostranství ve městě s prioritou vytvoření společenského parteru. 

- Návrhem úpravy dopravního řešení dosáhnout snížení dopravního zatížení veřejných 
prostranství v centrální části města. 

- Navrhnout regeneraci a doplnění parkových úprav s koncepcí vzájemného spojení nebo 
propojení. 
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A.6. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení 
a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona  

V rámci koncepce uspořádání krajiny prověřit plošné a prostorové uspořádání nezastavěného území 
a návrh možných změn s ohledem na ochranu přírodních a krajinářských hodnot a limitů využití 
území, včetně prověření ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

V návrhu ÚP bude řešeno: 

- Při návrhu územního rozvoje města a vymezení ploch s rozdílným způsobem využití se v 
rámci koncepce uspořádání krajiny požaduje: 

respektovat přírodně cenná nezastavěná území a vytvářet územní předpoklady pro další 
rozvoj kultivace krajiny ve vztahu ke zvláště chráněným územím přírody (CHKO Jizerské 
hory), 

vymezit koncepci uspořádání krajiny s řešením její prostupnosti v souladu s ÚSES, 

respektovat uplatnění plynulého přechodu zastavěných ploch do okolní krajiny, 

nové prvky dopravní a technické infrastruktury umisťovat do volné krajiny s ohledem na 
krajinný ráz a prostupnost krajiny, 

v prostorových regulativech stanovit základní podmínky ochrany krajinného rázu. 

- Zvýšenou pozornost věnovat ochraně krajinného rázu v souladu s požadavky zákona. 
Respektovat základní cíle ochrany krajinného rázu stanovené pro oblasti krajinného rázu 
Frýdlantsko (POKR Novoměstsko, Frýdlantsko) a Jizerské hory (POKR Severní svahy). 
Respektovat hlavní krajinné dominanty. 

- Zajistit prostupnost krajiny nejen pro obyvatele a návštěvníky, ale i pro migraci zvěře. 
Respektovat migrační koridor pro velké savce č. 900 trasovaný v jižní lesnaté části 
správního území města. 

- Při návrhu územního rozvoje obce, respektovat zásady stanovené zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a zohlednit ochranu 
přírodních hodnot. Jedná se zejména o hodnoty prostředí, které nejsou významně změněny 
a dotčeny urbanizací: 

vyhlášená zvláště chráněná území přírody - Chráněná krajinná oblast Jizerské hory, včetně 
zón odstupňované ochrany přírody, 

Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny, vč. ochranného pásma, 

lokality NATURA 2000 - EVL Jizerskohorské bučiny, 

Ptačí oblast Jizerské hory, 

CHOPAV Jizerské hory, 

přírodní rezervace Vápenný vrch, přírodní památka Hadí kopec, 

přírodní park Peklo, 

památné stromy. 

- V rámci zpracování územního plánu revidovat ÚSES včetně upřesnění prvků NR a R 
ÚSES, přitom vycházet ze zpracovaných dokumentací a podkladů (ZÚR LK, KOPK LK, 
ÚAP ORP Frýdlant aj.). Bude koordinováno vymezení prvků ÚSES s ostatními zájmy 
v území, stanoveny vhodné regulativy pro plochy s překryvnou funkcí ÚSES a 
koordinována návaznost prvků na území okolních obcí, budou prověřeny a příp. navrženy 
úpravy ÚSES s ohledem na pozemkové, příp. povodňové úpravy a rozvojové lokality. 
ÚSES upřesnit dle stavu katastru nemovitostí, dle jednotek prostorového rozdělení lesa a 
stanovištních podmínek v terénu. 

- Při návrhu rozvojových ploch respektovat VKP a to nejen registrované, ale zejména VKP 
vyplývající ze zákona dle § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. 
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- Věnovat pozornost vzrostlé zeleni na nelesní půdě, zejména historickým alejím podél silnic 
a doprovodné zeleni podél vodních toků. 

- Vyhodnotit systém sídelní zeleně a v případě, bude-li to účelné, vymezit tyto plochy jako 
samostatnou kategorii ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném území nebo 
v kontaktu s ním. 

- Navrhovat zvyšování zastoupení přírodních složek v narušených územních částech (SEZ), 
obecně dbát na zachování přírodních a přírodě blízkých biotopů. 

- Řešením ÚP zabezpečit ochranu vodních ploch a vodních toků v souladu se zákonem 
č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění. 

- Posoudit možnosti vytvoření retenčních podmínek v území a možnosti eliminace 
srážkových přívalových vod v krajině. 

- Respektovat ochranné pásmo I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů - přírodní minerální 
vody. 

- Při navrhování rozvojových lokalit ÚP bude postupováno podle § 4 a 5 zákona č. 334/1992 
Sb. o ochraně ZPF v platném znění. Při územně plánovací činnosti bude minimalizován 
dopad na zemědělské půdy s nadprůměrnou produkční schopností, které dle vyhlášky MŽP 
č. 48/2011 byly zařazeny do I. a II. třídy ochrany. Při řešení urbanistické koncepce budou 
vyloučeny drobné zbytkové a nepřístupné zemědělské plochy. 

- Bude zohledněno společné metodické doporučení MMR a MŽP Vyhodnocování 
předpokládaných důsledků navrhovaných řešení na ZPF v územním plánu. 

- Prověřit existenci meliorovaných ploch a zvážit jejich ochranu. 

- Při řešení rozvoje obce chápat lesy jako nedílnou složku životního prostředí a základní 
složku přírodního prostředí se všemi nezbytnými funkcemi lesních ekosystémů nutných pro 
vyvážené fungování krajiny, které mohou plnohodnotně splňovat pouze přírodě blízké lesní 
ekosystémy v dobrém zdravotním stavu a  dostatečné rozloze. 

- Řešením územního plánu by mělo dojít k minimalizaci záboru PUPFL a jinému dotčení 
trvalých lesních porostů. Při navrhování rozvojových lokalit územního plánu postupovat v 
souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, případné zábory 
PUPFL budou kvantifikovány. Opodstatněnost případných záborů PUPFL musí být 
prokázána dle platných legislativních předpisů. Navrhnout alternativní řešení. Pokud není 
možné alternativní řešení, je nutné popsat důvody této skutečnosti. 

- Stanovit omezení využívání částí zastavěných, zastavitelných ploch a ploch přestavby 
bezprostředně navazujících na lesní pozemky ve vzdálenosti do 25 m od okraje lesa tak, 
aby byl minimalizován vliv výstavby na funkčnost a úpravy lesních porostů. 

B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit 

Prověřit vymezení ploch a koridorů územních rezerv v souvislostech s řešením ÚP zejména s 
úpravami stávající silniční sítě. 

Požadavek na územní rezervy může také vyplynout z požadavku dotčeného orgánu nebo 
požadavku obce jako výhledový záměr, případně jako záměr oprávněných investorů - bude 
prověřeno zpracovatelem v rámci zpracování územního plánu. 

C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

Součástí návrhu ÚP bude výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. V textové části 
ÚP bude provedeno jmenovité vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a ploch pro asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

V textové části ÚP bude v případě potřeby provedeno i jmenovité vymezení dalších veřejně 
prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 
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Rozsah vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch pro asanace, 
pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo pro která lze uplatnit předkupní právo – 
bude konzultován v rámci prací na tvorbě ÚP s určeným zastupitelem města Raspenava. 

D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

V průběhu prací na tvorbě ÚP může být zjištěna potřeba vymezení ploch a koridorů, ve kterých 
bude rozhodování o změnách jejich využití podmíněno vydáním regulačního plánu nebo 
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.  

U územních studií bude stanovena přiměřená lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem 
a vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti. 

E. Požadavky na zpracování variant řešení 

V ÚP Raspenava se nepředpokládá potřeba variantního řešení návrhu ÚP, požadavek na 
zpracování variant se nestanovuje. 

F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 

jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Uspořádání obsahu návrhu územního plánu a uspořádání obsahu jeho odůvodnění bude 
respektovat přílohu č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., v platném znění. Návrh ÚP bude předán v listinné 
podobě pro společné jednání a veřejné projednání ve 2 kompletních paré, ÚP pro vydání ve 4 
komplet. vyhotoveních a vždy v 1 vyhotovení v digitální podobě na nosiči dat (formát .doc, pdf). 

ÚP Raspenava bude obsahovat: 

- Textová část 

opatření obecné povahy – část výroková (návrh) a část odůvodnění 

- Grafická část 

výroková část: 

- výkres základního členění území obsahující vyznačení hranic, zastavěného území, 
zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, 
ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, 
zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu, 

- hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití, zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, dále koncepci 
uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci dopravní 
infrastruktury, plochy a koridory pro územní rezervy, 

- výkres koncepce technické infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro technickou 
infrastrukturu, 

- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 

- dle potřeby je možno zpracovat schémata. 

část odůvodnění: 

- koordinační výkres, 

- výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, 

- výkres předpokládaných záborů půdního fondu, 

- dle potřeby schémata. 

Grafické části ÚP Raspenava budou zpracovány v měřítku 1:5000 vyjma výkresu širších vztahů, 
který bude zpracován v měřítku výkresu ploch a koridorů zásad územního rozvoje LK. Výkresy 
budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. 
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G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území 

Podle dostupných podkladů lze předpokládat vyloučení vlivu na vyhlášené ptačí oblasti a evropsky 
významné lokality (Natura 2000). Předpokládané rozvojové plochy nezasahují do ploch vyhlášené 
Ptačí oblasti Jizerské hory a evropsky významné lokality Jizerskohorské bučiny, ani je podle 
předpokladu neovlivní. 

V rámci zpracování ZÚR LK bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů ZÚR LK na udržitelný rozvoj území. 
Mimo jiné byly posouzeny koridory D27 pro optimalizaci železniční trati Liberec – Frýdlant (vliv může 
být maximálně mírný), D42 Nová Hřebenovka (malá pravděpodobnost vlivů), P18 Smědá - 
protipovodňová opatření (bez vlivu). 

Vyhodnocení vlivů ÚP Raspenava na udržitelný rozvoj území se nepožaduje. Na základě posouzení 
dokumentace návrhu ÚP Raspenava, jeho projednání a všech doložených skutečností, konstatoval 
Krajský úřad, jako příslušný správní úřad k posuzování vlivů na ŽP ve smyslu § 10i odst. 3) zákona, 
že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat ÚP Raspenava podle § 10i zákona. 
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