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M�STO FRÝDLANT 
 

OBECN� ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA �. 35/3/2005       
O ZÁVAZNÉ �ÁSTI ZM�NY �. 2A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU 

FRÝDLANT  
 
Rada m�sta Frýdlant vydává podle § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona �. 128/2000 Sb. o 
obcích ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a podle § 29 odst. 3) zákona �. 50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním �ádu ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen stavební zákon), tuto obecn� 
závaznou vyhlášku : 

�ÁST  I 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
�lánek 1 : Ú�el vyhlášky 

 
Vyhláška vyhlašuje závazné �ásti Zm�ny �. 2a ÚPNSÚ Frýdlant - funk�ní a prostorové uspo�ádání 
území �ešené touto zm�nou a podmínky jeho zastavitelnosti. Zm�na �. 2a ÚPNSÚ Frýdlant byla 
schválena zastupitelstvem m�sta Frýdlant dne 23. �ervna 2005 usnesením �. 172/05  v souladu se §  
84, odst. 2,  písm. b) zákona �. 128/2000 Sb. o obcích a podle § 26 odst. 2 stavebního zákona.  

Práva a povinnosti vyhlášené obecn�  závaznou vyhláškou  m�sta  �. 16/2/1998  ze  dne  4. února 
1998 o závazných �ástech ÚPNSÚ Frýdlant a vyhláškou �. 27/1/2003 o závazných �ástech Zm�ny �.1 
ÚPNSÚ Frýdlant nejsou touto vyhláškou dot�ena.  
 

 
�lánek 2 :  Územní rozsah platnosti 

Tato vyhláška platí pro správní území m�sta Frýdlant. Dle katastrální struktury se jedná o katastrální 
území Frýdlant a Albrechtice u Frýdlantu.  

Vyhláška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby p�i veškerých �innostech 
týkajících se provád�ní staveb, nebo jejich zm�n, p�i údržb�, užívání a odstra�ování staveb.  
 
 

�ÁST  II 
ZÁVAZNÉ REGULATIVY  

 
�lánek 3 :   

Urbanistická struktura, funk�ní uspo�ádání, architektonicko kompozi�ní a stavební regulativy 
 

Zm�na �. 2a ÚPNSÚ Frýdlant zahrnuje : 

a) lokality �. 2.1 (pr�myslová enkláva u �OV), �. 2.2 (V�trov – obchodní plochy), �. 2.3 
(Frýdlant P�edm�stí - bydlení) a �. 2.4 (Frýdlant  u koupališt� – sportovišt�) �ešící 
p�evedení rezervních ploch do funk�ních ploch návrhových  

b) lokality 2.6a – 2.6.e, zm�na struktury vybraných ploch pro bydlení  

 

 
 
 



 - 2 -  

 
Zm�na �. 2a ÚPNSÚ Frýdlant respektuje základní urbanistické prvky. Území je zachováno jak 
z hledisek prostorových, tak funk�ních. Nedochází k zásah�m do m�stské památkové zóny ani do 
ochranného pásma národní kulturní památky zámku Frýdlant 

 
Regulativy vyjád�ené v závazné �ásti ÚPNSÚ Frýdlant a vyhlášené obecn� závaznou vyhláškou �. 
16/2/1998 z�stávají v platnosti i pro zm�nu �. 2a ÚPNSÚ Frýdlant v rozsahu lokalit �. 2.1 – 2.3 a 
2.6a – 2.6e. Regula�ní popis cílové funkce je vymezen (vyjád�en) u každé �ešené lokality. 
 
Pro lokalitu 2.4. (Frýdlant u koupališt� – sportovišt�) se vyhlašuje závazný regulativ 29 „Sportovní 
za�ízení, areály“ : 
Charakteristika : Krytá a otev�ená trvalá sportovišt�, rekrea�ní objekty, p�ípadné jejich kombinace 
vytvá�ející areály, v�etn� dopl�ujícího vybavení, školské sportovní za�ízení.   
Funk�ní využití : 
P�ípustné : 
Krytá  a otev�ená trvalá sportovní a rekrea�ní za�ízení  
Služební trvalé bydlení a ubytování 
Dopl�ující ubytovací a stravovací služby 
Ostatní dopl�ující (servisní a technické služby sloužící pot�eb� funk�ního využití) 
Odstavná místa a garáže sloužící pot�eb� funk�ního využití 
Dopl�ující a izola�ní zele� 
Podmíne�n� p�ípustné: 
Zm�nové zám�ry, ob�asn� m�nící �i omezující funk�ní využití 

 
�lánek 4 : Uspo�ádání dopravy, uspo�ádání a limity technického vybavení 

 
M�sto Frýdlant má založeny hlavní inženýrské systémy, tyto základní inženýrské systémy nejsou 
Zm�nou �. 2a dot�eny.  
Díl�í prvky dopravního a technického �ešení jsou vyjád�eny samostatn� u jednotlivých lokalit Zm�ny 
�. 2a. 
   

�lánek 5 : Ochrana p�írody, krajiny a územní systém ekologické stability 
 
Kategorie zvlášt� chrán�ných území – CHKO Jizerské hory, NPR Špi�ák a PR K�ížový vrch – 
hranice a podmínky ochrany se nem�ní. 

Územní systém ekologické stability upravené Zm�nou �. 1 ÚPNSÚ nejsou Zm�nou �. 2a ÚPNSÚ 
dot�eny.  

Zábory ZPF jsou vyhodnoceny souhrnnou tabulkou dle jednotlivých lokalit �ešených Zm�nou �. 2a 
ÚPNSÚ. Souhrnné údaje zahrnují zábory rezervních ploch p�evedených do ploch návrhových. 
 
 

�ÁST  III 
PLOCHY PRO VE�EJN� PROSP�ŠNÉ STAVBY 

 
�lánek 6 :  Ve�ejn� prosp�šné stavby 

 
Sou�ástí Zm�ny �. 2a ÚPNSÚ Frýdlant nejsou �ešeny ve�ejn� prosp�šné staveb a zm�nou nejsou 
dot�eny ve�ejn� prosp�šné stavby uvedené ve vyhlášce 16/2/98 a vyhlášce 27/1/2003  
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�ÁST  IV  
ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ 

 
�lánek 7 : Lh�ty  aktualizace ÚPNSÚ, zm�ny 

 
1. Odbor stavebního ú�adu a životního prost�edí M�stského ú�adu Frýdlant, který po�izuje územn� 
plánovací dokumentaci, p�edloží v každém druhém roce (v 1. �tvrtletí) všechny podn�ty k po�ízení 
zm�n územního plánu, uplatn�né za p�edchozí období, k projednání v zastupitelstvu m�sta a 
k rozhodnutí o schválení po�ízení zm�ny územního plánu.  
 
2. Ustanovením p�edchozího odstavce není dot�eno právo zastupitelstva m�sta, mimo rámec režimu, 
schválit po�ízení zm�ny územního plánu v p�ípadech, které se dotýkají zájmu m�sta.  
 
3.  Lh�ta aktualizace se p�edpokládá po �ty�ech letech.  
 
 

�lánek 8 : Uložení a p�edání schváleného územního plánu 
 
Územní plán sídelního útvaru Frýdlant v�etn� Zm�n �. 1 a �. 2a je uložen na M�stském ú�ad� ve 
Frýdlant�, odboru stavebního ú�adu a životního prost�edí a na Krajském ú�ad� Libereckého kraje, 
odboru územního plánování a stavebního �ádu. 
 

�lánek 9 : Ostatní ujednání 
 
Regulativy obecn� závazné vyhlášky o závazných �ástech územního ÚPNSÚ Frýdlant jsou 
k nahlédnutí na M�stském ú�ad� Frýdlant, odboru stavebního ú�adu a životního prost�edí.  

 
�lánek 10 :  Ú�innost vyhlášky 

 
Tato vyhláška nabývá ú�innosti dnem 3. srpna 2005     
 
 
 
Ve Frýdlant� dne 19. �ervence 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ------------------------------      --------------------------------- 
  Jind�ich Wurm                Jaroslav Van�ura 
        starosta                     místostarosta 

  
 
 
 
        Vyv�šeno:                                                                                               Sejmuto: 
 


