
MĚSTO FRÝDLANT 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA   č. 27/1/2003       
                  

O ZÁVAZNÉ ČÁSTI  1. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU FRÝDLANT  
 
 
Zastupitelstvo města Frýdlant vydává podle § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění a podle § 29 odst. 3) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
v platném znění (dále jen stavební zákon),  tuto obecně závaznou vyhlášku : 
 

ČÁST  I 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
Článek 1 : Účel vyhlášky 

 
1. Vyhláška vyhlašuje závazné části změny č. 1 ÚPNSÚ Frýdlant, schválné zastupitelstvem města 
Frýdlant dne 19. června 2003 podle §  84, odst. 2,  písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a podle § 
26 odst. 2 stavebního zákona : 
 

a) Funkční a prostorové uspořádání území řešené změnou č. 1 ÚPNSÚ Frýdlant a podmínky 
jeho zastavitelnosti s tím, že závazné části nedotčené změnou č. 1 se nemění. 

b) Aktualizaci místního územního systému ekologické stability. 
c) Doplnění vymezených ploch pro veřejně prospěšné stavby.  

 
2. Vydání této vyhlášky bylo schváleno usnesením č. 21/03 zastupitelstva města Frýdlant dne 19. 
června 2003.  
 
3.  Práva a povinnosti vyhlášené obecně  závaznou vyhláškou  městské rady  č. 16/2/1998  ze  dne  4. 
února 1998 o závazných částech ÚPNSÚ Frýdlant nejsou touto vyhláškou dotčena.  

 
Článek 2 :  Územní rozsah platnosti 

 
Tato vyhláška platí pro správní území města Frýdlant. Dle katastrální struktury se jedná o katastrální 
území Frýdlant a Albrechtice.  

 
Vyhláška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při veškerých činnostech 
týkajících se provádění staveb, nebo jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb.  
 
 

ČÁST  II 
ZÁVAZNÉ REGULATIVY  

 
Článek 3 :   

Urbanistická struktura, funkční uspořádání, architektonicko kompoziční a stavební regulativy 
 

Změna č. 1 ÚPNSÚ Frýdlant respektuje základní urbanistické prvky. Území je zachováno jak 
z hledisek prostorových, tak funkčních. Nedochází k zásahům do městské památkové zóny a  
minimálním zásahům do ochranného pásma národní kulturní památky zámku Frýdlant.  
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Regulativy vyjádřené v závazné části ÚPNSÚ Frýdlant a vyhlášené veřejnou vyhláškou č. 16/2/1998 
zůstávají v platnosti i pro změnu č. 1. Pro lokality 1.1 – 1.40 řešené změnou č. 1  platí regulační popis 
cílové funkce, který je vyjádřen u každé řešené lokality. 

 
Článek 4 : Uspořádání dopravy, uspořádání a limity technického vybavení 

 
Město Frýdlant má založeny hlavní inženýrské systémy, tyto základní inženýrské systémy nejsou 
změnou č. 1 dotčeny.  
Dílčí prvky dopravního a technického řešení jsou vyjádřeny samostatně u jednotlivých lokalit změny 
č. 1. 
U všech liniových jevů a prvků inženýrských sítí platí ochranná a bezpečnostní pásma podle 
příslušných předpisů.  
   

Článek 5 : Ochrana přírody, krajiny a územní systém ekologické stability 
 
Kategorie zvláště chráněných území – CHKO Jizerské hory, NPR Špičák a PR Křížový vrch – 
hranice a podmínky ochrany se nemění. 
 
Územní systém ekologické stability vedený ve výkrese č. 2, 3 ÚPNSÚ je aktualizován změnou č. 1 
z podkladu „ÚSES Frýdlantsko – Novoměstsko“. Dílčí korekce ÚSES provedena v lokalitách 1.8, 
1.16, 1.37, 1.12 změny č. 1 ÚPNSÚ. 
 
Zábory ZPF jsou vyhodnoceny souhrnnou tabulkou dle jednotlivých lokalit řešených změnou č. 1 
ÚPNSÚ. Souhrnné údaje zahrnují zábory rezervních ploch převedených do ploch návrhových. 
 

ČÁST  III 
PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

 
Článek 6 :  Veřejně prospěšné stavby 

 
Seznam veřejně prospěšných staveb uvedených ve vyhlášce 16/2/98 se doplňuje o tyto stavby : 
 
Lokalita 1.25  - změna rezervní plochy R 17 do návrhového období,  kategorie 25 – veřejné vybavení 
se záměrem vybudování parkoviště pro návštěvníky zámku a informační centrum 
 
Lokalita 1.10 - prodloužení ulice Karoliny Světlé severně tak, aby bylo možné dopravně napojit 
nové obytné plochy  při zachování dopravní přístupnosti stávajícího kynologického areálu 
 
Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků, nebo 
staveb, dle § 108 odst. 2, písmeno a) stavebního zákona, pokud řešení majetkoprávních vztahů 
nebude možné dosáhnout dohodou. 
 

ČÁST  IV  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Článek 7 : Lhůty  aktualizace ÚPNSÚ, změny 

 
1. Orgán územního plánování města Frýdlant, který pořizuje územně plánovací dokumentaci, 
předloží v každém druhém roce (v 1. čtvrtletí) všechny podněty k pořízení změn územního plánu, 
uplatněné za předchozí období, k projednání v zastupitelstvu města a k rozhodnutí o schválení 
pořízení změny územního plánu.  
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2. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno právo zastupitelstva města, mimo rámec režimu, 
schválit pořízení změny územního plánu v případech, které se dotýkají zájmu města.  
 
3.  Lhůta aktualizace se předpokládá po čtyřech letech.  
 
4. V  případě, že vlivem změn ztratí dokumentace dostatečnou přehlednost, zajistí pořizovatel 
vyhotovení nového hlavního výkresu ÚPNSÚ se zachycením právního stavu k určenému datu.  
 

Článek 8 : Uložení a předání schváleného územního plánu 
 
Územní plán sídelního útvaru Frýdlant včetně změny č. 1 je uložen na Městském úřadě ve Frýdlantě, 
odboru stavebního úřadu a životního prostředí a na Krajském úřadě Libereckého kraje, odboru 
územního plánování a stavebního řádu. 
 

Článek 9 : Ostatní ujednání 
 
Regulativy obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního ÚPNSÚ Frýdlant jsou 
k nahlédnutí na Městském úřadě Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.  

 
Článek 10 :  Účinnost vyhlášky 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. Den vyhlášení je 
první den jejího vyvěšení na úřední desce. 
 
 
 
 
Ve Frýdlantě dne  23. září 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 ---------------------------- ---------------------------------- 
 Jindřich Wurm, v. r. Jaroslav Vančura, v. r. 
 starosta zástupce starosty 


