
MĚSTO FRÝDLANT 
16/2/1998 

KTEROU SE VYHLAŠUJÍ ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 
SÍDELNÍHO ÚTVARU FRÝDLANT 

 
Městská rada se usnesla dne 4.února.1998 vydat podle § 24 odst.1 a  § 45  písm. l 
zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle 
§ 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku : 

Č Á S T    I 

Ú V O D N Í   U S T A N O V E N Í 

Článek 1 : Účel vyhlášky 

1. Vyhláška vyhlašuje závazné části územního plánu sídelního útvaru města 
Frýdlant schváleného městským zastupitelstvem Frýdlantu dne 29. ledna 1998  
a  vymezuje  veřejně  prospěšné  stavby . 

2. Ostatní části územního plánu jsou směrné. 

Článek  2 : Rozsah platnosti, struktura 

1. Tato  vyhláška   platí   pro  správní  území  města Frýdlant. Správní území 
města se skládá z částí: Frýdlant, Větrov, Údolí, Albrechtice. Z hlediska 
katastrální struktury se jedná o dvě katastrální území  Frýdlant a Albrechtice. 

2. Nedílnou součástí vyhlášky jsou Závazné regulativy a grafické přílohy návrhu 
ÚPSÚ, na něž jsou odvolávky v příslušných článcích vyhlášky. 

3. Časovým rozhraním mezi návrhovým a výhledovým obdobím je rok 2010. 

Článek 3 : Vymezení pojmů 

1. Území  Frýdlantu je z hlediska vyjádření limitů a regulativů rozčleněno na: 

 - Urbanizované území   

 - Neurbanizované území - krajina 

 Hranice mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím je vyjádřena na 
výkresech č. 3, 3a 

2. V urbanizovaném území jsou plochy zastavitelné, omezeně zastavitelné a 
nezastavitelné. Pouze umístění pozemku v urbanizovaném území není 
postačující k možnosti umístění stavby. Krajina s výjimkou formulovaných 
návrhů , rezerv a liniových inženýrských staveb je nezastavitelná. 

3. Formulace užívané v územním plánu - dnešní, současný, stávající - znamenají, 
není-li zpřesněno jinak, ke  dni schválení územního plánu. 
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Článek 4 : Základní rozvojové cíle 
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1. V  následujícím období se město bude rozvíjet ve všech důležitých oblastech s 
důrazem na zaměstnanost, na ekonomickou prosperitu. Předpokládá se 
dlouhodobě vyrovnaný počet obyvatel se snahou o mírný nárůst. 

2. Důležitá je proporcionalita, kdy hmotný rozvoj existuje ve vzájemně se 
podporujícím vztahu se vzrůstem kulturním a vzdělanostním. Z tohoto 
hlediska je významná stabilizace a zvýšení podílu kvalifikovaného a aktivního 
obyvatelstva. 

3. Město Frýdlant bude podporovat, aktivně se účastnit a iniciovat veškeré 
záměry a projekty, směřující k otvírání hranic, ke komunikaci mezi občany a 
jejich komunitami. 

4. Podnikatelské aktivity budou podporovány v maximálně možném rejstříku. 
Zvláštní pozornost bude věnována oblastem služeb, cestovního ruchu a 
turistiky. Nově zřizované provozy nesmějí snižovat parametry pro obytnou 
pohodu a zhoršovat životní prostředí a ekologickou stabilitu území. 

5.  Důležité je obnovování a udržení urbanistické a krajinné struktury, svérázu a 
půvabu města a jeho území. Všechny změnové záměry budou posuzovány 
kromě obecně platných předpisů i z těchto hledisek. 

6. Místní komunita Frýdlantu si je vědoma existence Chráněné krajinné oblasti 
Jizerské hory  a to jak z hlediska samotných přírodních a kulturně historických 
daností, tak po stránce péče a ochrany území ve vyvážené spolupráci místních 
obyvatel a pracovníků pověřených státních orgánů. 

 

Č Á S T    I I 

Z Á V A Z N É  R E G U L A T I V Y  R O Z V O J E 

Článek 5 

Urbanistická struktura 

1. Základní urbanizovaný celek je vlastní městské území Frýdlantu se souvisle 
napojeným prostorem Větrova. V prostorově oddělené formě jsou situovány 
části Albrechtice a Údolí. Kromě vyjmenovaných částí jsou ve správním 
území menší skupiny a izolované objekty. 

2. Urbanistická struktura Frýdlantu má městský charakter, další sídelní části jsou 
utvářeny venkovskou zástavbou různé situační koncepce a plošné hustoty.  

3. Zástavbový charakter území nebude měněn. V rámci rozvoje budou jednotlivé 
části hlavně doplňovány a arondovány. 

Článek 6 : Funkční uspořádání 

1. Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jejich 
užívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich 
změn a změn v jejich využívání. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu 
vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto území umístěny nebo 
povoleny. Funkční využití ploch je vymezeno ve výkresové příloze č. 3 
a v Závazných regulativech. 
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Článek 7 : Architektonicko komposiční a stavební regulativy 

 2 



1. Základní architektonicko komposiční skladba je dána původním charakterem 
stavby a krajiny. 

2. Územní  plán  je  základní  podklad  -  možnost  zástavby , či  dalších  opatření  
bude  podložena  podrobnějším  elaborátem  např.  zastavovací  studií , která  
bude  vyjadřovat  názor  na  širší  okolí  a  souvislosti  daného  záměru  a  
bude  přesněji  specifikovat  jeho  lokalizaci  a  detailní  řešení . 

3. Ve Frýdlantě byly ustaveny a platí: 

 Městská památková zóna stanovená podle Vyhlášky č. 476 Sb. Ministerstva 
  kultury České republiky ze dne 10.9.1992. 

 Památkové ochranné pásmo státního hradu a zámku Frýdlant, zřízené  
 rozhodnutím odboru kultury Okresního národního výboru v Liberci ze                    

           dne  1.7.1977. 

4. Územní plán obsahuje kategorii Památkově chráněné objekty a prvky. U této 
kategorie staveb je nutno při jakýchkoli úpravách řídit se obecnými předpisy. 

5.  Kromě předešlého je zavedena kategorie architektonicky zajímavé objekty. 
(Výkres č. 3, kategorie č. 8) a kategorie sakrální, pietní /pam. ochrana (Výkres 
č. 3, kategorie č. 9). 

6. V souvislosti s předešlými odst. č. 3, 4 a při schvalování komposičně a 
krajinně významných záměrů, mohou obecní a státní orgány žádat 
nadstandardní podklady, postupy a informace, jako jsou například: 

 méně obvyklé dokumentační prvky, jako např. axonometrie a perspektivy 

 barevná řešení průčelí 

 zákresy do fotografií 

 počítačová vizualizace 

 pracovní model řešení 

 vypracování speciálních průzkumů, posudků a dobrozdání, provedení 
konzultací 

 u zvlášť významných záměrů architektonickou soutěž 

7. Na katastrálním území města se nepřipouští výstavba nových rekreačních 
chat. 

8.      Na  území města je nežádoucí výstavba jednotlivých samostatných garáží u 
stávajících rekreačních chalup a chat. 

9. Nově navrhované rodinné domy musí mít garáž vestavěnou do hlavního 
objektu nebo v rámci architektonického záměru zakomponovanou do celkové 
struktury. 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 - 

 3 



Článek 8 : Uspořádání dopravy 

1. Hlavní komunikací v území je státní silnice I/35. Její soudobý prostup městem 
vykazuje mnohé závady. Výhledově bude přeložena do trasy tak zvaného 
velkého obchvatu.  

 Trasa I/35 zůstává  v návrhovém období - Liberecká, Žitavská, Nádražní i 
Komenského        současně (jednosměrná doprava), stáv. most přes Smědou, 
prostup Hejnická -      Fűgnerova. 

 V trase podél Zimního stadionu, jižně od lesíka Střelnice až k velkému 
obchvatu  se  navrhuje  územní rezerva včetně křížení při železnici (podjezd, 
napojení k Nádražní ulici ) 

2. V západní části města bude realizována propojovací tětiva silnice III/03511 
mezi Libereckou a Žitavskou ul. pro posílení východozápadního směru Nové 
Město - Kunratice. 

3. Území pod zámkem bude uvolněno předpokládanou výhledovou přeložkou 
II/290 přes Smědou a železnici. V prostoru Hágu zůstane tato silnice ve své 
současné trase. 

4.  Postupně, v závislosti na realizaci nové výstavby, bude rozšiřována i síť 
místních obslužných komunikací. 

5. V historické nové zástavbě města budou ve vhodných lokalitách zřizovány 
zklidněné komunikace preferující pěší provoz před automobilovým. 

6. Veřejné parkování vozidel se musí uskutečňovat pouze na vyznačených 
parkovištích a parkovacích stáních. Podnikatelské subjekty musí zajistit 
parkování vlastních vozidel i vozidel klientů pouze na vlastních pozemcích. 
Limity na krytí potřeb dopravy v klidu jsou pro podnikatelské subjekty 
stanoveny platnými ustanoveními ČSN 736110 na stupeň automobilizace 1:3. 

Článek 9 

Uspořádání a limity technického vybavení 

1. Zásobování pitnou vodou 

 a) I nadále budou provozovány všechny dosavadní zdroje.  

 b) Předpokládá se zprovoznění a využití vrtů HF9, HF 10, HF11. 

 c) Pro posílení akumulace bude vybudován vodojem u Rozhledny. 

 d) Veškeré subjekty jsou povinny na území obce dodržovat podmínky 
rozhodnutí vodohospodářských orgánů a vyhlášení pásem hygienické 
ochrany vodních zdrojů a ostatní legislativní podmínky pro hospodaření s 
vodami. 

 e) Vodovodní síť bude postupně rekonstruována s parametry zaručujícími 
využití i pro požární účely. 
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2. Likvidace odpadních vod 
 4 



 a) Základním prvkem systému likvidace odpadů vod je nově vybudovaná 
čistírna odpadních vod. 

 b) Stávající kanalizační síť bude postupně rekonstruována a rozšiřována. 

 c) Část Hág bude mít samostatný kanalizační systém s vlastní čistírnou 
odpadních vod. 

3. Povrchové vody  

 a) Veškeré stavební a terénní úpravy, jakož i jiné využívání pozemků nesmí 
zhoršit odtokové poměry povrchových vod a ohrozit jejich kvalitu. 

 b) Stoletou vodou Smědé a Řasnice je ohrožen historický střed města - při 
změnových záměrech je nutné tento faktor respektovat. 

 c) Podél toků bude respektován 6m volný pruh pro potřebu správy a 
údržby. 

 d V prostoru jižně a východně od Větrova budou akceptovány navržené 
nádrže (CHKO JH). 

4. Teplo, vytápění objektů 

 a) Hlavním mediem pro vytápění bude nadále zemní plyn. 

 b) Vytápění novostaveb a rekonstruovaných objektů nesmí být 
koncipováno na využití tuhých paliv, vyjma ekologických způsobů 
spalování dřevní hmoty. Stávající tepelné zdroje s výkonem 50 kW a 
vyšším, musí být přebudovány na spalování ušlechtilých paliv. 

5. Zásobování elektrickou energií 

 a) Při rekonstrukcích distribuční nn sítě bude sledována možnost 
kabelizace této sítě. 

 b) Změny a doplnění vn sítě budou umožněny v lokalitách nové výstavby a 
to jednak s ohledem na lepší využití zástavby územní a dále pro rozšíření a 
vybudování nových trafostanic.  

6. Zásobováním zemním plynem 

 Ve Frýdlantě bude postupně dokončena středotlaká síť plynovodů. 

Článek 10 : Ochrana přírody, krajiny a územní systémy ekologické 
stability 

1. Část řešeného území  náleží do kategorie zvláště chráněných území -  
Chráněná krajinná oblast Jizerské hory, NPR Špičák, PR Křížový vrch. 

2. Systém ekologické stability a významné krajinné prvky jsou uvedeny ve 
výkresech č. 2, 3 a jejich textovém doprovodu. 

3. Plochy  vymezené  pro  plnění  funkcí  územního  systému  ekologické  
stability  lze  využívat  jen  v souladu  s příslušným  projektem  nebo  
generelem  ÚSES. Případné  změny  kultur , pozemkové  úpravy  a  jiné  
zásahy  ve  vymezených  prvcích  nebo  v jejich  blízkosti , jimiž  by  mohlo  
dojít  ke  změně  vodního  režimu  nebo  ke  snížení  ekologické  stability  
vymezených  prvků  ÚSES , lze  provádět  jen  s předchozím  souhlasem  
příslušného  orgánu  ochrany  přírody. 
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4. Pro hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa platí schválený 
LHP. 

5. Zemědělskou půdu je nutno průběžně obhospodařovat - především se jedná o 
trvalé travní porosty - odstraňovat nálet a pravidelně kosit či vypásat , pokud  
není  hospodaření  upraveno  obecně  závazným  předpisem , nebo  omezeno  
ve  smyslu  bodu  3 . 

6. Na území obce není povoleno skládkování žádných materiálů s vyjímkou 
výkopové zeminy využité pro schválené tvarování terénu. Stávající skládky 
budou rekultivovány. 

Článek 11 : Ostatní limity využití území a další omezení 
Při využívání území musí být dodržovány podmínky ochranných pásem prvků  
územní ochrany. 

A. Ochrana přírody 

NPR Špičák  

PR Křížový vrch 

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory 

Reg. VKP - park TIBA 

Prvky Územního systému ekologické stability /ÚSES/ 

Ochranná pásma lesa 

B. Ochrana vodních zdrojů, vodotečí 

Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů 

Ochranná pásma vodních toků 

Zóna inundace 

C. Ochrana zdrojů nerostných surovin 

Dobývací prostor Frýdlant 1 

Chráněné ložiskové území 

D.  Ochranná pásma vyplývající z využití území 

Ochranné pásmo zemědělských areálů 

Ochranné pásmo hřbitovů 

E. Ochranná pásma dopravních staveb 

Ochranné pásmo stávajících silnic 

Železnice 

F. Ochranná pásma a bezpečnost inž. sítí a zařízení 

Elektrická zařízení 

Plynovody a regulační stanice 

Ochranná pásma ČOV.  
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Č Á S T    I I I 



P L O C H Y  P R O  V E Ř E J N Ě   

P R O S P Ě Š N É  S T A V B Y 

 

Článek 12 

 
Seznam veřejně prospěšných staveb : 

1. Územní ochrana a následný zábor pro realizaci velkého silničního 
obchvatu      (R1). Námět je v konceptu začleněn jako výhledový 
vzhledem k reálné     situaci v návrhovém období . Jedná se však o natolik 
důležitý územně plánovací námět , že bude veden v závazné části jako 
předpokládaná veřejně prospěšná stavba . Jeho nedílnou chráněnou 
součástí je trasa od  stadionu podél lesíka Střelnice – takzvaný malý 
obchvat . 

2. Prostup zástavbou ve smyslu urbanistické studie z roku 1996 , ulice 
Hejnická – Fügnerova . 

3. Komunikační propojení mezi ulicemi Žitavskou a Libereckou jihozápadně 
od současné čerpací stanice pohonných hmot včetně klínu mezi I/35 , 
čerpací stanicí pohonných hmot a bývalým hřbitovem . Tento klín bude 
řešen jako vstupní objekt města ve funkční kategorii č. 26 Živnosti , 
nerušící drobná výroba . 

4. Úpravy ulice Vrchlického – místní rozšíření a dopravní zkvalitnění pro 
zajištění bezpečnějšího průjezdu na severním úpatí Křížového vrchu . 

5. Realizace pěší a cyklistické stezky z Dětřichova ke křižovatce na Větrov 
západně při I/35 dle č. 41 dopravních a trasových prvků . 

6. Realizace zástavby vnitrobloku ve smyslu námětu č. 41 Obytných 
rozvojových ploch v ulici Míru s akcentem na vymístění kovoprovozovny 
. 

7. Využití vrtů HF 9 , 10 , 11 a napojovací vodovod . 

8. Vodojem , čerpací stanice a rozvody vodovodu pro Větrov . 

9. Výstavba vodojemu Rozhledna . 

10. Kanalizace – výstavba kanalizačních řadů pro splaškové vody a odvod 
povrchových vod bez předběžné znalosti lokalizace , bude upřesněno 
návaznými přípravnými dokumenty . Není vyznačeno na schématu . 

11. Realizace ČOV pro místní část Hág včetně napojovacích tras . 

12. Elektrická energie – výstavba trafostanice a vn sítí , bez znalosti přesné 
lokalizace . Bude upřesněno následnými přípravnými dokumenty . Není 
vyznačeno na schématu . 

13. Komplexní realizace hlavní skládky TDO v lomu Větrov .  

14. Územní ochrana a realizace recyklačního dvora v lokalitě B – ve smyslu 
schematu (oblast stávající ČOV) . 
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Článek 13 
Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné 
vyvlastňování pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona, 
pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným 
způsobem. 

Č Á S T    I V 

Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í 

Článek 14 

1. Dokumentace územního plánu sídelního útvaru Frýdlant je uložena 
na Městském úřadě ve Frýdlantě , odboru  výstavby  a  životního  prostředí a 
Okresním úřadě v Liberci na Referátu regionálního rozvoje. 

2. Změny a doplňky ve schválené dokumentaci schvaluje zastupitelstvo města 
Frýdlant. 

Článek 15 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. března 1998 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Frýdlantě dne 4. února 1998 

 

 

 

..............................................     ...........................................                                     

                starosta                                                     zástupce starosty 

 

Příloha :  schéma  veřejně  prospěšných staveb 

 

           vyvěšeno dne:            sejmuto dne: 
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