
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA Č.  3   
ÚZEMNÍHO PLÁNU  OBCE VIŠŇOVÁ  

Pořizovatel 

Objednatel 

Zhotovitel 

Městský úřad Frýdlant 

Obec Višňová 

ŽALUDA, projektová kancelář 

PARE 

 
DATUM 

 

IV/2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam o účinnosti: 
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OBEC VIŠŇOVÁ 

 

číslo usnesení ……………….    Ve Višňové dne ………………. 
 

Zastupitelstvo obce Višňová, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55a odst. 1 a § 55b odst. 7 
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, usnesením zastupitelstva číslo: …………………………………….. 
ze zasedání dne …………………. 

 

v y d á v á 

jako opatření obecné povahy č. ……./2022 

 

Změnu č. 3 Územního plánu obce Višňová 

 

Změnou č. 3 Územního plánu obce Višňová se mění Územní plán obce Višňová, vydaný 
Zastupitelstvem obce Višňová dne 28.7.2005 usnesením č. ZO/18/2005 formou obecně závazné 
vyhlášky s nabytím účinnosti ke dni 29.8.2005, ve znění Změny č. 1 (zhotovitel Ing. Eduard Žaluda) 
vydané Zastupitelstvem obce Višňová dne 27.5.2010 formou opatření obecné povahy s nabytím 
účinnosti ke dni 14.6.2010 a ve znění Změny č. 2 (zhotovitel Ing. Eduard Žaluda) vydané 
Zastupitelstvem obce Višňová dne 25.11.2010 formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti ke 
dni 13.12.2010. 
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textová část   Změna č. 3 Územního plánu obce Višňová 

ŽALUDA, projektová kancelář               / a.1 / 

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VIŠŇOVÁ  
- TEXTOVÁ ČÁST 

 

(1) Změna č. 3 Územního plánu obce Višňová (dále jen „Změna č. 3“) mění Územní plán obce Višňová, vydaný 
Zastupitelstvem obce Višňová dne 28.7.2005 usnesením č. ZO/18/2005 formou obecně závazné vyhlášky 
s nabytím účinnosti ke dni 29.8.2005, ve znění Změny č. 1 vydané Zastupitelstvem obce Višňová dne 27.5.2010 
formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti ke dni 14.6.2010 a ve znění Změny č. 2 vydané 
Zastupitelstvem obce Višňová dne 25.11.2010 formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti ke dni 
13.12.2010, takto: 

 

(1.1) V  „článku 5 Urbanistická struktura“ obecně závazné vyhlášky za odstavcem 6.  

 doplňuje text následujících celých oddílů: 

A. Zastavitelné plochy a plochy přestavby 
 

Zkratky jednotlivých částí obce 
VSN  Višňová 
VMI  Višňová Michalovice, 
VMK  Višňová Minkovice 
 
POU  Poustka 
PLC  Předlánce 
VIS  Víska 
 
AND  Andělka 
ANF  Andělka Filipovka 
ANL  Andělka Loučná 
ANS  Andělka Saň 
 
 
Plochy pro bydlení 
 
BS Obytné území, bytové domy 
 

Ozn. 
lokality 

Lokalita navrhované funkční využití pozn. / podmínky 

BS 1 AND - Za bytovkami BS - obytné území, bytové domy 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

 
SV Smíšená venkovská zástavba 
 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality navrhované funkční využití pozn. / podmínky 

SV 1 
VSN - K Pohanským 
kamenům 

SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 2 VSN - U cihelny SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 3 
VSN - K Pohanským 
kamenům 

SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 1 VMI – Nad nádražím SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 2 VMI - Nad nádražím SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 1 VMK - proluka SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 2 neobsazeno 
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Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality navrhované funkční využití pozn. / podmínky 

SV 3 VMK – Minkovice západ SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 4 VMK – Minkovice západ SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 5 VMK – Minkovice západ SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 6 VMK – Minkovice západ SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 7 VMK – Minkovice západ SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 1 POU – K Předláncům SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 2 POU – U hájovny SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 3 POU - proluka SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 4 POU - Doplnění u vodojemu SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 5 POU - Doplnění u vodojemu SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 6 POU - Doplnění u vodojemu SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 7 POU - Doplnění u vodojemu SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 8 POU - Doplnění u vodojemu SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 9 POU - Doplnění u vodojemu SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 10 POU – U hájovny SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 1 PLC – Střední část SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 2 PLC – Střední část SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 3 neobsazeno 

SV 4 PLC – Střední část SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 1 VIS – Doplnění sever SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 2 VIS – Doplnění sever SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 3 VIS – Doplnění sever SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 5 VIS - Nad hřištěm SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 6 VIS - Doplnění jihovýchod SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 7 VIS - Doplnění jihovýchod SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 1 AND – Proluka severozápad SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 2 
AND – Proluka nad 
kostelem 

SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 3 AND – Doplnění jihozápad SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 4 AND - Doplnění jihozápad SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 5 AND - Doplnění jihozápad SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 
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Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality navrhované funkční využití pozn. / podmínky 

SV 1 ANF - Doplnění jihovýchod SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 2 ANF - Doplnění jihovýchod SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 3 ANF - Doplnění jihovýchod SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 1 ANL – Doplnění západ SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 2 ANL – Doplnění střed SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 3 ANL – Doplnění jih SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 1 ANS – Doplnění západ SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 2 ANS – Doplnění západ SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SV 3 ANS – Doplnění západ SV - smíšená venkovská zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

 
BC Čistě obytná zástavba 
 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality navrhované funkční využití pozn. / podmínky 

BC 1 VSN – Jižně od kostela BC - čistě obytná zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

BC 1 VMI – Nad nádražím BC - čistě obytná zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

BC 1 VIS – Nad potokem BC - čistě obytná zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

 
BV Venkovská obytná zástavba 
 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality navrhované funkční využití pozn. / podmínky 

BV 1 AND – Doplnění střed BV - venkovská obytná zástavba 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

 
Průmyslové a živnostenské plochy 
 
ZV Živnosti, obchod 
 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality navrhované funkční využití pozn. / podmínky 

ZV 1 VMI – U čov ZV - živnosti, obchod 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

ZV 1 POU - U frýdlantské silnice ZV - živnosti, obchod 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

ZV 1 PLC – Doplnění střed ZV - živnosti, obchod 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

ZV 2 PLC - Doplnění střed ZV - živnosti, obchod 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

ZV 1 VIS - Doplnění jihovýchod ZV - živnosti, obchod 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

ZV 1 AND – U statku ZV - živnosti, obchod 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

ZV 1 ANS - Doplnění západ ZV - živnosti, obchod 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

 
Plochy pro sport a rekreaci 
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SR Sport, rekreace 
 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality navrhované funkční využití pozn. / podmínky 

SR 1 VSN - Rozhledna Poh.kam. SR - sport, rekreace 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SR 2 VSN – U přejezdu SR - sport, rekreace 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SR 3 VSN – Bývalá farma SR - sport, rekreace 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SR 1 VMI – U Juty SR - sport, rekreace 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

SR 1 VIS – Doplnění hřiště SR - sport, rekreace 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

 
Plochy technického vybavení 
 
TV Technické vybavení 
 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality navrhované funkční využití pozn. / podmínky 

TV 1 
VMI – Mezisklad rostl. 
odpadu 

TV - technické vybavení 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

TV 1 PLC – Reg.stanice plyn TV - technické vybavení 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

TV 1 AND – Větrná elektrárna TV - technické vybavení 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

TV 2 AND – Větrná elektrárna TV - technické vybavení 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

 
DV Dopravní vybavení 
 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality navrhované funkční využití pozn. / podmínky 

DV 1 VIS - Centrum DV - dopravní vybavení 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

 
Zvláštní náměty 
 
VVS Skanzen 
 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality navrhované funkční využití pozn. / podmínky 

- Skanzen VVS - skanzen 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

 
V kategorii VV Veřejné vybavení nebyly uplatněny žádné návrhové plochy na zelené louce, Současné stavby a plochy v sobě 
obsahují dostatečný rozvojový potenciál. Pro námět skanzenu byla založena adresná podkategorie VVS Skanzen.  
 
VZ veřejná zeleň, parky, hřbitovy 
 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality navrhované funkční využití pozn. / podmínky 

- Pohanské kameny 
VZ - veřejná zeleň, parky, 
hřbitovy 

viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

 
ZA Zahrady, sady 
 

Ozn. 
lokality 

specifikace lokality navrhované funkční využití pozn. / podmínky 

ZA 1 VIS - Nad hřištěm ZA - zahrady, sady 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 
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Ozn. 
lokality 

specifikace lokality navrhované funkční využití pozn. / podmínky 

ZA 2 VIS - Nad hřištěm ZA - zahrady, sady 
viz textová část původní dokumentace ÚPO 
Višňová z roku 2004 

 
Doplnění zastavitelných ploch dle Změny č. 1 ÚPO Višňová 
 

Lokalita katastrální území navrhované funkční využití pozn. 

1.2 Andělka SV - smíšená venkovská zástavba 

vymezena plocha v proluce mezi stávajícími 
objekty bydlení při komunikaci, respektovat 
polohu v ÚAN a blízkost nemovité kulturní 
památky, ochranné pásmo silnice III. třídy a 
ochranné pásmo lesa 

1.5 Andělka SV - smíšená venkovská zástavba 
maximálně 1 rodinný dům, 
respektovat polohu v ÚAN 

1.6 Poustka u Frýdlantu CH - chaty, chatové kolonie  
přivedení vody je podmíněno výstavbou 
ČOV ve výši Q100, respektovat polohu v ÚAN 
a pásmo 50 m od hranice lesa 

1.7a Poustka u Frýdlantu SV - smíšená venkovská zástavba 
maximálně 1 RD, propojení zástavby u 
komunikace, respektovat polohu v ÚAN 

1.7b Poustka u Frýdlantu SV - smíšená venkovská zástavba 
maximálně 1 RD, propojení zástavby u 
komunikace, respektovat polohu v ÚAN a 
pásmo 50 m od hranice lesa 

1.8 Poustka u Frýdlantu SV - smíšená venkovská zástavba 
maximálně 1 rodinný dům, respektovat 
polohu v ÚAN a ochranné pásmo silnice III. 
třídy 

1.9 Poustka u Frýdlantu PV - veřejná prostranství 
respektovat polohu v ÚAN a ochranné 
pásmo silnice III. třídy 

1.11 Víska u Frýdlantu SV - smíšená venkovská zástavba 
respektovat polohu v ÚAN a ochranné 
pásmo silnice III. třídy 

1.13 Víska u Frýdlantu SV - smíšená venkovská zástavba 
respektovat polohu v ÚAN a ochranné 
pásmo silnice III. tř. a vedení VN 

1.21 Višňová u Frýdlantu 
VF - výroba a skladování – 
fotovoltaická elektrárna 

fotovoltaická elektrárna,  
respektovat polohu v ÚAN a ochranné 
pásmo železnice  

1.23 Předlánce SV - smíšená venkovská zástavba respektovat polohu v ÚAN 

 

(1.2) V  „článku 5 Urbanistická struktura“ obecně závazné vyhlášky za odstavcem 6.  

 dále doplňuje text: 

Doplnění zastavitelných ploch a ploch přestavby dle Změny č. 3 ÚPO Višňová 

Změna č. 3 vymezuje nové zastavitelné plochy: 

ozn. 
lokality 

katastrální území navrhované funkční využití pozn. 

Z3.2a Víska SV - smíšená venkovská zástavba 
hlavní stavba bude hmotově a polohou (ve 
střední či východní části plochy) orientována 
směrem ke komunikaci 

Z3.2b Víska ZA - zahrady, sady  

Z3.3 Višňová SV - smíšená venkovská zástavba  

Z3.5 Poustka SV - smíšená venkovská zástavba 
hlavní stavba bude hmotově a polohou (v 
severní části plochy) orientována směrem 
ke komunikaci 

Z3.6 Višňová SV - smíšená venkovská zástavba  

Z3.7 Andělka SV - smíšená venkovská zástavba 
rozmezí výměry stavebního pozemku 1500 
m2 - 3500 m2 

Z3.8b Poustka SV - smíšená venkovská zástavba  

Z3.15 Višňová SV - smíšená venkovská zástavba  
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ozn. 
lokality 

katastrální území navrhované funkční využití pozn. 

Z3.16 Višňová SV - smíšená venkovská zástavba v ploše lze realizovat max. 1 RD 

Z3.17 Andělka ZZ - zemědělství  

Z3.18a Andělka SR - sport a rekreace 

plocha určená pro vybudování zázemí pro 
rekreační sportovní využití, sportovní 
rybolov, agroturistika, cykloturistika, 
případně dětské tábory aj. 

max. výška staveb 1 podlaží, max. 
zastavitelnost plochy 30 % (budovy, 
zpevněné plochy) 

Z3.18b Andělka PV - veřejná prostranství přístupová komunikace k ploše Z3.18a 

Z3.20 Višňová SV - smíšená venkovská zástavba 
hlavní stavba bude hmotově a polohou 
orientována směrem ke komunikaci 

Z3.23 Višňová SV - smíšená venkovská zástavba  

Z3.24 Višňová TV - technické vybavení 
plocha pro výstavbu veřejného vodovodního 
řadu pro obytné domy 

Z3.25 Poustka SV - smíšená venkovská zástavba  

Z3.30 Předlánce SV - smíšená venkovská zástavba 

výstavbu v ploše lze realizovat až po 
vyřešení dopravní obsluhy, která zajistí 
dopravní napojení parcel přiléhajících na 
severovýchodní straně k zastavitelné ploše, 
dopravní obsluhu je nutné zajistit v rozsahu 
zastavitelné plochy Z3.30 

Z3.P2 Višňová ZZ - zemědělství max. výška staveb 8 m 

Pro zastavitelné plochy je stanoven požadavek pro umisťování staveb v plochách - zajistit, aby odtokové poměry 
z povrchu urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. aby nemohlo docházet ke zhoršování 
odtokových poměrů, a to zejména zajištěním akumulace a vsakování dešťových vod na vlastním pozemku, vhodným 
hospodařením s dešťovou vodou (zachytávání, vsakování a čištění, řešení zpevněných ploch - zasakovací dlažba, geomříže, 
retenční záhony, vodní prvky apod.) 

Změna č. 3 vymezuje nové plochy přestavby: 

ozn. 
lokality 

katastrální území navrhované funkční využití pozn. 

Z3.26 Poustka SV - smíšená venkovská zástavba  

Z3.27 Víska ZV - živnosti, obchod 

v předmětné ploše je nepřípustné 
skladování odplavitelného materiálu, 
nebezpečných nebo závadných látek a 
dalších předmětů, které by ohrožovaly 
jakost povrchových vod nebo by bránily 
průchodu povodně 

Z3.29 Poustka SV - smíšená venkovská zástavba  

Z3.31 Poustka ZV - živnosti, obchod  

Z3.32 Andělka TV - technické vybavení plocha určená pro realizaci ČOV 

Z3.33 Předlánce PV - veřejná prostranství  

Z3.P3a Andělka ZV - živnosti, obchod 
hlavní stavba bude hmotou a výškou 
respektovat prostorové parametry stávající 
okolní zástavby 

Z3.P3b Andělka PV - veřejná prostranství  

Z3.P4a Předlánce SV - smíšená venkovská zástavba  

Z3.P4b Předlánce ZV - živnosti, obchod  

Z3.P5 Víska ZV - živnosti, obchod  
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(1.3) V  „článku 5 Urbanistická struktura“ obecně závazné vyhlášky za odstavcem 6.  

 dále doplňuje následující celé oddíly: 

B. Územní rezervy 
 

Višňová 
 
VSN R1 Ke statkům 

  Pruh podél komunikace by mohl být při budoucím silném zemědělském rozvoji vhodný k využití. 
Funkčně by se zřejmě jednalo o pomocné zemědělské plochy. Časový horizont je velmi vzdálený. 
 

VSN R2 Jižně od kostela 
  Rezerva dlouhodobě doplňuje zástavbový záměr nad dnešním zemědělským areálem. Rozvoj je tak 
logicky „dotažen“ k lesnímu masivu na jihu. Funkčně by tato rezerva měla směřovat k bydlení nebo nerušivým 
živnostenským aktivitám. 

 
VMK R1 Minkovice 
Rezerva vyjadřuje možnost dalšího růstu ve vyšších polohách Minkovic západním směrem za 

navrhovanou komunikací. 
 
AND R1 U statku 

  Rezervní plocha by mohla být využita při rozvoji a plném využívání statku v Andělce. Funkčně se zřejmě 
bude jednat o zemědělské či živnostenské aktivity. 
 

AND R2 Severozápad 
  Rezerva vyjadřuje dlouhodobou možnost využití vhodných ploch při komunikaci. V současné době je 
pozemek na kvalitní zemědělské půdě a je pro jakékoliv jiné než pěstitelské využití zablokovaný. Rezerva je v tomto případě 
skutečně pouze signál pro ochranu před nevhodně vedenými inženýrskými sítěmi. 
 

VIS R1 Nad potokem 
  Dojde-li k výstavbě k výstavbě podle (BC1 VIS) nad cestou, pak je nutno dlouhodobě počítat s výstavbou 
naproti k potoku. Plocha by měla být využita ve vzdálenějším časovém horizontu. Funkčně půjde o čisté bydlení. 
 

POU R1 U frýdlantské silnice 
PLC R1 U frýdlantské silnice 

  Plocha je formálně rozdělena podle katastrální hranice. Ve skutečnosti se jedná o jeden prostor při 
hlavním vjezdu do obce od Frýdlantu. Dlouhodobé využití těchto ploch lze předpokládat. Poloha při komunikaci a nad 
záplavou je vhodná. Nevýhoda je blízkost farmy. V každém případě se jedná o zajímavé, funkčně nejednoznačné plochy. 
 

PLC R2 K zadním Předláncům 
PLC R3 K zadním Předláncům 

  Rezerva znamená dlouhodobé zástavbové posílení spojovací komunikace mimo záplavu. V území je i 
zaniklá stavba. Případná výstavba by se typově měla blížit současnému charakteru solitérních statků a stavení. Funkční 
poloha je relativně volná – nevhodné jsou extrémní industriální a skladové náměty. 
 

 
ANF R1 Filipovka 

  Rezerva připouští ve vzdálené budoucnosti propojení zástavby Filipovky podél silnice do Andělky. 
Funkční poloha je relativně volná s akcentem na bydlení a nerušivé živnosti. 

 
ANL R1 Loučná 

  Rezerva připouští ve vzdálené budoucnosti zástavbové využití ploch mezi stávajícími, návrhově 
potvrzenými cestami. Funkčně se bude jednat převážně o bydlení či zemědělství. Tato rezerva leží na zemědělsky kvalitní 
půdě. 
 

ANS R1 Saň 
  Saň je typická svou obvodovou zástavbou. Územní plán doplňuje obvodovou partii na západě. Rezerva 
vychází z předpokladu, že dlouhodobý rozvoj Saně sebou přinesl zájem o výstavbu v centrálním sadu. 
  Funkční zaměření by kromě bydlení mohlo obsahovat i sportovní nebo rekreační plochy. 

 
 

C. Plochy změn v krajině 
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Změna č. 1 ÚPO Višňová vymezuje plochu změny v krajině: 

Lokalita navrhované funkční využití funkční využití dle ÚPO 

1.24 travnaté plochy 
VP - průmysl, skladování  

DV - dopravní vybavení, plochy 

1.25 pole VP - průmysl, skladování 

 

(1.4) V  „článku 6 Funkční využití ploch“ obecně závazné vyhlášky v oddílu „B. Funkční plochy zastavěné a 
zastavitelné,“ v odstavci „2. BS - Obytné území, bytové domy,“ v přípustném využití za řádek „Bydlení 
v bytových domech“:  

 doplňuje text: 

„Bydlení v rodinných domech.“ 

(1.5) V  „článku 6 Funkční využití ploch“ obecně závazné vyhlášky v oddílu „B. Funkční plochy zastavěné a 
zastavitelné,“ v odstavci „11. ZV - Živnosti, obchod,“ pod přípustné využití:  

 doplňuje text: 

„Podmíněně přípustné: 

Bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitelů a správců nebo o služební byty přímo související s provozem 
areálu.“ 

(1.6) V  „článku 11 Veřejně prospěšné stavby“ obecně závazné vyhlášky v odstavci 2. pod výčet veřejně prospěšných 
staveb:  

 doplňuje text: 

„7 Výstavba veřejného vodovodního řadu (zastavitelná plocha Z3.24) 

8 Výstavba ČOV (plocha přestavby Z3.32) 

9 Rozšíření místní komunikace (zastavitelná plocha Z3.33)“ 

(2) Textová část Změny č. 3 obsahuje 2 titulní listy a 4 listy (8 číslovaných stran).  

(3) Grafická část Změny č. 3 obsahuje následující výkresy:  

 

č. výkresu název výkresu počet listů měřítko 

A Hlavní výkres legenda (1 list A4) + 10 výřezů (2 listy A3, 8 listů A4) 1 : 5 000 

Bc Veřejně prospěšné stavby legenda (1 list A4) + 3 výřezy (3 listy A4) 1 : 5 000 

Pozn.: Výkresy Ba (Doprava) a Bb (Inženýrská infrastruktura) se Změnou č. 3 ÚPO Višňová nemění. Výkresy Be 
(Zemědělský půdní fond a PUPFL) a Bf (Širší vztahy) náleží v současné právní úpravě do odůvodnění OOP a tedy 
rovněž nejsou Změnou č. 3 ÚPO Višňová měněny.  
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU  
OBCE VIŠŇOVÁ - TEXTOVÁ ČÁST 

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Deklarace zákonnosti procesu pořízení; soulad se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen stavební zákon či zákon č. 183/2006 Sb., a se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád či zákon 
č. 500/2004 Sb.). 

Náležitost vyplývající ze stavebního zákona a ze správního řádu 

Zpracovává pořizovatel průběžně a po ukončení projednání návrhu změny územního plánu 

Obec Višňová disponuje platným Územním plánem obce Višňová vydaným Zastupitelstvem obce Višňová dne 
28.7.2005 usnesením č. ZO/18/2005 formou obecně závazné vyhlášky s nabytím účinnosti ke dni 29.8.2005, ve znění Změny 
č. 1 vydané Zastupitelstvem obce Višňová dne 27.5.2010 formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti ke dni 
14.6.2010 a ve znění Změny č. 2 vydané Zastupitelstvem obce Višňová dne 25.11.2010 formou opatření obecné povahy s 
nabytím účinnosti ke dni 13.12.2010.  

Obec Višňová požádala 5. 8. 2016 na základě § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona Městský úřad Frýdlant o 
pořízení Změny č. 3 ÚPO Višňová (usnesení ZO č. ZO/8/2015/14). Určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 3 ÚPO 
Višňová byl určen pan starosta, Tomáš Cýrus (usnesení ZO č. ZO/8/2015/14). Městský úřad Frýdlant, OSUZP, obecní úřad 
obce s rozšířenou působností jako orgán územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) pořizuje na žádost obce 
Višňová na základě § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Změnu č. 3 ÚPO Višňová. 

Městský úřad Frýdlant, úřad územního plánování obdržel od obce Višňová podněty a návrhy nashromážděné ke 
Změně č. 3 ÚPO. Předmětné návrhy pořizovatel posoudil dle § 46 stavebního zákona a předložil zastupitelstvu obce se svým 
stanoviskem ke schválení. 

Zastupitelstvo obce Višňová na základě usnesení č. ZO/26/2017/6 ze dne 29. 6. 2017 projednalo návrh zadání – 3. 
změny Územního plánu obce Višňová dle rozsahu přílohy (podněty pro zařazení do návrhu zadání 3. změny ÚPO PDMUFT 
19066/2017) a stanovilo spoluúčast žadatelů na úhradě nákladů zpracování dokumentace.  

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu obce, na základě územně 
analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů, pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
zpracoval návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Višňová (červenec 2017).  

Dne 10. 8. 2017 zahájil pořizovatel v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona projednávání návrhu Zadání Změny 
č. 3 ÚPO Višňová.  

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný 
podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), po posouzení návrhu Zadání z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000 vydal v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 
zákona stanovisko (PDMUFT 20854/2017), že nelze vyloučit významný vliv záměru „Návrh zadání 3. změny Územního plánu 
Višňová“ na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. V odůvodnění 
uvedl, že v území se nachází evropsky významná lokalita Smědá, území vyhlášeného pro ochranu populací mihule potoční, 
vratky obecné a klínatky rohaté. Jedná se o druhy existenčně vázané na přírodní koryto řeky Smědé. Z podkladů návrhu 
zadání změny územního plánu obce vyplývá, že jsou v k.ú. Andělka (změnová plocha Z3.28) a k.ú. Předlánce (změnová 
plocha Z3.12) umisťovány záměry, potenciálně negativně ovlivňující území EVL Smědá, se kterou přímo sousedí. … V rámci 
hodnocení vlivu Návrhu zadání 3. změny územního plánu obce Višňová na životní prostředí (SEA) krajský úřad požaduje 
zaměřit na hodnocení na vlivy a dopady případné změny využití výše uvedených pozemků Z3.28 a Z3.12. A to zejména jejich 
vlivu na území EVL Smědá a druhy, které jsou předmětem ochrany území a blízkého okolí a také vliv na území přírodní 
rezervace Meandry Smědé. 

Krajský úřad jako příslušný úřad ve stanovisku (PDMUFT 21268/2017) podle § 47 odst. 2 stavebního zákona 
uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, vzhledem k tomu, že nebyl vyloučen vliv na 
soustavu NATURA 2000. 

Na základě dohody s vlastníky dotčených lokalit Z3.12 a Z3.28 s určeným zastupitelem a pořizovatelem bylo 
dohodnuto, že vlastník dotčených pozemků lokality Z3.12 souhlasí s vyloučením navrhovaných změnových ploch Z3.12 z 
návrhu zadání 3. změny ÚPO Višňová a vlastník pozemku lokality Z3.28 ustupuje od záměru změnové plochy Z3.28 z návrhu 
zadání 4. změny ÚPO Višňová (protokol o vyloučení pozemků z návrhu zadání 3. změny ÚPO Višňová ze dne 9. 2. 2018, 
PDMUFT 3763/2018). Na základě uvedené dohody požádal pořizovatel příslušný orgán o přehodnocení stanoviska z hlediska 
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vlivu na evropsky významnou lokalitu Smědá (žádost o opětovné posouzení návrhu zadání 3. změny ÚPO Višňová, PDMUFT 
4443/2018). 

Na základě opětovného posouzení návrhu zadání 3. změny ÚPO Višňová, z něhož byly vyloučeny záměry na změny 
Z3.12 a Z3.28, vydal Krajský úřad jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí a soustavy NATURA 
2000 k upravenému návrhu 3. změny ÚPO Višňová nové stanovisko (PDMUFT 7566/2018), v němž konstatoval (z hlediska 
vlivu na soustavu NATURA 2000), že návrh zadání 3. změny ÚPO Višňová nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými 
záměry významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, dále konstatoval (z hlediska posouzení vlivů na životní 
prostředí), že na základě nově doložených skutečností (Pořizovatel územního plánu požádal o opětovné posouzení, protože 
po projednání s účastníky dospěl k závěru, že plochy Z3.12 a Z3.28 budou z návrhu zadání vyloučeny) není nezbytné a 
účelné komplexně posuzovat 3. změnu ÚPO Višňová. 

Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s § 47 odst. 4 
stavebního zákona upravil návrh zadání (září 2018) a předložil jej ke schválení. 

Zastupitelstvo obce Višňová po projednání předložených podkladů schválilo (v souladu s § odst. 5 stavebního 
zákona na svém zasedání dne 20. 9. 2018 usnesením č. ZO/37/2018/8 upravené Zadání změny č. 3 Územního plánu obce 
Višňová (viz výpis z usnesení zastupitelstva obce Višňová). 

V souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona byl na základě schváleného zadání zpracován návrh změny č. 3 ÚPO 
Višňová. 

Společné jednání o návrhu změny č. 3 ÚPO Višňová bylo oznámeno v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona, v 
platném znění, sousedním obcím, krajskému úřadu a dotčeným orgánům dopisem č. j.: PDMUFT 22155/2019 ze dne 11. 09. 
2019 s oznámením místa a doby konání společného jednání, které se uskutečnilo dne 17. 10. 2019 v zasedací místnosti 
radnice Města Frýdlant. Dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu byl umožněn dálkový přístup k návrhu 
změny č. 3 ÚPO Višňová, který byl po celou dobu zpřístupněn k nahlédnutí na webových stránkách Města Frýdlant, včetně 
možnosti přímého nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě Frýdlant a na Obecním úřadě Višňová. Účastníci jednání 
byli vyzváni k uplatnění svých stanovisek a připomínek ve lhůtě do 30 dnů od konání společného jednání. 

Veřejnost byla o projednání návrhu změny č. 3 ÚPO informována formou veřejné vyhlášky č.j.: PDMUFT 
22156/2019 ze dne 11. 09. 2019, která byla vystavena na úředních deskách (včetně elektronických) MěÚ Frýdlant a OÚ 
Višňová. Veřejnou vyhláškou byli občané poučeni o lhůtách, ve kterých je možné podávat k návrhu změny územního plánu 
připomínky. Oznámení o vystavení návrhu ÚP bylo veřejnosti doručeno 15. den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na 
úředních deskách. Připomínky mohla veřejnost v souladu s §50 odst. (3) stavebního zákona doručit do 30 dnů ode dne 
doručení tj. do 29. 10. 2019. 

V rámci připomínkového řízení obdržel pořizovatel:  

a) souhlasná stanoviska 

• Obvodního báňského úřadu pro území Libereckého kraje a Vysočina 

• Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 

• Státního pozemkového úřadu 

• Ministerstva průmyslu a obchodu 

• Ministerstva životního prostředí 

• Krajské hygienické stanice Libereckého kraje 

• MěÚ Frýdlant, OD, z hlediska řešení místních a účelových komunikací 

• MěÚ Frýdlant, OSUZP, z hlediska nakládání s odpady 

• MěÚ Frýdlant, OSUZP, z hlediska státní ochrany přírody 

• MěÚ Frýdlant, OSUZP, z hlediska zákona o lesích, zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních 
celospolečenských zájmů 

• MěÚ Frýdlant, OSUZP, z hlediska zákona o myslivosti 

• KÚ LK, OŽPZ, z hlediska § 77a odst. 4, písm. x) zákona o ochraně přírody a krajiny  

• KÚ LK, z hlediska zákona o prevenci závažných havárií 

• KÚ LK, z hlediska ochrany ovzduší 

• KÚ LK, z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

b) souhlasná stanoviska s podmínkami a s požadavky na úpravu návrhu změny č. 3 ÚPO Višňová, kterým se 
vyhovuje 
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• MěÚ Frýdlant, OSUZP, stanovisko z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem 

• MěÚ Frýdlant, OSUZP, stanovisko z hlediska státní památkové péče 

• KÚ LK, z hlediska řešení silnice II. a III. třídy 

c) nesouhlasné stanovisko, jež bylo vypořádáno dohodou s dotčeným orgánem na úpravě návrhu řešení 

• KÚ LK, OŽPZ, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

Dále pořizovatel obdržel Výzvu Krajského úřadu Libereckého kraje, OÚPSŘ, k odstranění nedostatků – zjednání 
nápravy ve smyslu § 171 stavebního zákona. 

Dále obdržel připomínky, kterým se vyhovuje 

• připomínky Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Liberci (totožná se 
stanoviskem MěÚ Frýdlant, oddělení státní památkové péče z hlediska státní památkové péče) 

• připomínky správce povodí Povodí Labe, s.p. z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik 
schváleného vládou ČR v prosinci 2015 

• připomínky KÚ LK, OÚPSŘ, z hlediska stavebního zákona  

• oprávněný investor GasNet, s.r.o. oznámil, že neuplatňuje k návrhu změny č. 3 ÚPO námitky ani 
připomínky. 

Sousední obce možnost uplatnit své připomínky k návrhu ÚP nevyužily. 

Pořizovatel v souladu s § 51 odst. 1 ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu 
změny územního plánu a zajistil řešení rozporu se stanoviskem uplatněným KÚ LK, OŽPZ z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu. 

V této fázi došlo při vyhodnocování výsledků projednání k potřebě vypořádat stanovisko dotčeného orgánu KÚ LK, 
OŽPZ, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu uplatněnému v rámci společného jednání o návrhu Změny č. 3 
územního plánu obce Višňová. Podle § 4 odst. 8 stavebního zákona orgány územního plánování a stavební úřady 
projednávají protichůdná stanoviska (viz také § 51 odst. 1 stavebního zákona) nebo protichůdná závazná stanoviska 
dotčených orgánů. Dojde-li k rozporu mezi příslušnými orgány podle tohoto zákona a dotčenými orgány, jakož i mezi 
dotčenými orgány navzájem, postupuje se podle správního řádu. Pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se 
správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci (§ 5 správního řádu). 
Hlavní řešenou otázkou při vyhodnocování uplatněných stanovisek a rozporů byla v souvislosti s věcným řešením návrhu 
Změny č. 1 ÚPO Višňová otázka vymezených zastavitelných ploch a jejich rozsahu ve vztahu k veřejnému zájmu ochrany 
zemědělského půdního fondu a také ve vztahu k otázce uplatnění požadavku § 55 odst. 4 stavebního zákona (další 
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch). 

V této souvislosti pořizovatel vyhotovil podklad vyhodnocení účelného využití zastavěného území – pro účely 
jednání ve věci vypořádání stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a pro účely části odůvodnění změny č. 
3 ÚPO Višňová kap. f) odůvodnění - vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch a upřesnil požadavky na posouzení, hodnocení a úpravu – potřebu redukce rozsahu nových 
zastavitelných ploch s ohledem na stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a s ohledem na výzvu 
Krajského úřadu Libereckého kraje, OÚPSŘ, k odstranění nedostatků – zjednání nápravy ve smyslu § 171 stavebního zákona.  

29. 6. 2020 proběhlo na KÚ LK jednání ve věci vypořádání stanoviska KÚ LK uplatněnému ke společnému jednání o 
návrhu Změny č. 3 ÚPO Višňová, zejména z hlediska vypořádání stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a 
z hlediska připomínek nadřízeného orgánu územního plánování ve vztahu k výzvě ve smyslu § 171 stavebního zákona. Na 
základě jednání bylo dohodnuto, že budou provedeny úpravy spočívající v podrobnějším komplexním posouzení 
jednotlivých lokalit ze základních hledisek a zároveň z hledisek požadavků dotčeného orgánu ZPF tj. z hledisek ochrany 
zemědělského půdního fondu, vyloučení nebo redukci některých vymezovaných zastavitelných ploch a návrhu kompenzací 
(v podobě zrušení některých již ÚPO nebo 1. či 2. změnou vymezených zastavitelných ploch) za zábor nově vymezovaných 
zastavitelných ploch, a to s cílem zajištění podkladu pro možné dosažení vzájemné dohody mezi zájmy ochrany 
zemědělského půdního fondu a zájmem obce na rozvoji území. Na základě těchto podkladů a zaslaného návrhu na dohodu s 
dotčeným orgánem ochrany ZPF obdržel pořizovatel ze strany dotčeného orgánu ochrany ZPF vyjádření k zaslanému 
podkladu. Dne 18. 2. 2021 proběhla další pracovní schůzka s příslušným orgánem ochrany ZPF, pořizovatelem a s určeným 
zastupitelem, na které byly dohodnuty úpravy.  

Následně bylo pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem dokončeno vyhodnocení výsledků projednání 
§ 51 odst. 1 stavebního zákona. Toto vyhodnocení výsledků projednání spolu s návrhem pokynů k úpravě návrhu bylo 
zasláno příslušnému dotčenému orgánu ochrany ZPF (KÚ LK) k potvrzení učiněné dohody - souhlasu s předloženým 
návrhem úprav, který dne 31. 3. 2021 a 1. 4. 2021 s předloženým návrhem vyslovil souhlas. Z učiněné dohody a z 
vyhodnocení výsledků projednání vyplynula potřeba úpravy návrhu Změny č. 3 ÚPO Višňová. 
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V průběhu zpracovávání úprav návrhu Změny č. 3 ÚPO Višňová (25. 05. 2021) požádal určený zastupitel 
pořizovatele a dotčený orgán ochrany ZPF o dílčí změnu dohody s dotčeným orgánem ochrany ZPF ve vztahu ke 
dohodnutým kompenzacím. Důvodem byla změna postoje vlastníka dotčeného pozemku p.č. 619/8, k.ú. Višňová u 
Frýdlantu spočívající v nesouhlasu vlastníka s navrženou kompenzací ze strany obce v podobě vypuštění plochy BC1 (na p.č. 
619/8) jako náhradou za jiné nově Změnou č. 3 ÚPO Višňová vymezované zastavitelné plochy vyvolávající předpokládané 
důsledky na zábor ZPF včetně i půd vyšší třídy ochrany. V tomto smyslu požádal určený zastupitel o možnost změny dohody 
s orgánem ZPF tak, aby bylo možné vyhovět požadavku vlastníka na nevypuštění plochy BC1 na p.č. 619/8, k.ú. Višňová u 
Frýdlantu (resp. jejímu ponechání ve stávajícím „právním“ stavu využití BC1 v té části dotčeného pozemku, které se vlastní 
návrh vymezené plochy Z3.P2 (změna na plochy zemědělské výroby ZZ) a navržené kompenzace vypuštění plochy VF1.14 
netýká. Z hlediska celkového výčtu navržených kompenzací by se pro navrženou Změnu č. 3 ÚPO Višňová tedy jednalo o 
kompenzaci vypuštěním ploch (a jejich navrácením ploch do ZPF): 

VF1.21a (tj. severní díl plochy) 

VF1.14 (plocha jižně od vymezované Z3.P2) 

Celkem by tedy kompenzace měly činit dle předběžných odhadů cca 5,5 ha, kdy i tato výměra ploch k navrácení 
do ZPF (kompenzací) by dle podkladů poskytnutých projektantem pro účely vypořádání (viz původní návrh na vypořádání 
stanoviska s podklady ze dne 5.10. 2020) měla být dostatečná (vyšší) ve vztahu k celkové výměře nově navrhovaných ploch 
vyvolávajících předpokládané důsledky na ZPF.  

Dotčený orgán ochrany ZPF s tímto předloženým návrhem na úpravu dohody z hlediska rozsahu kompenzací, 
který řeší nově vzniklé skutečnosti s požadavkem vlastníka rozvojové plochy BC1 na jejím zachování, za dodržení rozsahu 
kompenzovaných ploch VF1.21a a VF1.14, které jsou navrženy k navrácení do ZPF, dne 03. 06. 2021 vyjádřil souhlas (s 
výhradou, že však nemohl celek posoudit z hlediska souhrnných údajů o dotčení ploch ZPF, neboť v dané době nebyly 
souhrnné údaje orgánu ZPF předloženy). Souhrnné údaje ve vztahu k navrženému záboru ZPF a navrženým kompenzacím 
jsou předmětem úpravy návrhu Změny č. 3 ÚPO Višňová. 

Projektant s ohledem na výše uvedené provedl úpravu návrhu Změny č. 3 ÚPO Višňová. 

Pořizovatel v souladu s ust. § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. vyzval dne 11.11.2021 ( PDMUFT 
26669/2021/OSUZP) Krajský úřad jako nadřízený orgán k uplatnění stanoviska k návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce 
Višňová z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního 
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem ve smyslu ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona. 

Jako podklad pro uplatnění stanoviska KULK v souladu ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona byly přílohou této 
výzvy: • Seznam stanovisek a připomínek uplatněných ve smyslu § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona k návrhu Změny č. 3 
Územního plánu obce Višňová,• Návrh Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová upravený s ohledem na výzvu KÚ LK 
ke zjednání nápravy ve smyslu § 171 stavebního zákona (OÚPSŘ 228/2017/OÚP, KÚLK 84579/2019), • Stanoviska a 
připomínky DO. 

Na základě této výzvy pořizovatel obdržel nesouhlasné stanovisko KULK dle § 50 odst. 8 SZ (OÚPSŘ 
228/2017/OÚP, KULK 79641/2021/OÚP ze dne 10. prosince 2021) s požadavkem na sjednání nápravy ohledně zohlednění 
požadavků/úkolů stanovených Aktualizací č. 4 Politiky územního rozvoje ČR pro specifickou oblast SOB9 a Zohlednit kritéria 
a podmínky péče stanovené v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 pro krajinu 01-2 
Habarticko – Bulovsko (KC 01 – Frýdlantsko). 

Projektant provedl aktualizaci návrhu Změny č. 3 ÚPO Višňová v části Vyhodnocení souladu Změny č. 3 s PÚR ČR s 
ohledem na aktuálně závazný stav PÚR ČR (aktuálně znění závazné od 11. 9. 2020 – 5. Aktualizace) a v části Vyhodnocení 
souladu Změny č. 3 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. jejím platným a závazným zněním po vydané 
Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, vydána 30. 3. 2021. 

Pořizovatel následně obdržel souhlasné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, OÚPSŘ (pod OÚPSŘ 
228/2017/OÚP KULK 87959/2021/OÚP ze dne 16. prosince 2021), k odstranění nedostatků v souladu s § 50 odst. 8 SZ, který 
potvrdil, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů, lze v řízení o Změně č. 3 ÚPO Višňová pokračovat. 

KÚ LK, OÚPSŘ prověřil předloženou dokumentaci a na základě toho konstatuje, že Návrh Změny č. 3 ÚPO Višňová 
je v souladu s požadavky na územně plánovací dokumentaci stanovenou stavebním zákonem a vyhláškou včetně řádného 
odůvodnění přijatého řešení. 

Pořizovatel rovněž obdržel souhlasné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, OÚPSŘ (pod OÚPSŘ 
228/2017/OÚP KULK 87959/2021/OÚP ze dne 16. prosince 2021), k odstranění nedostatků dle 171 zákona č. 183/2006 Sb, 
kde KULK konstatoval, že chyby, které KÚ LK, OÚPSŘ požadoval odstranit dle § 171 odst. 3 stavebního zákona (OÚPSŘ 
228/2017/OÚP, KULK 84579/2019/OÚP ze dne 11. 11. 2019), byly z dokumentace Návrhu Změny č. 3 ÚPO Višňová pro 
veřejné projednání odstraněny. 

KULK konstatoval z hlediska zajištění koordinace využívání území, že předmětem změny jsou záměry, které 
nemohou mít dopad v měřítku širších vztahů v území. K Návrhu změny č. 3 ÚPO Višňová nebyly ze strany sousedních obcí 
uplatněny žádné připomínky. Na základě toho lze konstatovat, že je zajištěna koordinace s využitím území sousedních obcí. 
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KULK rovněž konstatoval, že Návrh Změny č. 3 ÚPO Višňová nenavrhuje žádné záležitosti nadmístního významu 
týkající se rozvoje území kraje, které nejsou řešeny v ZÚR LK v platném znění dle ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona. 

Veřejné projednání Návrhu Změny č. 3 ÚPO Višňová bylo oznámeno v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona, v 
platném znění, sousedním obcím, krajskému úřadu a dotčeným orgánům dopisem č. j.: PDMUFT 31162/2021 ze dne 
27.12.2021 s oznámením místa a termínu konání veřejného projednání, které se uskutečnilo dne 7.2.2022 v zasedací 
místnosti Obecního úřadu Višňová, Višňová 184, 464 01 Višňová. Veřejnost byla o termínu a místě konání veřejného 
projednání Návrhu Změny č. 3 ÚPO Višňová informována formou veřejné vyhlášky č. j.: PDMUFT 31144/2021 ze dne 
27.12.2021, která byla vystavena na úředních deskách (včetně elektronických) MěÚ Frýdlant a OÚ Višňová. Návrh Změny č. 
3 ÚPO Višňová byl po celou dobu zpřístupněn k nahlédnutí na webových stránkách Města Frýdlant, včetně možnosti 
dálkového přístupu a přímého nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě Frýdlant a na Obecním úřadě Višňová. 
Veřejnou vyhláškou byli občané poučeni o lhůtách, ve kterých je možné podávat k návrhu změny územního plánu námitky a 
připomínky. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 14.2.2022 včetně) mohl každý uplatnit své 
připomínky a dotčené osoby námitky. Dotčené orgány a krajský úřad byly vyzvány k uplatnění svých stanovisek a 
připomínek ve lhůtě do 7 dnů od konání veřejného projednání. 

Ve lhůtě 7 dnů od data veřejného projednání stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatnily dotčené 
orgány stanoviska, jejichž vyhodnocení je obsaženo v následující tabulce: 

a) souhlasná stanoviska 

• Obvodního báňského úřadu pro území Libereckého kraje a Vysočina 

• MěÚ Frýdlant, OD, z hlediska řešení místních a účelových komunikací  

• MěÚ Frýdlant, OSUZP, z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem 

• MěÚ Frýdlant, OSUZP, z hlediska nakládání s odpady 

• MěÚ Frýdlant, OSUZP, z hlediska státní ochrany přírody 

• MěÚ Frýdlant, OSUZP, z hlediska zákona o lesích, zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních 
celospolečenských zájmů 

• MěÚ Frýdlant, OSUZP, z hlediska zákona o myslivosti 

• Krajské hygienické stanice Libereckého kraje 

• Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 

• KÚ LK, OŽPZ, z hlediska ochrany přírody a krajiny 

• KÚ LK, OŽPZ, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

• KÚ LK, z hlediska zákona o prevenci závažných havárií 

• KÚ LK, z hlediska ochrany ovzduší 

• KÚ LK, z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

• KÚ LK, z hlediska řešení silnice II. a III. třídy 

• KÚ LK, OÚPSŘ, z hlediska stavebního zákona 

b) souhlasná stanoviska s požadavky na úpravu textu odůvodnění návrhu změny č. 3 ÚPO Višňová, kterým se vyhovuje 

• Státního pozemkového úřadu 

• Ministerstva obrany 

• MěÚ Frýdlant, OSUZP, stanovisko z hlediska státní památkové péče 

• KÚ LK, z hlediska státní památkové péče 

• KÚ LK, z hlediska zákona o lesích  

Dále obdržel připomínky s požadavky na úpravu textu odůvodnění návrhu změny č. 3 ÚPO Višňová, kterým se 
vyhovuje 

• připomínky Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Liberci (totožná se 
stanoviskem MěÚ Frýdlant, oddělení státní památkové péče z hlediska státní památkové péče) 

• připomínky správce povodí Povodí Labe, s.p. z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik 
schváleného vládou ČR v prosinci 2015 

Sousední obce možnost uplatnit své připomínky k návrhu Změny č.3 ÚPO Višňová nevyužily. 
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Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem provedl ve smyslu §53, odst.1 stavebního zákona vyhodnocení 
jednotlivých stanovisek a připomínek z hlediska úkolů územního plánování. 

Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání, uplatněných stanovisek od dotčených orgánů a krajského 
úřadu pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil, že není nezbytné upravit návrh výrokové části Změny č. 
3 Územního plánu obce Višňová a vyhodnotil, že do části odůvodnění budou doplněny dílčí úpravy na základě stanovisek 
dotčených orgánů. 

Nedošlo tedy k podstatné úpravě návrhu změny územního plánu, proto pořizovatel na základě vyhodnocení 
výsledků projednání a uplatněných stanovisek od dotčených orgánů a krajského úřadu dle ustanovení § 53 odst. 1 
stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné 
zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny územního plánu. 

Tento návrh rozhodnutí o námitkách spolu s návrhem pokynů k úpravě grafické a textové části návrhu byl zaslán 
dne 11.3.2022 příslušným dotčeným orgánům a vyzval je, aby dle §53 odst. 1 do 30 dnů uplatnily stanoviska. 

Ve lhůtě 30 dnů stanovené v § 53 odst. 1 stavebního zákona uplatnily k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č.3 územního plánu obce Višňová svá stanoviska tyto dotčené orgány 
a nadřízený orgán: 

a) souhlasná stanoviska 

• Obvodního báňského úřadu pro území Libereckého kraje a Vysočina 

• Krajské hygienické stanice Libereckého kraje 

• Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 

• KÚ LK, OŽPZ, z hlediska ochrany přírody a krajiny 

• KÚ LK, OŽPZ, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

• KÚ LK, z hlediska zákona o prevenci závažných havárií 

• KÚ LK, z hlediska ochrany ovzduší 

• KÚ LK, z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

• KÚ LK, z hlediska řešení silnice II. a III. třídy 

• KÚ LK, OÚPSŘ, z hlediska stavebního zákona 

Na základě ustanovení § 53 odst. 4 stavebního zákona pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny územního 
plánu zejména a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, b) s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území, c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, d) s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů.  

Pořizovatel dále zajistil úpravu odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová ve smyslu ustanovení § 53 
odst. 5 stavebního zákona. 

S ohledem na výše uvedené pořizovatel navrhl vydat opatřením obecné povahy Změnu č. 3 Územního plánu obce 
Višňová v uvedeném rozsahu. 

 

2 SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. a) 

Zpracovává projektant. 

2.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 3 s Politikou územního rozvoje České republiky 

Změna č. 3 Územního plánu obce Višňová (dále též jen „Změna č. 3“) je v souladu s Politikou územního rozvoje 
České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále též jen „PÚR ČR“).  

Změna č. 3 respektuje obecné zásady stanovené PÚR ČR a vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů v souladu 
s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Vyhodnocení souladu s řešením 
Změny č. 3 s republikovými prioritami je uvedeno následovně: 
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(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená 
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je 
živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji 
tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

Vytváření podmínek pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, včetně jedinečné 
urbanistické struktury a krajinného rázu je zakotveno v jednotlivých koncepcích stanovených Územním plánem obce 
Višňová. Tyto koncepce nejsou Změnou č. 3 měněny; jednotlivé dílčí úpravy jsou Změnou č. 3 vymezeny v souladu 
s těmito koncepcemi, čímž je zajištěna ochrana hodnot jakožto jeden ze základních předpokladů zajištění trvale 
udržitelného rozvoje.  

Změna č. 3 aktualizuje vymezení zastavěného území s ohledem na skutečný stav využití území a s ohledem na postupné 
naplňování (využití) zastavitelných ploch vymezených Územním plánem obce Višňová. Změna č. 3 vymezuje nové 
zastavitelné plochy výhradně ve vazbě na aktualizované zastavěné území, existující veřejnou (zejména dopravní) 
infrastrukturu a především na půdách nižších tříd ochrany.  

(14a)  Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit ochranu 
kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Při zpracování Změny č. 3 byla zohledněna ochrana lesů, vodních ploch a zemědělské půdy, jejíž zábory jsou 
kompenzovány zrušením vybraných zastavitelných ploch. Ekologické funkce krajiny nejsou řešením Změny č. 3 narušeny, 
vymezení zastavitelných ploch dotváří urbanistickou strukturu sídel a navazuje na již zastavěná území.  

(15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na 
sociální soudržnost obyvatel.  

V obci nedochází i s ohledem na její velikost a charakter k sociální segregaci. Řešení Změny č. 3 nevytváří žádné 
předpoklady pro sociální segregaci obyvatel.  

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu 
s určením a charakterem oblastí, os, plocha koridorů vymezených v PÚR ČR.   

Při zpracování Změny č. 3 byly zohledněny aktuální požadavky ze strany občanů i ze strany obce (zakotvené v Zadání 
Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová), které byly v souladu s koncepcí rozvoje území a s urbanistickou koncepcí 
stanovenou Územním plánem obce Višňová. 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který 
představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových 
hledisek. 

Změna č. 3 respektuje tuto prioritu zejména zohledněním předpokladů a koncepce rozvoje území obce stanovené v ÚPO 
Višňová, a na základě dosavadního vývoje demografického a ekonomického, a stanovuje podmínky pro příznivý rozvoj 
všech složek území směřující k naplňování principů udržitelného rozvoje území. 

(17) Vytvářet podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro 
vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů 
v těchto územích. 

Ekonomické aktivity bez negativního vlivu na okolí jsou umožněny ve značné části vymezených ploch s rozdílným 
způsobem využití, přičemž u některých z nich se jedná o hlavní využití. Změnou č. 3 jsou vymezeny plochy přestavby pro 
zvýšení potenciálu využití těchto ploch pro ekonomické činnosti ve vazbě na stávající výrobní areály. Kromě toho jsou 
vymezeny zastavitelné plochy smíšené venkovské zástavby (SV) umožňující rozvoj cestovního ruchu, turistiky a rekreace, 
resp. rozšíření podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu.  

(18) Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady pro posílení vazeb mezi 
městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického 
i hospodářského prostředí. 

Rozvoj obce je navržen dle její velikosti a charakteru. Priorita není pro území obce relevantní.  

(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území bývalých vojenských újezdů). 
Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
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fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a 
energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Změnou č. 3 jsou vymezeny plochy přestavby pro zvýšení potenciálu využití těchto ploch pro ekonomické činnosti ve 
vazbě na stávající výrobní areály, konkrétně plochy Z3.P4b, Z3.31, Z3.27. Změna č. 3 novým funkčním zařazením vytváří 
podmínky pro efektivnější využívání opuštěných výrobních areálů.  

Vymezeny jsou plochy přestaveb Z3.P4b, Z3.31, Z3.27 v nevyužívaných nebo rezervních plochách v zástavbě. Využití 
zastavěného území bylo prověřeno a na základě dalších potřebných analýz byla stanovena potřebnost vymezení nových 
zastavitelných ploch, podrobněji viz kapitola 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch.  

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v nezbytném rozsahu výhradně v přímé vazbě na zastavěné území s cílem 
minimalizovat nároky na veřejné rozpočty a chránit nezastavěné území, především nejkvalitnější zemědělskou a lesní 
půdu. Jejich umístění vychází zejména ze struktury stávající zástavby, přírodních, geomorfologických a dalších podmínek 
v území.  

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit 
a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, 
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou 
důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních 
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního 
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability 
a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu 
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové 
kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Změna č. 3 nevymezuje rozvojové záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny nebo narušovat přírodní a 
krajinné hodnoty území. Dotčeny nejsou plochy v rámci prvků soustavy Natura 2000 ani další chráněná území podle 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Stávající přírodní a krajinné prvky jsou 
chráněny v rámci platného ÚPO Višňová.  

(20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, 
zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou 
vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem 
na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení 
environmentálních problémů. 

Řešení Změny č. 3 zajišťuje podmínky prostupnosti krajiny jak pro volně žijící živočichy, tak pro člověka. Prostorově spojitý 
ÚSES není řešením narušen, stejně jako prostupnost krajiny. Rozsah a velikost zastavitelných ploch nezhoršují podmínky 
prostupnosti území. Srůstání sídel není řešením Změny č. 3 umožněno. 

(21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých 
ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž 
území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování 
souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy 
krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Nenavrhuje se zástavba ve volné krajině bez vazeb na zastavěné území, je zachováno historicky dané uspořádání sídelní 
struktury s vyloučením dalších zásahů do krajinného zázemí sídel bez urbanistických vazeb. Plochy veřejné zeleně uvnitř 
obce a plochy zeleně vně zastavěného území jsou zachovány. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, 
atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 
turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Změnou č. 3 jsou podpořeny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a turistiky na území obce. Vymezeny jsou rozvojové 
plochy pro sportovně rekreační areál na okraji sídla Filipovka a zastavitelné plochy smíšené venkovské zástavby (SV) 
umožňující rozvoj cestovního ruchu, turistiky a rekreace, resp. rozšíření podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu. 

(23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat 
prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato 
zařízení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a 
možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí 
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských 
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oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou 
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. 
třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému 
nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování 
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

Změnou č. 3 je řešeno dílčí doplnění dopravní a technické infrastruktury (vodovodní řad, ČOV Andělka); těmito zásahy 
nedochází k fragmentaci krajiny.  

(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s 
ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje 
udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je 
třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a 
plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s 
ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, 
cyklistickou). 

Systém hromadné veřejné dopravy zůstává zachován beze změny, rozšíření sítě zastávek VHD je umožněno v rámci 
podmínek využití jednotlivých typů ploch. Změny v hlavní dopravní infrastruktuře se nenavrhují. 

(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních limitů pro ochranu 
lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení 
nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 
dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

Území obce nespadá do oblasti s překročením imisních limitů. Rozvoj výrobních aktivit se zvýšenou imisní zátěží není 
v obci umožněn. 

(25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet a minimalizovat jejich 
negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu 
před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení 
přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci 
povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních 
opatření v případě dopadů změny klimatu. 

(26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z 
území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

Problematika ochrany území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami je řešena v platném ÚPO Višňová a 
zejména pak v rámci navržených (a zčásti již realizovaných) protipovodňových opatření.  

Ve výjimečných případech jsou navrženy zastavitelné plochy v záplavovém území, a to v rámci doplnění stávající zástavby 
nebo jejího okraje, a to zejména z toho důvodu, že některá sídla se celá nacházejí v záplavovém území, tedy jejich 
urbanistický rozvoj nelze jiným způsobem zajistit a rozvoj zástavby bez vazby na sídla resp. ve volné krajině je s ohledem 
na ochranu nezastavěného území, krajinného rázu a zemědělských půd nežádoucí. V obci jsou realizována 
protipovodňová opatření, proto lze očekávat, že hranice záplavového území bude korigována.  

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její 
účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet 
rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v 
území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních 
obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. 

 Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, 
vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s 
venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými 
předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

Změnou č. 3 je řešeno dílčí doplnění dopravní a technické infrastruktury (např. plocha pro umístění vodovodního řadu 
podél stávající komunikace). Stávající zařízení technické infrastruktury a pro silniční dopravu jsou zachována a 
stabilizována. 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a nároky na 
veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné 
infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.  
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Území obce Višňová dlouhodobě vykazuje deficity v oblasti hospodářského a sociálního pilíře udržitelného rozvoje. 
Změnou č. 3 resp. vymezením nových zastavitelných ploch a dílčím doplněním systémů technické infrastruktury jsou 
vytvořeny podmínky pro posilování těchto pilířů zejména v oblasti zvyšování kvality bydlení a zlepšení podmínek pro 
rozvoj podnikatelských aktivit především ve vazbě na cestovní ruch a rekreaci.  

Zastavitelné plochy jsou situovány ve vazbě na stávající a navrhované systémy veřejné infrastruktury tak, aby bylo 
zajištěno jejich efektivní využívání nenáročné na veřejné rozpočty, ale zároveň v maximální možné míře zohledňující 
požadavky soukromých vlastníků pozemků a veřejnosti.  

(29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro upřednostňování 
veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní 
integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch 
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na 
kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat 
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování 
a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Systém hromadné veřejné dopravy zůstává zachován beze změny, rozšíření sítě zastávek VHD je umožněno v rámci 
podmínek využití jednotlivých typů ploch. Rozvoj pěší a cyklistické dopravy je umožněn v rámci systému dopravní 
infrastruktury a veřejných prostranství dle platného ÚPO a rovněž v rámci podmínek využití ploch v nezastavěném území.  

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby 
splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Změnou č. 3 je doplněna koncepce technické infrastruktury o plochu pro ČOV v sídle Andělka a o plochu pro rozvoj 
veřejného vodovodu v sídle Višňová. Převážná část zastavitelných ploch je situována ve vazbě na stávající nebo již 
navržené systémy technické infrastruktury tak, aby bylo umožněno napojení těchto lokalit na stávající inženýrské sítě 
s minimálními dodatečnými náklady.  

(31)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti 
zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

Změnou č. 3 není problematika řešena s ohledem na požadavky Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová.  

Území řešené Změnou č. 3 leží ve specifické oblasti SOB7 Specifická oblast Krkonoše - Jizerské hory.  

Úkoly pro územní plánování: 

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 

a) v ostatních sídlech mimo stávající rekreační střediska vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj 
dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení, 

b) vytvářet územní podmínky pro rozvoj takových odvětví a aktivit, které budou diferencovaně a harmonicky a v 
souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny využívat lidský, přírodní i ekonomický potenciál celého území a 
zvláštnosti jeho různých částí a které budou zmírňovat střety nadměrného zatížení území cestovním ruchem se 
zájmy ochrany přírody, 

c) vytvářet územní podmínky pro zajišťování udržitelnosti využívání rekreačního potenciálu oblasti, zejména s 
ohledem na regulaci zatížení cestovním ruchem, především pro rozvoj měkkých forem rekreace s ohledem na 
možnost celoročního využití, 

d) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území uvnitř i přes hranice, 

e) vytvářet územní podmínky pro zlepšení technické a dopravní infrastruktury, zejména pro rozvoj ekologických 
forem dopravy, 

f) zohlednit výstupy ze schválené Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše. 

Změna č. 3 aktualizuje vymezení zastavěného území s ohledem na skutečný stav využití území a s ohledem na postupné 
naplňování (využití) zastavitelných ploch vymezených Územním plánem obce Višňová. Změna č. 3 vymezuje nové 
zastavitelné plochy výhradně ve vazbě na aktualizované zastavěné území a existující veřejnou (zejména dopravní) 
infrastrukturu.  

Změnou č. 3 jsou podpořeny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a turistiky na území obce. Vymezeny jsou rozvojové 
plochy pro sportovně rekreační areál na okraji sídla Filipovka a zastavitelné plochy smíšené venkovské zástavby (SV) 
umožňující rozvoj cestovního ruchu, turistiky a rekreace, resp. rozšíření podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu. 

Systém hromadné veřejné dopravy zůstává zachován beze změny, rozšíření sítě zastávek VHD je umožněno v rámci 
podmínek využití jednotlivých typů ploch. Rozvoj pěší a cyklistické dopravy je umožněn v rámci systému dopravní 
infrastruktury a veřejných prostranství dle platného ÚPO a rovněž v rámci podmínek využití ploch v nezastavěném území. 
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Změnou č. 3 je doplněna koncepce technické infrastruktury o plochu pro ČOV v sídle Andělka a o plochu pro rozvoj 
veřejného vodovodu v sídle Višňová. Převážná část zastavitelných ploch je situována ve vazbě na stávající nebo již 
navržené systémy technické infrastruktury tak, aby bylo umožněno napojení těchto lokalit na stávající inženýrské sítě 
s minimálními dodatečnými náklady.  

Specifické oblasti 

Řešené území leží ve specifické oblasti vymezené PÚR ČR, ve které se projevují aktuální problémy republikového 
významu:  

(75b)  SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem  

Úkoly pro územní plánování:  

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí  

a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích retenčních a 
akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a zachování odolné stabilní vyvážené 
pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem ploch lesů, mezí, luk, vodních ploch a vodních toků 
(zejména neregulované vodní toky s doprovodnou zelení), cestní sítě (s doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. 
velké plochy orné půdy rozčleněné mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními pruhy),  

b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu ostatních vodních prvků 
v krajině,  

c) vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, tj. dbát na 
dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a zasakování vody,  

d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. zatravněním a 
zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí, zasakovacích pásů a příkopů,  

e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení požadavků na 
dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, zejm. pro infrastrukturu k zajištění dodávek vody z 
oblastí s příznivější vodohospodářskou situací a s ohledem na místní podmínky pro budování nových zejm. 
povrchových zdrojů vody,  

f) pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. navrhovat i další vhodná 
opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) využívat zejména územní studie krajiny. 

Platný územní plán obce Višňová zajišťuje základní podmínky pro zlepšení vodního režimu a zvýšení retenční schopnosti 
krajiny – vymezeny jsou protipovodňové úpravy a ochranné inundační hráze ve Višňové, v Předláncích a ve Vísce. Ve volné 
krajině jsou umožněny stavby, zařízení a jiná opatření pro zajištění a zvýšení retenční schopnosti krajiny a obecné 
protipovodňové ochrany dle § 18 odst. 5 stavebního zákona. Změnou č. 3 ÚPO Višňová nejsou tyto podmínky měněny, 
resp. doplněny jsou požadavky týkající se odtokových poměrů a vyloučení zhoršování odtokových poměrů v rámci nové 
výstavby.  

Do řešeného území dle PÚR ČR zasahuje koridor konvenční železniční dopravy ŽD19 (hranice Polsko/ČR - Liberec 
(Turnov) - Mladá Boleslav a vybraná spojení v úseku Mladá Boleslav - Praha).  

Vymezení koridoru je úkolem pro Liberecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, úkol tedy není relevantní pro 
pořízení Změny č. 3 ÚPO Višňová.  

2.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 3 se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje 

Části řešeného území dotčené Změnou č. 1 jsou zahrnuty v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje ve znění 
Aktualizace č. 1 (dále též jen „ZÚR LK“). Soulad řešení Změny č. 3 ÚPO Višňová se ZÚR LK je vyhodnocen následovně:  

A. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit 
stanovených v politice územního rozvoje 

KRAJSKÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

P1 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. 

 Zachovat a přiměřeně rozvíjet ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice: 

- nenarušováním jedinečné městské a venkovské urbanistické struktury stabilizované sídelní struktury 
nevhodnými stavebními zásahy a činnostmi, 

- ochranou rázu venkovské krajiny a obnovou trvalého osídlení s důrazem na zachování objektů i souborů 
lidové architektury v celkové krajinné kompozici, 
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- řešením ochrany hodnot území v kontextu nezbytného zohledňování požadavků hospodářského rozvoje 
území a zvyšování kvality života jeho obyvatel, 

- zvyšováním atraktivity území pro rekreaci a cestovní ruch v souladu s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje dle principů udržitelného rozvoje, 

- zabráněním upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

 Zachovat a přiměřeně rozvíjet krajinný ráz nezastavěných částí území: 

- respektováním požadavků na naplňování cílových kvalit krajin s ohledem na krajinné typy a vhodnou regulací 
jejich přípustného užívání, 

- cílenou systematickou obnovou narušených částí krajiny (živého a v čase proměnného celku), který vyžaduje 
tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány jeho stěžejní 
přírodní, kulturní a užitné hodnoty, 

- objektivním rozlišováním případů, kdy je důležitější vhodný tvůrčí rozvoj a obnova krajiny než zachování 
stávající situace. 

 Při plánování rozvoje venkovských území (venkovský prostor) dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 
ochrany kvalitní zemědělské půdy a ekologických funkcí krajiny. 

V řešení Změny č. 3 je uplatňován koncepční princip zachování a dotváření kompaktnosti stávajících sídelních útvarů – 
posílení a doplnění urbanistické struktury sídel. Ve volné krajině naopak nejsou vymezovány žádné samostatné obytné 
komplexy nebo soubory. Při vymezování zastavitelných ploch byly prověřeny přírodní a krajinné hodnoty území tak, aby 
při budoucím rozvoji sídel nedocházelo ke znehodnocování venkovské krajiny a nebyl narušen krajinný ráz území. Změna 
č. 3 respektuje všechny přírodní hodnoty území a zachovává koncepci ochrany a rozvoje přírodních hodnot definovanou 
v ÚPO Višňová. Řešením Změny č. 3 není dotčen ÚSES ani jiné přírodní hodnoty v území.  

Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné území, dopravní a technické systémy v území tak, aby 
byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského půdního fondu, lesních pozemků a s ohledem na krajinný ráz území. 
Zastavitelné plochy nenarušují a plně respektují historickou urbanistickou kompozici sídel. Vymezením nových ploch 
smíšených obytných jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování kvality bytového fondu. 

Charakter venkovské krajiny je posilován zejména ochranou nezastavěného území před neuváženou zástavbou, vhodným 
vymezením nových zastavitelných ploch v návaznosti na stávající zástavbu sídel s cílem posílit jejich kompaktnost a využít 
hospodárně stávající veřejnou, zejména dopravní a technickou infrastrukturu.  

P2  Předcházet prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel: 

- analýzou hlavních mechanizmů, jimiž k segregaci dochází a zvažováním existujících a potenciálních důsledků; 
zejména ve vztahu k důsledkům klesající nabídky pracovního uplatnění, ve vztahu k ohroženým skupinám 
obyvatel (problematika menšin, sociálně slabších a sociálně vyloučených skupin obyvatel) a k důsledkům 
změn věkové struktury obyvatel a dalších uživatelů území, které mají průmět do měnících se nároků na 
systémy veřejné infrastruktury (např. školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura, sport a tělovýchova, 
veřejná správa apod.), 

- návrhem opatření a zajištěním územních podmínek pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její 
úrovně, zejména pro podporu rozšíření a zlepšení nabídky pracovních příležitostí a zvyšování úrovně 
vzdělanosti pro vyšší uplatnění obyvatel v měnící se struktuře pracovních příležitostí, 

- vyloučením vzniku sociálně patologických jevů a sociálně odloučených lokalit, způsobených zejména 
soustřeďováním sociálně znevýhodněných skupin obyvatel v lokalitách s nízkou kvalitou obytného prostředí a 
nevyhovující strukturou veřejného vybavení. 

V řešení Změny č. 3 je uplatňován koncepční princip zachování a dotváření kompaktnosti stávajících sídelních útvarů – 
posílení a doplnění urbanistické struktury sídel. Vymezením zastavitelných ploch je posilována zejména nabídka ploch 
určených pro bydlení s cílem posílit sociální pilíř obce - zamezit výraznějšímu odlivu obyvatel a rozšířit resp. zkvalitnit 
bytový fond obce. V souvislosti s tím je dle aktuálních požadavků dílčím způsobem korigován nebo upraven rozsah ploch 
výroby (plochy průmyslu, skladování, živností a obchodu) - vymezeny jsou plochy přestavby pro lepší využití stávajících 
drobných ploch brownfields.  

P3 Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci upřednostňovat komplexní řešení před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území: 

- novou výstavbu podmiňovat dostupností dostatečné veřejné infrastruktury, 
- ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli hledat soulad veřejných a soukromých zájmů v území, 
- strukturu nabídky pracovních příležitostí, bydlení a rekreace odvozovat z místních podmínek a skutečných 

potřeb uživatelů území, 
- v hospodářském rozvoji území zohledňovat zvyšování kvality života jeho obyvatel, 
- v rozvoji území a ochraně jeho hodnot respektovat principy udržitelného rozvoje. 

Změna č. 3 vymezuje plochy pro doplnění a rozvoj urbanistické struktury sídel v souladu s principy udržitelného rozvoje a 
s ohledem na hodnoty v území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné území, dopravní a 
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technické systémy v území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského půdního fondu, lesních pozemků 
a s ohledem na krajinný ráz území. Vymezením nových ploch smíšených obytných jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování 
kvality bytového fondu v závislosti na požadavcích vlastníků pozemků, obyvatel území a samosprávy. 

Při zpracování Změny č. 3 byly zohledněny požadavky ze strany občanů i ze strany obce (zakotvené ve schváleném Zadání 
Změny č. 3), které byly v souladu s koncepcí rozvoje území a s urbanistickou koncepcí stanovenou Územním plánem obce 
Višňová, tímto způsobem byl uplatněn komplexní přístup při navrhování dílčích úprav ÚPO Višňová v rámci Změny č. 3.  

Změnou č. 3 jsou vymezeny dílčí záměry na doplnění a rozvoj veřejné infrastruktury směřující ke zvyšování životní úrovně 
obyvatel a zlepšování vybavenosti jednotlivých sídel zejména veřejnou technickou infrastrukturou.  

P4 Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území – intenzitu ochrany a rozvoje 
potenciálu jednotlivých obcí i vymezených oblastí usměrňovat v širším kontextu vazeb struktury uspořádání území 
kraje a ČR: 

- rozvoj hospodářských, obytných a obslužných funkcí republikového a nadmístního významu usměrňovat do 
vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os kraje, vymezených v souvislosti významných koridorů 
dopravní infrastruktury, 

- posilovat přiměřený rozvoj hospodářských, obytných a obslužných funkcí zejména místního významu v 
ostatních částech území kraje, 

- zohledňovat vztahy a vazby center osídlení a obcí v jejich spádovém obvodu v souladu s hierarchií struktury 
osídlení kraje, 

- rozvojové záměry posuzovat objektivně a komplexně v koordinaci prostorových, odvětvových a časových 
hledisek. 

Změnou č. 3 jsou řešeny dílčí požadavky charakteru místního významu. Změnou č. 3 je posilován hospodářský pilíř obce -  
dle aktuálních požadavků je dílčím způsobem korigován nebo upraven rozsah ploch výroby (plochy průmyslu, skladování, 
živností a obchodu) - vymezeny jsou plochy přestavby pro lepší využití stávajících drobných ploch brownfields, pro rozvoj 
zemědělské výroby je vymezena zastavitelná plocha (resp. je změněna její původní obytná funkce).  

Sídelní struktura ani vzájemné vazby sídel nebo obce ve vztahu k vyšším centrům osídlení nejsou vzhledem k měřítku a 
charakteru provedených dílčích změn nijak dotčeny.  

P5 Vytvářet územní podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn a současně nevyváženého vztahu 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. 

 V rozvoji hospodářské základny podporovat aktivity diverzifikace místní ekonomiky: 

- upřednostňovat podnikatelské záměry s vyšší přidanou hodnotou, 
- prostorové nároky nových záměrů vážit množstvím a kvalitou generovaných pracovních míst, 
- upřednostňovat podnikatelské záměry s návazností na místní vzdělávací instituce a záměry vytvářené v 

aktivním partnerství s obcemi v souladu s principy společenské odpovědnosti firem. 

 V hospodářsky problémových regionech (zejména Mimoňsko, Frýdlantsko) řešit zejména: 

- nové využívání opuštěných areálů (brownfields) a lokalizaci zastavitelných ploch pro vytváření a zlepšení 
struktury nabídky nových pracovních příležitostí, 

- využívání potenciálu území pro cestovní ruch zejména za účelem vytváření dalších pracovních příležitostí v 
tomto významném sektoru ekonomiky kraje, 

- zajištění přiměřených standardů bydlení a rekreace v kvalitním prostředí pro stabilizaci obyvatelstva, 
- zvyšování významu zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství - důležitého nástroje v péči o krajinu, 
- vytváření územních podmínek pro optimalizaci dostupnosti vzdělávání a tím zvyšovat adaptabilitu 

obyvatelstva v měnící se struktuře hospodářské základny území 

Změna č. 3 respektuje koncepci rozvoje území stanovenou Územním plánem obce Višňová. V rámci této koncepce jsou 
vytvořeny podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn zejména vymezením smíšených ploch 
v zastavěném i nezastavěném území, čímž je deklarována snaha umožnit jeho širší využívání a pružně reagovat na 
hospodářské a společenské změny. 

Rozvoj místních ekonomických aktivit nad rámec tradičních odvětví výroby v obci (lehká, řemeslná, zemědělská výroba) je 
umožněn v plochách smíšených obytných a v plochách živnosti, obchod. Tyto typy ploch jsou v rámci řešení Změny č. 3 
rozvíjeny jednak formou ploch přestavby na základě aktuálních požadavků na využití stávající zástavby a využití ploch 
brownfields, a dále v rámci nových zastavitelných ploch, v měřítku a rozsahu odpovídajícím charakteru obce.  

Změnou č. 3 jsou vymezením zastavitelných ploch vytvořeny podmínky pro rekreační využití v návaznosti na rybník u sídla 
Filipovka. Záměr je v souladu s Územní studií Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o., 2016), resp. se záměry na rozptyl turistů z liberecko - jablonecké aglomerace do širšího okolí 
Jizerských hor a na rozvoj šetrných forem cestovního ruchu na Frýdlantsku.  

Změnou č. 3 jsou dále posíleny možnosti rozvoje rekreace a cestovního ruchu rozšířením zastavitelných ploch smíšené 
venkovské zástavby (SV), v rámci níž je do určité míry umožněn i rozvoj rekreace, ubytovacích kapacit a souvisejících 
služeb.  
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P6  Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury Libereckého kraje: 

- rozvíjet dominantní pozice centra nadregionálního významu Liberec a center regionálního významu Česká 
Lípa, Jablonec nad Nisou a Turnov, 

- posilovat význam ostatních center osídlení, 
- lokalizovat rozvoj veřejné infrastruktury s ohledem na přirozenou spádovost center osídlení, 
- vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městským a venkovským prostorem a zlepšit tak jejich 

konkurenceschopnost v rámci regionu, ČR i EU. 

 V optimální prostorové a organizační struktuře území upevnit integritu kraje a rozvíjet jeho integraci v 
republikových a středoevropských vazbách. 

- posilování vazeb periferních částí kraje na metropoli kraje Liberec, 
- posilování vazeb mezi centry osídlení Ústí nad Labem - Liberec - Hradec Králové, 
- posilování vazeb na sousední centra osídlení v Německu a Polsku. 

 Koncepční řešení koordinovat se sousedními obcemi, kraji a státy, zejména na úrovni vzájemných kooperací a 
intenzivnějších pracovních a obslužných kontaktů a pro tyto aktivity vytvářet územní předpoklady: 
upřednostňování rozvojových aktivit hospodářské základny a služeb republikového a nadmístního významu v 
centrech osídlení začleněných ve struktuře vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os, 

- upřednostňování rozvojových aktivit hospodářské základny a služeb místního významu v centrech osídlení 
navazujícího stabilizovaného území s přirozeným rozvojem při zohlednění jejich vazeb na rozvojové oblasti a 
rozvojové osy, 

- účelná podpora při řešení problémů (regionálních disparit udržitelného rozvoje) ve specifických oblastech pro 
dosažení úrovně stabilizovaných území 

- koordinace rozvojových aktivit v rámci významných funkčních kooperací center osídlení. 

Změna č. 3 nemá s ohledem na malý rozsah a místní význam dílčích změn vliv na naplnění uvedené priority.  

P7 Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského, vojenského a jiného původu). 

 Hospodárně a efektivně využívat zastavěné území: 

- upřednostňovat využívání zastavěného území (přestavby, revitalizace a sanace území) před neodůvodněnými 
požadavky na zástavbu ploch volné krajiny ve smyslu ochrany nezastavěného území (zejména zemědělské a 
lesní půdy) a zachování sídelní i krajinné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace, 

- vhodným využitím devastovaných území a zamezením nežádoucích civilizačních projevů na kvalitu životního 
prostředí a obytné hodnoty kraje 

 Cílem je účelné uspořádání a využívání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty, dopravu a energie, které 
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v nezbytném rozsahu výhradně v přímé vazbě na zastavěné území v souladu 
s urbanistickou strukturou sídel a s cílem minimalizovat nároky na veřejné rozpočty a chránit nezastavěné území, 
především nejkvalitnější zemědělskou a lesní půdu. Jejich umístění vychází zejména ze struktury stávající zástavby, 
přírodních, geomorfologických a dalších podmínek v území.  

Charakter venkovské krajiny je posilován zejména ochranou nezastavěného území před neuváženou zástavbou, vhodným 
vymezením nových zastavitelných ploch v návaznosti na stávající zástavbu sídel s cílem posílit jejich kompaktnost a využít 
hospodárně stávající veřejnou, zejména dopravní a technickou infrastrukturu. V rámci zastavěného území je vymezeno 
množství ploch přestaveb pro zlepšení možnosti využití již urbanizovaných ploch a zejména ploch brownfields nebo jiných 
nedostatečně či nevhodně využívaných ploch s cílem zajistit efektivní a hospodárné využití zastavěného území a existující 
veřejné infrastruktury.  

P8  Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit 
a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. Zvyšovat funkční účinnost zvláště i obecně chráněných 
částí přírody a podporovat biologickou rozmanitost a ekostabilizační funkce krajiny - nepřipouštět zásahy a 
aktivity, které by samy o sobě nebo ve svých důsledcích poškozovaly stav chráněných území. 

 S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné: 

- respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména 
formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu (ve smyslu ochrany neobnovitelných složek 
životního prostředí i ve smyslu uchování produkčních hodnot území, u odnímání ploch PUPFL požadovat 
náhradní zalesnění), 
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- vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability, 
zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro 
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti 
venkovské krajiny, 

- vhodným přístupem k využívání území a respektováním územních opatření zajistit ochranu vodohospodářsky 
významných území v systému CHOPAV, ochranu povrchových a podzemních vod, vodních a na vodu vázaných 
ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové 
vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje 

- vytvářet územní podmínky pro zvyšování adaptability území na změnu klimatu a extrémní projevy počasí, 
- stanovením podmínek pro hospodárné využívání území chránit a přiměřeně využívat přírodní surovinové a 

léčivé zdroje území. 

Vytváření podmínek pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot v území, včetně krajinného rázu je zakotveno v jednotlivých 
koncepcích stanovených Územním plánem obce Višňová. Tyto koncepce nejsou Změnou č. 3 měněny; jednotlivé dílčí 
úpravy jsou Změnou č. 3 vymezeny v souladu s těmito koncepcemi, čímž je zajištěna ochrana hodnot jakožto jeden ze 
základních předpokladů zajištění trvale udržitelného rozvoje. 

Při vymezování zastavitelných ploch byly prověřeny přírodní a krajinné hodnoty území tak, aby při budoucím rozvoji sídel 
nedocházelo ke znehodnocování venkovské krajiny a nebyl narušen krajinný ráz území. Změna č. 3 respektuje všechny 
přírodní hodnoty území a zachovává koncepci ochrany a rozvoje přírodních hodnot definovanou v ÚPO Višňová. Řešením 
Změny č. 3 není dotčen ÚSES ani jiné přírodní hodnoty v území. 

P9 Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, 
zejména při umísťování nové zástavby a dopravní a technické infrastruktury. 

 Při územně plánovací činnosti s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny: 

- omezovat nežádoucí srůstání sídel, 
- omezovat bariérový efekt liniových dopravních staveb, 
- je-li to účelné s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, umísťovat dopravní a technickou 

infrastrukturu do společných koridorů, 
- propojovat funkční systémy sídelní a krajinné zeleně 

Změnou č. 3 nejsou vymezeny plochy, které by umožnily srůstání sídel, ani plochy nebo koridory, které by mohly mít 
bariérový efekt a umožnily tak fragmentaci krajiny.  

Řešení Změny č. 3 zajišťuje podmínky prostupnosti krajiny jak pro volně žijící živočichy, tak pro člověka. Prostorově spojitý 
ÚSES není řešením narušen, stejně jako prostupnost krajiny. Rozsah a velikost zastavitelných ploch nezhoršují podmínky 
prostupnosti území.  

P10  Chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření funkčně souvislých ploch volné krajiny s ekologickými a 
rekreačními funkcemi a doplňovat je, pokud je to účelné a vhodné, zejména v rozvojových oblastech a v 
rozvojových osách, na jejichž území by mohla být krajina negativně poznamenána vlivem lidské činnosti (intenzívní 
hospodářský a sociální rozvoj nadmístního významu). 

 Cílem je zachování a přirozená obnova souvislých pásů veřejně přístupné zeleně nezastavěného území zejména v 
bezprostředním okolí měst a velkých obcí - „zelených pásů“ způsobilých pro nenáročné (šetrné) formy krátkodobé 
rekreace, pro rozvoj lesních porostů a pro zachování prostupnosti krajiny: 

- zelené pásy vhodně propojovat s infrastrukturou pro nemotorovou dopravu (cyklo, pěší) a využít tak jejich 
potenciál i pro rozvoj ekologických forem dopravy. 

Území obce Višňová není poznamenáno intenzivním hospodářským a sociálním rozvojem nadmístního významu, 
problematika ochrany souvislých ploch volné krajiny tedy není v rámci Změny č. 3 řešena.  

Nenavrhuje se zástavba ve volné krajině bez vazeb na zastavěné území, je zachováno historicky dané uspořádání sídelní 
struktury s vyloučením dalších zásahů do krajinného zázemí sídel bez urbanistických vazeb. Plochy veřejné zeleně uvnitř 
obce a plochy zeleně vně zastavěného území jsou zachovány. 

P11 Podle místních podmínek vytvářet územní předpoklady pro odpovídající formy rekreace a cestovního ruchu a jejich 
koordinované usměrňování a řízení.  

 V souladu s principy udržitelného rozvoje eliminovat zdroje přetížení území v dosud nejvíce exponovaných 
lokalitách Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje a naopak ve smyslu odlehčení urbanizační zátěže tradičních 
středisek cestovního ruchu podporovat optimální využití existujících územních rezerv hodnotných území 
Frýdlantska, Ralska, Lužických hor a Máchova kraje: 

- podporovat systémový rozvoj cestovního ruchu zajištěností služeb dle kategorizace center a středisek 
cestovního ruchu, 

- podporovat významné projekty cestovního ruchu, rekreace a lázeňství v souladu s potenciálem a limity 
využití území, 
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- rozvíjet cestovní ruch v dosud málo využívaných vhodných lokalitách za účelem zajištění nabídky nových 
pracovních příležitostí, 

- upřednostňovat šetrné formy cestovního ruchu (zejména cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika aj.), 
- podporovat dostupnost a propojení oblastí a míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu zkvalitňováním 

silniční sítě a turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, 
cyklo, lyžařská, hipo) - přednostně v rámci multifunkčních turistických koridorů. 

Změnou č. 3 jsou vymezením zastavitelných ploch vytvořeny podmínky pro rekreační využití v návaznosti na rybník u sídla 
Filipovka. Záměr je v souladu s Územní studií Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o., 2016), resp. se záměry na rozptyl turistů z liberecko - jablonecké aglomerace do širšího okolí 
Jizerských hor a na rozvoj šetrných forem cestovního ruchu na Frýdlantsku.  

Změnou č. 3 jsou dále posíleny možnosti rozvoje rekreace a cestovního ruchu rozšířením zastavitelných ploch smíšené 
venkovské zástavby (SV), v rámci níž je do určité míry umožněn i rozvoj rekreace, ubytovacích kapacit a souvisejících 
služeb.  

P12  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury. 

 Při umísťování dopravní a technické infrastruktury v souladu s ustanoveními priority P9 minimalizovat dopady na 
prostupnost krajiny a její fragmentaci. 

 Zmírňovat vystavení obytných území nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i 
prostřednictvím obchvatů obcí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Současně však plochy 
pro novou obytnou zástavbu vymezovat tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro 
nové úseky kapacitních silnic a železnic a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro 
dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel 
(bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

Změnou č. 3 je řešeno dílčí doplnění dopravní a technické infrastruktury (např. plocha pro umístění vodovodního řadu 
podél stávající komunikace). Stávající zařízení technické infrastruktury a pro silniční dopravu jsou zachována a 
stabilizována. Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha pro umístění čistírny odpadních vod v sídle Andělka s cílem 
vytvořit optimální podmínky pro realizaci kanalizační sítě v sídle Andělka a umožnit zlepšení kvality veřejné technické 
infrastruktury, snížení znečištění životního prostředí odpadními vodami a zvýšení kvality bydlení v sídle. Nejsou 
navrhována opatření na dopravní nebo technické infrastruktuře, která by mohla představovat fragmentaci krajiny nebo 
zhoršení kvality životního prostředí.  

P13  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s 
ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a 
rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou dopravní infrastrukturou přímo podmínit.  

 Při územně plánovací činnosti s ohledem na zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury vytvářet územní podmínky: 

- pro napojení Libereckého kraje na evropskou dopravní síť, (zejména silniční koridory: D10, I/35, železniční 
koridor ŽD8: Praha - Turnov - Liberec - hranice ČR - Německo/Polsko), 

- pro propojení Libereckého kraje s okolními regiony, (zejména koridory železniční dopravy a koridory kapacitní 
silniční dopravy Liberec - Ústí nad Labem - Liberec – Hradec Králové), 

- pro zlepšení dostupnosti všech částí kraje a jejich vazeb na metropoli kraje Liberec, (zejména zlepšení 
silničního propojení z území za Ještědským hřbetem - Osečná, Ralsko, z jihovýchodního segmentu kraje - 
Semily, Jilemnice a západního území kraje - Žandov), 

- pro revitalizační a racionalizační opatření na železničních tratích, které zajistí zlepšení podmínek p ro jejich 
využívání, zvýšení komfortu pro cestující a zrychlení železniční dopravy, 

- pro posilování významu efektivní a integrované veřejné dopravy osob, zejména v místech dopravních spojení 
s největší dopravní intenzitou, řešit vymezení ploch a koridorů nezbytných pro efektivní integrované systémy 
veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, vždy s požadavky na kvalitní 
životní prostředí, 

- pro koordinaci jednotlivých dopravních systémů, zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy a ochrany 
obyvatelstva před negativními dopady z dopravy v účinném systému, který bude poskytovat obyvatelům 
rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území, 

- pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. drážní) a vybudování a užívání vhodné sítě pěších a 
cyklistických cest včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Předmětem řešení Změny č. 3 není rozvoj nebo úpravy v oblasti dopravní infrastruktury. Priorita není pro řešení Změny č. 
3 relevantní.  
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P14 Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro 
ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. 

 V širších souvislostech území kraje důsledně usilovat o řešení dlouhodobé problematiky negativního přeshraničního 
vlivu na západní část SOB4 Frýdlantsko – zatížení území emisemi z energetického zdroje Turów za hranicí ČR 
(Polsko), doprovázené druhotnými negativními vlivy (snižování hladiny podzemních zdrojů vody, sesuvy a zvyšování 
rizika povodní při intenzívních dešťových srážkách). 

 Při územně plánovací činnosti na území kraje řešit: 

- vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení, 

- vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových 
nebo zemědělských areálů – pokud to místní podmínky nedovolují navrhovat náhradní opatření (zejména 
technická opatření a ochranná zeleň na plochách původce negativních vlivů), 

- důsledným zamezením dalších nežádoucích civilizačních projevů na bezpečnost a kvalitu životního prostředí 
chránit obytné hodnoty území před devastací a znečištěním, 

- řešení negativních účinků z dopravy je předmětem priority P12. 

Území obce nespadá do oblasti s překročením imisních limitů. Rozvoj výrobních aktivit se zvýšenou imisní zátěží není 
v obci umožněn. 

P15  Vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod. 

 Při územně plánovací činnosti v tomto smyslu zohledňovat: 

- zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a 
ploch určených k řízeným rozlivům povodní, 

- problematiku území s ohroženou stabilitou (sesuvy půdy, poddolování, eroze, sucho), radonovým rizikem 
apod. ve vztahu k existujícím hodnotám území a rozvojovým záměrům, 

- problematiku ohrožení území antropogenními vlivy (například umisťování nebezpečných funkcí v nevhodných 
prostorových souvislostech sídelních útvarů), 

- posuzování účinnosti navrhovaných opatření a ekonomických a sociálních dopadů uvolňování rizikových 
území od nevhodně umístěných staveb a činností. 

Problematika ochrany území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami je řešena v platném ÚPO Višňová a 
zejména pak v rámci navržených (a zčásti již realizovaných) protipovodňových opatření.  

P16 Vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před povodněmi.  

 Při územně plánovací činnosti zohlednit stanovená záplavová území, využívat výstupů z map povodňového 
ohrožení a povodňového rizika pro stanovení využití území: 

- vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve 
zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, 

- vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod, 

- vhodným návrhem užívání zastavěného území i zastavitelných ploch a hospodařením v krajině vytvářet 
územní podmínky pro navyšování retenční schopnosti krajiny a snížení odtoku dešťových vod z území (jejich 
vsakování v místě vzniku i využívání jako zdroje vody) s cílem zmírňování účinků povodní - v tomto smyslu 
sledovat i omezení vnosu nežádoucích látek do povrchových vod, 

- odpovídající péčí o technické zajištění vodních děl a respektováním stanovených území zvláštní povodně na 
tocích zvyšovat úroveň ochrany území a jeho obyvatel před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní 
povodní pod vodním dílem. 

Ve výjimečných případech jsou navrženy zastavitelné plochy v záplavovém území, a to v rámci doplnění stávající zástavby 
nebo jejího okraje, a to zejména z toho důvodu, že některá sídla se celá nacházejí v záplavovém území, tedy jejich 
urbanistický rozvoj nelze jiným způsobem zajistit a rozvoj zástavby bez vazby na sídla resp. ve volné krajině je s ohledem 
na ochranu nezastavěného území, krajinného rázu a zemědělských půd nežádoucí. Jedná se o zastavitelné plochy v sídlech 
Minkovice a Víska s tím, že téměř celý rozsah obou těchto sídel je dotčen záplavovým územím. Plochy pro umístění 
veřejné infrastruktury nejsou v rozsahu záplavového území vymezeny. V obci jsou realizována protipovodňová opatření, 
proto lze očekávat, že hranice záplavového území bude korigována. 

P17 Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její 
účelné využívání v rámci sídelní struktury. 

 Dostupnost a ekonomickou návratnost vložených investic do veřejné infrastruktury zajistit jejím účelným 
umisťováním a odpovídajícími kapacitami, odvozenými od skutečných potřeb všech uživatelů území: 
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- v dopravní infrastruktuře rozlišovat potřeby obsluhy území a potřeby jeho nutné průchodnosti pro tranzitní 
trasy v širším systému regionu a ČR, 

- v technické infrastruktuře rozlišovat potřeby obsluhy území a potřeby jeho nutné průchodnosti pro tranzitní 
trasy v širším systému regionu a ČR, 

- v občanském vybavení území rozlišovat složky služeb základního vybavení, zajišťující zejména potřeby 
obyvatel obce nebo jejích částí a složky služeb vyššího vybavení zajišťující zejména potřeby obyvatel i 
uživatelů centra osídlení a jeho spádového obvodu, 

- nároky na kapacity vyššího vybavení posuzovat a umisťovat koordinovaně na úrovni potřeb celého 
spádového obvodu centra osídlení – koncentrace služeb vyššího vybavení v centru osídlení, rozvíjející se v 
kontextu dosažené úrovně společenského vývoje, zvyšuje význam centra osídlení v jeho spádovém obvodu, 

- v urbanizovaných územích rozvíjet dostatečné zastoupení veřejných prostranství: 
- účelně uspořádané osnovy veřejných prostranství zajistí dostupnost všech pozemků ve funkční 

struktuře obcí, 
- průchodnost tras dopravní a technické infrastruktury, 
- při dostatečné dimenzi v bezpečné segregaci pěší a motorové dopravy a vybavení obecním 

mobiliářem a veřejnou zelení zajistí prostory pro setkání a posilování soudržnosti obyvatel, 
- z hlediska bezpečnosti obyvatel území navrhovat pouze taková řešení, která svou podstatou ani v 

odvozených souvislostech nevyvolají negativní sociálně patologické jevy ve společnosti (hygienické závady, 
sociálně odloučené lokality apod.) a další negativní vlivy na rozvoj území (definované v prioritě P15) 

Změnou č. 3 je řešeno dílčí doplnění dopravní a technické infrastruktury (např. plocha pro umístění vodovodního řadu 
podél stávající komunikace). Stávající zařízení technické infrastruktury a pro silniční dopravu jsou zachována a 
stabilizována. Dílčími zásahy je rovněž doplněn a korigován systém veřejných prostranství pro zajištění prostupnosti sídel 
v dílčích úsecích ve stabilizované zástavbě, případně pro zajištění dostupnosti zastavitelné plochy (např. plocha pro 
umístění komunikace zpřístupňující navrhované rekreační zázemí v lokalitě Filipovka).  

P18 Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech 
potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrhy rozvoje a ochrany 
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru 
s veřejností, s obyvateli území i s jeho dalšími uživateli. 

 Při územně plánovací činnosti důsledně prosazovat řešení zajišťující harmonický soulad činností, staveb, zařízení a 
ostatních opatření umístěným v rámci udržitelného rozvoje území: 

- ve funkční struktuře sídel, vybavené odpovídajícími kapacitami veřejné infrastruktury, sledovat optimální 
vazby bydliště – rekreace – pracoviště, 

- v prostorové struktuře sídel sledovat kontinuální a přiměřený rozvoj, logické vazby zastavitelných ploch na 
zastavěné území a optimální prostorové souvislosti přechodu urbanizovaného území do volné krajiny, 

- segregovat lokalizaci ploch pro aktivity obtížně slučitelné s obytným prostředím, které mají nebo mohou mít 
negativní vliv na kvalitu prostředí a na dlouhodobý pobyt v něm (zejména soustředěné ekonomické aktivity 
na plochách výroby a dopravní a technické infrastruktury), 

- důsledně vytvářet „pohodu bydlení“ v atmosféře kvalitního prostředí pro bydlení příznivé pro všechny 
kategorie uživatelů v úhrnu činitelů a vlivů, přispívajících ke zdravému bydlení: 

- standard bydlení v přiměřené intenzitě využití pozemků a odpovídajícím množstvím veřejné 
infrastruktury a zeleně, 

- podmínky pro sousedské a společenské kontakty 
- kvalita složek životního prostředí - zejména nízká intenzita hluku z dopravy, výroby a zábavních 

aktivit, nízké emise prachu a pachů, dobré oslunění aj. 
- zohlednění místních zvláštností dané lokality a subjektivních hledisek daných způsobem života osob, 

kterých se vlivy na pohodu bydlení dotýkají, pokud nevybočují v podstatné míře od obecných, 
oprávněně požadovaných, standardů, 

- zohledňovat význam, polohu a vazby obcí ve struktuře osídlení. 

Poznámka: Předmět čl. 29 z PÚR ČR je obsahem P13 (článek 24 PÚR ČR). 

Území obce Višňová dlouhodobě vykazuje deficity v oblasti hospodářského a sociálního pilíře udržitelného rozvoje. 
Změnou č. 3 resp. vymezením nových zastavitelných ploch a dílčím doplněním systémů technické infrastruktury jsou 
vytvořeny podmínky pro posilování těchto pilířů zejména v oblasti zvyšování kvality bydlení a zlepšení podmínek pro 
rozvoj podnikatelských aktivit především ve vazbě na cestovní ruch a rekreaci.  

Zastavitelné plochy jsou situovány ve vazbě na stávající a navrhované systémy veřejné infrastruktury tak, aby bylo 
zajištěno jejich efektivní využívání nenáročné na veřejné rozpočty, ale zároveň v maximální možné míře zohledňující 
požadavky soukromých vlastníků pozemků a veřejnosti.  

P19 Vytvářet územní podmínky pro zvyšování úrovně technické infrastruktury na úrovni složek vodohospodářských. 
Dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu 
života v současnosti i v budoucnosti: 
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- zajištění ochrany a hospodárného využívání zdrojů pitné vody - zvýšenou pozornost věnovat ochraně VD 
Josefův Důl a VD Souš tak, aby zpracování a dodávka vody splňovaly požadavky na její vysokou kvalitu, 

- zajištění spolehlivosti provozu a rozvoj jímacích a rozvodných systémů a úpraven, zabezpečit bezproblémové 
zásobování obyvatel a dalších odběratelů nezávadnou kvalitní vodou za sociálně únosné ceny, 

- zajištění efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadů na životní prostředí. 

Koncepce technické infrastruktury je stanovena v platném ÚPO Višňová. Změnou č. 3 je doplněna koncepce technické 
infrastruktury o plochu pro ČOV v sídle Andělka a o plochu pro rozvoj veřejného vodovodu v sídle Višňová. Převážná část 
zastavitelných ploch je situována ve vazbě na stávající nebo již navržené systémy technické infrastruktury tak, aby bylo 
umožněno napojení těchto lokalit na stávající inženýrské sítě s minimálními dodatečnými náklady.  

P20 Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie zejména z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při 
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi: 

- zajištění efektivního zásobování území energiemi, hospodaření s nimi, realizaci úsporných opatření s ohledem 
na očekávané potřeby území - vytvářet územní podmínky pro zajištění spolehlivosti dodávek energie na 
celém území Libereckého kraje, 

- podporování stabilizace a modernizace soustav centrálního zásobování teplem, výstavbu vysokých větrných 
elektráren a fotovoltaických elektráren umožňovat pouze v souladu s požadavky na ochranu přírody, 
krajinného rázu, veřejného zdraví, památkových hodnot a s ohledem na konkrétní urbanistické, územně 
technické a klimatické podmínky, 

- podpora ekonomicky efektivních aplikací kombinované výroby elektřiny a tepla ve stávajících i nových 
zdrojích energie. 

 Vytvářet územní podmínky pro zpřístupnění elektronických komunikací a informačních technologií na celém území 
Libereckého kraje ve vztahu k potřebám území a jeho obyvatel. 

Změnou č. 3 není problematika řešena s ohledem na požadavky Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová.  

P21 Při stanovování urbanistické koncepce, pokud je to možné a účelné, posuzovat disponibilní statistické údaje o 
existujícím bytovém fondu (standardy, velikostní struktura, kvalita) a rozmístění intenzity zástavby ve struktuře 
řešené obce. Na základě zjištěných údajů, aktuálních záměrů na změny v území a v souladu s požadavky na kvalitní 
urbánní struktury, zdravé prostředí a účinnou veřejnou infrastrukturu zvažovat vymezení nových zastavitelných 
ploch i ploch přestavby. 

 Věnovat pozornost existujícím obytným souborům s relativně vysokou intenzitou zástavby (např. řada sídlišť z 2. 
poloviny 20. století), vykazujícím znaky prostorové nesounáležitosti s historickou strukturou zástavby a místně i 
hrozby sociálně patologických jevů. Hledat způsoby optimálnějšího začlenění těchto souborů do struktury sídel a 
řešit humanizaci zástavby i obytné hodnoty veřejných prostranství včetně řešení deficitu zeleně a vhodného 
umístění odpovídajících kapacit pro odstavování vozidel. 

Urbanistická koncepce je stanovena dle platného ÚPO Višňová a řešením Změny č. 3 není dotčena. Dílčí změny jsou 
v souladu s urbanistickou koncepcí ÚPO Višňová mimo jiné i s ohledem na malý rozsah a charakter převážně dílčích 
doplnění stávající struktury zástavby nebo vymezení ploch přestavby. V obci se nenachází sídliště nebo jiné komponované 
obytné soubory, uvedená priorita v tomto ohledu není pro území obce relevantní.  

B. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní 
rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) 

Řešené území není zahrnuto v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose dle ZÚR LK.  

C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických 
oblastí nadmístního významu 

SPECIFICKÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

SOB4 Specifická oblast Frýdlantsko 

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.  

Vymezení: 

Centra osídlení a obce správního obvodu ORP Frýdlant: Frýdlant – centrum osídlení, Dětřichov, Heřmanice, Kunratice, 
Višňová, Černousy, Habartice, Pertoltice, Bulovka, Krásný Les, Dolní Řasnice, Horní Řasnice (spádový obvod Frýdlant), 
Jindřichovice pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem – centrum osídlení (spádový obvod Nové Město pod Smrkem).  
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Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území 

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat: 

a) rovnoměrné, diferencované, úměrné a vyvážené využívání lidského, přírodního i ekonomického, zejména 
rekreačního potenciálu oblasti, 

b) koordinovaný rozvoj socioekonomických aktivit: 

- rozvoj výroby a služeb, zejména při přednostním novém využití původních areálů (brownfields), 
- podpora aktivit směřujících ke zvyšování atraktivity potenciálu území pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, 

zejména ve vztahu polohy města Frýdlant jako nástupního místa do Jizerských hor a kumulace významných 
historických památek (např. hrad a zámek Frýdlant), technických památek a industriální architektury, 

- zohlednění problematiky odloučených lokalit v příhraničních okrajových částech oblasti, 
- předcházení vzniku sociálně patologických jevů a sociálně odloučených lokalit, způsobených zejména 

umisťováním sociálně znevýhodněných skupin obyvatel v lokalitách s nízkou kvalitou obytného prostředí a 
nevyhovující strukturou veřejného vybavení, 

c) zlepšení dopravní dostupnosti území z vnitrozemí ČR, přeshraničních dopravních vazeb a vzájemných vazeb ve 
struktuře osídlení oblasti, 

d) omezení ohrožení území povodněmi a negativními vlivy, souvisejícími s těžbou uhlí v sousedním Polsku, 

e) posilování vazeb mezi centry osídlení Frýdlant a Liberec a jejich spádovými regiony. 

Úkoly pro územní plánování:  

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. 

Změna č. 3 vymezuje plochy pro doplnění a rozvoj urbanistické struktury sídel v souladu s principy udržitelného rozvoje a 
s ohledem na hodnoty v území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné území, dopravní a 
technické systémy v území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského půdního fondu, lesních pozemků 
a s ohledem na krajinný ráz území. Vymezením nových ploch smíšených obytných jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování 
kvality bytového fondu v závislosti na požadavcích vlastníků pozemků, obyvatel území a samosprávy. 

Změnou č. 3 jsou vymezeny dílčí záměry na doplnění a rozvoj veřejné infrastruktury směřující ke zvyšování životní úrovně 
obyvatel a zlepšování vybavenosti jednotlivých sídel zejména veřejnou technickou infrastrukturou.  

V souvislosti s nutností rozšířit pracovní příležitosti v obci je dle aktuálních požadavků dílčím způsobem korigován nebo 
upraven rozsah ploch výroby (plochy průmyslu, skladování, živností a obchodu) - vymezeny jsou plochy přestavby pro 
lepší využití stávajících drobných ploch brownfields. 

b) Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře: 

- rozvojové plochy řešit přednostně v kontextu stávající struktury osídlení, 
- upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch, 
- nároky na nové zastavitelné plochy odvozovat od odůvodněných potřeb, 
- vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení, nepřipouštět spontánní přístupy 

k urbanizaci území, chránit přírodní, kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty území před nevratnými 
urbanizačními zásahy, 

- posuzovat skutečné zátěže území počtem a hustotou všech potenciálních uživatelů území – pokud je toto 
navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury, ale 
i potenciální vlivy na životní prostředí. 

V řešení Změny č. 3 je uplatňován koncepční princip zachování a dotváření kompaktnosti stávajících sídelních útvarů – 
posílení a doplnění urbanistické struktury sídel. Ve volné krajině naopak nejsou vymezovány žádné samostatné obytné 
komplexy nebo soubory. Obecně při vymezování zastavitelných ploch byly prověřeny přírodní a krajinné hodnoty území 
tak, aby při budoucím rozvoji sídel nedocházelo ke znehodnocování venkovské krajiny a nebyl narušen krajinný ráz území. 

Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné území, dopravní a technické systémy v území tak, aby 
byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského půdního fondu, lesních pozemků a s ohledem na krajinný ráz území. 
Zastavitelné plochy nenarušují a plně respektují historickou urbanistickou kompozici sídla. Vymezením nových ploch 
smíšených obytných jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování kvality bytového fondu. 

c) Územní rozvoj zaměřit na rozvoj příležitostí, které poskytuje cestovní ruch s upřednostněním forem šetrných k 
životnímu prostředí (udržitelný cestovní ruch): 

- zohlednění polohy města Frýdlant jako polyfunkčního střediska cestovního ruchu; v tomto smyslu vytvářet 
územní předpoklady pro umisťování vyšších služeb cestovního ruchu využitelné všemi uživateli celé oblasti, 
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- rozvíjet další vhodné formy cestovního ruchu, využívající atraktivní potenciál území, opírající se zejména o 
využití kumulace významných historických památek na území města Frýdlant (zejména hrad a zámek 
Frýdlant) i v přilehlých obcích s řadou památek technických i památek industriální a lidové architektury. 

- vytvářet územní podmínky pro rozvoj přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu mezi městem Frýdlant a 
obcemi v Polsku (např. ve směrech Frýdlant – Bogatynia, Frýdlant – Leśna, Frýdlant – Zawidow, Frýdlant - 
Świeradów-Zdrój). 

Změnou č. 3 jsou vymezením zastavitelných ploch vytvořeny podmínky pro rekreační využití v návaznosti na rybník u sídla 
Filipovka. Záměr je v souladu s Územní studií Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o., 2016), resp. se záměry na rozptyl turistů z liberecko - jablonecké aglomerace do širšího okolí 
Jizerských hor a na rozvoj šetrných forem cestovního ruchu na Frýdlantsku.  

Změnou č. 3 jsou dále posíleny možnosti rozvoje rekreace a cestovního ruchu rozšířením zastavitelných ploch smíšené 
venkovské zástavby (SV), v rámci níž je do určité míry umožněn i rozvoj rekreace, ubytovacích kapacit a souvisejících 
služeb.  

Ostatní úkoly územního plánování se netýkají řešení Změny č. 3 a nejsou pro území obce relevantní.  

d) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj socioekonomických aktivit, zejména v centrech osídlení Frýdlant a Nové 
Město pod Smrkem pro zajištění pracovních příležitostí: 

- posilovat obslužné funkce Frýdlantu, jako přirozeného spádového centra osídlení celé oblasti, 
- pro zajištění požadavků na stabilizaci nebo restrukturalizaci stávajících a umístění nových ekonomických 

aktivit využívat vhodné stávající i rozvojové plochy zajištěné odpovídající dopravní a technickou 
infrastrukturou, 

- navrhovat nové využití bývalých průmyslových a zemědělských areálů (brownfields), 
- přiměřené ekonomickému rozvoji a v kontextu optimálních vazeb: práce - bydlení - rekreace zvyšovat kvalitu 

obytné základny území v upřednostnění stabilizujících forem bydlení individuálního (rodinné domy). 

V rámci zastavěného území je vymezeno množství ploch přestaveb pro zlepšení možnosti využití již urbanizovaných ploch 
a zejména ploch brownfields nebo jiných nedostatečně či nevhodně využívaných ploch s cílem zajistit efektivní a 
hospodárné využití zastavěného území a existující veřejné infrastruktury. 

Pro rozvoj obytné funkce jsou převážně vymezeny zastavitelné plochy umožňující individuální formy bydlení, mimo jiné 
z důvodu zohlednění charakteru stávající zástavby sídel.  

Ostatní úkoly územního plánování se netýkají řešení Změny č. 3 a nejsou pro území obce relevantní.  

e) Připravovat územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území, zejména: 

- zlepšit dostupnost centra osídlení Frýdlant z vnitrozemí ČR vč. přeshraničních vazeb na Polsko (koridor silnice 
I/13, koridor konvenční železniční dopravy ŽD8), 

- zlepšovat dostupnost Frýdlantu ze všech obcí oblasti, rozvíjet dopravní vazby na centra osídlení uvnitř 
oblasti, zejména v koridorech silnic II. a III. tříd, 

- posílit využívání celostátních a regionálních železničních tratí optimalizací umístění železničních zastávek a 
jejich provázanosti s ostatními druhy dopravy, 

- vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy, zejména v propojení Liberec – Frýdlant, při současném 
respektování přírodních hodnot území (nové trasy podél vodních toků ve volné krajině realizovat jen 
výjimečně), 

- rozvíjet síť turistických, cyklistických a lyžařských běžeckých tras v kontextu propojení místních atraktivit - na 
území CHKO Jizerské hory a podél vodotečí a v jejich funkčních nivách přednostně využívat síť stávajících cest. 

Úkoly územního plánování se netýkají řešení Změny č. 3 a nejsou pro území obce relevantní.  

f) Navrhovat ochranná a kompenzační opatření proti přímým vlivům těžby uhlí v Polsku (Turów) a zajištění dostatku 
pitné a užitkové vody. 

Úkol územního plánování se netýká řešení Změny č. 3.  

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

Úkol územního plánování se netýká řešení Změny č. 3. Protipovodňová opatření a vymezení inundačních hrází je obsaženo 
v platném ÚPO Višňová v rámci veřejně prospěšných staveb.  

h) Koordinovat plánovací a rozvojové aktivity ve spolupráci s orgány se sousedními ORP Liberec, Jablonec nad Nisou, 
Tanvald a regionů sousedních zemí Dolní Slezsko (Polsko) a v širších souvislostech Sasko (Německo). 

Úkol územního plánování se netýká řešení Změny č. 3.  
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D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a 
územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno 

D.1 ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Řešeného území se týkají pouze tyto konkrétní požadavky:  

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Z20 Vytvářet v území 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 dohody. 

KORIDORY MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU 

Železniční spojení Praha-Mladá Boleslav-Turnov-Liberec-Frýdlant-Černousy/Zawidów (PL) 

ZÚR LK zpřesňují koridor kombinované dopravy ŽD8 navržený PÚR ČR, hranice Polsko/ČR - Liberec - Mladá Boleslav - Praha. 

Vymezení: 

ŽD8_D27 úsek Liberec – Frýdlant – hranice ČR/Polsko, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace. 

Úkoly pro územní plánování:  

a) Koordinovat vedení koridoru na hranicích LK zohlednit vazby na Polsko.  

b) Stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru v ÚPD dotčených obcí se zohledněním výjimečných 
přírodních hodnot území.  

c) Zohlednit zařazení do projektu společného využití železničních a tramvajových tratí.  

S ohledem na rozsah změny není účelné se tímto záměrem zabývat, neboť jeho realizace je umožněna v rámci stávajícího 
vymezení železniční trati v řešeném území bez speciálních plošných nároků. Případné řešení návazných druhů dopravy, 
koordinace v rámci komplexního řešení koncepce dopravní infrastruktury atd. bude kompletně řešeno v rámci pořízení 
nového územního plánu. Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení nového územního plánu, dosud byly zpracovány doplňující 
průzkumy a rozbory, Zadání územního plánu je v přípravě. Změna č. 3 spočívá v dílčím doplnění zastavitelných ploch a 
ploch přestavby s ohledem na aktuální požadavky. Nezohlednění záměru v rámci Změny č. 3 ÚPO Višňová je potvrzeno 
v projednaném a schváleném Zadání Změny č. 3 („Změna č. 3 ÚP Višňová bude zpracována v souladu s prioritami a úkoly 
vymezenými ZÚR LK. Vzhledem k jejímu charakteru nevyplývají ze ZÚR LK a dalších širších územních vztahů pro změnu č. 3 
ÚP Višňová žádné konkrétní požadavky.“). 

Z22 Využívat společný potenciál železničních a tramvajových tratí.  

Vymezení: 

R  Projekt společného využití železničních a tramvajových tratí 

Konečnou vizí projektu se stane využití stávajícího železničního spojení v délce přes 110 km v ose Zittau – Jelenia Gora přes 
Hrádek nad Nisou, Chrastavu, Liberec, Jablonec nad Nisou, Smržovku, Tanvald, Harrachov a Szklarskou Porebu. V Liberci a 
Jablonci nad Nisou bude do systému zapojena městská tramvajová síť. 

Úkoly pro územní plánování:  

a) Zohlednit zařazení příslušných železničních tratí do projektu společného využití železničních a tramvajových tratí. 

S ohledem na rozsah změny není účelné se tímto záměrem zabývat, neboť jeho realizace je umožněna v rámci stávajícího 
vymezení železniční trati v řešeném území bez speciálních plošných nároků. Případné řešení návazných druhů dopravy, 
koordinace v rámci komplexního řešení koncepce dopravní infrastruktury atd. bude kompletně řešeno v rámci pořízení 
nového územního plánu. Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení nového územního plánu, dosud byly zpracovány doplňující 
průzkumy a rozbory, Zadání územního plánu je v přípravě. Změna č. 3 spočívá v dílčím doplnění zastavitelných ploch a 
ploch přestavby s ohledem na aktuální požadavky. Nezohlednění záměru v rámci Změny č. 3 ÚPO Višňová je potvrzeno 
v projednaném a schváleném Zadání Změny č. 3 („Změna č. 3 ÚP Višňová bude zpracována v souladu s prioritami a úkoly 
vymezenými ZÚR LK. Vzhledem k jejímu charakteru nevyplývají ze ZÚR LK a dalších širších územních vztahů pro změnu č. 3 
ÚP Višňová žádné konkrétní požadavky.“). 

D.2 ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Z28 Zlepšit kvalitativní stav povrchových a podzemních vod, vytvářet územní podmínky pro eliminaci hlavních zdrojů 
znečištění povrchových a podzemních vod. 
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Vymezení: 

Území celého LK. 

Úkoly pro územní plánování:  

a) Pro zajištění lepší jakosti povrchových a podzemních vod řešit v ÚPD obcí v souladu s PRVK LK vyhovující systém 
odkanalizování a čištění komunálních a průmyslových odpadních vod ve všech návaznostech a to zejména 
v rozvojových oblastech Libereckého kraje. 

b) Vytvářet územní podmínky pro zvýšení kapacity stávajících čistíren odpadních vod a pro výstavbu lokálních malých 
čistíren. 

c) V obcích, kde je výstavba kanalizace a ČOV ekonomicky a technicky neopodstatněná, řešit odkanalizování 
individuálně. Ke snížení zatížení stávajících ČOV balastními vodami řešit odkanalizování území důsledným 
navrhováním oddílné kanalizace. 

d) Vhodným návrhem hospodaření v krajině a v urbanizovaných plochách snížit odtok dešťových vod z území a 
následně vnos nežádoucích látek do povrchových vod. 

Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha pro umístění čistírny odpadních vod v sídle Andělka s cílem vytvořit 
optimální podmínky pro realizaci kanalizační sítě v sídle Andělka a umožnit zlepšení kvality veřejné technické 
infrastruktury, snížení znečištění životního prostředí odpadními vodami a zvýšení kvality bydlení v sídle. 

OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI 

Z29 Vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních opatření na ochranu před povodněmi především formou 
celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů umožňující zvýšení ochrany před povodněmi prostřednictvím 
zvýšení retenční schopnosti krajiny, formy opatření ochrany před povodněmi technického charakteru musí 
respektovat principy minimalizace negativních vlivů na biologickou rozmanitost a stabilitu ekosystémů. 

Vymezení: 

Území Libereckého kraje, zejména oblasti s významnými povodňovými riziky.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Bránit 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. 

 Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z 
území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

b) Vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční schopnosti krajiny a to především vhodným návrhem 
revitalizací toků a mokřadních biotopů v nivách a v pramenných oblastech jako součást ochrany před povodněmi, 
návrhem vhodných krajinných a technických úprav území zabraňovat vzniku rychlého povrchového odtoku vod 
(zajištěním jejich vsakování v místě vzniku i využívání jako zdroje vody), erozních a transportních procesů z povodí. 

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

d) Vytvářet územní podmínky pro adekvátní ochranu zastavěných území před povodněmi. V rámci technických 
opatření vedoucích ke zvyšování ochrany sídel před povodněmi vymezovat a chránit plochy vhodné pro vybudování 
suchých vodních nádrží – poldrů. 

e) Vymezovat plochy a koridory pro stavby a opatření ochrany území před povodněmi, jejichž lokalizace vyplyne z 
plánů dílčích povodí, plánů pro zvládání povodňových rizik a dalších dokumentů. 

f) Nenavrhovat taková opatření, která by mohla podstatně zhoršit průtok povodňové vlny v jiné obci a zhoršit 
migrační prostupnost vodních toků. 

g) Prioritně řešit ochranu území před povodněmi pro oblasti s významnými povodňovými riziky na vodních tocích: 
Ploučnice, Panenský potok, Svitávka, Šporka, Lužická Nisa, Smědá, Jizera, Jizerka, Kamenice, Mohelka, Oleška. 
Koordinovat opatření ochrany území před povodněmi v širších souvislostech. 

Problematika ochrany území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami je řešena v platném ÚPO Višňová a 
zejména pak v rámci navržených (a zčásti již realizovaných) protipovodňových opatření.  

Ve výjimečných případech jsou navrženy zastavitelné plochy v záplavovém území, a to v rámci doplnění stávající zástavby 
nebo jejího okraje, a to zejména z toho důvodu, že některá sídla se celá nacházejí v záplavovém území, tedy jejich 
urbanistický rozvoj nelze jiným způsobem zajistit a rozvoj zástavby bez vazby na sídla resp. ve volné krajině je s ohledem 



textová část   Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová 

ŽALUDA, projektová kancelář               / b.24 / 

na ochranu nezastavěného území, krajinného rázu a zemědělských půd nežádoucí. Jedná se o zastavitelné plochy v sídlech 
Minkovice a Víska s tím, že téměř celý rozsah obou těchto sídel je dotčen záplavovým územím. Plochy pro umístění 
veřejné infrastruktury nejsou v rozsahu záplavového území vymezeny. V obci jsou realizována protipovodňová opatření, 
proto lze očekávat, že hranice záplavového území bude korigována. 

E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 
kraje 

Z38 Za základ všestranného rozvoje Libereckého kraje pokládat optimální využití přirozeného potenciálu území, 
spočívajícího v jeho mimořádných přírodních, kulturních a civilizačních hodnotách, dosažené úrovni jeho 
hospodářského potenciálu a v relativně výhodné dopravní poloze s dobrou dostupností Prahy.  

Z39 Koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje vytvářet s nezbytnými 
územními a funkčními přesahy ve spolupráci se sousedními kraji, sousedními státy a jejich orgány se zvláštním 
zřetelem na optimální využití bohatého průmyslového, technického a stavebního dědictví.  

Z40 Koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešit diferencovaně v územním průmětu 
regionalizace a tematického / problémového členění území kraje a v souladu s vymezeným základním členěním 
území kraje na rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti – ostatní části území kraje představují území 
stabilizovaná s přirozenou mírou rozvoje. Přitom zohlednit území s významným vlivem ostatních a sezónních 
uživatelů území.  

Z41 Za základní nástroj upřesňování ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje 
považovat a využívat územně analytické podklady kraje (ÚAP).  

Změnou č. 3 nejsou dotčeny podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území stanovené v ÚPO Višňová. Nové zastavitelné 
plochy jsou vymezeny v souladu s urbanistickou koncepcí obce. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na 
zastavěné území, dopravní a technické systémy v území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského 
půdního fondu, lesních pozemků a s ohledem na krajinný ráz území.  

E.3 Zásady koncepce ochrany civilizačních hodnot 

 ROZVOJ STRUKTURY OSÍDLENÍ 

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.  

Vymezení: 

dle výkresu uspořádání území kraje je obec Višňová zahrnuta mezi ostatní obce 

Úkoly pro územní plánování: (pouze úkoly týkající se řešeného území) 

c)  Význam ostatních obcí (neplnících funkce center osídlení) hodnotit podle počtu potenciálních uživatelů území a 
jejich hustoty na zastavěné plochy jako vyjádření skutečných, možných a předpokládaných absolutních a 
relativních zátěží jejich území.  

d) Na území Libereckého kraje respektovat navrženou strukturu osídlení rozdělením obcí do šesti hierarchických 
kategorií - jež zahrnují nesporná centra osídlení (pět kategorií) a ostatní (nestřediskové) obce:  

- ostatní obce (nestřediskové) - neplnící funkce nesporných center 

Struktura osídlení je rozvíjena v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová, v návaznosti na stávající 
zástavbu sídel a v souladu s jejich historicky vzniklou strukturou. Vymezením zastavitelných ploch ve Změně č. 3 je 
respektována stávající hierarchie sídel v území, rozvoj jednotlivých sídel je v dílčích zásazích umožněn v souladu s jejich 
charakterem a pozicí v rámci sídelní struktury.  

 KONCEPCE ÚZEMNÍHO USPOŘÁDÁNÍ, TYPOLOGIE VENKOVSKÝCH A MĚSTSKÝCH PROSTORŮ 

Z54 Vytvářet územní podmínky pro vyvážený rozvoj území a sociální soudržnost v diferencovaných podmínkách 
městského a venkovského prostoru.  

Venkovský prostor – charakter sídelní struktury převážně venkovský (periferní).   

Vymezení: 

Ostatní území LK s venkovským osídlením 

Úkoly pro územní plánování: (pouze úkoly týkající se řešeného území) 

a) Vytvářet územní podmínky pro stabilizaci trvalého osídlení zajištěním kvalitního životního prostředí v optimálních 
souvislostech složek bydlení – práce – trávení volného času: 

- zkvalitňováním veřejné infrastruktury a zvyšováním úrovně obytných podmínek, 
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- zajištěním dostupnosti vzdělání a pracovních příležitostí, 
- podporou rozvoje příležitostí pro seberealizaci obyvatel a pro spolkový život. 

b) Při plánování rozvoje venkovského prostoru dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní 
zemědělské půdy, ekologických funkcí a stability krajiny včetně ÚSES a její druhové rozmanitosti. 

c) V přiměřeném rozvoji veřejné infrastruktury podporovat větší soběstačnost obcí při zajišťování dodávky pitné vody 
a energií, zejména v odlehlejších oblastech. 

e) Vylučovat vznik nových sídelních útvarů ve volné krajině.  

V řešení Změny č. 3 je uplatňován koncepční princip zachování a dotváření kompaktnosti stávajících sídelních útvarů – 
posílení a doplnění urbanistické struktury sídel. Ve volné krajině naopak nejsou vymezovány žádné samostatné obytné 
komplexy nebo soubory, vyjma plochy pro obnovu původních staveb. Charakter venkovské krajiny je posilován zejména 
ochranou nezastavěného území před neuváženou zástavbou, vhodným vymezením nových zastavitelných ploch 
v návaznosti na stávající zástavbu sídel s cílem posílit jejich kompaktnost a využít hospodárně stávající veřejnou, zejména 
dopravní a technickou infrastrukturu. 

Změnou č. 3 jsou dále vymezeny dílčí záměry na doplnění a rozvoj veřejné infrastruktury směřující ke zvyšování životní 
úrovně obyvatel a zlepšování vybavenosti jednotlivých sídel zejména veřejnou technickou infrastrukturou.  

 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY  

Z55 Zohledňovat odlišné územní a funkční dispozice v různých částech území kraje, podporovat v nich rozvíjení územně 
typických činností, soustřeďovat republikově a krajsky významné rozvojové záměry přednostně na území 
vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os.  

Vymezení: 

Urbanizovaná území – zastavěná území a zastavitelné plochy na celém území kraje.  

Úkoly pro územní plánování: (pouze úkoly týkající se řešeného území) 

b) Urbanistické koncepce rozvoje jednotlivých obcí i koncepce ochrany dochovaných hodnot v sídelní struktuře kraje 
navrhovat koordinovaně v souvislosti s potřebami sousedních obcí a celého regionu.  

c) V územně plánovací dokumentaci jednotlivých obcí zohledňovat odlišné územní a funkční dispozice sídel, 
upřednostňovat intenzifikaci využití již zastavěných území a optimalizovat rozsah zastavitelných ploch v souladu se 
skutečnými potřebami.  

Struktura osídlení je rozvíjena v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová, v návaznosti na stávající 
zástavbu sídel a v souladu s jejich historicky vzniklou strukturou. Vymezením zastavitelných ploch ve Změně č. 3 je 
respektována stávající hierarchie sídel v území, rozvoj jednotlivých sídel je v dílčích zásazích umožněn v souladu s jejich 
charakterem a pozicí v rámci sídelní struktury.  

 CESTOVNÍ RUCH, REKREACE 

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. 

Vymezení: 

Celé území kraje 

Úkoly pro územní plánování: (pouze úkoly týkající se řešeného území) 

a) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj šetrného cestovního ruchu a v maximální možné míře využívat místní 
potenciál a zdroje, postupně a přirozeně rozvíjet území při zachování jeho přírodních a kulturních hodnot. 

c) Cílevědomě identifikovat dosud nedoceněný potenciál specifických oblastí SOB3 Mimoňsko a SOB4 Frýdlantsko a 
vytvářet územní předpoklady pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. 

Změnou č. 3 jsou vymezením zastavitelných ploch vytvořeny podmínky pro rekreační využití v návaznosti na rybník u sídla 
Filipovka. Záměr je v souladu s Územní studií Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o., 2016), resp. se záměry na rozptyl turistů z liberecko - jablonecké aglomerace do širšího okolí 
Jizerských hor a na rozvoj šetrných forem cestovního ruchu na Frýdlantsku.  

Změnou č. 3 jsou dále posíleny možnosti rozvoje rekreace a cestovního ruchu rozšířením zastavitelných ploch smíšené 
venkovské zástavby (SV), v rámci níž je do určité míry umožněn i rozvoj rekreace, ubytovacích kapacit a souvisejících 
služeb.  

F. Stanovení cílových charakteristik krajin, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení 

Z64a Územní rozvoj realizovat v souladu s cílovými kvalitami krajin. 
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Vymezení: 

Území celého Libereckého kraje, krajinné celky (KC) a krajiny.  

Úkoly pro územní plánování (společné pro všechny KC a krajiny): (pouze úkoly týkající se řešeného území) 

a) Základní podmínky ochrany krajinného rázu v ÚP stanovovat v souladu s cílovými kvalitami krajin v rámci 
vymezeného krajinného celku. 

b) Stanovením podmínek pro využívání ploch s rozdílným využitím v ÚP vytvořit podmínky pro ochranu krajinného 
rázu, vyplývající z cílových podmínek ochrany krajiny dané krajinnou typizací. 

c) Vytvářet územní podmínky pro zemědělské a lesnické hospodaření pro údržbu půdního fondu a krajiny. 

Ochrana krajinného rázu je zajištěna zejména regulativy funkčních ploch, stanovenými Územním plánem obce Višňová. 
Vymezením zastavitelných ploch v rámci Změny č. 3 jsou rozvíjena stávající sídla. Charakter venkovské krajiny je posilován 
zejména ochranou nezastavěného území před neuváženou zástavbou, vhodným vymezením nových zastavitelných ploch 
v návaznosti na stávající zástavbu sídel s cílem posílit jejich kompaktnost a využít hospodárně stávající veřejnou, zejména 
dopravní a technickou infrastrukturu. 

Kritéria a podmínky péče o krajinný ráz při rozhodování o změnách v území jednotlivých krajinných celků (KC) a krajin 

KC 01 - FRÝDLANTSKO 

KRAJINY:  

01-1 Višňovsko a Andělsko 

Cílová kvalita krajiny:  

Zachovaný prostor širšího okolí často zde meandrující řeky Smědé (EVL), v jižní části v hlubokých zářezech, na většině území v 
otevřeném mělkém údolí, pestrá druhová mozaika pozemků, místy extenzivně využívaná i nevyužívaná zemědělská půda v 
rozlivné nivě řeky, podíl drobných a středně velkých komplexů lesa, zachovalá rozptýlená sídelní struktura se stabilizovanou 
venkovskou zástavbou. Množství prvků kvalitní vzrostlé nelesní zeleně. Stabilizovaná soustava převážně menších 
venkovských sídel s nízkou hustotou zástavby v polootevřené lesozemědělské krajině. 

Krajina stabilizovaná - cílem je zachování současného charakteru krajiny. 

Územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny: 

a) Nástroji územního plánování vytvářet územní podmínky pro činnosti vedoucí k zachování cílových kvalit krajiny: 

- chránit přírodní části nivy Smědé před urbanizačními zásahy, 
- chránit a obnovovat aleje podél silnic a místních komunikací. 

b) Chránit dálkové pohledy na sídla, umisťování vysokých větrných elektráren do území podmínit pořízením územní 
studie, která prověří jejich vliv na okolní krajinnou scénu.  

Charakter venkovské krajiny je posilován zejména ochranou nezastavěného území před neuváženou zástavbou, vhodným 
vymezením nových zastavitelných ploch v návaznosti na stávající zástavbu sídel s cílem posílit jejich kompaktnost a využít 
hospodárně stávající veřejnou, zejména dopravní a technickou infrastrukturu. 

Ochrana krajiny je zajištěna jednak formou vymezení dílčích změn v území, které urbanisticky vhodně doplňují stávající 
strukturu zástavby a nenarušují volnou krajinu, a dále stanovením podmínek prostorového uspořádání ve vybraných 
plochách a s ohledem na ochranu krajinného rázu - stanoven je ve vybraných plochách max. počet rodinných domů, které 
lze v dané ploše umístit, případně rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků zajišťující cílovou intenzitu 
zastavění, dále jsou stanoveny případné požadavky na umístění hlavní hmoty objektu a žádoucí vztah k veřejnému 
prostranství.  

Změnou č. 3 nejsou vytvořeny podmínky pro umístění větrných elektráren. 

01-2 Habarticko - Bulovsko 

Cílová kvalita krajiny:  

Zachovaný krajinný prostor s pestrou druhovou mozaikou pozemků, tolerovatelný malý podíl extenzivně využívané či 
nevyužívané zemědělské půdy, zachovaný podíl drobných a středně velkých komplexů lesa, rozptýlená sídelní struktura 
tvořená zejména pásovou zástavbou jednotlivých venkovských sídel situovaných v nivách vodních toků. Stabilizovaný půdní 
fond i způsoby jeho využívání, zachovalá sídelní struktura a zástavba sídel. 

Krajina stabilizovaná - cílem je zachování současného charakteru krajiny. 

Územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny: 

a) Nástroji územního plánování podporovat rozčlenění nadměrných honů orné půdy prvky nelesní zeleně a omezení 
velkoplošných forem hospodaření. 
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b) Před realizací záměru stavby silnice I/13 (obchvat Pertoltic) vyhodnotit a minimalizovat její vlivy na krajinný ráz 
sídel Arnoltice a Pertoltice.  

Členění velkých ploch orné půdy je řešeno již v platném ÚPO Višňová vymezením zejména lesních ploch a travnatých 
ploch v rozsahu stávajících lesů, remízů a další krajinné zeleně. Obecně je krajina Višňové členěna krajinnou zeleně a 
drobnými vodními toky a plochami dostatečné, zejména z důvodu členitosti terénu a rozmanitosti krajiny. Změnou č. 3 
nedochází k zásahům do krajinné zeleně.  

Obchvat Pertoltic je vymezen mimo území obce Višňová.  

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 

Na řešení Změny č. 3 nemá vliv žádný ze stanovených úkolů pro územní plánování.  

H. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací 
dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy sídelní struktury 

Na řešení Změny č. 3 nemá vliv žádný ze stanovených úkolů pro územní plánování.  

I. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií  

Řešené území obce Višňová není dotčeno.  

 

3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH 
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. b) 

Zpracovává projektant. 

Soulad s cíli a úkoly územního plánování tak, jak je stanovují § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb. Pro Změnu č. 3 
vyplývají zejména následující cíle a úkoly územního plánování: 

3.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 3 s cíli územního plánování 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Změna č. 3 vytváří předpoklady pro výstavbu respektováním zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby 
vymezených Územním plánem obce Višňová a jejich doplněním dle aktuálních požadavků na změny v území.  

(2)  Územní plánování 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 tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Změna č. 3 dosahuje souladu s daným cílem respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací stanovených 
příslušnou legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování.  

Základním předpokladem pro dosažení souladu s příslušným cílem je splnění požadavků vyplývajících ze Změny č. 3 
Územního plánu obce Višňová, schváleného Zastupitelstvem obce Višňová, z něhož na základě dalších usnesení 
Zastupitelstva vychází i pořízení Změny č. 3, podrobněji viz kapitola 12 textové části Odůvodnění Změny č. 3. Obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů a racionálního využití společenského a hospodářského potenciálu 
rozvoje území bude dosaženo závěrečnou dohodou všech účastníků procesu pořizování Změny č. 3 (projektanta, 
pořizovatele, samosprávy, dotčených orgánů, veřejnosti, atd.).  

(3)  Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, 
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze stavebního 
zákona a ze zvláštních právních předpisů. 

Požadavek se týká účasti orgánů územního plánování v procesu pořízení Změny č. 3 ÚPO Višňová. Vyhodnocení souladu 
Změny č. 3 s ochranou veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů je uvedeno v kapitole 5 tohoto 
odůvodnění.  
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(4)  Územní plánování 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. 

Vytváření podmínek pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, včetně jedinečné 
urbanistické struktury a krajinného rázu je zakotveno v jednotlivých koncepcích stanovených Územním plánem obce 
Višňová. Tyto koncepce nejsou Změnou č. 3 měněny; jednotlivé dílčí úpravy jsou Změnou č. 3 vymezeny v souladu 
s těmito koncepcemi, čímž je zajištěna ochrana hodnot jakožto jeden ze základních předpokladů zajištění trvale 
udržitelného rozvoje.  

Změna č. 3 aktualizuje vymezení zastavěného území s ohledem na skutečný stav využití území a s ohledem na postupné 
naplňování (využití) zastavitelných ploch vymezených Územním plánem obce Višňová. 

Změna č. 3 nevymezuje zastavitelné plochy či plochy přestavby, které by omezily či narušily přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty území nebo které by znemožnily jejich ochranu.  

(5)  V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná 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 jeho využití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené 
stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v 
nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Požadavek se netýká Změny č. 3 ÚPO Višňová, jejíž řešení je omezeno pouze doplnění zastavitelných ploch v rámci 
jednotlivých sídel. 

3.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 3 s úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

Během zpracování Změny č. 3 byly podrobně analyzovány veškeré dostupné podklady (ÚAP SO ORP Frýdlant, ÚAP 
Libereckého kraje, nadřazená územně plánovací dokumentace, data poskytnutá dotčenými orgány na jednotlivých úsecích 
veřejné správy) a informace o území. Zásadním podkladem pro zjištění a posouzení stavu území byly ÚAP SO ORP Frýdlant 
zahrnující podrobně a kvalifikovaně zpracovaný rozbor udržitelného rozvoje území. Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území byly identifikovány a potvrzeny na základě vlastního terénního průzkumu projektanta, konzultací s představiteli 
obce a studiem relevantních podkladů.  

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území 

Změna č. 3 navazuje na koncepci rozvoje území města a urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem obce 
Višňová. S ohledem na přírodní a kulturní hodnoty území, specifikované v rámci rozboru udržitelného rozvoje území a 
upřesněné vlastním terénním průzkumem projektanta, respektuje Změna č. 3 stávající uspořádání sídel a vymezením 
nových zastavitelných ploch navazuje na jejich uspořádání a stanovenou koncepci rozvoje. 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika 
s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu 
a na její hospodárné využívání 

Změna č. 3 je vyvolaná potřebností prověřit jednotlivé aktuální záměry na změny v území. S ohledem na dosavadní 
využívání území a naplňování stávající koncepce ÚPO Višňová jsou Změnou č. 3 vymezeny nové zastavitelné plochy a 
plochy přestavby; při jejich vymezení byly prověřeny stávající limity využití území a hodnoty, aby nedocházelo k jejich 
narušení. Vymezením nových ploch pro rozvoj sídel není dotčena koncepce rozvoje území definovaná v platném ÚPO 
Višňová.  

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na 
jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb 

Změna č. 3 respektuje plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území vyplývající z Územního plánu obce 
Višňová. Tyto podmínky (např. max. počet rodinných domů, které lze v dané ploše umístit, případně rozmezí výměry pro 
vymezování stavebních pozemků zajišťující cílovou intenzitu zastavění, případné požadavky na umístění hlavní hmoty 
objektu a žádoucí vztah k veřejnému prostranství) jsou stanoveny primárně s ohledem na charakter a strukturu zástavby 
tak, aby nedošlo k narušení ustálených urbanistických principů a postupů. V konkrétních zastavitelných plochách jsou 
upřesněny podmínky prostorového uspořádání (např. počet staveb, jejich orientační umístění v rámci plochy nebo ve 
vztahu k veřejnému prostoru).  
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e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na 
stávající charakter a hodnoty území 

Změna č. 3 respektuje plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území vyplývající z Územního plánu obce 
Višňová. Tyto podmínky (např. max. počet rodinných domů, které lze v dané ploše umístit, případně rozmezí výměry pro 
vymezování stavebních pozemků zajišťující cílovou intenzitu zastavění, případné požadavky na umístění hlavní hmoty 
objektu a žádoucí vztah k veřejnému prostranství) jsou stanoveny primárně s ohledem na charakter a strukturu zástavby 
tak, aby nedošlo k narušení ustálených urbanistických principů a postupů. 

f)  stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) 

Potřebnost stanovení etapizace nebyla ve Změně č. 3 identifikována s ohledem na charakter provedených změn. 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a to přírodě blízkým způsobem 

Změna č. 3 respektuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené Územním plánem obce 
Višňová, které jsou formulovány tak, aby v nezastavěném území bylo umožněno realizovat přírodě blízká opatření pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. Jedná se zejména o opatření 
zvyšující retenční schopnost území a případná ochranná protierozní a revitalizační opatření nestavebního charakteru. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

Změna č. 3 respektuje koncepci rozvoje území stanovenou Územním plánem obce Višňová. V rámci této koncepce jsou 
vytvořeny podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn zejména vymezením smíšených ploch 
v zastavěném území, čímž je deklarována snaha umožnit jeho širší využívání a pružně reagovat na hospodářské a 
společenské změny. 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 

Změna č. 3 respektuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury stanovené Územním plánem obce Višňová 
aktualizací hranice zastavěného území (resp. zjištěním naplněnosti již vymezených zastavitelných ploch) a dále vymezením 
zastavitelných ploch a ploch přestavby dle aktuálních požadavků na změny v území, které podpoří rozvoj sídelní struktury 
a umožní zvyšování kvality bydlení na území obce - zejména tím, že setrvalým rozvojem sídel bude zajištěna populační a 
sociální stabilita obce, tím bude rovněž zajištěna udržitelnost zařízení základního občanského vybavení, které by 
v případném odlivu obyvatel nebylo možné nadále provozovat pro ekonomickou neefektivnost, čímž by došlo ke zhoršení 
kvality bydlení.  

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny 
v území 

Změna č. 3 vymezuje plochy pro rozvoj veřejné infrastruktury (např. ČOV, plocha pro umístění vodovodního řadu), které 
představují potenciální vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů, avšak pro účely zkvalitnění a rozvoje veřejné 
infrastruktury zajišťující lepší podmínky pro již existující zástavbu a sídla. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé 
vazbě na existující strukturu zástavby pro účely jejího rozšíření, a ve většině případů v přímé vazbě na stávající 
infrastrukturní kostru obce, především na komunikace a inženýrské sítě - to se netýká dílčích změn, jejichž 
prostřednictvím jsou rozšířeny existující plochy již napojené na veřejnou infrastrukturu. Cílem řešení je minimalizovat 
finanční, časovou, realizační náročnost a tím minimalizovat zátěž na veřejný rozpočet zajišťující v převážné míře investice 
do infrastruktury.  

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

Změnou č. 3 se nemění koncepce civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany stanovené Územním plánem obce 
Višňová. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

Změna č. 3 nevyvolá asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a 
navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 

Změna č. 3 nevymezuje zastavitelné plochy a plochy přestavby umožňující umisťovat záměry vyvolávající negativní vlivy na 
území. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

Plochy pro využívání přírodních zdrojů ve smyslu nerostných surovin nejsou Změnou č. 3 vymezeny. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče 
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Při zpracování Změny č. 3 byly uplatněny poznatky zejména z výše uvedených oborů, ale i dalších technických, 
přírodovědných a humanitních disciplín. Současně byly přiměřeně aplikovány metodické podklady zpracované na úrovni 
zainteresovaných resortů a výsledky a závěry analytické činnosti. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad 
územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se 
zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí, ve kterém se určí, popíšou a posoudí možné významné vlivy na životní prostředí vyplývající z politiky 
územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu a rozumná 
náhradní řešení s přihlédnutím k cílům posuzovaných dokumentů. Náležitosti tohoto posouzení jsou stanoveny v 
příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti. 

Ze stanoviska příslušného dotčeného orgánu ochrany přírody k Návrhu Zadání Změny č. 3 vyplynul požadavek na 
vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, vztahující se pouze k lokalitám označeným jako 
Z3.28 a Z3.12. Z důvodu, že potřeba vyhodnocení změny územního plánu z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území byla 
výslovně vztažena k těmto lokalitám, byly dotčené záměry následně vyjmuty z návrhu Zadání Změny č. 3 a projednán byl 
aktualizovaný Návrh Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová, v rámci něhož není vyhodnocení vlivů změny územního plánu na 
území soustavy Natura 2000 požadováno. Z výše uvedených důvodů nebylo s ohledem na ustanovení § 47 odst. 3 
stavebního zákona vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zpracováno. 

 

4 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Zákon č. 183/2006 Sb., §53, odst. 4, písm. c) 

Prokázání souladu s paragrafy zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“, které se týkají obsahu změny 
územního plánu. 

Zpracovává projektant v rozsahu požadavků na obsah změny územního plánu. 

Změna č. 3 ÚPO Višňová je zpracována a pořízena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jen „vyhláška 501/2006 Sb.“) 

Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci (zejména v jednotlivých kapitolách Odůvodnění Změny č. 3 
ÚPO Višňová) a na průběhu jejího pořizování.  

Návrh Změny č. 3 ÚPO Višňová byl zpracován a pořizován v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými 
v § 18 a 19 stavebního zákona. 

Změna č. 3 ÚPO Višňová je zpracovávána, projednávána v rozsahu měněných částí, tj. v souladu s ust. § 55 odst. 6 
stavebního zákona. 

V souladu s § 158 stavebního zákona byl ÚP zpracován fyzickou osobou, která má oprávnění k výkonu vybraných 
činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) – Ing. Eduard Žaluda, autorizace ČKA č. 04077. 

V souladu s § 6 odst. 2 a s § 24 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem Městský úřad Frýdlant, Odbor 
stavebního úřadu a životního prostředí, jako úřad územního plánování, splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně 
plánovací činnosti kladené na úředníky obecních úřadů stanovené v § 24 odst. 2 stavebního zákona. 
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5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. d) 

Vyhodnocení se týká zejména zákonů, uvedených ve stavebním zákoně v poznámce pod čarou č. 4, a to 
v rozsahu, v jakém tyto zákony obsahují požadavky vztahující se k obsahu změny územního plánu. 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů zpracovává projektant 

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů zpracovává pořizovatel.  

5.1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Vyhodnocení souladu Změny č. 3 s požadavky zvláštních právních předpisů je zajištěno prostřednictvím projednání 
s dotčenými orgány, podrobněji viz následující kapitola. 

5.2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporu 

Seznam vyjádření, stanovisek dotčených orgánů a připomínek k návrhu Změny č. 3 ÚPO Višňová uplatněných ke 
společnému jednání ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona: 
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Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/ký

m, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

1. Obvodní 
báňský úřad 
pro území 
krajů 
Libereckého 
a Vysočina ze 
dne 19. 9. 
2019 pod Čj. 
SBS 
32660/2019 

dne 19. 9. 
2019 pod 
č.j. 
PDMUFT 
22863/201
9 

§ 15 odst. 2 Zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného 
bohatství - stanovisko 
z hlediska 
ochrany a využití 
nerostného bohatství 
§ 4 Zákona č. 183/2006 
Sb. 

SOUHLASNÉ stanovisko k návrhu změny ÚP dle § 50 
stavebního zákona (ke SJ) 
V řešeném území se nenachází dobývací prostory, není 
prováděna hornická činnost ani činnost prováděná 
hornickým způsobem – dobývání ložisek nevyhrazených 
nerostů. 

Vzato na vědomí 

2. Hasičský 
záchranný 
sbor 
Libereckého 
kraje ze dne 
20. 9. 2019 
pod Čj. HSLI-
2342-2/KŘ-P-
OOB-2019 

dne 20. 9. 
2019 pod 
č.j. 
PDMUFT 
23008/201
9 

§ 12 odst. 2 písm. i) 
Zákona č. 239/2000 
Sb., o integrovaném 
záchranném systému – 
stanovisko z hlediska 
působnosti v požární 
ochraně, integrovaném 
záchranném systému a 
ochraně obyvatelstva 
při přípravě na 
mimořádné události 
(stanovisko dotčeného 
orgánu na úseku 
ochrany obyvatelstva) 

SOUHLASNÉ stanovisko k návrhu změny ÚP dle § 50 
stavebního zákona (ke SJ) 
Dokumentace není v rozporu s požadavky § 20 vyhlášky 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 

Vzato na vědomí 
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Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/ký

m, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

3.1 Státní 
pozemkový 
úřad, Krajský 
pozemkový 
úřad pro 
Liberecký 
kraj ze dne 3. 
10. 2019 pod 
Čj. SPU 
397500/2019
/102/Zi, sp. 
zn. 
SP2873/2019
-541101 

dne 3. 10. 
2019 pod 
č.j. 
PDMUFT 
24126/201
9 

§ 19, písm. c) zákona č. 
139/2002 Sb. – 
stanovisko z hlediska 
vazby pozemkových 
úprav na sídelní 
struktury a územně 
plánovací dokumentaci 
a tvorbu a ochranu 
životního prostředí 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK. 
V k.ú. Andělka probíhají komplexní pozemkové úpravy 
(zahájeny v roce 2016) a je zde zpracován a schválen 
zastupitelstvem obce plán společných zařízení. V k.ú. 
Předlánce byly komplexní pozemkové úpravy zahájeny 
v roce 2019. 

Vzato na vědomí 

3.2 Státní 
pozemkový 
úřad, Krajský 
pozemkový 
úřad pro 
Liberecký 
kraj ze dne 3. 
10. 2019 pod 
Čj. SPU 
397500/2019
/102/Zi, sp. 
zn. 
SP2873/2019
-541101 

dne 3. 10. 
2019 pod 
č.j. 
PDMUFT 
24126/201
9 

§ 56 odst. 6 Zákona č. 
254/2001  Sb., o 
vodách – z hlediska 
hospodaření se 
stavbami 
k vodohospodářským 
melioracím pozemků, 
které jsou v majetku 
státu 
§ 4 odst. 2 Zákona č. 
503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém 
úřadu – z hlediska 
příslušnosti hospodařit 
se stavbami … ve 
vlastnictví státu. 

Vyjádření SPÚ, odboru vodohospodářských staveb 
z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu změny 
ÚP ke SJ SOUHLASNÉ za podmínek: 

− respektovat evidované stavby vodních děl – hlavní 
odvodňovací zařízení (HOZ – HOZ 1 až HOZ 7) 
vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního 
pozemkového úřadu (podrobněji viz stanovisko) 

− doporučení vzít uvedené stavby na vědomí a trasy 
HOZ doplnit do Koordinačního výkresu. 

− respektovat stavby hlavních odvodňovacích zařízení 
a zachovat jejich funkčnost (podrobněji viz 
stanovisko) 

− přestože v zájmovém území 3. změny ÚP Višňová 
nedojde k dotčení HOZ – je zaslán zákres pro 
zpřesnění i s podmínkami v případě jejich dotčení 
(podrobněji viz stanovisko). 

 
 

Vyhodnocení 
Vyjádření vyhodnoceno pořizovatelem jako PŘIPOMÍNKA, neboť Vyjádření 
nesplnilo náležitosti § 52 odst. 2 stavebního zákona tím, že 
vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu  HOZ1 až HOZ7, k nimž je dle § 
56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách a dle § 4 odst. 2 Zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní 
pozemkový úřad, nejsou dotčeny návrhem řešení Změny č. 3 Územního 
plánu obce Višňová.  

 
Hlavní odvodňovací zařízení a podrobná odvodňovací zařízení jsou dle § 56 
odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů stavbami k vodohospodářským 
melioracím pozemků. Dle § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona patří stavby 
k vodohospodářským melioracím pozemků mezi vodní díla. Dle § 15 odst. 1 
vodního zákona (stavební povolení k vodním dílům) je k provedení vodních 
děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a 
odstranění třeba povolení vodoprávního úřadu. 

Rámec práv a povinností vlastníka pozemku, na kterém je umístěna stavba 
k vodohospodářským melioracím, je stanoven přímo vodním zákonem (§ 56 
vodního zákona). 

Stávající vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu HOZ1 až HOZ 7, k nimž 
je dle § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 4 odst. 2 zákona 
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Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/ký

m, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu příslušný hospodařit Státní 
pozemkový úřad, nejsou dotčeny návrhem řešení Změny č. 3 Územního 
plánu obce Višňová. HOZ1 až HOZ7 prostorově nezasahují, ani se jinak věcně 
nedotýkají negativně navrženého řešení Změny č. 3 ÚPO Višňová. Návrh 
řešení Změny č. 3 ÚPO Višňová přitom respektuje, tj. nijak nemění, 
neovlivňuje ani nepůsobí ve vztahu k existenci uvedených staveb 
vodohospodářských staveb HOZ1 až HOZ7. 
 
POZ se prostorově dotýkají navrženého řešení Změny č. 3 ÚPO Višňová 
v tomto rozsahu: Evidované POZ se dotýkají Změnou č. 3 ÚPO Višňová 
vymezované stabilizované plochy na původně vymezených zastavitelných 
plochách SV4 a SV3 v Předláncích – tato změna však pouze zohledňuje 
skutečný stav zastavění – a zohledňuje požadavky stavebního zákona na 
aktualizaci zastavěného území změnou územního plánu. 
Navrhovaná zastavitelná plocha Z3.21 (SV) na pozemku, jež zasahuje do 
evidovaného POZ, bude z návrhu vypuštěna bez náhrady (viz také zajištění 
ochrany veřejného zájmu ochrany ZPF). 
 

Vzato na vědomí  
 

Pokyny k úpravě: 
Do Výroku: 
Z3.21 bude vypuštěna z návrhu bez náhrady. 
 
Do části Odůvodnění 
Doplnit informace o uvedených stavbách k vodohospodářským melioracím 
(HOZ 1 až HOZ 7 dle vyjádření SPÚ). 
Doplnit následující informace: 
- Vodohospodářské meliorace určené k odvodňování (a příp. k 

zavlažování) pozemků, bez ohledu na vlastnictví, jsou plnohodnotnými 
dokončenými a funkčními stavbami vodních děl. Jakékoli zásahy do 
těchto existujících staveb (tj. jejich údržba, opravy, úpravy, změny, 
změny užívání, zrušení nebo odstranění) se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon), 
příp. stavebního zákona. 

- Upozornění správce staveb k vodohospodářským melioracím (SPÚ, 
odboru vodohospodářských staveb, z titulu vlastníka technické 
infrastruktury  - staveb k vodohospodářským melioracím): Z hlediska 
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Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/ký

m, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél trubních 
HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě 
strany a podél otevřených HOZ 6 m oboustranný manipulační pruh. Na 
uvedených vodních dílech HOZ je zajišťována běžná údržba, např. 
odstranění splavené ornice, sečení porostů a odstraňování náletů, 
dřevin z průtočného profilu HOZ, v případě zakrytých úseků opravy 
trubních vedení vč. revizních šachet. Do HOZ nebudou vypouštěny 
žádné odpadní ani dešťové vody. Podél HOZ nesmí být vysazována 
žádná doprovodná liniová zeleň. Při provádění výsadeb na plochách 
s výskytem podrobného odvodňovacího zařízení (POZ) musí být 
provedena taková opatření, aby bylo zabráněno prorůstání kořenů do 
drenáží a nedošlo k porušení jejich funkčnosti. 

- Při jakékoli výstavbě (týká se všech staveb) na lokalitách, kde se 
zemědělské meliorace vyskytují, je nutno postupovat podle uvedených 
zákonných ustanovení a jakékoli zásahy do těchto vodních děl 
specifikovat a řešit již od prvních stupňů předprojektové, resp. 
projektové dokumentace s ohledem na zachování funkčnosti v rozsahu 
celého vodního díla. 

- Stavební úpravy meliorovaných celků na ploše zástavby není možné ve 
většině případů provést zodpovědně bez znalostí souvislostí a téměř 
každá stavba může meliorace porušit, je nutné povinnost komplexního 
řešení uložit již prvnímu stavebníkovi na dotčené meliorované ploše.  

- Dokumentaci na úpravu, příp. rekonstrukci meliorací musí obsahovat 
každá dokumentace pro povolení stavby, příp. pro ohlášení stavby. 

- Odvodnění - v rámci budoucí realizace staveb je zpravidla nutno 
drenážní systém podchytit vně zájmového území záchytnými drény a 
svést vody do recipientu. 

 
Stavby k vodohospodářským melioracím uvedené ve vyjádření SPÚ – HOZ 1 
až HOZ 7 i POZ (údaje o POZ jsou k dispozici ke stažení na 
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci) budou 
zakresleny do Koordinačního výkresu Odůvodnění Změny č. 3 ÚPO Višňová, 
stejně tak i do Výkresu záboru půdního fondu Odůvodnění Změny č. 3 ÚPO 
Višňová, pokud se budou nacházet v příslušných výkresech či jejich výřezech 
výkresů Změny č. 3 ÚPO. 

4. GasNet, 
s.r.o. ze dne 

dne 15. 10. 
2019 pod 

§ 23a a § 52 odst. 2 
Zákona č. 183/2006 Sb. 

BEZ NÁMITEK 
Z titulu oprávněného investora – vlastníka technické 

Vzato na vědomí 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci
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Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/ký

m, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

11. 10. 2019 
pod Čj. 
5002009216 

č.j. 
PDMUFT 
25101/201
9 

– námitky oprávněného 
investora 

infrastruktury 
V řešeném území se nenacházejí plynárenská zařízení ve 
správě společnosti GasNet, s.r.o. 

5. Národní 
památkový 
ústav, 
územní 
odborné 
pracoviště 
v Liberci ze 
dne 15. 10. 
2019 pod Čj. 
NPÚ-
353/73524,7
2393/2019 

dne 15. 10. 
2019 pod 
č.j. 
PDMUFT 
25177/201
9 

§ 32 Zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové 
péči 

Odborné vyjádření  
Plocha Z3.22a se nachází v prostředí kulturní památky 
č.p. 10 (rejstřík. Č. 15558/54175) v osadě Filipovka – 
budou se na ni vztahovat podmínky památkové péče. 
Velikost ploch Z3.22a s navazující plochou Z3.22b 
negativně mění historicky vzniklé přírodní prostředí 
kulturní památky a urbanistickou strukturu obce, která se 
vyznačuje rozvolněnou ulicovou zástavbou v jedné řadě a 
ne koncentrovanou městskou kobercovou zástavbou, 
kterou by vymezené plochy Z3.22a a Z3.22b svou 
velikostí umožňovaly, a proto je nelze z hlediska 
památkové péče akceptovat. 
 
Řešené plochy se nachází v ÚAN III. kategorie, nebo ÚAN 
I., případně ÚAN II. kategorie (tento limit využití území by 
měl být součástí Hlavního výkresu ÚPO / Koordinačního 
výkresu ÚP), kde se dají předpokládat archeologické 
nálezy, a proto se na ně budou vztahovat podmínky péče 
o archeologický fond, které byly zapracovány již do 
návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Višňová. 
 
Připomínky z hlediska veřejných zájmů státní památkové 
péče k návrhu Z3 ÚPO Višňová: 
▪ Nesouhlas s navrhovanou změnou využití ploch\ 

Z3.22a a Z3.22b 
▪ Doplnit v Hlavním výkrese území s archeologickými 

nálezy I. a II. kategorie. 

Vyhodnocení  
Vyjádření bude respektováno. 

 
Plochy Z3.22a a Z3.22b budou vypuštěny z návrhu Změny ÚPO (nebudou 
navrhovány) bez náhrady z důvodu ochrany veřejného zájmu památkové 
péče (prostředí kulturní památky) a ochrany hodnot území; bude 
ponecháno přírodní prostředí. 
 
Pokyny k úpravě:  
Plochy Z3.22a a Z3.22b budou vyjmuty z návrhu Změny ÚPO (nebudou 
navrhovány) z důvodu ochrany veřejného zájmu památkové péče (prostředí 
kulturní památky) a ochrany hodnot území; bude ponecháno přírodní 
prostředí. 

 
Limit využití území - území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie, kde 
se předpokládají archeologické nálezy, bude vyznačen v Koordinačním 
výkrese Změny ÚPO, v Koordinačním výkrese bude také informace o 
existenci území s archeologickými nálezy III. kategorie v řešeném území. 

6. Stanovisko 
oddělení 
státní 
památkové 
péče, MěÚ 
Frýdlant ze 

dne 21. 10. 
2019 pod 
č.j. 
PDMUFT – 
25667/201
9 

§ 29 odst. 2 písm. c) 
Zákona č. 20/1987, o 
státní památkové péči 
– stanovisko z hlediska 
státní památkové péče 

Nesouhlas s navrhovanou změnou funkčního využití 
plochy Z3.22a a Z3.22b – změna travnaté plochy na 
plochu smíšená venkovská zástavba (SV), v prostředí 
kulturní památky – v přímém sousedství pozemku a 
stavby nemovité kulturní památky venkovské usedlosti 
č.p. 10. 

Vyhodnocení 
Stanovisko bude respektováno. 

Plochy Z3.22a a Z3.22b budou vypuštěny z návrhu Změny ÚPO (nebudou 
navrhovány) bez náhrady z důvodu ochrany veřejného zájmu památkové 
péče (prostředí kulturní památky) a ochrany hodnot území; bude 
ponecháno přírodní prostředí. 
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dne 21. 10. 
2019 pod Čj. 
PDMUFT 
25667/2019; 
MUF 
3590/2019/o
suzp/Če-2 

MUF 
3590/2019
/OSUZP/Če
-2 

Z hlediska památkové péče je nutné v Hlavním výkrese 
doplnit území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie, 
kde se předpokládají archeologické nálezy. 

 
Pokyny k úpravě:  
Plochy Z3.22a a Z3.22b budou vypuštěny z návrhu Změny ÚPO (nebudou 
navrhovány) bez náhrady z důvodu ochrany veřejného zájmu památkové 
péče (prostředí kulturní památky) a ochrany hodnot území; bude 
ponecháno přírodní prostředí. 

Limit využití území - území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie, kde 
se předpokládají archeologické nálezy, bude vyznačen v Koordinačním 
výkrese Změny ÚPO, v Koordinačním výkrese bude také informace o 
existenci území s archeologickými nálezy III. kategorie v řešeném území. 

7. Povodí Labe, 
s.p. ze dne 
22. 10. 2019 
pod Čj. 
PLa/2019/04
0748 

Dne 23. 10. 
2019 
pod č.j. 
PDMUFT 
25857/201
9 

Z hlediska Plánu pro 
zvládání povodňových 
rizik schváleného 
vládou v prosinci 2015 
 

Vyjádření správce povodí: 
Vyjádření k návrhu zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová 
dopisem č.j. PVZ/17/34692/Hm/0 ze dne 4. 9. 2017 
 
Část řešeného území se nachází v oblasti s významným 
povodňovým rizikem, kde je v souladu s cíli Plánu pro 
zvládání povodňových rizik potřeba zohlednit principy 
protipovodňové prevence v ÚPD obcí, zejména 
nevytvářením nových ploch v nepřijatelném riziku. Nová 
výstavba by neměla být plánována v oblastech 
s vysokým a středním stupněm povodňového ohrožení. 

Povodňové ohrožení1 
Vysoké – doporučuje se nepovolovat novou ani 
rozšiřovat stávající zástavbu, ve které se zdržují lidé nebo 
umísťují zvířata. Pro stávající zástavbu je třeba provést 
návrh opatření na ochranu před povodněmi, které zajistí 
odpovídající snížení rizika  
Střední – výstavba je možná s omezeními vycházejícími z 
podrobného posouzení potenciálního ohrožení objektů 
povodňovým nebezpečím. Nevhodná je výstavba citlivých 
objektů (např. zdravotnická zařízení, hasiči apod.). 
Nedoporučuje se rozšiřovat stávající plochy určené pro 
výstavbu.  
 

Vyhodnocení 
Navrhované plochy změn Z3 ÚPO vyskytující se ve vysokém stupni 
povodňového ohrožení budou z návrhu Z3 ÚPO vypuštěny.  
 
Pokyny k úpravě: 
Plocha Z3.13 bude vypuštěna z návrhu Změny ÚPO (nebudou navrhovány) 
bez náhrady z důvodu umístění ve vysokém stupni povodňového ohrožení; 
plocha je navíc tvarově z hlediska prostorového uspořádání a začlenění do 
urbanistické struktury obce nevhodná pro prověřované využití. 
 
Plocha Z3.27, která se nachází ve středním stupni povodňového ohrožení, 
avšak navrhovaná změna má za cíl reflektovat skutečný stav využit (uvedení 
do souladu se skutečným stavem využití), bude z hlediska navrženého účelu 
využití zařazena do plochy ZV – živnosti, obchod (nikoliv VP – průmysl, 
skladování), neboť využití plochy jako ZV – živnosti, obchod je vzhledem k 
míře přijatelné ve vztahu k poloze v rámci sídla, návaznosti okolní obytné 
zástavby, omezeným možnostem kapacitního dopravního napojení a jeho 
rozvoje, šetrnější a vyhovuje zároveň možnostem využití plochy ZV – 
živnosti, obchod, a to i s ohledem na ověření skutečného stavu užívání 
objektu: Dle ověření povoleného užívání objektu na stavebním úřadě je 
povoleno užívání č.p. 6 na výrobnu foukaného skla (uveden do souladu se 
skutečným stavem – st.p.č.11/1 kolaudační rozhodnutí z 12.srpna 1998 
povoleno užívání č.p.6 na výrobnu foukaného skla). Dle informace určeného 
zastupitele zde probíhá výroba el. modelů. Zároveň pro případný návrh 

 
1 https://cds.mzp.cz/mapy/?MAP=mpo&USEK=%24LNO_02_01&MU=1D&USERNAME=&TOKEN=&lon=15.0301706&lat=50.9712395&scale=30240 

https://cds.mzp.cz/mapy/?MAP=mpo&USEK=%24LNO_02_01&MU=1D&USERNAME=&TOKEN=&lon=15.0301706&lat=50.9712395&scale=30240


textová část   Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová 

ŽALUDA, projektová kancelář               / b.38 / 

Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/ký

m, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

Povodňové riziko2 
Plocha Z3.13 ve vysokém stupni ohrožení. 
Plocha Z3.2 a Z3.P4 ve středním stupni ohrožení. 
Plocha Z3.27 ve středním stupni ohrožení – uvedení do 
souladu se skutečným stavem využití. 

změny využití na VP – průmysl, skladování není splněna podmínka 
stanovená § 11 odst. 2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb (plocha není přímo 
napojena na plochy dopravní infrastruktury).  
Pro dotčenou plochu Z3.27 bude zároveň stanovena specifická podmínka 
využití: v předmětné ploše Z3.27 je nepřípustné skladování odplavitelného 
materiálu, nebezpečných nebo závadných látek a dalších předmětů, které 
by ohrožovaly jakost povrchových vod nebo by bránily průchodu povodně. 
Z uvedeného je zároveň patrné, že v dotčené ploše se středním 
povodňovým ohrožením není ve veřejném zájmu připustit a rozvíjet obecně 
typ ploch výroby a skladování. 
 
Plocha přestavby Z3.P4, spočívající v návrhu změny stávajícího využití 
plochy VP - průmysl, skladování na nové využití SV, se nachází ve středním 
stupni povodňového ohrožení, celá plocha zároveň leží v záplavovém území, 
aktivní zóna záplavového území se dotčené plochy pouze dotýká (obklopuje 
ji).  
Plocha přestavby Z3.P4 bude z hlediska navrhovaného využití rozdělena na 
dvě části tak, aby část plochy včetně části stávajícího domu č.p.101 
umožňovala bydlení a zároveň souvisle navazovala na přilehlou 
stabilizovanou plochu SV, a druhá část plochy (včetně zadních přístaveb byla 
změněna na využití ZV – živnosti, obchod, které zohlední ponechání části 
pozemku pro drobné výrobní činnosti. 
NEBO bude vymezena a stanovena jediná plocha umožňující drobnou 
nerušící výrobní činnost slučitelnou s trvalým bydlením včetně upřesnění 
stanovení podmínek funkčního využití a prostorového uspořádání – řešení 
bude konzultováno s pořizovatelem a určeným zastupitelem. 
 
Plocha Z3.2 – bude redukována: bude rozdělena na část určenou 
k zastavění, jež je ve stávajícím vymezeném zastavěném území (p.č. 55, 
resp. sousední 52, resp. st.p.č.84, přiléhající ke komunikaci a ose sídla a na 
část určenou pro využití jako zahrady – p.č. 54/1 a 53/1 (viz další související 
pokyny k ploše Z3.2), čímž koordinuje ochranu veřejných zájmů na ochraně 
ZPF a ochraně území před povodňovými škodami (záplavové území Q100, 
střední povodňové riziko) se soukromým zájmem na využití území pro 
bydlení, přičemž zároveň zohledňuje požadavky na vhodné urbanistické 

 
2 https://cds.mzp.cz/mapy/?MAP=mpr&USEK=%24LNO_02_01&MU=1D&USERNAME=&TOKEN=&lon=15.0301706&lat=50.9712395&scale=30240 

https://cds.mzp.cz/mapy/?MAP=mpr&USEK=%24LNO_02_01&MU=1D&USERNAME=&TOKEN=&lon=15.0301706&lat=50.9712395&scale=30240
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Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/ký

m, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

doplnění zástavby – využití proluky ve stávající zástavbě sídla Víska. Zároveň 
budou pro vymezenou zastavitelnou plochu stanoveny podmínky 
prostorového uspořádání, které zohlední urbanistický a architektonické 
požadavky na vhodném začlenění do okolní zástavby vzhledem k charakteru 
proluky ve stávající zástavbě při hlavní urbanistické a dopravní ose sídla a 
zároveň vyloučí umisťování hlavních staveb v tzv. druhém pořadí, bez vztahu 
k přilehlému veřejnému uličnímu prostranství. 
Pozn. koordinovat a zohlednit rozsah vymezení s platnou ÚPD, tj. včetně 
Změny č. 1 ÚPO v této lokalitě. 

8. Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu ze 
dne 4. 11. 
2019 pod Čj. 
MPO 
71874/2019 

dne 11. 11. 
2019 pod 
č.j. 
PDMUFT 
27443/201
9 

§ 15 odst. 2 Zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného 
bohatství - stanovisko 
z hlediska 
ochrany a využití 
nerostného bohatství 
§ 4 Zákona č. 183/2006 
Sb. 

SOUHLASNÉ stanovisko k návrhu změny ÚP ke SJ 
BEZ PŘIPOMÍNEK 
z hlediska ochrany a využívání nerostného bohatství, ve 
smyslu ust. § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství 

Vzato na vědomí 

9. Ministerstvo 
životního 
prostředí ze 
dne 8. 11. 
2019 Č.j. 
MZP/2019/5
40/590, 
Sp.zn. 
66/542/19 

Dne 11. 11. 
2019 pod 
č.j. 
PDMUFT 
27506/201
9 

§ 15 odst. 2 Zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného 
bohatství - stanovisko 
z hlediska 
ochrany a využití 
nerostného bohatství 
§ 4 Zákona č. 183/2006 
Sb. 

SOUHLASNÉ stanovisko k návrhu změny ÚP ke SJ 
BEZ PŘIPOMÍNEK 
z hlediska ochrany a využívání nerostného bohatství, ve 
smyslu ust. § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství 

Vzato na vědomí 

10. Krajská 
hygienická 
stanice 
Libereckého 
kraje se 
sídlem v 
Liberci ze 
dne 29. 10. 
2019 pod Čj. 
KHSLB 

dne 30. 10. 
2019 pod 
č.j. 
PDMUFT 
26478/201
9 

§ 82 odst. 2 písm. j) 
v souvislosti s § 77 
odst. 2 Zákona č. 
258/2000 Sb. – 
stanovisko 

SOUHLASNÉ stanovisko k návrhu změny ÚP ke SJ Vzato na vědomí 
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Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

20452/2019 
Sp.zn. S-
KHSLB 
20452/2019 

11. Krajský úřad 
Libereckého 
kraje, OÚPSŘ 
ze dne 11. 
11. 2019 

dne 12. 11. 
2019 pod 
č.j. 
PDMUFT 
27645/201
9 

Státní dozor ve věcech 
územního plánování § 
171 zákona č. 183/2006 
Sb.  

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ – zjednání nápravy 
ve smyslu § 171 zákona č. 183/2006 Sb. 
1. Koordinační výkres neodpovídá svým zpracováním 

požadavků stavebního zákona a příslušných právních 
předpisů. Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále 
jen vyhláška č. 500/2006 Sb.) se koordinačním 
výkresem rozumí výkres zahrnující navržené řešení, 
neměnný současný stav a důležitá omezení v 
území, zejména limity využití území (§ 26 odst. 1 
stavebního zákona). 

2. Koordinační výkres Návrhu změny č. 3 ÚPO Višňová 
nemá jako podklad státní mapové dílo, ale územní 
plán obce. Dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 
500/2006 Sb. jsou mapovými podklady pro 
zpracování územně plánovací dokumentace 
katastrální mapa, Státní mapa, Základní mapa České 
republiky a Mapa České republiky.  

3. Koordinační výkres neobsahuje příslušné limity 
území.  

4. Koordinační výkres v grafice obsahuje řadu 
informací, které nejsou uvedeny v legendě. 
Koordinační výkres je nejednoznačný a 
nesrozumitelný  

5. Návrh změny č. 3 ÚPO Višňová nesplňuje zadání 
změny č. 3 ÚPO Višňová. Zadání změny č. 3 ÚPO 
Višňová v bodě 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 uvádí: „V návrhu změny č. 3 ÚP 

Vyhodnocení 
Bude respektována výzva k odstranění nedostatků 

 
Pokyny k úpravě: 
Upravit předloženou dokumentaci v souladu s výzvou k odstranění 
nedostatků – zjednání nápravy ve smyslu § 171 zákona č. 183/2006 Sb. 
 
Pozn. v koordinačním výkrese (datum VI/2020) je použit nesprávný, 
neaktuální podklad pro jev záplavové území Q100, není zde vyznačena 
aktivní zóna záplavového území. Aktuální podklad záplavového území i 
aktivní zóny záplavového území byl projektantovi zaslán e-mailem kolegyní 
Annou Zákouckou dne 17. 7. 2020. 
Pozn. vymezených záplavových území lze ověřit i z veřejně dostupného 
mapového portálu (https://geoportal.kraj-lbc.cz/voda) 
 
Z návrhu Změny č. 3 ÚP Višňová ke SJ bude vypuštěno vymezení plochy, 
v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie, neboť její vymezení není dostatečně odůvodněné, opodstatněné 
vzhledem ke stávajícímu stavu rozvoje dané lokality, a není v souladu se 
Zadáním Změny č. 3 ÚPO. 
 
V komplexním odůvodnění navrženého řešení bude zejména odůvodněno 
vymezení jednotlivých ploch změn, bude podrobně uvedeno, jakým 
způsobem byly navržené plochy projektantem prověřeny, budou uvedena 
vyhodnocení jednotlivých základních hledisek, která projektant při 
prověřování jednotlivých požadavků na změny v území posuzoval a hodnotil, 
bude uveden vztah prověřovaných změn k celkové koncepci obce a dílčím 
koncepcím, zejm. urbanistické koncepci, k vyhodnocení potenciálů, limitů a 
hodnot území (např. zda jsou navržené lokality dotčeny nějakým limitem 
nebo hodnotou území, není zřejmé, proč jsou tyto lokality navrženy, ačkoli 
je v dané lokalitě konkrétní limit nebo hodnota území), vyhodnocení 
účelného využití zastavěného území a prokázání potřeb navržených změn 
v území. 

https://geoportal.kraj-lbc.cz/voda
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Višňová nebude rozhodování o změně v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územní studie ani požadavkem na 
uzavření dohody o parcelaci.“ Přesto Návrh změny č. 
3 ÚPO Višňová vymezuje plochu v níž je rozhodování 
o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie bez adekvátního zdůvodnění. U konkrétních 
ploch lze pouze dohledat informaci „Urbanisticky 
plocha dotváří okraj již vymezené rozvojové lokality, 
jejíž dopravní napojení a obsluha musí být 
prověřena v rámci územní studie US1.“ Jedná se o 
území již rozparcelované přístupné po pozemcích 
obce. Z Návrhu změny č. 3 ÚPO Višňová není zřejmé, 
proč není dodržen požadavek v zadání změny č. 3 
ÚPO Višňová.  

6. Zadání změny č. 3 ÚPO Višňová ukládá prověřit 
změnu funkčních využití řady ploch. Z návrhu změny 
č. 3 ÚPO Višňová není zřejmé, jakým způsobem byly 
navržené plochy prověřeny, není zřejmé, zda jsou 
navržené lokality dotčeny nějakým limitem území, 
není zřejmé, proč jsou tyto lokality navrženy, ačkoli 
je v dané lokalitě konkrétní limit území.  

7. V kapitole 5.1 Vyhodnocení souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů chybí adekvátní 
vyhodnocení. V odůvodnění je uvedeno 
„Vyhodnocení souladu změny č. 3 s požadavky 
zvláštních právních předpisů je provedeno v 
jednotlivých podkapitolách kapitoly 9 textové části 
Odůvodnění Změny č. 3.“ Kapitola 9 neobsahuje 
žádné informace o souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů.  

8. Návrh změny č. 3 ÚPO Višňová mění funkční využití 
ploch (plochu ZA -Višňová a plochu PV - Předlánce) 
jako nový stav aniž by tyto plochy byly vymezeny 
jako návrhové. V jiných obdobných případech jsou 
plochy vymezovány jako návrhové. Takovéto 
vymezování ploch nepřistupuje ke všem plochám 
stejným způsobem.  

 
Ad bod 7 – bude doplněno dostatečné vyhodnocení souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů, a to i s využitím obdržených stanovisek 
dotčených orgánů ke SJ a s výsledkem řešení rozporů. 
 
Ad bod 8 – vypustit plochu Z3.4 (v Odůvodnění návrhu Z3 ÚPO není 
srozumitelně odůvodněna vymezovaná změna v území p.č. 1120/7, k.ú. 
Višňová u Frýdlantu ze SV na ZA (zahrady)); určený zastupitel s navrženou 
změnou v území nesouhlasí. 
 
Odůvodnit navrženou změnu funkčního využití plochy ve Předláncích, zejm. 
p.č. 952, 915/1, 949/3, k.ú. Předlánce z SV na PV. Vymezit tuto plochu jako 
návrh, nikoliv jako stav (plocha změny se mj. dotýká pozemků ZPF a měla by 
být vyhodnocována i z hlediska záboru ZPF) 
 
Ad bod 9 – Doplnit dostatečným způsobem kap. Vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch. 
Do kapitoly uvést bilance - včetně bilancí kolik ploch bylo vymezeno dosud 
územním plánem obce, změnou č. 1, změnou č. 2, v jakém rozsahu byly 
plochy vymezené ÚPO, Z1, Z2 již využity (naplněny, zastavěny). Taktéž 
bilance pro navrhovanou Změnu č. 3 a uvedení do vztahu k celku ÚPD (ÚPO, 
Z1, Z2, Z3), uvedení do vztahu s vývojem počtu obyvatel, vývojem bytové 
výstavby v obci, zjednodušeným odborným odhadem budoucího vývoje na 
základě údajů o předchozím vývoji a trendech. 
Pro vyhodnocení bilancí využití (naplnění) ploch vymezených územním 
plánem obce, změnou č. 1 a změnou č. 2 lze jako východisko využít mj. 
podklad poskytnutý pořizovatelem – tab. Vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území Višňová. 
 
Všechny Změnou č. 3 ÚPO vymezované zastavitelné plochy zasahující do 
záplavového území budou vymezeny pouze za předpokladu, že bude 
projektantem zároveň dostatečně odůvodněno, o jak výjimečný a 
odůvodněný případ se jedná. 
„Výjimečným a odůvodněným případem" může být např. obec, jejíž 
převážná část se nachází v záplavovém území a vymezení zastavitelných 
ploch mimo záplavové území by znamenalo nežádoucí suburbanizaci se 
všemi důsledky s tím spojenými; může to být rovněž případ, kdy vymezení 
ploch mimo záplavové území koliduje s veřejným zájmem na ochraně ZPF 
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9. V Odůvodnění není řádně zpracována kapitola 
Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch. Z kapitoly není zřejmé, kolik ploch bylo 
vymezeno dosud Územním plánem obce a změnou 
č. 1 a č. 2 a proč je potřeba vymezit nové plochy. Je 
zde pouze uveden vývoj počtu obyvatel a kolik 
rodinných domů bylo postaveno.  

10. KÚ LK, OÚPSŘ dále upozorňuje na prioritu (26) 
stanovenou Politikou územního rozvoje České 
republiky ve znění aktualizace č. 1, 2 a 3, která uvádí 
„Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových 
územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu 
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných 
případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy 
pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou 
rizika vzniku povodňových škod.“ Některé plochy 
vymezené návrhem změny č. 3 ÚPO Višňová jsou v 
záplavovém území, aniž by bylo zdůvodněno, o jaký 
zvlášť odůvodněný případ se jedná.  

 
KÚ LK, OÚPSŘ požaduje na základě výše uvedených 
nedostatků, dokumentaci Návrhu ÚP upravit, tak aby byl 
zajištěna soulad s požadavky na územně plánovací 
dokumentaci stanovenou stavebním zákonem a 
vyhláškou včetně řádného odůvodnění přijatého řešení a 
upravenou dokumentaci předložit ke kontrole nejpozději 
jako součást žádosti o stanovisko dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona. 

(např. by došlo k záboru půd I. třídy ochrany) apod. I v těchto případech je 
nezbytné, aby důvody pro vymezení zastavitelných ploch v záplavovém 
území byly náležitě prověřeny a komplexně posouzeny z hlediska 
převažujících veřejných zájmů, např. zpracováním a vyhodnocením různých 
variant umístění zastavitelné plochy, parametrů zástavby na ní a její hustoty, 
s posouzením jejího ohrožení a škod v případě povodní a prověřením 
opatření k snížení jejich důsledků. 
V případě, že jsou v ÚP vymezeny zastavitelné plochy v záplavovém území, 
je nezbytné tyto případy řádně odůvodnit, a to i z hlediska účelnosti 
umísťování veřejné infrastruktury financované z veřejných rozpočtů a 
obnovování té, která je opakovaně povodněmi poškozována.  
V aktivní zóně záplavového území není možné navrhovat žádné zastavitelné 
plochy. 

12. Městský 
úřad Frýdlant 
ze dne 13. 
11. 2020 pod 
Čj. MUF 
3583/2019/
OSUZP/3/Oul 

dne 13. 11. 
2019 pod 
č.j. MUF 
3583/2019
/OSUZP/3/
Oul 
 
MUF 
2469/2016

Koordinované 
stanovisko 
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/OSUZP/50 

12.1   § 40 odst. 4 písm. d) 
zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních 
komunikacích – 
stanovisko z hlediska 
řešení místních a 
účelových komunikací 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK. Vzato na vědomí 

12.2   § 29 odst. 2 Zákona č. 
20/1987, o státní 
památkové péči – 
stanovisko z hlediska 
státní památkové péče 

V řešeném území se nachází nemovité kulturní památky 
zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 
pod rejstříkovými čísly, na které se vztahují podmínky 
památkové péče. Dále v řešeném území obce se nachází 
na území s archeologickými nálezy (ÚAN) III. kategorie 
s lokalitami ÚAN II. kategorie zapsané ve Státním 
archeologickém seznamu (SAS) ČR pod pořadovými čísly, 
na které se vztahují podmínky péče o archeologický fond.  
 
Z hlediska zájmů státní památkové péče (zákon č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších změn) bylo k věci vydáno PDMUFT 
3590/2019/OSUZP/Če-2/  

Vzato na vědomí 

12.3   § 104 odst. 2 písm. c) a 
§ 106 odst. 1 a § 18 
odst. 1 Zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách 
– stanovisko z hlediska 
zájmů chráněných 
vodním zákonem 

Stanovisko s podmínkami – podklady neobsahují ve 
výkresové části znázornění limitů využití území, 
jmenovitě záplavového území a jeho aktivní zóny. Nelze 
tedy přesně určit umístění jednotlivých návrhových 
ploch vůči těmto limitům. 
V aktivní zóně záplavových území se nesmí umisťovat, 
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 

Vyhodnocení 
Bude respektováno stanovisko  

 
Pokyny k úpravě: 
Do výroku: 
Návrh řešení bude zcela respektovat limit využití území – aktivní zónu 
záplavového území Q100. 
Žádná z vymezovaných zastavitelných ploch pro využití, jež je zakázáno 
limitem aktivní zóny záplavového území nebude zasahovat do aktivní zóny 
záplavového území.  
Tomu bude případně urbanisticky vhodným a využitelným způsobem 
upraven a přizpůsoben (zmenšen) rozsah vymezovaných zastavitelných 
ploch – to se bude týkat např. Z3.3, Z3.6,Z3.23. 
 
Plocha Z3.13 bude vypuštěna bez náhrady (vyskytuje se v aktivní zóně 
záplavového území, vysokém stupni povodňového ohrožení). 
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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.  
V aktivní zóně záplavového území je dále zakázáno těžit 
nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok 
povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující 
odtok povrchových vod; skladovat odplavitelný materiál, 
látky a předměty; zřizovat oplocení, živé ploty a jiné 
podobné překážky; zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná 
ubytovací zařízení. 
 
V území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby 
odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území 
zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. aby 
nemohlo docházet ke zhoršování odtokových poměrů. 
 
Z důvodu existence významného povodňového rizika 
v předmětné oblasti je nutno respektovat Plán pro 
zvládání povodňových rizik, který byl schválen usnesením 
vlády v prosinci 2015. Principy povodňové prevence je 
nutno zohlednit v územně plánovacích dokumentacích 
obcí, zejména nevytvářením nových ploch 
v nepřijatelném riziku (vysoký a střední stupeň). 
 
Je nutno zanést platné limity do výkresové části 
dokumentace a výše uvedené připomínky respektovat. 

 
Plocha Z3.2 bude rozdělena na část určenou k zastavění, jež je ve 
stávajícím vymezeném zastavěném území (p.č. 55, resp. sousední 52, resp. 
také st.p.č.84, přiléhající ke komunikaci a ose sídla a na část určenou pro 
využití jako zahrady – p.č. 54/1 a 53/1 (viz další související pokyny k ploše 
Z3.2), čímž koordinuje ochranu veřejných zájmů na ochraně ZPF a ochraně 
území před povodňovými škodami (záplavové území Q100, střední 
povodňové riziko) se soukromým zájmem na využití území pro bydlení, 
přičemž zároveň zohledňuje požadavky na vhodné urbanistické doplnění 
zástavby – využití proluky ve stávající zástavbě sídla Víska. Zároveň budou 
pro vymezenou zastavitelnou plochu stanoveny podmínky prostorového 
uspořádání, které zohlední urbanistický a architektonické požadavky na 
vhodném začlenění do okolní zástavby vzhledem k charakteru proluky ve 
stávající zástavbě při hlavní urbanistické a dopravní ose sídla a zároveň 
vyloučí umisťování hlavních staveb v tzv. druhém pořadí, bez vztahu 
k přilehlému veřejnému uličnímu prostranství. 
 
Do Výrokové části Změny č. 3 ÚPO: stanovit podmínku pro Změnou č. 3 ÚPO 
vymezované zastavitelné plochy, jež stanoví a zabezpečí, aby odtokové 
poměry z povrchu urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem 
před výstavbou, tj. aby nemohlo docházet ke zhoršování odtokových 
poměrů. 
 
Do Odůvodnění: 
Limity využití území – záplavové území Q100 a aktivní zóna záplavového 
území budou zobrazeny v Koordinačním výkrese, zřetelně bude zobrazena 
zejména aktivní zóna záplavového území, optimálně šrafou. 

12.4   § 79 odst. 1 písm. 
k) Zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech – 
stanovisko z hlediska 
nakládání s odpady 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK. Vzato na vědomí 

12.5   § 77 odst. 1 písm. 
q) Zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody 
a krajiny – stanovisko z 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK. Vzato na vědomí 
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hlediska státní  
ochrany přírody 

12.6   Zákon č. 334/1992 Sb., 
o ochraně 
zemědělského půdního 
fondu, z hlediska 
ochrany ZPF 

Vyjádření: Příslušným orgánem k uplatnění stanoviska 
k územně plánovací dokumentaci je dle § 17a zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů, Krajský úřad Libereckého 
kraje, OŽPaZ 

Vzato na vědomí 

12.7   § 48 odst. 2 písm. b) a § 
14 odst. 2 Zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích – 
stanovisko z hlediska 
zachování lesa, ochrany 
životního prostředí a 
ostatních 
celospolečenských 
zájmů 

SOUHLASNÉ stanovisko. Vzato na vědomí 

12.8   Zákon č. 201/2012, o 
ochraně ovzduší 

Příslušným orgánem státní správy k vydání stanoviska je 
dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., Krajský 
úřad Libereckého kraje 

Vzato na vědomí 

12.9   § 67 Zákon č. 449/2001 
Sb., o myslivosti – 
stanovisko (dotčený 
orgán státní správy) 

Předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných 
zákonem o myslivosti. 

Vzato na vědomí 

13. Krajský úřad 
Libereckého 
kraje ze dne 
11. 11. 2019 
pod Čj. 
OÚPSŘ 
228/2017/O
ÚP 
KULK 
83745/2019/
OÚP 

dne 12. 11. 
2019 pod 
č.j. 
PDMUFT 
27650/201
9 

Koordinované 
stanovisko 

  

13.1   § 28 odst. 2 písm. c) 
Zákona č. 20/1987, o 
státní památkové péči 

Na území obce Višňová se nenachází památková zóna ani 
nemovitá národní kulturní památka, a proto není v této 
věci dotčeným orgánem. Dotčeným orgánem je příslušný 

Vzato na vědomí 
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– stanovisko z hlediska 
státní památkové péče 

obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad 
Frýdlant. 

13.2   § 48a odst. 2 písm. a) 
Zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích 
 

Vyjádření: Příslušným orgánem k uplatnění stanoviska 
dle § 48 odst. 2 písm. b) lesního zákona je Městský úřad 
Frýdlant 

Vzato na vědomí 

13.3   § 77a odst. 4, písm. x) 
Zákona č. 114/1992 Sb. 

KÚLK, OŽPZ, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle 
ust. § 77a odst. 4, písm. x) Zákona č. 114/1992 Sb. nemá 
k Návrhu Změny č. 3 ÚPO Višňová připomínek. 
 
Příslušným orgánem dle § 77 odst. 1 písm. q) Zákona č. 
114/1992 Sb. je k vydání stanoviska z hlediska ostatních 
zájmů ochrany přírody a krajiny Městský úřad Frýdlant. 

Vzato na vědomí 

13.4   § 13 odst. 1 písm. b), § 
17a písmene a), § 5 
odst. 2 Zákona č. 
334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského 
půdního fondu – 
stanovisko z hlediska 
ochrany zemědělského 
půdního fondu 

NESOUHLASNÉ stanovisko k návrhu změny ÚPO: 
 
Nesouhlasí s návrhem změny funkčního využití u plochy 
Z3.P2-ZZ (zemědělství). 
Nesouhlasí s návrhem změn funkčního využití u ploch 
Z3.7, Z3.17, Z3.22a, Z3.22b, Z3.13, Z3.30, Z3.20, Z3.21, 
Z3.8a, Z3.8b, Z3.5, Z3.19, Z3.10, Z3.9, Z3.6, Z3.3, Z3.11, 
Z3.14, Z3.2 pro navrhovanou změnu SV – smíšená 
venkovská zástavba. 

DOHODA S DOSS 
Vypořádání: 

Z3.16 – plochu ponechat, ale stanovit podmínku využitelnosti pouze pro 1 
stavební pozemek pro hlavní využití uplatněním nástroje stanovení rozmezí 
výměry pro vymezování stavebních pozemků a v Odůvodnění upřesnit 
využitelnost plochy v závislosti na přímé napojení pozemku na veřejně 
přístupnou pozemní komunikaci (viz stávající napojení pozemku - sjezd v 
severní části plochy, s ohledem na jinak velmi nepříznivou terénní 
konfiguraci plochy v její jižní polovině a terénní předěl se vzrostlou zelení 
mezi stávající cestou a vymezovanou plochou). 
 
Z3.P2 – dohoda s DOSS (ZPF) a určeným zastupitelem na ponechání 
vymezené plochy pro rozvoj zemědělské výroby Z3.P2 (ZZ), s podmínkou 
kompenzace v podobě vypuštění celé v ÚPO vymezené zastavitelné plochy 
BC1 a zrušením VF1.14 na dotčeném pozemku p.č. 619/8, k.ú. Višňová u 
Frýdlantu (ve vlastnictví téhož majitele) jako navrhovaná plocha Z3.P2. 
Kompenzace navrací významnou část původně vymezené plochy k zastavění 
zpět do využití zemědělských ploch, zároveň vymezení zastavitelné plochy 
Z3.P2 přímo souvisí se zemědělským využíváním, čímž podporuje rozvoj 
tohoto tradičního místního potenciál území.  
Z3.7 – dohoda s DOSS (ZPF) – plochu ponechat, ale stanovit podmínku 
prostorového uspořádání uplatněním nástroje stanovení rozmezí výměry 
pro vymezování stavebních pozemků, prověřit možnosti dopravního 
napojení plochy na strukturu veřejných prostranství – veřejně přístupných 
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komunikací; Odůvodnit vymezení plochy, a to i s ohledem na dostupnost 
veřejné infrastruktury. 
 
Z3.17 – dohoda s DOSS (ZPF) – plochu ponechat v návrhu zastavitelné 
plochy pro rozvoj zemědělské výroby, rozsah vymezované zastavitelné 
plochy bude zmenšen v části přiléhající k vodnímu toku Saňského potoka – 
tam bude ponechán nezastavitelný prostor v minimálním rozsahu 
minimálně 8 m od břehové čáry (§ 49 odst. 2, vodního zákona), neboť 
Saňský potok je ostatním významným vodním tokem. Vymezovaná 
zastavitelná plocha pro zemědělskou výrobu však z hlediska navrhovaného 
využití slouží rozvoji zemědělství v dotčené lesozemědělské krajině, rozsah 
vlastní plochy je malý a stanoví jasné základní předpoklady pro využití a 
prostorové uspořádání zástavby. Odůvodnění potřeby vymezované 
zastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu prokázat s ohledem na kapacity 
stávajících ploch ZZ a s ohledem na potřeby vlastníka (předkladatele 
návrhu). 
 
Z3.22a a Z3.22b – dohoda s DOSS (ZPF) – vypustit pro rozpor s veřejným 
zájmem na ochraně ZPF a s veřejným zájmem státní památkové péče. 
 
Z3.13 – dohoda s DOSS (ZPF) – vypustit pro rozpor s veřejným zájmem na 
ochraně ZPF a s veřejným zájmem z hlediska zákona o vodách (vyskytuje se 
v aktivní zóně záplavového území, vysokém stupni povodňového ohrožení). 
 
Z3.30 – dohoda s DOSS (ZPF) – rozsah vymezované zastavitelné plochy bude 
zmenšen tak, že vymezená zastavitelná plocha bude maximálně končit 
s hranou počínajícího ochranného pásma stávajícího elektrického vedení 
(redukce cca alespoň o 1/3), a to i včetně (zahrnutí) související dopravně-
technické infrastruktury pro obsluhu dotčené lokality zástavby (tj. v rámci 
tohoto dohodnutého rozsahu vymezované zastavitelné plochy Z3.30). 
Zástavbu v dotčené ploše podmínit zároveň přímo potřebnou adekvátní 
veřejnou infrastrukturou, která v daném území chybí, nebo je ve vztahu 
k zástavbě nedostatečná (zejména místní nebo veřejnou účelovou 
komunikací, a další technickou infrastrukturou).  
 
Vymezení zastavitelné plochy v této lokalitě přiměřeně koordinuje výše 
uvedeným kompromisním řešením dva jinak protichůdné zájmy 
– zájem obce na přiměřeném rozvoji území pro účely výstavby, kdy se 
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Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/ký

m, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

jedná o prioritní rozvojovou plochu ve vlastnictví obce Višňová a obec 
jakožto samospráva touto plochou sleduje veřejný zájem na vytvoření 
dílčí nabídky dostupné plochy pro výstavbu pro rodinné bydlení a 
uspokojení potřeb bydlení pro obyvatele, kdy obec Višňová sleduje cíl 
vymezení zastavitelné plochy v rozsahu kapacity pro cca 3 nové 
„stavební pozemky“, ale zároveň záměr zpřístupnění pozemků pro 
účely jejich využití a zastavění p.č. 916/2 a 916/3 (v současnosti 
zahrnuty ÚPO jako stabilizované plochy SV v zastavěném území) – což 
dokumentuje podklad poskytnutý ze strany obce – určeného 
zastupitele (viz Příloha k Z3.30). Podmínkou pro vymezení zastavitelné 
plochy je zároveň kompenzace v podobě zrušení adekvátních ploch a 
jejich navrácení do ZPF – VF1.14.  

– veřejný zájem na ochraně zemědělského půdního fondu, s ohledem na 
reflektování zásad ochrany ZPF tak aby byla vymezena jen nezbytně 
nutná plocha zemědělského půdního fondu pro nezemědělskou 
činnost, aby nedocházelo k dalším záborům ZPF, aby byla co nejméně 
narušena organizace zemědělského půdního fondu a nedocházelo 
k urbanizaci volné krajiny jako podstatné složky životního prostředí.  

 
 
Z3.20 – dohoda s DOSS (ZPF) – plochu ponechat v redukovaném rozsahu 
odpovídajícím doplnění stávající zástavby, tj. v „proluce stávající zástavby 
mezi č.p.147 a č.p. 185, (tj. o cca ½), tj. ponecháním jižní části vymezované 
zastavitelné plochy při stávající veřejně přístupné pozemní komunikaci (viz 
vyhodnocení vhodnosti vymezení zastavitelné plochy zpracované 
projektantem). Vymezení zastavitelné plochy sleduje zájmy vlastníka na 
aktuální potřebu bydlení pro svou vlastní potřebu. 
 
Z3.21 – dohoda s DOSS (ZPF) – vypustit (rozpor s veřejnými zájmy ochrany 
ZPF, mj. zásah do investic za účelem zlepšení půdní úrodnosti POZ, jedná se 
o zásah do volné krajiny). 
 
Z3.8a – dohoda s DOSS (ZPF) - vypustit (rozpor s veřejnými zájmy ochrany 
ZPF)  
 
Z3.8b – dohoda s DOSS (ZPF) – ponechat (plocha se nachází ve stávajícím 
vymezeném zastavěném území; V dané ploše i v návaznosti na sousední 
plochy již dochází ke krokům směřujícím k výstavbě (parcelace), již je 
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Poř. 
číslo 

způsob 
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m, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

vybudován vodovod (probíhá kolaudace), zřízena je provizorní komunikace 
a v přípravě je stavební povolení na stavbu plnohodnotné komunikace a 
veřejného osvětlení.)  
 
Vypustit podmíněnost územní studií US1. 
 
Z3.5 – ponechat a redukovat plochu s ohledem na skutečný stav užívání 
v území, tj. zohlednit rozsah současně užívaných částí dotčených pozemků 
jako zahrady ke stávajícím rodinným domům, vymezenou zastavitelnou 
plochou nevymezovat nad tento rámec dále do volné krajiny 
(nezastavěného území) + ponechat vymezení zastavitelné plochy na části 
bezprostředně přiléhající ke stávající veřejně přístupné komunikaci tam, kdy 
lze plochu považovat z urbanistického hlediska jako vhodnou k doplnění 
stávající řady zástavby jakožto „rohová proluka“. Takové prostorové 
vymezení plochy řádně odůvodnit (část lze považovat za proluku, část 
zohledňuje stávající stav užívání (zadních partií zahrad ke stávajícím domům, 
zbývající část plochy dále již nevymezovat. Zároveň pro dotčenou 
zastavitelnou plochu stanovit podmínky prostorového uspořádání 
s ohledem na zajištění navázání na okolní zástavbu a tedy vyloučení 
vymezování a umisťování stavebních pozemků v tzv. druhém pořadí. V části 
Odůvodnění takové vymezení řádně odůvodnit (v opačném případě). 
 
Z3.19 – nebude vymezována plocha jako zastavitelná, ale bude zohledněna 
aktualizace zastavěného území v souladu se stavebním zákonem, přísně ve 
stávajícím rozsahu zastavěných stavebních pozemků, a to jako stabilizovaná 
plocha SV. Provedená aktualizace zastavěného území bude řádně a 
podrobně odůvodněna ve vztahu k uplatnění § 58 SZ. 
 
Z3.10 – dohoda s DOSS (ZPF) vypustit (rozpor s veřejnými zájmy ochrany 
ZPF; nevhodné urbanistické začlenění ve vztahu ke struktuře a charakteru 
okolní zástavby, neprokázání potřeby vymezení zastavitelné plochy) 
 
Z3.9 – dohoda s DOSS (ZPF) vypustit (rozpor s veřejnými zájmy ochrany ZPF; 
střet se stávajícím vedením veřejně přístupné komunikace; nevhodné 
urbanistické začlenění ve vztahu ke struktuře a charakteru okolní zástavby, 
neprokázání potřeby vymezení zastavitelné plochy) 
 
Z3.6 – dohoda s DOSS (ZPF) – plochu ponechat v redukovaném rozsahu tak, 
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Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

aby nezasahovala do aktivní zóny záplavového území a zároveň vhodně 
urbanisticky navazovala na stávající zastavěné území a přilehlou veřejně 
přístupnou pozemní komunikaci.  
 
Z3.3 – dohoda s DOSS (ZPF) – plochu ponechat v redukovaném rozsahu tak, 
aby nezasahovala do aktivní zóny záplavového území (velmi okrajově 
/hraničně zasahuje do AZZÚ).  
 
Z3.11 – dohoda s DOSS (ZPF) – vypustit (rozpor s veřejnými zájmy ochrany 
ZPF; zcela nevhodné urbanistické umístění v prostorově oddělené poloze od 
stávající sídelní struktury). 
 
Z3.14 – dohoda s DOSS (ZPF) – vypustit (rozpor s veřejnými zájmy ochrany 
ZPF; nevhodné urbanistické umístění v prostorově oddělené poloze od 
stávající sídelní struktury – fakticky nenavazuje na stávající zastavěné území, 
byť se nachází v jeho blízkosti; terénní oddělenost, špatný dopravní přístup 
ad.). 
 
Z3.18a a Z3.18b – ponechat (ZPF souhlasí) 
 
Z3.2 – bude redukována: bude rozdělena na část určenou k zastavění, jež 
je ve stávajícím vymezeném zastavěném území (p.č. 55, resp. sousední 52, 
přiléhající ke komunikaci a ose sídla a na část určenou pro využití jako 
zahrady – p.č. 54/1 a 53/1 (viz další související pokyny k ploše Z3.2), čímž 
koordinuje ochranu veřejných zájmů na ochraně ZPF a ochraně území před 
povodňovými škodami (záplavové území Q100, střední povodňové riziko) se 
soukromým zájmem na využití území pro bydlení, přičemž zároveň 
zohledňuje požadavky na vhodné urbanistické doplnění zástavby – využití 
proluky ve stávající zástavbě sídla Víska. Zároveň budou pro vymezenou 
zastavitelnou plochu stanoveny podmínky prostorového uspořádání, které 
zohlední urbanistický a architektonické požadavky na vhodném začlenění do 
okolní zástavby vzhledem k charakteru proluky ve stávající zástavbě při 
hlavní urbanistické a dopravní ose sídla a zároveň vyloučí umisťování 
hlavních staveb v tzv. druhém pořadí, bez vztahu k přilehlému veřejnému 
uličnímu prostranství. 
Pozn. koordinovat a zohlednit rozsah vymezení s platnou ÚPD, tj. včetně 
Změny č. 1 ÚPO v této lokalitě. 
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Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/ký

m, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

Všechna vymezení jednotlivých ploch budou řádně odůvodněna ze 
základních hledisek včetně zohlednění maximální šetrnosti ZPF ve vztahu 
k prokázání potřeby vymezení těchto jednotlivých ploch a omezení záboru 
ZPF pouze na nezbytně nutný rozsah, tj. maximální uplatnění návaznosti 
ploch na stávající přilehlé veřejně přístupné komunikace a zároveň 
maximální omezení vymezení rozsahu ploch do hloubi pozemků směrem 
do volné krajiny nebo od přilehlé veřejně přístupné komunikace. 
 
Dohodnuté kompenzace jako náhrada za Změnou č. 3 ÚPO nově 
vymezované plochy vyvolávající zábor ZPF – 
BC1 a VF1.14 v k.ú. Višňová u Frýdlantu (s vypuštěním plochy souhlasí i 
vlastník) – půda II. třídy ochrany 
VF1.21a severní díl plochy 
Tyto plochy budou Změnou č. 3 ÚP zrušeny a navráceny z hlediska jejich 
využití do ZPF. 
 

13.5   Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách 
vyjádření 

Vyjádření: Dle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., je 
příslušným k uplatnění stanoviska obecní úřad obce 
s rozšířenou působností Městský úřad Frýdlant. 

Vzato na vědomí 

13.6   § 49 odst. 2 Zákona č. 
224/2015 Sb., o 
prevenci závažných 
havárií 
DO (stanovisko) 

Stanovisko – BEZ PŘIPOMÍNEK 
Ve smyslu § 49 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb., se Návrh 
Z3 ÚPO Višňová nedotýká zájmů chráněných tímto 
zákonem 

Vzato na vědomí 

13.7   § 27 odst. 1 písm. e) a § 
11 odst. 2 písm. a) 
Zákona č. 201/2012, o 
ochraně ovzduší – 
stanovisko z hlediska 
ochrany ovzduší 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK Vzato na vědomí 

13.8   § 22 odst. d) zákona č. 
100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na 
životní prostředí 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK Vzato na vědomí 

13.9   § 40 odst. 3 písm. f) 
zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních 

SOUHLASNÉ Stanovisko za podmínky doplnění 
následujících informací: 

• V dokumentaci chybí informace o silnici III/0353, 

Vyhodnocení  
Bude respektováno stanovisko  
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Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/ký

m, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

komunikacích – 
stanovisko z hlediska 
řešení silnic II. a III. třídy 

v jejichž ochranném pásmu se nachází plocha SV 
s označením Z3.2 a Z3.P4, a dále o silnici III/0357, 
v jejichž ochranném pásmu se nachází plocha SV 
s označením Z3.5, Z3.26 a Z3.29. Tyto komunikace 
mají návrhovou kategorii S 7,6/60 – viz dále 
„Normová kategorizace krajských silnic II. a III. třídy“ 

• Dále KÚ LK OD požaduje doplnit do koordinačního 
výkresu označení krajských komunikací včetně jejich 
návrhové kategorie, v jejichž ochranném pásmu se 
nacházejí plochy změny č. 3, případně všech 
krajských komunikací. 

• Dále KÚ LK OD upozorňuje na skutečnost, že 
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 
46/04/ZK ze dne 16. 3. 2004 byla schválena 
„Normová kategorizace krajských silnic II. a III. 
třídy“, dle které mají silnice III/0353, III/0354, 
III/0356, III/0357, III/0358 a III/03510 návrhovou 
kategorijní šířku S7,5/60, silnice III/0358 návrhovou 
kategorijní šířku S6,5/50, a dále silnice III/0355 
návrhovou kategorijní šířku S3/40. Vzhledem 
k tomu, že do současné doby nebyly změny z této 
normové kategorie zapracovány do ÚPO Višňová, 
požadujeme je při nejbližší změně do ÚPO Višňová  
zapracovat. 

Pokyny k úpravě: 
Upravit předloženou dokumentaci v souladu s uvedeným stanoviskem – 
zapracovat uvedené podmínky. 

13.10   183/2006 Sb., o 
územním plánování a 
stavebním řádu 
(stavební zákon)  

Připomínky: 
 
KÚLK, OÚPSŘ, jako nadřízený orgán vydá stanovisko 
z hledisek zajištění koordinace využívání území 
s ohledem na širší vztahy, souladu s politikou územního 
rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem dle § 50 odst. 7 stavebního zákona 
vydá ve lhůtě 30 dnů poté, co od pořizovatele obdrží 
kopie stanovisek, připomínek a výsledků konzultací 
k návrhu předmětné dokumentace. 
 
Upozorňuje, že návrh Z3 ÚPO Višňová není v souladu se 
ZÚR LK tak, jak je uvedeno v odůvodnění v kap.  2.2. 

Vyhodnocení 
Připomínky budou zohledněny a zapracovány. 

 
Pokyny k úpravě: 
Doplnit Odůvodnění vztahující se k uplatnění zásady Z10 ZÚR LK zejména 
úkolu územního plánování d) Regulačními nástroji územního plánování 
zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře. 
Upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou 
volných ploch a tak minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných 
ploch na úroveň nezbytných potřeb. Nepřipouštět spontánní přístupy 
k urbanizaci území, chránit přírodní a kulturní hodnoty území před 
nevratnými urbanizační zásahy. 
Za účelem uplatnění uvedené zásady, resp. úkolu pro územní plánování 
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Poř. 
číslo 
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přijato dne 
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Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

Obec Višňová je v ZÚR LK součástí specifické oblasti SOB4 
Frýdlantsko, kde je stanovena zásada 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“. 
Zároveň je stanoven úkol pro územní plánování d) 
Regulačními nástroji územního plánování zajistit 
koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní struktuře. 
Upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území 
před zástavbou volných ploch a tak minimalizovat nároky 
na rozsah nových zastavitelných ploch na úroveň 
nezbytných potřeb. Nepřipouštět spontánní přístupy 
k urbanizaci území, chránit přírodní a kulturní hodnoty 
území před nevratnými urbanizační zásahy. 
 
Návrh předložený ke společnému jednání nemůže zajistit 
koncepční a koordinovaný rozvoj obce, protože se jedná 
o pouhý soupis všech požadavků na změny v území 
podané obcí a vlastníky pozemků. Návrh změny č. 3 ÚPO 
Višňová nezdůvodnil potřebu vymezení nových 
zastavitelných ploch a nezohlednil příslušné limity týkající 
se zejména ochrany přírody a krajiny. 

upřesnit v návrhu Z3 ÚPO podmínky prostorového uspořádání pro 
navrhované plochy změn zejména s ohledem na zachování a dotváření 
urbanistické struktury a charakteru zástavby.  
 
Do Odůvodnění: Doplnit dostatečným způsobem kap. Vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch. 
Do kapitoly uvést bilance - včetně bilancí, kolik ploch bylo vymezeno dosud 
územním plánem obce, změnou č. 1, změnou č. 2, v jakém rozsahu byly 
plochy vymezené ÚPO, Z1, Z2 již využity (naplněny, zastavěny). Taktéž 
bilance pro navrhovanou Změnu č. 3 a uvedení do vztahu k celku ÚPD (ÚPO, 
Z1, Z2, Z3), uvedení do vztahu s vývojem počtu obyvatel, vývojem bytové 
výstavby v obci, zjednodušeným odborným odhadem budoucího vývoje na 
základě údajů o předchozím vývoji a trendech. 
Pro vyhodnocení bilancí využití (naplnění) ploch vymezených územním 
plánem obce, změnou č. 1 a změnou č. 2 lze jako východisko využít mj. 
podklad poskytnutý pořizovatelem – tab. Vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území Višňová. 
K jednotlivým vymezovaným plochám ve Z3 ÚPO bude odůvodněna potřeba 
jejich vymezení. 

14. Ministerstvo 
vnitra ze dne 
4. 11. 2019 
pod Čj. MV 
97955-
7/OSM-2019 

dne 18. 11. 
2019 pod 
č.j. 
PDMUFT 
28202/201
9 

§ 175 odst. 1 Zákona č. 
183/2006 Sb., o 
územním plánování a 
stavebním řádu – 
z hlediska zájmových 
území Ministerstva 
vnitra 

VYJÁDŘENÍ k návrhu změny ÚP ke SJ 
BEZ PŘIPOMÍNEK 
V lokalitě Územního plánu Višňová nenachází území 
vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu §175 odst. 1 
stavebního zákona 

Vzato na vědomí 



textová část   Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová 

ŽALUDA, projektová kancelář               / b.54 / 

Seznam vyjádření, stanovisek dotčených orgánů a připomínek k návrhu Změny č. 3 ÚPO Višňová uplatněných k veřejnému projednání ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona: 

Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/kým, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

1. Obvodní báňský 
úřad pro území 
krajů Libereckého a 
Vysočina ze dne 
10.1.2022 pod Čj. 
SBS 53384/2021 

dne 
17.1.2022 
pod č.j. 
PDMUFT 
930/2022 

§ 15 odst. 2 Zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství - 
stanovisko z hlediska ochrany 
a využití nerostného bohatství 
§ 4 Zákona č. 183/2006 Sb. 

SOUHLASNÉ stanovisko k návrhu změny ÚP dle § 
52 stavebního zákona (k VP) 
V řešeném území se nenacházejí dobývací 
prostory, není prováděna hornická činnost ani 
činnost prováděná hornickým způsobem – 
dobývání ložisek nevyhrazených nerostů. 

Vzato na vědomí 

2. Národní památkový 
ústav, územní 
odborné pracoviště 
v Liberci ze dne 13. 
1. 2022 pod Čj. 
NPÚ-
353/2472/2022 
NPÚ-
353/107267/2021 

dne 17. 1. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT 
1554/2022 

§ 32 Zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči 

SOUHLASNÉ stanovisko 
- Z hlediska zájmů památkové péče a archeologické 
památkové péče nemá DO připomínky k Návrhu 
(výrokové části) Změny č. 3 Územního plánu obce 
Višňová k veřejnému projednání.  
Upozornění: 
- DO doporučuje požadovat v Koordinačním 
výkresu, resp. jeho příslušných výřezech zobrazit 
nemovité kulturní památky jako limity využití 
území na základě územně analytických podkladů. 

Vzato na vědomí  
 

Pokyny k úpravě: 
V části Odůvodnění: 
V Koordinačním výkresu, resp. jeho příslušných výřezech správně 
zobrazit nemovité kulturní památky jako limity využití území na 
základě územně analytických podkladů (ve smyslu obsahu stanoviska). 

 

3.1 Státní pozemkový 
úřad, Krajský 
pozemkový úřad 
pro Liberecký kraj 
ze dne 27.1.2022 
pod Čj. SPU 
028793/2022/102/Z
i, sp. 
zn.SP730/2022-
541201 

dne 1. 2. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT 
2724/2022 

§ 19, písm. c) zákona č. 
139/2002 Sb. – stanovisko 
z hlediska vazby pozemkových 
úprav na sídelní struktury a 
územně plánovací 
dokumentaci a tvorbu a 
ochranu životního prostředí 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK. 
 

Vzato na vědomí 

3.2 Státní pozemkový 
úřad, Krajský 
pozemkový úřad 
pro Liberecký kraj 
ze dne 27.1.2022 
pod Čj. SPU 
028793/2022/102/Z
i, sp. 
zn.SP730/2022-

dne 1. 2. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT 
2724/2022 

§ 56 odst. 6 Zákona č. 
254/2001  Sb., o vodách – 
z hlediska hospodaření se 
stavbami 
k vodohospodářským 
melioracím pozemků, které 
jsou v majetku státu 
§ 4 odst. 2 Zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním 

Vyjádření SPÚ, odboru vodohospodářských staveb 
z titulu vlastníka technické infrastruktury k návrhu 
změny ÚP ke SJ SOUHLASNÉ za podmínek: 
Při dotčení staveb HOZ DO požaduje:  
1. Respektování staveb HOZ a zachování jejich 
funkčnosti. 
2. Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je 
nutné zachovat podél zakrytých úseků HOZ 
nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy 

Vyhodnocení 
Vyjádření vyhodnoceno pořizovatelem jako PŘIPOMÍNKA, neboť 
Vyjádření nesplnilo náležitosti § 52 odst. 2 stavebního zákona tím, že 
vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu  HOZ1 až HOZ7, k nimž 
je dle § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách a dle § 4 odst. 2 
Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu příslušný 
hospodařit Státní pozemkový úřad, nejsou dotčeny návrhem řešení 
Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová.  

 



textová část   Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová 

ŽALUDA, projektová kancelář               / b.55 / 

Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/kým, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

541201 pozemkovém úřadu – 
z hlediska příslušnosti 
hospodařit se stavbami … ve 
vlastnictví státu. 

potrubí na obě strany a podél otevřených HOZ 
oboustranný manipulační pruh v šíři 6 m od vrchní 
hrany. 
3. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani 
dešťové vody. 
4. V případě provádění výsadeb okolo HOZ 
požadujeme výsadbu pouze po jedné straně ve 
vzdálenosti 3 m od vrchní hrany u otevřených HOZ 
a u zakrytých ve vzdálenosti min. 4 m od osy 
potrubí. 
5. Podél staveb HOZ nebude navržen žádný z prvků 
systému ekologické stability krajiny. 
 

Hlavní odvodňovací zařízení a podrobná odvodňovací zařízení jsou dle 
§ 56 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů stavbami 
k vodohospodářským melioracím pozemků. Dle § 55 odst. 1 písm. e) 
vodního zákona patří stavby k vodohospodářským melioracím 
pozemků mezi vodní díla. Dle § 15 odst. 1 vodního zákona (stavební 
povolení k vodním dílům) je k provedení vodních děl, k jejich změnám 
a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění třeba 
povolení vodoprávního úřadu. 

Rámec práv a povinností vlastníka pozemku, na kterém je umístěna 
stavba k vodohospodářským melioracím, je stanoven přímo vodním 
zákonem (§ 56 vodního zákona). 

Stávající vodohospodářské stavby ve vlastnictví státu HOZ1 až HOZ 7, 
k nimž je dle § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 4 
odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, nejsou dotčeny návrhem 
řešení Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová. HOZ1 až HOZ7 
prostorově nezasahují, ani se jinak věcně nedotýkají negativně 
navrženého řešení Změny č. 3 ÚPO Višňová. Návrh řešení Změny č. 3 
ÚPO Višňová přitom respektuje, tj. nijak nemění, neovlivňuje ani 
nepůsobí ve vztahu k existenci uvedených staveb vodohospodářských 
staveb HOZ1 až HOZ7. 
 
POZ se prostorově dotýkají navrženého řešení Změny č. 3 ÚPO Višňová 
v tomto rozsahu: Evidované POZ se dotýkají Změnou č. 3 ÚPO Višňová 
vymezované stabilizované plochy na původně vymezených 
zastavitelných plochách SV4 a SV3 v Předláncích – tato změna však 
pouze zohledňuje skutečný stav zastavění – a zohledňuje požadavky 
stavebního zákona na aktualizaci zastavěného území změnou 
územního plánu. 
Stavby k vodohospodářským melioracím uvedené ve vyjádření SPÚ – 
HOZ 1 až HOZ 7 i POZ jsou zakresleny do Koordinačního výkresu 
Odůvodnění Změny č. 3 ÚPO Višňová, stejně tak i do Výkresu záboru 
půdního fondu Odůvodnění Změny č. 3 ÚPO Višňová, pokud se 
nacházejí v příslušných výkresech či jejich výřezech výkresů Změny č. 3 
ÚPO. 
 



textová část   Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová 

ŽALUDA, projektová kancelář               / b.56 / 

Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/kým, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

Vzato na vědomí  
 

Pokyny k úpravě: 
 
Do části Odůvodnění, 9.2.7 Článek 10 - Limity využití území, 
ochranná pásma, Vodohospodářské stavby 
Doplnit informace o uvedených stavbách k vodohospodářským 
melioracím, (vložit tabulku HOZ 1 až HOZ 7 dle vyjádření SPÚ). 
Nad rámec již doplněných informací doplnit namísto textu Podél HOZ 
nesmí být vysazována žádná doprovodná liniová zeleň následující 
informace: 
- V případě provádění výsadeb okolo HOZ požadujeme výsadbu 

pouze po jedné straně ve vzdálenosti 3 m od vrchní hrany u 
otevřených HOZ a u zakrytých ve vzdálenosti min. 4 m od osy 
potrubí. 

- Podél staveb HOZ nebude navržen žádný z prvků systému 
ekologické stability krajiny. 

 

4.  Povodí Labe ze dne 
28.1.2022 pod Čj. 
PLa/2021/061244 

dne 
28.1.2022 
pod č.j. PD
MUFT 
2724/2022 

  
 

Vyjádření správce povodí k oznámení veřejného 
projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu 
Višňová: 
Plochy Z3.2a a Z3.P4a navržené pro bydlení se 
nachází v území se středním povodňovým 
ohrožením. Výstavba ve střední kategorii ohrožení 
je možná s omezeními vycházejícími z podrobného 
posouzení nezbytnosti funkce objektů v 
ohroženém území a z potenciálního ohrožení 
objektů povodňovým nebezpečím. Nedoporučuje 
se rozšiřovat stávající plochy určené pro výstavbu.  
U plochy Z3.2b došlo ke změně způsobu využití na 
zahrady sady. Plocha Z3.P4b se nachází ve střední 
kategorii ohrožení, u této plochy jde o uvedení do 
souladu se skutečným využitím. Upozorňujeme, že 
v rámci předmětné lokality nesmí být skladován 
odplavitelný materiál, nebezpečné ani závadné 
látky a další předměty, které by ohrožovaly jakost 
povrchových vod nebo bránily průchodu povodně. 
Navrženou ČOV (plocha Z3.32) je nutné výškově 

Vyhodnocení 
Plochy byly oproti Návrhu Změny č. 3 ÚPO Višňová ke společnému 
jednání zredukovány na pouhé stavové plochy zahrad a stabilizaci 

stávajícího stavu v území, stávající plochy určené pro výstavbu 
nejsou v území v kategorii středního povodňového ohrožení 

rozšiřovány.  
Plocha přestavby Z3.P4, spočívající v návrhu změny stávajícího využití 
plochy VP - průmysl, skladování na nové využití, se nachází ve 
středním stupni povodňového ohrožení, celá plocha zároveň leží v 
záplavovém území, aktivní zóna záplavového území se dotčené plochy 
pouze dotýká (obklopuje ji). 
Plocha přestavby Z3.P4 byla z hlediska navrhovaného využití 
rozdělena na dvě části tak, aby část plochy Z3.P4a včetně části 
stávajícího domu č.p.101 umožňovala stabilizovat současný stav - 
bydlení a zároveň souvisle navazovala na přilehlou stabilizovanou 
plochu SV, a druhá část plochy Z3.P4b (včetně zadních přístaveb byla 
změněna na využití ZV – živnosti, obchod, které zohlední ponechání 
části pozemku pro drobné výrobní činnosti. Navrhovaná změna má za 
cíl reflektovat skutečný stav využití (uvedení do souladu se skutečným 
stavem využití). 
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uplatnění/kým, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

umístit tak, aby byla zachována její funkce a nebyly 
překročeny stanovené ukazatele znečištění ve 
vypouštěné vodě při vyšších průtocích. 
V souladu s ustanovením § 38 odst. 5 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, je nutno při návrhu obecní ČOV mimo 
jiné přihlížet k nejlepším dostupným technologiím 
v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se 
rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje 
použité technologie zneškodňování nebo čištění 
odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím 
její zavedení za ekonomicky a technicky 
přijatelných podmínek a zároveň 
nejúčinnější pro ochranu vod. 
Všechny činnosti dotýkající se majetku ve správě 
Povodí Labe, státní podnik nebo ležící v blízkosti 
vodních 
toků požadujeme již v záměru stavby individuálně 
projednat s naším podnikem. 

 
Plocha Z3.2 – byla z hlediska navrhovaného využití rozdělena na část 
Z3.2a reflektující současný stav, resp. k obnově objektu k bydlení jež je 
ve stávajícím vymezeném zastavěném území (p.č. 55) a na část Z3.2b s 
využitím ZA (zahrady a sady) čímž koordinuje ochranu veřejných zájmů 
na ochraně ZPF a ochraně území před povodňovými škodami 
(záplavové území Q100, střední povodňové riziko) se soukromým 
zájmem na obnovu objektu pro bydlení, přičemž zároveň zohledňuje 
požadavky na zachování urbanistické struktury zástavby podél 
komunikace ve stávající zástavbě sídla Víska. Navrhovaná změna má za 
cíl reflektovat skutečný stav využití (uvedení do souladu se skutečným 
stavem využití). 
Plocha Z3.2 rovněž nezahrnuje parcelu p.č. 52 jejíž funkční využití jako 
sousední plochy Z 1.11 bylo změněno již Změnou č. 1 ÚPO Višňová. 
 
Plocha Z3.32 – TV technické vybavení – vymezení plochy zajišťuje 
možnost výstavby ČOV, záměr na vymezení ČOV nebyl DO 
připomínkován v předchozích vyjádřeních. 
 

Požadavky budou zohledněny v úpravě textu odůvodnění. 
Pokyny k úpravě: 
 
Do části Odůvodnění 9.2.2 Článek 5 - Urbanistická struktura 
Odůvodnění výroku (1.2) bude u ploch Z3.2a, Z3.P4a, Z3.P4b a Z3.32 
v textu doplněno upozornění na existenci limitu a omezení z tohoto 
limitu vyplývající takto: 
U plochy Z3.2a bude text: Limity využití území dotčené vymezením 
plochy na konci doplněn o riziko povodňového ohrožení střední.  
Dále bude doplněn text: Výstavba ve střední kategorii ohrožení je 
možná s omezeními vycházejícími z podrobného posouzení nezbytnosti 
funkce objektů v ohroženém území a z potenciálního ohrožení objektů 
povodňovým nebezpečím. 
 
U plochy Z3.P4a bude text: Limity využití území dotčené vymezením 
plochy na konci doplněn o riziko povodňového ohrožení střední.  
Dále bude doplněn text: Výstavba ve střední kategorii ohrožení je 
možná s omezeními vycházejícími z podrobného posouzení nezbytnosti 
funkce objektů v ohroženém území a z potenciálního ohrožení objektů 
povodňovým nebezpečím. 
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U plochy Z3.P4b bude text: Limity využití území dotčené vymezením 
plochy na konci doplněn o riziko povodňového ohrožení střední. Dále 
bude doplněn text: 
Výstavba ve střední kategorii ohrožení je možná s omezeními 
vycházejícími z podrobného posouzení nezbytnosti funkce objektů v 
ohroženém území a z potenciálního ohrožení objektů povodňovým 
nebezpečím. V rámci předmětné lokality nesmí být skladován 
odplavitelný materiál, nebezpečné ani závadné látky a další předměty, 
které by ohrožovaly jakost povrchových vod nebo bránily průchodu 
povodně.   
 
U plochy Z3.32 – TV technické vybavení bude text doplněn takto:  
ČOV je nutno výškově umístit tak, aby byla zachována její funkce a 
nebyly překročeny stanovené ukazatele znečištění ve vypouštěné vodě 
při vyšších průtocích.  
V souladu s ustanovením § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, je nutno při návrhu obecní ČOV mimo jiné 
přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování 
odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň 
vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních 
vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a 
technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu 
vod. 
 

5. Ministerstvo 
obrany, sekce 
správy a řízení 
organizací MO 
odbor ochrany 
územních zájmů a 
státního odborného 
dozoru, oddělení 
ochrany územních 
zájmů, pracoviště 
OÚZ Praha, ze dne 
4.2.2022 pod Sp.zn.: 

dne 
4.2.2022 
pod č.j. PD
MUFT 
3542/2022 

Zákon č. 183/2006 Sb. § 175, 
odst.1, 
Zákon č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky; § 6 odst. 1, písm. 
h), o zajišťování obrany České 
republiky – stanovisko 
z hlediska zájmů obrany 
České republiky 

SOUHLASNÉ stanovisko k návrhu změny ÚP dle § 
52 stavebního zákona (k VP) 
MO souhlasí s částmi řešení, které byly od 
společného jednání změněny. Navržené změny 
nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.  
MO dále uplatňuje požadavek na zapracování 
limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a 
grafické části Odůvodnění Změny č.3 ÚPO 
Višňová. 
Na celém správním území je zájem Ministerstva 
obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 

Vzato na vědomí, Požadavek zohledněn v úpravě textu Odůvodnění 
a koordinačního výkresu 

Pokyny k úpravě: 

Do části Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 
uvést:  
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z 
hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). 
Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen 
na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany: 



textová část   Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová 

ŽALUDA, projektová kancelář               / b.59 / 

Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/kým, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

131450/2021-7460-
OÚZ-PHA SpMO: 
7485/2022-7460-13 

zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). 
Na celém správním území umístit a povolit níže 
uvedené stavby je jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany: 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, 

rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a 

jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, 

včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektrických zařízení (radiové, 

radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných 
konstrukcí (např. základnové stanice…) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a 
více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území 

(např. rozhledny) 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše 
uvedené vymezené území a zapracovat je do 
textové části návrhu územního plánu do 
Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany. Do grafické části pod legendu 
koordinačního výkresu zapracujte následující 
textovou poznámku. „Celé správní území je 
zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska 
povolování vyjmenovaných druhů staveb.“ 
Výše uvedená vymezená území Ministerstva 
obrany tvoří neopominutelné limity v území 
nadregionálního významu a jejich respektování a 
zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném 
zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních 
komunikací, silnic I. II. a III. třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, 
radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných 
konstrukcí (např. základnové stanice….) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

6. Městský úřad 
Frýdlant ze dne 
8.2.2022 pod Čj. 

dne 
9.2.2022 
pod č.j. 

Koordinované stanovisko   
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Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/kým, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

PDMUFT  
3861/2022/OSUZP, 
sp.zn MUF 
3945/2021/OSUZP/
3/Bu 

PDMUF 
3939/2022 
sp.zn.MUF 
2469/2016/
OSUZP/76 

6.1   § 40 odst. 4 písm. d) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích – stanovisko z 
hlediska řešení místních a 
veřejně přístupných účelových 
komunikací 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK. Vzato na vědomí 

6.2   § 29 odst. 2 Zákona č. 
20/1987, o státní památkové 
péči – stanovisko z hlediska 
státní památkové péče 

V Koordinačním výkrese (v příslušných výřezech) 
budou zobrazené nemovité kulturní památky jako 
limity využití území na základě územně 
analytických podkladů. 

Vyhodnocení 
Bude respektováno stanovisko  

 
Pokyny k úpravě: 
Do části Odůvodnění: 

Limity využití území – nemovité kulturní památky budou zobrazeny 
v Koordinačním výkrese v rozsahu stanoviska dle skutečného stavu. 

6.3   § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 
odst. 1 a § 18 odst. 1 Zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách – 
stanovisko z hlediska zájmů 
chráněných vodním zákonem 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK. Vzato na vědomí 

6.4   § 79 odst. 1 písm. k) Zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech 
– stanovisko z hlediska 
nakládání s odpady 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK. Vzato na vědomí 

6.5   § 77 odst. 1 písm. q) Zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny – 
stanovisko z hlediska státní  
ochrany přírody 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK. Vzato na vědomí 

6.6   Zákon č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského 
půdního fondu, z hlediska 
ochrany ZPF 

Vyjádření: Příslušným orgánem k uplatnění 
stanoviska k územně plánovací dokumentaci je dle 
§ 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, Krajský úřad Libereckého kraje, OŽPaZ 

Vzato na vědomí 

6.7   § 48 odst. 2 písm. b) a § 14 SOUHLASNÉ stanovisko. Vzato na vědomí 



textová část   Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová 

ŽALUDA, projektová kancelář               / b.61 / 

Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/kým, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

odst. 2 Zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích – stanovisko z 
hlediska zachování lesa, 
ochrany životního prostředí a 
ostatních celospolečenských 
zájmů 

6.8   Zákon č. 201/2012, o 
ochraně ovzduší 

Příslušným orgánem státní správy k vydání 
stanoviska je dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 
201/2012 Sb., Krajský úřad Libereckého kraje 

Vzato na vědomí 

6.9   § 67 Zákon č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti – stanovisko 
(dotčený orgán státní správy) 

Předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných 
zákonem o myslivosti. 

Vzato na vědomí 

7. Krajská hygienická 
stanice Libereckého 
kraje se sídlem v 
Liberci ze dne 
10.2.2022 pod Čj. 
KHSLB 26314/2021 
Sp.zn. S-KHSLB 
26314/2021 

dne 
10.2.2022 
pod č.j. 
PDMUFT 
4126/2022 

§ 82 odst. 2 písm. j) Zákona 
č. 258/2000 Sb. – stanovisko 
o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

SOUHLASNÉ stanovisko k návrhu Změny č.3 ÚPO 
Višňová k VP 

Vzato na vědomí 

8. Hasičský záchranný 
sbor Libereckého 
kraje ze dne 
8.2.2022 pod Čj. 
HSLI- 88-4/LB-2022 

dne 
11.2.2022 
pod č.j. 
PDMUFT 
4209/2022 

Koordinované stanovisko   

8.1   Stanovisko dotčeného 
orgánu na úseku ochrany 
obyvatelstva dle § 7 odst. 4 
zákona č. 320/2015 Sb., o 
Hasičském záchranném sboru 
České republiky a dle § 12 
odst. 2 písm. i) Zákona č. 
239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném 
systému 
 

SOUHLASNÉ stanovisko   Vzato na vědomí 

8.2   Stanovisko dotčeného 
orgánu na úseku 

SOUHLASNÉ stanovisko   Vzato na vědomí 



textová část   Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová 

ŽALUDA, projektová kancelář               / b.62 / 

Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/kým, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

integrovaného záchranného 
systému dle ustanovení § 7 
odst. 4 zákona č. 320/2015 
Sb., o Hasičském záchranném 
sboru České republiky a o 
změně některých zákonů 
(zákon o hasičském 
záchranném sboru) a dle 
ustanovení § 12 odst. 2 písm. 
i) zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném 
systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a dle § 5 odst. 1 b), 
§ 7 odst. 1 a § 29 odst. 1 k) 
zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně 

9. Krajský úřad 
Libereckého kraje 
ze dne 11. 2. 2022 
pod Čj. OÚPSŘ 
228/2017/OÚP 
KULK 
90191/2021/OÚP 

dne 
14.2.2022 
pod č.j. 
PDMUFT 
4413/2022 

Koordinované stanovisko   

9.1   § 28 odst. 2 písm. c) Zákona 
č. 20/1987, o státní 
památkové péči – stanovisko 
z hlediska státní památkové 
péče 

Na území obce Višňová se nenachází památková 
zóna ani nemovitá národní kulturní památka, a 
proto není v této věci dotčeným orgánem. Na 
území obce Višňová se nachází čtrnáct nemovitých 
kulturních památek, v souladu s ustanovením § 29 
odst. 2 písm. c) památkového zákona je dotčeným 
orgánem příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností Městský úřad Frýdlant. Upozornění, že 
zákresy nemovitých kulturních památek v 
koordinačním výkrese neodpovídají analytickým 
podkladům, požadavek koordinační výkres dát do 
souladu s územně analytickými podklady. 

Vzato na vědomí 
Pokyny k úpravě viz současně pokyny DO MÚ Frýdlant: 
Do Odůvodnění: 

Limity využití území – nemovité kulturní památky budou zobrazeny 
v Koordinačním výkrese v rozsahu stanoviska dle skutečného stavu. 

9.2   § 48a odst. 2 písm. a) Zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích 

Vyjádření: Příslušným orgánem k uplatnění 
stanoviska dle § 48 odst. 2 písm. b) lesního zákona 

Vzato na vědomí 
Pokyny k úpravě: 
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Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/kým, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

 je Městský úřad Frýdlant 
Upozornění na rozpor na str. b 95 v Odůvodnění ÚP 
v kap. 15.2. Vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na PUPFL, kde je v 
1. odstavci uvedeno: „Plochy vymezené v rámci 
Změny č. 3 nepředstavují žádné zábory PUPFL, ani 
nejsou dotčeny ochranným pásmem lesa.“ A 2. 
odstavec začíná: „Do ochranného pásma lesa 
zasahují zastavitelné plochy Z3.5, Z3.6…“ 

V Odůvodnění uvést kapitoly 15.2 text 1. a 2. odstavce do souladu.  
 

9.3   § 77a odst. 4, písm. x) Zákona 
č. 114/1992 Sb. 

KÚLK, OŽPZ, jako orgán ochrany přírody, příslušný 
podle ust. § 77a odst. 4, písm. x) Zákona č. 
114/1992 Sb. nemá k Návrhu Změny č. 3 ÚPO 
Višňová připomínek. 
Stále platí vyloučení vlivu záměru vydaného již k 
Návrhu Zadání 3. změny územního plánu obce 
Višňová. 
Příslušným orgánem dle § 77 odst. 1 písm. q) 
Zákona č. 114/1992 Sb. je k vydání stanoviska 
z hlediska ostatních zájmů ochrany přírody a 
krajiny Městský úřad Frýdlant. 

Vzato na vědomí 

9.4   § 13 odst. 1 písm. b), § 17a 
písmene a), § 5 odst. 2 
Zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského 
půdního fondu – stanovisko 
z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu 

SOUHLASNÉ stanovisko k návrhu změny č.3 ÚPO 
Višňová: 
 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství  
1. souhlasí s návrhem zastavitelných a 
přestavbových ploch (změn) na zemědělském 
půdním fondu pro: 
Plochy smíšené obytné – Z3.7, Z3.P4a, Z3.16, 
Z3.30, Z3.20, Z3.8b, Z3.5, Z3.26, Z3.23, Z3.6, Z3.3, 
Z3.2a. 
Plochy občanského vybavení – Z3.31, Z3.P3a, 
Z3.P4b, Z3.18a. 
Plochy veřejných prostranství – Z3.18b, Z3.33. 
Plochy výroby a skladování – Z3.P2, Z3.17, Z3.P5. 
Plochy technické infrastruktury – Z3.32, Z3.24. 
Plochy zeleně – Z3.2b. 
2. K provedeným změnám, kde došlo k formální 

Vzato na vědomí 
Vyhodnocení k bodu 2.: 
Do odůvodnění  v kapitole A.6. bod B) bude za větu Změna č. 3 
nevymezuje nové plochy ani koridory územních rezerv. doplněn text:  
V rámci Návrhu Změny č.3 ÚPO VIŠŇOVÁ došlo k formální úpravě 
týkající se rezervních ploch, které byly převedeny do výrokové části 
územně plánovací dokumentace (Článek 5 – Urbanistická struktura), 
orgán ochrany ZPF upozorňuje na skutečnost, že tyto plochy nejsou 
vyhodnoceny a posouzeny podle zákona o ochraně ZPF a jejich 
navrhované využití do zastavitelných ploch bude podléhat schvalování 
podle zásad ochrany ZPF podle § 5 a 4 zákona o ochraně ZPF. 
 
V kap. 9.2.2 Odůvodnění bude do odstavce Odůvodnění výroku (1.3) 
text:  
Plochy rezerv nejsou vyhodnoceny a posouzeny podle zákona o 
ochraně ZPF a jejich navrhované využití do zastavitelných ploch bude 
podléhat schvalování podle zásad ochrany ZPF podle § 5 a 4 zákona o 
ochraně ZPF. Pro rozhodování plochy územních rezerv platí ustanovení 
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Poř. 
číslo 

způsob 
uplatnění/kým, kdy 

přijato dne 
/ pod č.j. 

Kompetence Požadavek stanoviska/námitky/připomínky Vyhodnocení výsledků projednání 

úpravě týkající se rezervních ploch, které byly 
převedeny do výrokové části územně plánovací 
dokumentace (Článek 5 – Urbanistická struktura), 
orgán ochrany ZPF upozorňuje na skutečnost, že 
tyto plochy nejsou vyhodnoceny a posouzeny podle 
zákona o ochraně ZPF a jejich navrhované využití 
do zastavitelných ploch bude podléhat schvalování 
podle zásad ochrany ZPF podle § 5 a 4 zákona o 
ochraně ZPF. 

§ 23b stavebního zákona. 
 

9.5   Zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách 
vyjádření 

Vyjádření: Dle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 
Sb., je příslušným k uplatnění stanoviska obecní 
úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad 
Frýdlant. 

Vzato na vědomí 

9.6   § 49 odst. 2 Zákona č. 
224/2015 Sb., o prevenci 
závažných havárií 
DO (stanovisko) 

Stanovisko – BEZ PŘIPOMÍNEK 
Ve smyslu § 49 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb., se 
Návrh Z3 ÚPO Višňová nedotýká zájmů chráněných 
tímto zákonem 

Vzato na vědomí 

9.7   § 27 odst. 1 písm. e) a § 11 
odst. 2 písm. a) Zákona č. 
201/2012, o ochraně ovzduší 
– stanovisko z hlediska 
ochrany ovzduší 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK Vzato na vědomí 

9.8   § 22 odst. d) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK Vzato na vědomí 

9.9   § 40 odst. 3 písm. f) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích – stanovisko z 
hlediska řešení silnic II. a III. 
třídy 

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK  
 

Vzato na vědomí 

9.10   183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon)  

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK  
 

Vzato na vědomí 
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6 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ 
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5 b) 

Zpracovává projektant. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný 
správní orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku k Návrhu Zadání 
Změny č. 3 ÚPO Višňová (čj. KULK 64894/2017 ze dne 30.8.2017) nevyloučil významný vliv na území Natura 2000 a z tohoto 
důvodu požadoval zpracování vyhodnocení vlivů Změny č. 3 na území soustavy Natura 2000, resp. vyhodnocení vlivů Změny 
č. 3 ÚPO Višňová na udržitelný rozvoj území.  

K návrhu Zadání Změny č. 3 ÚP Višňová byl uplatněn požadavek na vyhodnocení z hlediska vlivu na území Natura 
2000 z důvodu vymezení záměrů Z3.28 a Z3.12, které by mohly negativně ovlivnit území EVL Smědá, s níž přímo sousedí. 
Z tohoto důvodu bylo od dotčených záměrů upuštěno a projednáno bylo aktualizované Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová, 
které tyto problematické záměry již neobsahuje. Na základě žádosti pořizovatele o opětovné posouzení Krajský úřad v rámci 
stanoviska čj. KULK 14823/2018 ze dne 26.3.2018 konstatoval, že Návrh Zadání 3. změny Územního plánu obce Višňová 
nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, a 
proto nepožaduje ani posouzení vlivů Změny č. 3 ÚPO Višňová na životní prostředí 

Z výše uvedených důvodů nebylo s ohledem na ustanovení § 47 odst. 3 stavebního zákona vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území zpracováno. 

 

7 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. c) 

Nebude-li stanovisko vydáno, tato skutečnost se zde konstatuje.  

Nebyly naplněny předpoklady pro vydání stanoviska podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, neboť ze stanoviska 
Krajského úřadu jako příslušného úřadu k návrhu Zadání změny č. 3 ÚPO Višňová č.j. KULK 14823/2018 ze dne 26. 3. 2018 
nevyplynul požadavek na posouzení změny územního plánu na životní prostředí a ze zadání změny územního plánu proto 
nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na 
udržitelný rozvoj území se z uvedených důvodů proto nezpracovávalo.  

Stanovisko k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které není stanoviskem 
podle § 4 odst. 2 stavebního zákona, z uvedených důvodů nebylo vydáno. 

KÚ LK, OŽPZ jako dotčený orgán podle § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) uplatnil k návrhu Změny č. 3 ÚPO 
Višňová ke společnému jednání stanovisko, které bylo součástí Koordinovaného stanoviska odborných složek dotčeného 
orgánu Krajského úřadu Libereckého kraje dle § 50 odst. 2 stavebního zákona k Návrhu Změny č. 3 územního plánu obce 
Višňová (KÚLK 83745/2019/OÚP, OÚPSŘ 228/2017/OÚP; PDMUFT 27650/2019), s konstatováním: 

Návrh 3. změny ÚPO Višňová obsahuje plochy, které byly uvedeny v návrhu Zadání 3. změny ÚPO Višňová.  

KÚ LK, OŽP nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí k Návrhu 3. změny ÚPO Višňová připomínky. 

KÚ LK, OŽPZ jako dotčený orgán podle § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) uplatnil k návrhu Změny č. 3 ÚPO 
Višňová k veřejnému projednání stanovisko, které bylo součástí Koordinovaného stanoviska odborných složek dotčeného 
orgánu Krajského úřadu Libereckého kraje dle § 53 odst. 1 stavebního zákona k Návrhu Změny č. 3 územního plánu obce 
Višňová (KULK 90191/2021/OÚP, OÚPSŘ 228/2017/OÚP; PDMUFT 31162/2021/OSUZP), s konstatováním:  

Krajský úřad nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí k upravenému a posouzenému Návrhu Změny č. 
3 Územního plánu obce Višňová připomínky.  

Krajský úřad posoudil předložené části řešení, které byly od společného jednání změněny, a konstatuje, že 
předložený návrh k veřejnému projednání neobsahuje žádné nové podněty, které by vyvolaly nutnost zpracování 
dokumentace SEA. 
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8 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, 
POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. d) 

Nebude-li stanovisko vydáno, tato skutečnost se zde konstatuje.  

Stanovisko Krajského úřadu Libereckého podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno, podrobněji viz 
kapitola 7 tohoto odůvodnění.  

 

9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. e) 

Zdůvodnění všech částí návrhu změny územního plánu v členění podle textové části („výroku“). 

Zpracovává projektant. 

Pozn.:  Kapitoly komplexního zdůvodnění přijatého řešení Změny č. 3 vycházejí z členění závazné části ÚPO Višňová, 
v souladu s metodickým doporučením (Změna územního plánu - obsah - metodické doporučení, MMR ČR a ÚÚR, 
12/2014), v němž je výslovně uvedeno, že struktura původního ÚPO se změnou nemění:  

 Změna platného územního plánu schváleného před 1. 1. 2007 (tj. územního plánu obce nebo sídelního útvaru), 
který nebyl upraven v souladu s § 188 SZ, zachovává původní název, původní členění textové a grafické části, vč. 
názvů výkresů, jejich měřítek a legend. Při projednávání a vydání návrhu změny ÚPO nebo ÚpnSÚ se procesně 
postupuje podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Změna ÚpnSÚ nebo ÚPO se vydává v rozsahu měněných částí 
územního plánu. 

 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. se pro výrokovou část změny ÚPO a ÚpnSÚ nepoužije. V osnově odůvodnění 
se vychází z nových právních předpisů, srovnávací text musí být součástí odůvodnění.  

 Původní dokumentace musí být vnitřně provázána se změnou územního plánu (její obsahová struktura nemůže být 
změnou narušena), tzn., že se budou měnit pouze výkresy dotčené změnou. Zůstane zachována i původní 
terminologie. Nové výkresy se nezpracovávají. Textová část však musí být členěna na vlastní změnu (výrok) a 
odůvodnění, protože změna bude vydána formou opatření obecné povahy. 

 Změnou č. 3 ÚPO Višňová je tedy měněna pouze obecně závazná vyhláška obce Višňová č. 8/2005 o závazných 
částech územního plánu obce Višňová. Ve struktuře komplexního zdůvodnění přijatého řešení Změny č. 3 jsou 
okomentovány i články, které se Změnou č. 3 nemění.  

9.1 ČÁST I - Úvodní ustanovení 

Úvodní ustanovení se Změnou č. 3 nemění.  

9.1.1 Článek 1 - Účel vyhlášky 

Účel vyhlášky se Změnou č. 3 nemění.  

9.1.2 Článek 2 - Rozsah platnosti, struktura  

Rozsah platnosti a struktura ÚPO se Změnou č. 3 nemění.  

9.1.3 Článek 3 - Vymezení pojmů  

Vymezení pojmů se Změnou č. 3 nemění.  

9.2 ČÁST II - Závazné regulativy 

9.2.1 Článek 4 - Základní rozvojové cíle a zásady  

Změna č. 3 respektuje základní rozvojové cíle a zásady, stanovené Územním plánem obce Višňová. Tyto cíle a 
zásady nejsou Změnou č. 3 měněny.  

9.2.2 Článek 5 - Urbanistická struktura  
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Odůvodnění výroku (1.1) 

Článek 5 - Urbanistická struktura - je doplněn o výčet zastavitelných ploch a ploch přestavby převedením těchto 
textů do závazné části textu vyhlášky z původního textu ÚPO Višňová a z textu výrokových částí Změny č. 1 a 2 ÚPO, kde 
jsou zastavitelné plochy a plochy přestavby uvedeny v samostatných tabulkách. Jedná se o formální úpravu - převedení 
výčtu konkrétních zastavitelných ploch a ploch přestavby do závazné části ÚPO Višňová, a to s ohledem na fakt, že tyto jevy 
jsou v současné právní úpravě stavebního zákona (a tedy i v rámci této Změny č. 3) zařazovány do výrokové části územně 
plánovací dokumentace.  

Z původního výčtu zastavitelných ploch ÚPO Višňová a Změny č. 1 a 2 byly vyřazeny nebo plošně zredukovány 
(resp. vymezeny jako stabilizované) následující plochy, a to z důvodu aktualizace zastavěného území (provedené ke dni 
1.7.2021) resp. identifikace naplnění ploch pro určený způsob využití:  

v sídle Višňová:  

- plocha SV 1  VSN K Pohanským kamenům - redukce plochy o 1111 m2 (p. č. 413, část p. č. 
1061/13, realizován 1 RD) 

- plocha 1.15 SV - zrušení (naplnění) celé plochy (p. č. 301, 302, 315, 1120/9, 1120/10, 1120/2, 
1120/3, využívána pro bydlení) 

- plocha 1.19  VV - zrušení (naplnění) celé plochy (p. č. 1110, 1454, 1220/2, realizováno zázemí 
školy) 

- plocha 1.20 SV - zrušení (naplnění) celé plochy (část p. č. 1371/1, využívána pro bydlení) 

v sídle Minkovice:  

- plocha SV 5 VMK Minkovice západ - redukce plochy o 3728 m2 (p. č. 432, 684/11, realizován 1 
RD) 

v sídle Poustka:  

- plocha SV 10 POU U hájovny - redukce plochy o 1955 m2 (p. č. 134, 30/1, 29/1, 29/2, realizován 1 
RD) 

- plocha 1.7 redukce plochy o 3885 m2 (p. č. 137, část p. č. 207/4, p. č. 138, část p. č. 207/1, 
realizovány 2 RD) 

- plocha SV 2 POU U hájovny - redukce plochy o 2279 m2 (p. č. 8/5, 8/9, vymezení pozemku 
zahrady ke stávajícímu RD) 

- plocha ZV2 POU U frýdlantské ulice - zrušení (naplnění) celé plochy (část p. č. 268/1, realizována 
stavba výroby) 

v sídle Předlánce:  

- plocha SV 3 PLC Střední část - zrušení (naplnění) celé plochy (p. č. 129, 645, realizován 1 RD) 

- plocha SV 4 redukce plochy o 1785 m2 (p. č. 139, 140, 644/1, realizován 1 RD) 

- plocha SV 5 PLC Střední část - zrušení (naplnění) celé plochy (p. č. 724/4, 724/15, zohlednění částí 
parcel pod společným oplocením ke stávajícímu domu) 

- plocha 1.23 SV - redukce plochy o 1524 m2 (p. č. 141, 724/12, realizován 1 RD) 

v sídle Víska:  

- plocha SV 4 VIS Nad hřištěm - zrušení (naplnění) celé plochy (p. č. 256/2, 255/3, 277, realizován 1 
RD) 

- plocha SV 5 VIS Nad hřištěm - redukce plochy o 3997 m2 (p. č.  274, část p. č. 240/14, realizován 1 
RD) 

- plocha 1.12 SV - zrušení plochy (p. č. 345, pod společným oplocením se sousedním RD) 

- plocha BC1 VIS Nad Potokem - redukce plochy o 1147 m2 (p. č. 204/1, 146/4, vymezení pozemku 
zahrady ke stávajícímu RD) 

v sídle Andělka:  

- plocha TV3 AND - větrná elektrárna (p. č. 2056, realizována větrná elektrárna) 

- plocha 1.1 PV - zrušení (naplněno) celé plochy (p. č. 1992, realizováno veřejné prostranství) 

- plocha 1.4 PV - zrušení (naplněno) celé plochy (p. č. 7/1, 7/8, realizováno veřejné prostranství) 
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- plocha 2.1 VE – výroba a skladování – větrná elektrárna (p. č. 2107, 2237, realizována větrná 
elektrárna) 

- plocha 2.2 VE – výroba a skladování – větrná elektrárna (p. č. 2092, 2093, realizována větrná 
elektrárna) 

- plocha 2.3 VE – výroba a skladování – větrná elektrárna (p. č. 2098, 2099, realizována větrná 
elektrárna) 

- plocha 2.4 VE – výroba a skladování – větrná elektrárna (p. č. 2114, 2115, realizována větrná 
elektrárna) 

- plocha 2.5 VE – výroba a skladování – větrná elektrárna (p. č. 2109, 2113, realizována větrná 
elektrárna) 

- plocha 2.6 VE – výroba a skladování – větrná elektrárna (p. č. 2119, 2120, realizována větrná 
elektrárna) 

- plocha 2.7 místní a účelové komunikace (část p. č. 2300, realizována přístupová komunikace 
k větrné elektrárně) 

- plocha 2.8 místní a účelové komunikace (p. č. 2332, realizována přístupová komunikace k větrné 
elektrárně) 

- plocha 2.9 místní a účelové komunikace (část p. č. 2315, realizována přístupová komunikace 
k větrné elektrárně) 

- plocha 2.10 místní a účelové komunikace (p. č. 2331, realizována přístupová komunikace k větrné 
elektrárně) 

- plocha 2.11 místní a účelové komunikace (p. č. 2301, realizována přístupová komunikace k větrné 
elektrárně) 

Zápisem realizovaných staveb do Katastru nemovitostí ČR vzniká povinnost zahrnout tyto stavby (typ pozemku - 
zastavěná plocha a nádvoří) včetně provozně souvisejících pozemků zpravidla pod společným oplocením do zastavěného 
území v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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Odůvodnění výroku (1.2) 

Změnou č. 3 jsou doplněny nové zastavitelné plochy a plochy přestavby; jejich odůvodnění je jednotlivě uvedeno 
v tabulce:  

lokalita 
navrhované 
funkční využití 

k. ú. odůvodnění vymezení zastavitelné plochy 

Z3.2a 
SV - smíšená 
venkovská 
zástavba 

Víska 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.2. Plocha je 
vymezena z důvodu umožnění rozvoje bydlení v obci. Plocha přímo 
navazuje na zastavěné území, je dopravně dostupná z místní komunikace, 
je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. 
Urbanisticky plocha dotváří kompaktní okraj liniové zástavby sídla podél 
komunikace zajišťující efektivní využívání veřejné infrastruktury. 
Vymezením plochy je respektován a dotvářen charakter sídla a jeho 
urbanistická struktura. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: území s archeologickými 
nálezy (ÚAN I. a II. kategorie), vodovodní řad včetně ochranného pásma, 
záplavové území Q100, ochranné pásmo silnice III/0353, riziko 
povodňového ohrožení střední. 

Výstavba ve střední kategorii ohrožení je možná s omezeními vycházejícími 
z podrobného posouzení nezbytnosti funkce objektů v ohroženém území a 
z potenciálního ohrožení objektů povodňovým nebezpečím.  

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
doplnění struktury sídla v rozsahu proluky mezi stávající zástavbou, resp. 
stávající využívané zahrady. Plocha je dotčena vymezením záplavového 
území Q100, v němž lze při splnění podmínek v navazujícím řízení stavby 
realizovat - konkrétní podmínky je nutné stanovit v navazujících řízeních. O 
výjimečný případ se jedná v souvislosti s rozsahem vymezeného 
záplavového území Q100, které zahrnuje větší část sídla, tedy urbanistický 
rozvoj mimo sídlo je v případě respektování ochrany volné krajiny 
v podstatě vyloučen. Zároveň jsou v obci provedena protipovodňová 
opatření, po jejichž zohlednění může být hranice záplavového území 
zkorigována. Varianty umístění zastavitelné plochy v jiné poloze mimo 
záplavové území by představovaly zásah do volné krajiny a s tím související 
negativní důsledky (zábor ZPF v rámci souvislých půdních bloků, obtížnost a 
vysoké nároky při vybudování přístupové komunikace a sítí technické 
infrastruktury, urbanistické roztříštění historicky založené struktury sídel).  
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ŽALUDA, projektová kancelář               / b.70 / 

lokalita 
navrhované 
funkční využití 

k. ú. odůvodnění vymezení zastavitelné plochy 

Z3.2b 
ZA - zahrady, 
sady 

Víska 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.2. V návrhu pro 
společné jednání byla vymezena společně s plochou Z3.2a s navrženým 
využitím pro bydlení. Na základě projednání byla plocha rozdělena na část 
doplňující zástavbu podél komunikace (Z3.2a) a část zahrad zadních traktů 
pozemků.  

Limity využití území dotčené vymezením plochy: území s archeologickými 
nálezy (ÚAN I. a II. kategorie), záplavové území Q100 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
doplnění struktury sídla v rozsahu stávající využívané zahrady. Plocha je 
dotčena vymezením záplavového území Q100, v němž lze při splnění 
podmínek v navazujícím řízení stavby realizovat - konkrétní podmínky je 
nutné stanovit v navazujících řízeních. O výjimečný případ se jedná 
v souvislosti s rozsahem vymezeného záplavového území Q100, které 
zahrnuje větší část sídla, tedy urbanistický rozvoj mimo sídlo je v případě 
respektování ochrany volné krajiny v podstatě vyloučen. Zároveň jsou 
v obci provedena protipovodňová opatření, po jejichž zohlednění může být 
hranice záplavového území zkorigována. Plocha však není vymezena pro 
zástavbu, ale pouze pro zohlednění stávajícího využití - zahrady. Varianty 
umístění zastavitelné plochy v jiné poloze mimo záplavové území by 
představovaly zásah do volné krajiny a s tím související negativní důsledky 
(zábor ZPF v rámci souvislých půdních bloků, obtížnost a vysoké nároky při 
vybudování přístupové komunikace a sítí technické infrastruktury, 
urbanistické roztříštění historicky založené struktury sídel). 

Z3.3 
SV - smíšená 
venkovská 
zástavba 

Višňová 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.3. Plocha je 
vymezena z důvodu umožnění rozvoje bydlení v obci - pro výstavbu RD. 
Plocha přímo navazuje na zastavěné území a zastavitelné plochy vymezené 
v platném ÚPO Višňová, je dopravně dostupná z místní komunikace, je 
v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky 
plocha dotváří plánovaný rozsah sídla (území okraje stabilizované zástavby 
obklopené zastavitelnými plochami), je vymezena podél existující 
komunikace, což zajišťuje efektivní využívání veřejné infrastruktury. 
Vymezením plochy je respektován a dotvářen charakter sídla a jeho 
urbanistická struktura. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: poddolované území, 
záplavové území Q100 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
doplnění struktury sídla v rozsahu okraje zástavby a návaznosti na již 
vymezené zastavitelné plochy. Plocha je zčásti dotčena vymezením 
záplavového území Q100, v němž lze při splnění podmínek v navazujícím 
řízení stavby realizovat - konkrétní podmínky je nutné stanovit 
v navazujících řízeních; část plochy není tímto limitem dotčena, a tedy její 
využití není omezeno. O výjimečný případ se jedná v souvislosti s rozsahem 
vymezeného záplavového území Q100, které zahrnuje téměř celé sídlo, 
tedy urbanistický rozvoj mimo sídlo je v případě respektování ochrany 
volné krajiny v podstatě vyloučen. Zároveň jsou v obci provedena 
protipovodňová opatření, po jejichž zohlednění může být hranice 
záplavového území zkorigována. Varianty umístění zastavitelné plochy 
v jiné poloze mimo záplavové území by představovaly zásah do volné 
krajiny a s tím související negativní důsledky (zábor ZPF v rámci souvislých 
půdních bloků, obtížnost a vysoké nároky při vybudování přístupové 
komunikace a sítí technické infrastruktury, urbanistické roztříštění 
historicky založené struktury sídel). 
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lokalita 
navrhované 
funkční využití 

k. ú. odůvodnění vymezení zastavitelné plochy 

Z3.5 
SV - smíšená 
venkovská 
zástavba 

Poustka 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.5. Plocha je 
vymezena z důvodu legalizace užívání pozemků jako zázemí stávajících 
rodinných domů na sousedních parcelách. Plocha přímo navazuje na 
zastavěné území, vyplňuje prostor ve výseči mezi stávající zástavbou, je 
dopravně dostupná z místní komunikace, je v souladu s urbanistickou 
koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha dotváří 
kompaktní okraj sídla, je vymezena podél existující komunikace, což 
zajišťuje efektivní využívání veřejné infrastruktury. Pro případný záměr 
umístění rodinného domu v souladu s využitím je stanovena podmínka 
umístění hlavní stavby tak, aby byla orientována do stávající ulice a nedošlo 
k výstavbě v jižní části plochy, tedy směrem do volné krajiny. Případnou 
hlavní stavbu je tedy nutno orientovat ke stávající komunikaci, zejména 
z důvodu ochrany stávající struktury zástavby a vyloučení staveb v druhé 
řadě resp. v zadních traktech pozemků. Vymezením plochy je respektován 
a dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická struktura. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: území s archeologickými 
nálezy (ÚAN I. a II. kategorie), poddolované území, pásmo 50 m od hranice 
PUPFL, ochranné pásmo silnice III/0357 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
doplnění struktury sídla v rozsahu proluky mezi stávající zástavbou, resp. 
stávajících využívaných zahrad. Dotčení limity je okrajové nebo není 
zásadní a neomezuje využití plochy.  
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lokalita 
navrhované 
funkční využití 

k. ú. odůvodnění vymezení zastavitelné plochy 

Z3.6 
SV - smíšená 
venkovská 
zástavba 

Višňová 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.6. Plocha je 
vymezena z důvodu a s cílem umožnění výstavby doplňkových staveb ke 
stávajícímu RD na nedostatečně velkém pozemku (stávající vymezení 
prakticky znemožňuje umístění doplňkových staveb případně staveb 
technické infrastruktury nutné pro provoz RD). Plocha přímo navazuje na 
zastavěné území a zastavitelné plochy vymezené v platném ÚPO Višňová, je 
dopravně dostupná z místní komunikace, je v souladu s urbanistickou 
koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha dotváří 
plánovaný rozsah sídla (území okraje stabilizované zástavby obklopené 
zastavitelnými plochami), je vymezena podél existující komunikace, což 
zajišťuje efektivní využívání veřejné infrastruktury. Vymezením plochy je 
respektován a dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická struktura. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: poddolované území, 
pásmo 50 m od hranice PUPFL, záplavové území Q100 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
doplnění struktury sídla v rozsahu okraje zástavby a návaznosti na již 
vymezené zastavitelné plochy. Plocha je zčásti dotčena vymezením 
záplavového území Q100, v němž lze při splnění podmínek v navazujícím 
řízení stavby realizovat - konkrétní podmínky je nutné stanovit 
v navazujících řízeních; část plochy není tímto limitem dotčena, a tedy její 
využití není omezeno. O výjimečný případ se jedná v souvislosti s rozsahem 
vymezeného záplavového území Q100, které zahrnuje téměř celé sídlo, 
tedy urbanistický rozvoj mimo sídlo je v případě respektování ochrany 
volné krajiny v podstatě vyloučen. Zároveň jsou v obci provedena 
protipovodňová opatření, po jejichž zohlednění může být hranice 
záplavového území zkorigována. Varianty umístění zastavitelné plochy 
v jiné poloze mimo záplavové území by představovaly zásah do volné 
krajiny a s tím související negativní důsledky (zábor ZPF v rámci souvislých 
půdních bloků, obtížnost a vysoké nároky při vybudování přístupové 
komunikace a sítí technické infrastruktury, urbanistické roztříštění 
historicky založené struktury sídel). 
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lokalita 
navrhované 
funkční využití 

k. ú. odůvodnění vymezení zastavitelné plochy 

Z3.7 
SV - smíšená 
venkovská 
zástavba 

Andělka 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.7. Plocha je 
vymezena z důvodu umožnění rozvoje bydlení v obci, rozšířena je o 
sousední pozemky zbořenišť s cílem umožnit obnovu původních staveb. 
Plocha je vymezena v rozsahu zastavěného území, čímž zajišťuje jeho 
efektivní využití namísto výstavby ve volné krajině, je v souladu 
s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha 
dotváří západní okraj sídla. Dopravní napojení je nutné vybudovat 
v rozsahu přilehlé parcely (na příslušné části p.č. 1933/2 v současnosti 
neexistuje, resp. historická cestní síť v tomto místě zanikla), která je 
v majetku obce a je vedena jako ostatní komunikace (dle Plánu společných 
zařízení Komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Andělka je v této souvislosti 
navržena cesta DC14). Veřejná infrastruktura není z vymezené plochy 
přímo dostupná, ale v rámci sousedního pozemku komunikace, která 
navazuje na komunikační systém v sídle a může dále sloužit jako pěší 
spojení směrem do volné krajiny, ji lze realizovat (jedná se o napojení 
elektřiny a telekomunikací, v sídle není realizován vodovod ani kanalizace). 
Vymezením plochy je respektován a dotvářen charakter sídla a jeho 
urbanistická struktura. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: ochranné pásmo 
elektrorozvodů 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
doplnění struktury sídla v rozsahu historicky doložené zástavby a 
navazujících zahrad. Dotčení limity je okrajové a neomezuje využití plochy.  

Z3.8a plocha vypuštěna na základě projednání 

Z3.8b 
SV - smíšená 
venkovská 
zástavba 

Poustka 

Záměr na vymezení plochy byl vymezen nad rámec Zadání dle konzultace 
se samosprávou obce, a to ve vazbě na požadavek schváleného Zadání 
Z3.8. Plocha je vymezena z důvodu umožnění rozvoje bydlení v obci. Plocha 
rozšiřuje již vymezenou zastavitelnou plochu v návaznosti na již započaté 
dělení parcel a řešení dopravní obsluhy. Urbanisticky plocha dotváří okraj 
již vymezené rozvojové lokality.  

Limity využití území dotčené vymezením plochy: poddolované území, 
lokální biocentrum (jedná se o okrajové dotčené způsobené nepřesností 
vymezeného ÚSES, který není vymezen na podkladů aktuální katastrální 
mapy), pásmo 50 m od hranice PUPFL, území s archeologickými nálezy 
(ÚAN I. a II. kategorie) 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla, resp. struktury navrhované sousední zástavby, a dotčení 
limity využití území. Vymezení plochy představuje doplnění okraje již 
vymezené zastavitelné plochy. Dotčení limity je okrajové, v rozsahu OP lesa 
lze na vnějším okraji plochy umístit stavby. 

Z3.9 plocha vypuštěna na základě projednání 

Z3.10 plocha vypuštěna na základě projednání 

Z3.11 plocha vypuštěna na základě projednání 

Z3.13 plocha vypuštěna na základě projednání 

Z3.14 plocha vypuštěna na základě projednání 
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lokalita 
navrhované 
funkční využití 

k. ú. odůvodnění vymezení zastavitelné plochy 

Z3.15 
SV - smíšená 
venkovská 
zástavba 

Višňová 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.15. Plocha je 
vymezena z důvodu realizace opěrné ochranné zdi a doplňkových staveb ke 
stavbě rodinného domu na sousedním pozemku. Plocha je vymezena 
v zastavěném území, je dopravně dostupná z místní komunikace, je 
v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky 
plocha dotváří okraj sídelní enklávy založené na třech RD, je vymezena 
podél existující komunikace, což zajišťuje efektivní využívání veřejné 
infrastruktury. Vymezením plochy je respektován a dotvářen charakter 
sídla a jeho urbanistická struktura. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: poddolované území, 
pásmo 50 m od hranice PUPFL, území s archeologickými nálezy (ÚAN I. a II. 
kategorie) 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
doplnění okraje stávající využívané zahrady a rozšiřuje možnost jejího 
využití s konkrétním požadavkem na výstavbu opěrné zdi. Dotčení limity 
neomezuje využití plochy z hlediska požadovaných úprav. 

Z3.16 
SV - smíšená 
venkovská 
zástavba 

Višňová 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.16. Plocha je 
vymezena z důvodu legalizace užívání pozemků a doplňkových staveb a 
případné intenzivnější využití plochy (např. pro výstavbu rodinného domu). 
Plocha je vymezena v zastavěném území, vyplňuje prostor delší proluky 
mezi stávající zástavbou, je dopravně dostupná z místní komunikace, je 
v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky 
plocha dotváří liniově utvářený severozápadní okraj sídla Višňová, je 
vymezena podél existující komunikace, což zajišťuje efektivní využívání 
veřejné infrastruktury. Dopravní napojení plochy na přilehlou veřejnou 
komunikaci je nutno řešit na severozápadním okraji zastavitelné plochy s 
ohledem na jinak velmi nepříznivou terénní konfiguraci plochy v její jižní 
polovině a terénní předěl se vzrostlou zelení mezi stávající cestou a 
vymezovanou plochou. Vymezením plochy je respektován a dotvářen 
charakter sídla a jeho urbanistická struktura. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: - 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
doplnění struktury sídla v rozsahu stávajících využívaných zahrádek, jejichž 
využití je úpravou rozšířeno o možnost výstavby rodinného domu. Využití 
plochy není dotčeno limity využití území. 
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k. ú. odůvodnění vymezení zastavitelné plochy 

Z3.17 ZZ - zemědělství Andělka 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.17. Plocha je 
vymezena z důvodu vytvoření předpokladů pro užívání pozemků a 
umožnění doplňkových staveb (stavby seníku) jako zázemí stávajícího 
rodinného domu na sousední parcele. Důvodem vymezení plochy je 
požadavek vlastníka, který hospodaří na přilehlých pozemcích a potřebné 
zázemí zemědělské činnosti není možné umístit ve vzdálených - stávajících 
plochách zemědělské výroby. Plocha přímo navazuje na zastavěné území. 
Urbanisticky plocha nemá zásadní význam a nenarušuje koncepci 
stanovenou v ÚPO Višňová.  

Limity využití území dotčené vymezením plochy: nadzemní vedení VN 22 
kV, ochranné pásmo elektrorozvodů, lokální biokoridor, ochranné pásmo 
silnice III. třídy 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
doplnění struktury sídla v rozsahu okraje aktuálně využívaných pozemků 
souvisejících se sousedními objekty a stabilizovanou plochou zástavby. 
Dotčení limity je okrajové a neomezuje využití plochy. 

Z3.18a 
SR - sport a 
rekreace 

Andělka 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.18 a v rámci 
Změny č. 3 byl rozdělen na vlastní plochu pro sport (Z3.18a) a plochu 
přístupové komunikace (Z3.18b). Plocha je vymezena z důvodu záměru 
vybudování zázemí pro rekreační sportovní využití, sportovní rybolov, 
agroturistika, cykloturistika, případně dětské tábory aj. Vymezením 
zastavitelné plochy jsou vytvořeny podmínky pro rekreační využití 
v návaznosti na rybník u sídla Filipovka. Záměr rozvoje rekreace na území 
obce je v souladu s Územní studií Koncepce rozvoje cestovního ruchu 
Jizerské hory (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016), resp. se 
záměry na rozptyl turistů z liberecko - jablonecké aglomerace do širšího 
okolí Jizerských hor a na rozvoj šetrných forem cestovního ruchu na 
Frýdlantsku. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: pásmo 50 m od hranice 
PUPFL, lokální biokoridor 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, vazeb na okolní 
krajinu a sídlo, a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
rozšíření rekreační funkce v okolí rybníka. Dotčení limity je s ohledem na 
navržené využití nepodstatné (např. OP lesa), nebo je okrajové a 
neomezuje výrazným způsobem využití plochy. 
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lokalita 
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k. ú. odůvodnění vymezení zastavitelné plochy 

Z3.18b 
PV - veřejná 
prostranství 

Andělka 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.18 a v rámci 
Změny č. 3 byl rozdělen na vlastní plochu pro sport (Z3.18a) a plochu 
přístupové komunikace (Z3.18b). Vymezení plochy Z3.18b představuje 
zajištění přístupové komunikace pro plochu Z3.18a, jejíž podrobné 
odůvodnění je uvedeno výše. Záměr rozvoje rekreace na území obce je 
v souladu s Územní studií Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory 
(HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016), resp. se záměry na 
rozptyl turistů z liberecko - jablonecké aglomerace do širšího okolí 
Jizerských hor a na rozvoj šetrných forem cestovního ruchu na Frýdlantsku. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: lokální biokoridor, 
ochranné pásmo elektrorozvodů, komunikační vedení včetně ochranného 
pásma, ochranné pásmo silnice III. třídy 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
zajištění dopravního přístupu k související ploše rekreace. Dotčení limity je 
okrajové a neomezuje využití plochy. 

Z3.19 plocha vypuštěna na základě projednání 

Z3.20 
SV - smíšená 
venkovská 
zástavba 

Višňová 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.20. Plocha je 
vymezena z důvodu umožnění rozvoje bydlení v obci. Plocha přímo 
navazuje na zastavěné území, je dopravně dostupná z místní komunikace, 
je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. 
Urbanisticky plocha dotváří sídelní enklávu na západním okraji sídla 
Višňová, v podstatě je doplněním větší proluky mezi stávající zástavbou 
rodinných domů, je vymezena podél existující komunikace, což zajišťuje 
efektivní využívání veřejné infrastruktury. Vymezením plochy je 
respektován a dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická struktura. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: území s archeologickými 
nálezy (ÚAN I. a II. kategorie) 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
doplnění struktury sídla v rozsahu větší proluky mezi stávající zástavbou. 
Dotčení limity (ÚAN) neomezuje využití plochy. 

Z3.21 plocha vypuštěna na základě projednání 

Z3.22a plocha vypuštěna na základě projednání 

Z3.22b plocha vypuštěna na základě projednání 
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Z3.23 
SV - smíšená 
venkovská 
zástavba 

Višňová 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.23. Plocha je 
vymezena z důvodu umožnění rozvoje bydlení v obci. Plocha je vymezena 
v zastavěném území mezi stávající zástavbou rodinných domů, je dopravně 
dostupná z místní komunikace, je v souladu s urbanistickou koncepcí 
stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha dotváří okraje 
stabilizované zástavby, navazuje na plánované zastavitelné plochy, je 
vymezena podél existující komunikace, což zajišťuje efektivní využívání 
veřejné infrastruktury. Vymezením plochy je respektován a dotvářen 
charakter sídla a jeho urbanistická struktura. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: poddolované území, 
záplavové území Q100 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
doplnění struktury sídla v rozsahu okraje zástavby a návaznosti na již 
vymezené zastavitelné plochy. Plocha je dotčena vymezením záplavového 
území Q100, v němž lze při splnění podmínek v navazujícím řízení stavby 
realizovat - konkrétní podmínky je nutné stanovit v navazujících řízeních. O 
výjimečný případ se jedná v souvislosti s rozsahem vymezeného 
záplavového území Q100, které zahrnuje téměř celé sídlo, tedy urbanistický 
rozvoj mimo sídlo je v případě respektování ochrany volné krajiny 
v podstatě vyloučen. Zároveň jsou v obci provedena protipovodňová 
opatření, po jejichž zohlednění může být hranice záplavového území 
zkorigována. Varianty umístění zastavitelné plochy v jiné poloze mimo 
záplavové území by představovaly zásah do volné krajiny a s tím související 
negativní důsledky (zábor ZPF v rámci souvislých půdních bloků, obtížnost a 
vysoké nároky při vybudování přístupové komunikace a sítí technické 
infrastruktury, urbanistické roztříštění historicky založené struktury sídel). 

Z3.24 
TV - technické 
vybavení 

Višňová 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.24. Plocha je 
vymezena z důvodu umožnění výstavby veřejného vodovodního řadu pro 
stávající obytné domy. Důvodem jejího vymezení je rozvoj vodovodní sítě 
v rámci urbanizovaného území zástavby bytových domů v sídle Višňová. 
Vymezením plochy jsou vytvořeny předpoklady pro zkvalitnění veřejné 
infrastruktury na území obce a pro zvýšení atraktivity bydlení v obci.  

Limity využití území dotčené vymezením plochy: - 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, návaznosti na 
sídlo, technické a geomorfologické podmínky a dotčení limity využití území. 
Vymezení plochy zajišťuje možnost výstavby vodovodního řadu. Využití 
plochy není dotčeno limity využití území.  
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Z3.25 
SV - smíšená 
venkovská 
zástavba 

Poustka 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.25. Plocha je 
vymezena z důvodu vytvoření předpokladů pro užívání pozemků jako 
zázemí stávajícího rodinného domů na sousední parcele. Plocha přímo 
navazuje na zastavěné území, doplňuje okraj sídla Poustka, je dopravně 
dostupná z místní komunikace, je v souladu s urbanistickou koncepcí 
stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha dotváří kompaktní okraj 
sídla, je vymezena podél existující komunikace, což zajišťuje efektivní 
využívání veřejné infrastruktury. Vymezením plochy je respektován a 
dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická struktura. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: území s archeologickými 
nálezy (ÚAN I. a II. kategorie), poddolované území, vodovodní řad včetně 
ochranného pásma, pásmo 50 m od hranice PUPFL 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
doplnění struktury sídla v rozsahu okraje zástavby. Dotčení limity je 
okrajové nebo není zásadní a neomezuje využití plochy. 

Z3.30 
SV - smíšená 
venkovská 
zástavba 

Předlánce 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.30. Plocha je 
vymezena z důvodu umožnění rozvoje bydlení v sídle. Plocha přímo 
navazuje na zastavěné území, je dopravně dostupná z místní komunikace, 
je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. 
Urbanisticky plocha dotváří sídlo Předlánce, v podstatě je doplněním 
stávající zástavby jihovýchodního okraje sídla do kompaktního útvaru. 
Vymezením plochy je respektován a dotvářen charakter sídla a jeho 
urbanistická struktura. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: vodovodní řad včetně 
ochranného pásma, poddolované území 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
doplnění struktury sídla. Dotčení limity je okrajové či nepodstatné (CHLÚ) a 
neomezuje využití plochy. 

Z3.P2 ZZ - zemědělství Višňová 

Záměr na vymezení plochy byl vymezen nad rámec Zadání dle konzultace 
se samosprávou obce, a to ve vazbě na požadavek vlastníka pozemku na 
rozvoji zemědělské výroby. Jedná se o změnu využití již vymezené 
zastavitelné plochy z bydlení (BC) na zemědělskou výrobu (ZZ). Plocha je 
vymezena z důvodu rozšíření zemědělských činností. Plocha přímo 
navazuje na zastavěné území sousedního zemědělského areálu, je 
dopravně dostupná z místní komunikace, její vymezení je v souladu 
s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Vymezením plochy 
jsou posilovány hospodářské podmínky v obci. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: poddolované území, 
území s archeologickými nálezy (ÚAN I. a II. kategorie) 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
doplnění struktury sídla resp. pouze mění využití již vymezené zastavitelné 
plochy. Dotčení limity je okrajové či nepodstatné (CHLÚ) a neomezuje 
využití plochy. 

Pro zastavitelné plochy je stanovena podmínka zachování odtokových poměrů, a to z důvodu nezbytnosti řešení 
hospodaření s dešťovou vodou. Zvětšováním ploch nepropustných povrchů v urbanizovaných územích dochází k rychlejšímu 
odtoku z příčinných srážek a ke vzniku přívalových povodní, proto je nutné zajistit, že výstavbou nebudou odtokové poměry 
zhoršeny.  
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Změna č. 3 vymezuje nové plochy přestavby: 
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k. ú. odůvodnění vymezení plochy přestavby 

Z3.26 
SV - smíšená 
venkovská 
zástavba 

Poustka 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.26. Plocha je 
vymezena z důvodu rekonstrukce objektu a změny jeho užívání na bydlení 
resp. z důvodu umožnění rozvoje bydlení v obci. Plocha je vymezena 
v zastavěném území, změnou způsobu využití je naplňován požadavek na 
účelné využívání zastavěného území a vytváření podmínek pro obnovu 
sídelní struktury; je dopravně dostupná z místní komunikace, je v souladu 
s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha 
transformuje vnitřní část sídla Poustka, je vymezena podél existující 
komunikace, což zajišťuje efektivní využívání veřejné infrastruktury. 
Vymezením plochy je respektován a dotvářen charakter sídla a jeho 
urbanistická struktura. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: území s archeologickými 
nálezy (ÚAN I. a II. kategorie), poddolované území, o pásmo 50 m od 
hranice PUPFL, ochranné pásmo silnice III/0357 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
korekci ve využití stávající zástavby. Dotčení limity je okrajové nebo 
zanedbatelné (poddolované území), vzhledem k faktu, že se jedná převážně 
o stávající zástavbu a změnu jejího využití. 

Z3.27 
ZV - živnosti, 
obchod 

Víska 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.27. Plocha je 
vymezena z důvodu zařazení do ploch umožňující výrobní činnosti 
v souladu se skutečným využitím. Plocha je vymezena v zastavěném území, 
změnou způsobu využití je naplňován požadavek na účelné využívání 
zastavěného území a vytváření podmínek pro obnovu sídelní struktury; je 
dopravně dostupná přes stávající výrobní areál, je v souladu s urbanistickou 
koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Vymezením plochy jsou posilovány 
hospodářské podmínky v obci.  

Limity využití území dotčené vymezením plochy: poddolované území, 
území s archeologickými nálezy (ÚAN I. a II. kategorie) 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
korekci ve využití stávající zástavby. Dotčení limity je okrajové nebo 
zanedbatelné (poddolované území), vzhledem k faktu, že se jedná o 
stávající zástavbu a změnu jejího využití. 
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lokalita 
navrhované 
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k. ú. odůvodnění vymezení plochy přestavby 

Z3.29 
SV - smíšená 
venkovská 
zástavba 

Poustka 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.26. Plocha je 
vymezena z důvodu změny užívání stávajícího objektu na bytový dům resp. 
z důvodu umožnění rozvoje bydlení v obci. Plocha je vymezena 
v zastavěném území, změnou způsobu využití je naplňován požadavek na 
účelné využívání zastavěného území a vytváření podmínek pro obnovu 
sídelní struktury; je dopravně dostupná z místní komunikace, je v souladu 
s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha 
transformuje vnitřní část sídla Poustka, je vymezena podél existující 
komunikace, což zajišťuje efektivní využívání veřejné infrastruktury. 
Vymezením plochy je respektován a dotvářen charakter sídla a jeho 
urbanistická struktura. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: území s archeologickými 
nálezy (ÚAN I. a II. kategorie), poddolované území, vodovodní řad včetně 
ochranného pásma, ochranné pásmo silnice III/0357 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
korekci ve využití stávající zástavby. Dotčení limity je okrajové nebo 
zanedbatelné (poddolované území), vzhledem k faktu, že se jedná o 
stávající zástavbu a změnu jejího využití. 

Z3.31 
ZV - živnosti, 
obchod 

Poustka 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.31. Plocha je 
vymezena z důvodu změny využití plochy resp. zařazení do ploch živnosti a 
podnikání z důvodu realizace záměru zřízení uhelného skladu. Plocha je 
vymezena v zastavěném území, změnou způsobu využití je naplňován 
požadavek na účelné využívání zastavěného území; je dopravně dostupná 
z místní komunikace, je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou 
v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha transformuje část stávajícího výrobního 
areálu, je vymezena podél existující komunikace, což zajišťuje efektivní 
využívání veřejné infrastruktury. Vymezením plochy je respektován a 
dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická struktura. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: poddolované území, 
nemovitá kulturní památka 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury (návaznosti na stávající výrobní areál) a dotčení limity využití 
území. Vymezení plochy představuje korekci ve využití stávající zástavby. 
Dotčení limity je zanedbatelné (poddolované území), vzhledem k faktu, že 
se jedná o stávající zástavbu a změnu jejího využití, je nutné v navazujících 
řízeních respektovat ochranu nemovité kulturní památky - vlastní využití 
není existencí tohoto limitu dotčeno. 
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lokalita 
navrhované 
funkční využití 

k. ú. odůvodnění vymezení plochy přestavby 

Z3.32 
TV - technické 
vybavení 

Andělka 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.32. Plocha je 
vymezena v zastavěném území, z důvodu záměru realizace ČOV resp. 
zařazení do ploch technického vybavení. Veřejný zájem na rozvoji systému 
likvidace odpadních vod je hlavním důvodem pro vymezení zastavitelné 
plochy Z3.32 s cílem vytvořit optimální podmínky pro realizaci kanalizační 
sítě v sídle Andělka a umožnit zlepšení kvality veřejné technické 
infrastruktury, snížení znečištění životního prostředí odpadními vodami a 
zvýšení kvality bydlení v sídle. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: pásmo 50 m od hranice 
PUPFL, lokální biokoridor 

ČOV je nutno výškově umístit tak, aby byla zachována její funkce a nebyly 
překročeny stanovené ukazatele znečištění ve vypouštěné vodě při vyšších 
průtocích.  

V souladu s ustanovením § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je 
nutno při návrhu obecní ČOV mimo jiné přihlížet k nejlepším dostupným 
technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí 
nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie 
zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku 
umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných 
podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod. 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, návaznosti na 
sídlo, technické a geomorfologické podmínky a dotčení limity využití území. 
Vymezení plochy zajišťuje možnost výstavby ČOV v geomorfologicky 
vhodné poloze pro výstavbu efektivně fungujícího systému odstraňování 
odpadních vod.  

Z3.33 
PV - veřejná 
prostranství 

Předlánce 

Záměr na vymezení plochy vyplynul z projednání Změny č. 3 ÚPO Višňová, 
v původním řešení byla plocha vymezena jako stabilizovaná. Důvodem 
vymezení plochy je uvedení do souladu se skutečným využitím dotčených 
pozemků, po nichž je vedena komunikace zajišťující přístup k navazující 
zastavitelné ploše; jedná se tedy o plochu pro rozšíření stávající 
komunikace v zastavěném území pro zajištění dostatečných parametrů 
komunikace.  

Limity využití území dotčené vymezením plochy: pásmo 50 m od hranice 
PUPFL, poddolované území 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
korekci ve vymezení veřejných prostranství v sídle. 
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lokalita 
navrhované 
funkční využití 

k. ú. odůvodnění vymezení plochy přestavby 

Z3.P3a 
ZV - živnosti, 
obchod 

Andělka 

Záměr na vymezení plochy byl vymezen nad rámec Zadání dle konzultace 
se samosprávou obce, a to ve vazbě na požadavek vlastníka pozemku na 
změně využití plochy pro živnosti a obchod. Plocha je vymezena z důvodu 
transformace stávající plochy občanského vybavení na plochu s možností 
provozu dílny a autoservisu. Plocha je vymezena v zastavěném území, 
změnou způsobu využití je naplňován požadavek na účelné využívání 
zastavěného území; je dopravně dostupná z místní komunikace, její 
vymezení je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. 
Vymezením plochy jsou posilovány hospodářské podmínky v obci. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: vodovodní řad včetně 
ochranného pásma, území s archeologickými nálezy (ÚAN I. a II. kategorie) 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
korekci možnosti využití plochy v rámci stávající struktury zástavby.  

Z3.P3b 
PV - veřejná 
prostranství 

Andělka 

Záměr na vymezení plochy byl vymezen nad rámec Zadání dle konzultace 
se samosprávou obce, a to ve vazbě na požadavek vlastníka pozemku na 
změně využití sousední plochy pro živnosti a obchod a reorganizaci 
souvisejících komunikací. Vymezení plochy Z3.P3b představuje zajištění 
přístupové komunikace pro plochu Z3.P3a, jejíž podrobné odůvodnění je 
uvedeno výše, a zejména zajišťuje spojitost cestní sítě v sídle, neboť částí 
plochy Z3.P3a je zrušeno napojení stávající cesty z jihu na hlavní 
komunikaci v sídle a vymezením plochy Z3.P3b je toto napojení nahrazeno, 
zároveň je zajištěn odpovídající dopravní přístup z hlavní ulice k domu č.p. 
78. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: vodovodní řad včetně 
ochranného pásma, území s archeologickými nálezy (ÚAN I. a II. kategorie) 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
korekci ve vymezení veřejných prostranství v sídle.  
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lokalita 
navrhované 
funkční využití 

k. ú. odůvodnění vymezení plochy přestavby 

Z3.P4a 
SV - smíšená 
venkovská 
zástavba 

Předlánce 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod doplněným označením Z3.1b a 
dle konzultace se samosprávou obce, a to ve vazbě na požadavek vlastníka 
pozemku na rozšíření možností využití plochy drobné výroby o bydlení. 
Plocha je vymezena z důvodu umožnění rozvoje bydlení v ploše, která je 
aktuálně využívána pro drobné výrobní aktivity. Plocha je vymezena 
v zastavěném území, změnou způsobu využití je naplňován požadavek na 
účelné využívání zastavěného území a vytváření podmínek pro obnovu 
sídelní struktury; je dopravně dostupná z místní komunikace, je v souladu 
s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha 
transformuje část stávajícího výrobního areálu, je vymezena podél existující 
komunikace, což zajišťuje efektivní využívání veřejné infrastruktury. 
Vymezením plochy je respektován a dotvářen charakter sídla a jeho 
urbanistická struktura. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: záplavové území Q100, 
aktivní zóna záplavového území, vodovodní řad včetně ochranného pásma, 
ochranné pásmo železnice, ložisko nerostných surovin, trafostanice, 
nadzemní vedení VN 22 kV, ochranné pásmo elektrorozvodů, ochranné 
pásmo silnice III/0353, riziko povodňového ohrožení střední.  

Výstavba ve střední kategorii ohrožení je možná s omezeními vycházejícími 
z podrobného posouzení nezbytnosti funkce objektů v ohroženém území a 
z potenciálního ohrožení objektů povodňovým nebezpečím.  

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
korekci ve využití stávající zástavby. Dotčení limity je zásadní (aktivní zóna 
záplavového území), ale vzhledem k faktu, že se jedná o stávající zástavbu a 
změnu jejího využití v souladu se skutečným stavem, byla tato úprava 
vyhodnocena jako akceptovatelná s ohledem na efektivní využití již 
existující zástavby.  
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lokalita 
navrhované 
funkční využití 

k. ú. odůvodnění vymezení plochy přestavby 

Z3.P4b 
ZV - živnosti, 
obchod 

Předlánce 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod doplněným označením Z3.1b a 
dle konzultace se samosprávou obce, a to ve vazbě na požadavek vlastníka 
pozemku na rozšíření možností využití plochy drobné výroby o bydlení. 
Plocha je vymezena z důvodu zachování části lokality pro výrobní činnosti, 
její vymezení souvisí s plochou Z3.P4a, která zajišťuje možnost bydlení 
v rámci dotčené lokality. Plocha je vymezena v zastavěném území, změnou 
způsobu využití je naplňován požadavek na účelné využívání zastavěného 
území a vytváření podmínek pro obnovu sídelní struktury; je dopravně 
dostupná z místní komunikace, je v souladu s urbanistickou koncepcí 
stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha stabilizuje část stávajícího 
výrobního areálu, je vymezena podél existující komunikace, což zajišťuje 
efektivní využívání veřejné infrastruktury. Vymezením plochy jsou 
posilovány hospodářské podmínky v obci. 

Limity využití území dotčené vymezením plochy: záplavové území Q100, 
aktivní zóna záplavového území, vodovodní řad včetně ochranného pásma, 
ochranné pásmo železnice, ložisko nerostných surovin, ochranné pásmo 
elektrorozvodů, ochranné pásmo silnice III/0353, riziko povodňového 
ohrožení střední.  

Výstavba ve střední kategorii ohrožení je možná s omezeními vycházejícími 
z podrobného posouzení nezbytnosti funkce objektů v ohroženém území a 
z potenciálního ohrožení objektů povodňovým nebezpečím. V rámci 
předmětné lokality nesmí být skladován odplavitelný materiál, nebezpečné 
ani závadné látky a další předměty, které by ohrožovaly jakost povrchových 
vod nebo bránily průchodu povodně. 

Záměr byl prověřen z hlediska současného využití plochy, urbanistické 
struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje 
korekci ve využití stávající zástavby. Dotčení limity je zásadní (aktivní zóna 
záplavového území), ale vzhledem k faktu, že se jedná o stávající zástavbu a 
změnu jejího využití v souladu se skutečným stavem, byla tato úprava 
vyhodnocena jako akceptovatelná s ohledem na efektivní využití již 
existující zástavby.  

Z3.P5 
ZV - živnosti, 
obchod 

Víska 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce Višňová 
v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.1 a dle 
konzultace se samosprávou obce, a to ve vazbě na požadavek vlastníka 
pozemku na rozšíření možností využití plochy bydlení o drobnou výrobu.  

Při respektování regulativů ploch ZV nebude případný rozvoj drobné výroby 
nebo jiných podnikatelských aktivit narušovat okolní obytné území a budou 
posíleny hospodářské podmínky umožněním rozvoje drobného podnikání 
v rámci přirozeně smíšené zástavby ve Vísce.  

Kromě zastavitelných ploch a ploch přestaveb byly Změnou č. 3 vymezeny stabilizované plochy:  

- plochy vymezené v rámci aktualizace zastavěného území (provedená ke dni 1.7.2021), podrobný soupis včetně 
uvedení dotčených pozemků a způsobu, jakým byly plochy posouzeny z hlediska naplněnosti (např. uvedení 
realizace nového RD, uvedení do stávajícího stavu využití pozemků pod společným oplocením s pozemkem 
stávajícího RD) je uveden v kapitole 9.2.2 (Článek 5 – Urbanistická struktura) tohoto odůvodnění 

- plocha TV v rozsahu p. č. 266 v k. ú. Andělka, jedná se o vodojem, který nebyl zanesen v platném ÚPO jako 
stabilizovaná nebo zastavitelná plocha a vymezen byl v rámci digitalizace katastrální mapy, vymezením plochy a 
zastavěného území tedy dochází k nápravě stavu 

- plocha TV v rozsahu p. č. 268 v k. ú. Andělka, jedná se o stavbu technického vybavení, která nebyla zanesena 
v platném ÚPO jako stabilizovaná nebo zastavitelná plocha a vymezena byla v rámci digitalizace katastrální mapy, 
vymezením plochy a zastavěného území tedy dochází k nápravě stavu 

- plocha SV v rozsahu p. č. 236, 1104/3 v k. ú. Andělka, které představují dům a zahradu v lokalitě Saň – nejedná se 
o aktualizaci zastavěného území, ale o nápravu spočívající ve vymezení domu se zahradou, jejichž existence nebyla 
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potvrzena v rámci platného ÚPO, resp. byla potvrzena až provedením digitalizace katastrální mapy; dům je patrný 
z historických leteckých snímků a jedná se o doplňkovou stavbu k sousednímu domu čp. 11 

- plocha SV v rozsahu p. č. 262, 921/3 v k. ú. Višňová u Frýdlantu, které představují stavbu pro rodinnou rekreaci a 
zahradu jižně od sídla Filipovka – nejedná se o aktualizaci zastavěného území, ale o nápravu spočívající ve 
vymezení domu se zahradou, jejichž existence nebyla potvrzena v rámci platného ÚPO, resp. byla potvrzena až 
provedením digitalizace katastrální mapy; dům je patrný z historických leteckých snímků a jedná se patrně o 
původní hájovnu 

- travnatá plocha v rozsahu části p. č. 1283/1 v k. ú. Višňová u Frýdlantu vymezená namísto zrušené části plochy 
VF1.21 (která představuje kompenzaci za nově vymezené zastavitelné plochy) 

- travnatá plocha v rozsahu p. č. 630/7, 630/1, 632/22 a plocha pole v rozsahu p. č. 632/18 a části p. č. 619/8 v k. ú. 
Višňová u Frýdlantu vymezená namísto zrušené plochy VF1.14 (která představuje kompenzaci za nově vymezené 
zastavitelné plochy) 

Odůvodnění výroku (1.3) 

Článek 5 - Urbanistická struktura - je doplněn o výčet ploch změn v krajině a územních rezerv převedením těchto 
textů do závazné části textu vyhlášky z původního textu ÚPO Višňová a z textu Změny č. 1 a 2 ÚPO. Jedná se o formální 
úpravu - převedení výčtu konkrétních ploch změn v krajině a územních rezerv do závazné části ÚPO Višňová, a to s ohledem 
na fakt, že tyto jevy jsou v současné právní úpravě stavebního zákona (a tedy i v rámci této Změny č. 3) zařazovány do 
výrokové části územně plánovací dokumentace.  

Plochy rezerv nejsou vyhodnoceny a posouzeny podle zákona o ochraně ZPF a jejich navrhované využití do 
zastavitelných ploch bude podléhat schvalování podle zásad ochrany ZPF podle § 5 a 4 zákona o ochraně ZPF. Pro 
rozhodování plochy územních rezerv platí ustanovení § 23b stavebního zákona. 

9.2.3 Článek 6 - Funkční využití ploch  

Funkční využití ploch se v zásadě nemění, nové typy ploch nejsou navrhovány. Dle požadavků na změny v území 
jsou doplněny regulativy funkčních ploch.  

Odůvodnění výroku (1.4) 

Důvodem doplnění regulativu je umožnění výstavby rodinných domů v rámci funkčního využití ploch BS - Obytné 
území, bytové domy, neboť výstavba RD v okrajových, dosud stavebně nevyužitých lokalitách ploch BS vhodně doplní 
obytný charakter území a urbanistickou kompozici pozvolného přechodu zástavby směrem do volné krajiny.  

Odůvodnění výroku (1.5) 

Důvodem doplnění regulativu je vyhovění požadavku na zajištění možnosti bydlení v rámci ploch určených pro 
drobné výrobní činnosti pro majitele těchto areálů. Doplnění regulativu ploch ZV vychází také z požadavku Zadání Změny č. 
3 ÚPO Višňová („Změna prověří stanovení nové kategorie plochy funkčního využití (plochy s rozdílným způsobem využití), 
která bude stát významově a z hlediska zátěže území mezi plochami SV – smíšené venkovské zástavby (u nichž je polyfunkční 
využití převážně pro bydlení) a plochami VP – průmysl, skladování (které vylučují funkce bydlení s výjimkou bytu správce 
nebo majitele), a která připustí nebo podmíněně připustí polyfunkční využití plochy pro hospodářské činnosti včetně 
drobných, řemeslných nebo živnostenských výrobních provozů a souvisejících služeb, připustí nebo podmíněně připustí 
zároveň funkci bydlení včetně pozemků staveb pro bydlení ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, a zároveň 
vyloučí průmyslový charakter výrobního provozu, který významově a z hlediska zátěže odpovídá plochám VP – průmysl, 
skladování a který by negativně měnil stávající pohodu bydlení v okolí. Nebo upraví regulativy plochy funkčního využití „ZV – 
živnosti, obchod“ s ohledem na stanovení přípustnosti nebo podmíněné přípustnosti funkce bydlení v této ploše.).“ 

9.2.4 Článek 7 - Uspořádání technického vybavení 

Uspořádání technického vybavení se Změnou č. 3 nemění.  

9.2.5 Článek 8 - Uspořádání dopravy 

Uspořádání dopravy se Změnou č. 3 nemění. 

9.2.6 Článek 9 - Ochrana přírody a krajiny a územní systémy ekologické stability 

Ochrana přírody a krajiny a územní systémy ekologické stability se Změnou č. 3 nemění. 

9.2.7 Článek 10 - Limity využití území, ochranná pásma 

Limity využití území a ochranná pásma se Změnou č. 3 nemění. 
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Vodohospodářské stavby 

Z hlediska ochrany vodohospodářských meliorací je nutno uplatnit následující požadavky při rozhodování o 
změnách v území. Hlavní odvodňovací zařízení jsou zobrazena ve výkrese 1 Koordinační výkres a evidována v následující 
tabulce:  

poř. 
č. 

ID 
IDVT dle 
CEVT 

název HOZ 
rok 
pořízení 

délka otevřená 
(km) 

délka zakrytá 
(km) 

1 1050000299-11201000  HMZ MINKOVICE O3 -zatrub 1968  0,236 

2 1050000296-11201000  HMZ MINK.O2 2.ús.-otevř. 1968 0,157  

3 1050000298-11201000  HMZ MINK.O2 1.ús.-zatrub 1968  0,127 

4 1050000297-11201000  HMZ MINKOVICE O1 -zatrub 1968  0,183 

5 1050000390-11201000 10185228 HMZ VIS I. O1/1 2.ús. -ot. 1986 0,186  

6 1050000391-11201000 10185228 HMZ VIS I. O1/1 1.ús. -zat. 1986  0,067 

7 1050000019-11201000  HMZ ANDELKA - O1 - zatr. 1969  0,417 

- Vodohospodářské meliorace určené k odvodňování (a příp. k zavlažování) pozemků, bez ohledu na vlastnictví, jsou 
plnohodnotnými dokončenými a funkčními stavbami vodních děl. Jakékoli zásahy do těchto existujících staveb (tj. jejich 
údržba, opravy, úpravy, změny, změny užívání, zrušení nebo odstranění) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon), příp. stavebního zákona. 

- Upozornění správce staveb k vodohospodářským melioracím (SPÚ, odboru vodohospodářských staveb, z titulu 
vlastníka technické infrastruktury  - staveb k vodohospodářským melioracím): Z hlediska umožnění výkonu správy a 
údržby je nutné zachovat podél trubních HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě strany a 
podél otevřených HOZ 6 m oboustranný manipulační pruh. Na uvedených vodních dílech HOZ je zajišťována běžná 
údržba, např. odstranění splavené ornice, sečení porostů a odstraňování náletů, dřevin z průtočného profilu HOZ, 
v případě zakrytých úseků opravy trubních vedení vč. revizních šachet. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani 
dešťové vody. V případě provádění výsadeb okolo HOZ požadujeme výsadbu pouze po jedné straně ve vzdálenosti 3 m 
od vrchní hrany u otevřených HOZ a u zakrytých ve vzdálenosti min. 4 m od osy potrubí. Podél staveb HOZ nebude 
navržen žádný z prvků systému ekologické stability krajiny. Při provádění výsadeb na plochách s výskytem podrobného 
odvodňovacího zařízení (POZ) musí být provedena taková opatření, aby bylo zabráněno prorůstání kořenů do drenáží a 
nedošlo k porušení jejich funkčnosti. 

- Při jakékoli výstavbě (týká se všech staveb) na lokalitách, kde se zemědělské meliorace vyskytují, je nutno postupovat 
podle uvedených zákonných ustanovení a jakékoli zásahy do těchto vodních děl specifikovat a řešit již od prvních 
stupňů předprojektové, resp. projektové dokumentace s ohledem na zachování funkčnosti v rozsahu celého vodního 
díla. 

- Stavební úpravy meliorovaných celků na ploše zástavby není možné ve většině případů provést zodpovědně bez 
znalostí souvislostí a téměř každá stavba může meliorace porušit, je nutné povinnost komplexního řešení uložit již 
prvnímu stavebníkovi na dotčené meliorované ploše.  

- Dokumentaci na úpravu, příp. rekonstrukci meliorací musí obsahovat každá dokumentace pro povolení stavby, příp. 
pro ohlášení stavby. 

- Odvodnění - v rámci budoucí realizace staveb je zpravidla nutno drenážní systém podchytit vně zájmového území 
záchytnými drény a svést vody do recipientu. 

Územní s archeologickými nálezy 

Na území obce jsou vymezena území s archeologickými nálezy (ÚAN) I. a II. kategorie. Ostatní část území obce je 
zařazena do ÚAN III. kategorie. Dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, jsou stavebníci 
již od doby přípravy stavby povinní tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (Letenská 4, 118 01 
Praha 1) a umožnit jemu, nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum 
(oprávněná organizace pro toto území – Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, 460 01 Liberec). 

Dopravní infrastruktura 

Některé zastavitelné plochy a plochy přestavby zasahují do ochranného pásma silnic III. třídy. Usnesením 
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 46/04/ZK ze dne 16. 3. 2004 byla schválena „Normová kategorizace krajských silnic II. a 
III. třídy“, dle které mají silnice III/0353, III/0354, III/0356, III/0357, III/0358 a III/03510 návrhovou kategorijní šířku S7,5/60, 
silnice III/0358 návrhovou kategorijní šířku S6,5/50, a dále silnice III/0355 návrhovou kategorijní šířku S3/40. 
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Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů 
staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). 

Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních 
systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

9.2.8 Článek 11 - Veřejně prospěšné stavby 

Odůvodnění výroku (1.6) 

Veřejně prospěšné stavby jsou doplněny o nové záměry určené pro rozvoj dopravní nebo technické infrastruktury. 
Důvodem pro vymezení těchto ploch je veřejný zájem spočívající v rozvoji veřejné dopravní nebo technické infrastruktury 
na území obce s cílem zvyšovat kvalitu veřejné infrastruktury a zlepšovat obsluhu urbanizovaného území sídel s pozitivními 
dopady na zvyšování kvality bydlení.  

Veřejně prospěšná stavba 7 - výstavba veřejného vodovodního řadu je vymezena v rámci zastavitelné plochy 
Z3.24. Důvodem jejího vymezení je rozvoj vodovodní sítě v rámci urbanizovaného území zástavby bytových domů v sídle 
Višňová.  

Veřejně prospěšná stavba 8 - výstavba ČOV je vymezena v rámci plochy přestavby Z3.32 dle požadavku Zadání 
Změny č. 3 ÚPO Višňová. Veřejný zájem na rozvoji systému likvidace odpadních vod je hlavním důvodem pro vymezení 
zastavitelné plochy Z3.32 s cílem vytvořit optimální podmínky pro realizaci kanalizační sítě v sídle Andělka a umožnit 
zlepšení kvality veřejné technické infrastruktury, snížení znečištění životního prostředí odpadními vodami a zvýšení kvality 
bydlení v sídle. 

Veřejně prospěšná stavba 9 - rozšíření místní komunikace je vymezena v rámci zastavitelné plochy Z3.33. 
Důvodem vymezení VPS je nutnost zajištění dostatečných parametrů místní komunikace pro napojení zastavitelné plochy 
Z3.30.  

9.3 ČÁST III - Závěrečná ustanovení 

9.3.1 Článek 12 - Uložení, lhůty aktualizace dokumentace, změny ÚPD, platnost vyhlášky 

Článek 12 se formálně upravuje, vypuštěny jsou odstavce 2 – 6; jedná se o ustanovení, která jsou odlišným 
způsobem řešena v aktuálně platných právních předpisech, jejich uvedení je tedy nadbytečné, resp. nejedná se o podmínky 
pro rozhodování o změnách v území. Tato dílčí změna představuje uvedení článku 12 původní vyhlášky ÚPO Višňová do 
souladu s platnou legislativou a není tedy vyznačena. 
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10 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. f) 

Zpracovává projektant. 

10.1 Vymezení zastavěného území 

Změnou č. 3 bylo aktualizováno zastavěné území, a to ke dni 1.7.2021 v souladu s § 58 a následujících zákona  
č. 183/2006 Sb. a ve vazbě na zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Vymezení zastavěného 
území vychází ze skutečného stavu zastavěnosti území zjištěného terénním průzkumem a z evidence zastavěných ploch a 
nádvoří v Katastru nemovitostí. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 9.2.2. Článek 5 - Urbanistická struktura, resp. 
v odůvodnění výroku (1.1).  

10.2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 

S ohledem na § 55 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb. je třeba prokázat nemožnost využití již vymezených 
zastavitelných ploch a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch. 

Potřeba vymezení zastavitelných ploch vychází z Návrhu na pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová, 
resp. ze schváleného Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová schváleného Zastupitelstvem obce dne 20.9.2018. 

Ze schváleného obsahu Změny č. 3 vyplývají požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch především v 
souladu s aktuálními požadavky obce a vlastníků pozemků, je-li to slučitelné s urbanistickou koncepcí ÚPO Višňová. Nové 
zastavitelné plochy jsou vymezeny v rozsahu dílčího doplnění stabilizovaných ploch sídel, vždy v přímé návaznosti na 
existující zástavbu a v rozsahu jednotlivých záměrů, nepředstavují proto zásah do koncepce rozvoje obce ani do jeho 
stávajícího urbanistického uspořádání.  

Změnou č. 3 bylo aktualizováno zastavěné území a zjištěna „naplněnost“ zastavitelných ploch. Na území obce 
dochází k výstavbě objektů pro bydlení, čímž je naplňován rozvoj stanovený v ÚPO Višňová. Do zastavěného území byly 
zařazeny využité části zastavitelných ploch, a dále byla prověřena naplněnost zastavitelných ploch uvnitř zastavěného 
území.  

V rámci využití ploch došlo k naplnění zejména v plochách smíšené venkovské zástavby; naplněné plochy nebo 
jejich části jsou vymezeny jako stabilizované (podrobněji viz také kapitola 9.2.2., resp. odůvodnění výroku (1.1):  

v sídle Višňová: 1 RD 

v sídle Minkovice: 1 RD 

v sídle Poustka: 3 RD 

v sídle Předlánce: 3 RD 

v sídle Víska: 2 RD 

v sídle Filipovka: 1 RD 

v sídle Saň: 1 RD 

Území obce Višňová dlouhodobě vykazuje deficity v oblasti hospodářského a sociálního pilíře udržitelného 
rozvoje. Změnou č. 3 resp. vymezením nových zastavitelných ploch a dílčím doplněním systémů technické infrastruktury 
jsou vytvořeny podmínky pro posilování těchto pilířů zejména v oblasti zvyšování kvality bydlení a zlepšení podmínek pro 
rozvoj podnikatelských aktivit především ve vazbě na cestovní ruch a rekreaci. 

Populační vývoj obce za posledních 10 let odpovídá slabému sociálnímu a hospodářskému pilíři a reflektuje 
východiska vymezení obce v rámci specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko. Za stejnou dobu bylo v obci realizováno 7 bytů (v 
rodinných domech).  
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Graf + tab.: Vývoj počtu obyvatel v obci Višňová v období 2008 – 2018 (k 31. 12. daného roku, dle ČSÚ) 

 

Důvody pro vymezení nových zastavitelných ploch (shrnutí) 

- populační vývoj obce – nutnost oživení obce a zamezení dalšímu snižování počtu obyvatel 

- poloha obce ve specifické oblasti nadmístního významu SOB4 Frýdlantsko – zvýšené požadavky na rozvoj 

- částečné využití zastavitelných ploch, vymezených v ÚPO Višňová ve znění Změny č. 1 a 2 

- zájem o bydlení v území, deklarovaný požadavky na vymezení zastavitelných ploch v rozhodnutí 

zastupitelstva obce o pořízení Změny č. 3 a v rámci schváleného Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová 

- požadavky na umožnění rozvoje rekreace a cestovního ruchu v rámci Specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko a 

dle Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory 

Plochy smíšené venkovské zástavby jsou určeny jednak pro zvýšení nabídky pozemků pro bydlení s cílem 
stabilizovat populaci obce a zamezit dalšímu poklesu počtu obyvatel, ale také pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace 
v návaznosti na potenciál území a na záměr rozptylu turistů z liberecko - jablonecké aglomerace do širšího okolí Jizerských 
hor a na rozvoj šetrných forem cestovního ruchu na Frýdlantsku (Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské 
hory, HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016). Možnosti rozvoje rekreace a cestovního ruchu jsou posíleny 
rozšířením zastavitelných ploch smíšené venkovské zástavby (SV), v rámci níž je do určité míry umožněn i rozvoj rekreace, 
ubytovacích kapacit a souvisejících služeb. Rozvoj rekreačního využití je rovněž stanoven v požadavcích ZÚR LK.  

Zastavitelné plochy jsou situovány ve vazbě na stávající a navrhované systémy veřejné infrastruktury tak, aby bylo 
zajištěno jejich efektivní využívání nenáročné na veřejné rozpočty, ale zároveň v maximální možné míře zohledňující 
požadavky soukromých vlastníků pozemků a veřejnosti. 

Ve vazbě na zvýšení počtu obyvatel obce je nutno v souvislosti s principy udržitelného rozvoje území vytvořit 
rovněž podmínky pro navýšení počtu pracovních příležitostí, a to vymezením ploch pro výrobu průmyslovou i zemědělskou. 
Nové zastavitelné plochy zemědělské výroby jsou zároveň vymezeny z důvodu nutnosti zajistit adekvátní předpoklady pro 
zemědělské hospodaření v obci.  

Ve Změně č. 3 ÚPO Višňová jsou vymezeny zastavitelné plochy v následujícím rozsahu:  

ozn. zastavitelné 
plochy 

navrhovaný způsob využití sídlo výměra (ha) 

Z3.2a SV - smíšená venkovská zástavba Víska 0,0683 

Z3.2b ZA - zahrady, sady Víska 0,1869 

Z3.3 SV - smíšená venkovská zástavba Višňová 0,0728 

Z3.5 SV - smíšená venkovská zástavba Poustka 0,1513 

Z3.6 SV - smíšená venkovská zástavba Višňová 0,1464 

Z3.7 SV - smíšená venkovská zástavba Andělka 0,3802 

Z3.8b SV - smíšená venkovská zástavba Poustka 0,3320 

Z3.15 SV - smíšená venkovská zástavba Višňová 0,0238 

Z3.16 SV - smíšená venkovská zástavba Višňová 0,1572 

Z3.17 ZZ - zemědělství Andělka 0,1187 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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ozn. zastavitelné 
plochy 

navrhovaný způsob využití sídlo výměra (ha) 

Z3.18a SR - sport a rekreace Andělka 0,7798 

Z3.18b PV - veřejná prostranství Andělka 0,0583 

Z3.20 SV - smíšená venkovská zástavba Višňová 0,1912 

Z3.23 SV - smíšená venkovská zástavba Višňová 0,0464 

Z3.24 TV - technické vybavení Višňová 0,1208 

Z3.25 SV - smíšená venkovská zástavba Poustka 0,0796 

Z3.30 SV - smíšená venkovská zástavba Předlánce 0,3674 

VÝMĚRA CELKEM (ha) 3,2811 

Zastavitelná plocha Z3.P2 (0,4955 ha) není v tabulce započtena, neboť již jako zastavitelná byla vymezena 
v původním řešením ÚPO, změnou č. 3 je pouze navrženo nové využití z původního bydlení (BC) na zemědělskou výrobu (ZZ) 
- nejedná se tedy o novou zastavitelnou plochu, ale pouze o změnu využití.  

Ve Změně č. 3 ÚPO Višňová jsou vymezeny plochy přestavby v následujícím rozsahu:  

ozn. plochy 
přestavby 

navrhovaný způsob využití sídlo výměra (ha) 

Z3.26 SV - smíšená venkovská zástavba Poustka 0,3379 

Z3.27 ZV - živnosti, obchod Víska 0,1809 

Z3.29 SV - smíšená venkovská zástavba Poustka 0,0847 

Z3.31 ZV - živnosti, obchod Poustka 0,2625 

Z3.32 TV - technické vybavení Andělka 0,1213 

Z3.33 PV - veřejná prostranství Předlánce 0,0910 

Z3.P3a ZV - živnosti, obchod Andělka 0,0598 

Z3.P3b PV - veřejná prostranství Andělka 0,0117 

Z3.P4a SV - smíšená venkovská zástavba Předlánce 0,1321 

Z3.P4b ZV - živnosti, obchod Předlánce 0,1324 

Z3.P5 ZV - živnosti, obchod Víska 0,1610 

VÝMĚRA CELKEM (ha) 1,5753 

Pro účely kompenzace vymezení nových zastavitelných ploch je provedena redukce již vymezených (avšak dosud 
nevyužitých) zastavitelných ploch v platném ÚPO ve znění Změny č. 1 a 2. Kompenzace za nové zastavitelné plochy 
vymezené v Návrhu Změny č. 3 ÚPO Višňová je provedena na okrajích sídla Višňová, jedná se o zastavitelnou plochu VF1.14 
a severní část zastavitelné plochy VF1.21. Žádná z ploch dosud nebyla využita a vzhledem ke kombinaci funkcí není tato 
lokalita (z urbanistického hlediska) nezbytná pro rozvoj obce. Níže uvedené zastavitelné plochy jsou navrženy k navrácení 
do stávajícího - zemědělského využití.  

ozn. rušené 
zastavitelné 
plochy  

původní způsob využití sídlo výměra (ha) 

VF1.14 

VF - výroba a skladování - fotovoltaická elektrárna  

(plocha byla vymezena v Z1 ÚPO Višňová a dosud 
nebyla využita) 

Višňová 3,5909 

VF1.21 (severní 
část) 

VF - výroba a skladování - fotovoltaická elektrárna  

(plocha byla vymezena v Z1 ÚPO Višňová a dosud 
nebyla využita) 

Višňová 1,9346 

VÝMĚRA CELKEM (ha) 5,5255 

Celková výměra rušených zastavitelných ploch činí 5,5255 ha. Z hlediska výměry se jedná o dostačující 
kompenzaci za nově vymezené zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 3, jejichž celková výměra činí 3,2811 ha; i při 
započtení změny využití již existující zastavitelné plochy (Z3.P2) a ploch přestaveb je v důsledku navržené kompenzace 
výsledný rozsah zastavitelnosti na území obce menší. Změnou č. 3 tedy není navyšován rozsah zastavitelnosti oproti 
platnému ÚPO Višňová ve znění Změny č. 1 a 2, ale naopak je rozsah zastavitelnosti snížen.  
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11 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. a) 

Zpracovává projektant. 

Využívání území z hlediska širších vztahů není Změnou č. 3 dotčeno.  

 

12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. b) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. 3 ÚPO Višňová je zpracována na základě Zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová, (dále též jen 
„Zadání“) schváleného Zastupitelstvem obce dne 20.9.2018.  

K návrhu Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová byl uplatněn požadavek na vyhodnocení z hlediska vlivu na území Natura 
2000 z důvodu vymezení záměrů Z3.28 a Z3.12, které by mohly negativně ovlivnit území EVL Smědá, s níž přímo sousedí. 
Z tohoto důvodu bylo od dotčených záměrů upuštěno.  

Upravené Zadání pod názvem „Aktualizace návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Višňová“ bylo 
schváleno Zastupitelstvem obce Višňová na zasedání dne 20.6.2019 usnesením č. ZO/37/2018/8.  

Jednotlivé požadavky ze schváleného Zadání byly respektovány následujícím způsobem: 

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 (PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1) 

Území obce Višňová je v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen 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. Pro předmět změny č. 3 ÚP Višňová nevyplývají 
z PÚR ČR žádné konkrétní požadavky. 

Změna č. 3 je zpracována v souladu s obecnými požadavky PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 a následných 
aktualizací č. 2, 3, 4 a 5. Podrobné vyhodnocení je uvedeno v kapitole 2.1 textové části Odůvodnění Změny č. 3. 

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. Území obce Višňová je v rámci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 
zahrnuto do specifické oblasti nadmístního významu SOB 4 Frýdlantsko. Tato oblast, do které byly zařazeny všechny obce ze 
správního obvodu ORP Frýdlant vykazuje relativně vyšší míru problémů, zejména z hlediska udržitelného rozvoje území. V 
rámci Libereckého kraje se jedná o plošně nejrozsáhlejší oblast. 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 je vytváření územních podmínek pro tvorbu pracovních míst. 

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. 

Změna č. 3 ÚP Višňová bude zpracována v souladu s prioritami a úkoly vymezenými ZÚR LK. Vzhledem k jejímu charakteru 
nevyplývají ze ZÚR LK a dalších širších územních vztahů pro změnu č. 3 ÚP Višňová žádné konkrétní požadavky. 

Změna č. 3 je zpracována v souladu se ZÚR LK. Podrobné vyhodnocení včetně následně vydané Aktualizace č. 1 
ZÚR LK je uvedeno v kapitole 2.2 textové části Odůvodnění Změny č. 3.  



textová část   Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová 

ŽALUDA, projektová kancelář               / b.92 / 

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 letech 2010, 2012, 2014 a 2016 proběhla jejich úplná 
aktualizace. 

V návrhu změny č. 3 ÚP Višňová budou respektovány hodnoty území, limity využití území zjištěné a uvedené v ÚAP ORP 
Frýdlant. Případné zjištěné problémy vyplývající z ÚAP a týkající se záměrů změny č. 3 ÚP Višňová, budou návrhem prověřeny 
a řešeny. 

Změna č. 3 respektuje úkoly, problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci, cíle a požadavky vyplývající 
z ÚAP SO ORP Frýdlant ve znění Aktualizace č. 3 z roku 2016. 

A.4. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného 
území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch.  

Změna č. 3 ÚP Višňová zásadně neovlivní základní urbanistickou koncepci obce, neboť se v mnoha případech jedná o změnu 
funkčního využití plochy a narovnání stavu v území s dokumentací ÚPO. V několika případech se jedná o rozvoj 
zastavitelných ploch v návaznosti na zastavitelné území obce. 

Změna prověří koncepci ochrany hodnot, kde bude zohledněna a zajištěna také ochrana kulturních hodnot (včetně ochrany 
památkové péče – kulturních památek, ochrana s archeologickými nálezy). 

Změna prověří stanovení nové kategorie plochy funkčního využití (plochy s rozdílným způsobem využití), která bude stát 
významově a z hlediska zátěže území mezi plochami SV – smíšené venkovské zástavby (u nichž je polyfunkční využití 
převážně pro bydlení) a plochami VP – průmysl, skladování (které vylučují funkce bydlení s výjimkou bytu správce nebo 
majitele), a která připustí nebo podmíněně připustí polyfunkční využití plochy pro hospodářské činnosti včetně drobných, 
řemeslných nebo živnostenských výrobních provozů a souvisejících služeb, připustí nebo podmíněně připustí zároveň funkci 
bydlení včetně pozemků staveb pro bydlení ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, a zároveň vyloučí průmyslový 
charakter výrobního provozu, který významově a z hlediska zátěže odpovídá plochám VP – průmysl, skladování a který by 
negativně měnil stávající pohodu bydlení v okolí. 

Nebo upraví regulativy plochy funkčního využití „ZV – živnosti, obchod“ s ohledem na stanovení přípustnosti nebo 
podmíněné přípustnosti funkce bydlení v této ploše. 

Takovému využití území může odpovídat plocha smíšená výrobní v souladu s ustanovením § 12 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
nebo plocha „ZV – živnosti, obchod“ vymezená stávajícím ÚPO Višňová. V případě stanovení podmíněně přípustného využití 
bude stanovena jasná podmínka směřující k následnému územnímu rozhodování a bude náležitě zdůvodněna. 

Bude-li návrh změny územního plánu vymezovat novou kategorii ploch, nebo zachová-li stávající členění funkčních ploch 
(ploch s rozdílným způsobem využití), se zvláštním zřetelem stanoví pro ně podrobnější podmínky a ty zdůvodní včetně 
dostatečně podrobného vymezení užitých pojmů, a to zejména s ohledem objasnění podstaty a přiměřenosti (např. rušivých 
a nerušivých činností, drobný provoz; drobná, řemeslná výroba vs. průmyslová výroba vs. stavební výroba typu pila, 
přípustná míra hygienické, dopravní či jiné zátěže vymezené plochy, rozsahem, zátěží nebo významem lokální činností 
apod.). 

V rámci Změny č. 3 jsou doplněny regulativy ploch ZV - živnosti, obchod - do podmíněně přípustného využití je 
doplněna možnost bydlení s podmínkou funkčního provázání bydlení s provozem areálu.  

Změnou č. 3 nejsou vymezeny nové kategorie ploch s rozdílným způsobem využití. Podmínky využití stávajících 
kategorií ploch s rozdílným způsobem využití byly prověřeny a případně doplněny, podrobněji viz kapitola 9 
tohoto odůvodnění.  

Lokalita Z3.1 (viz. obr. č. 1) prověří změnu funkčního využití stavové plochy zastavěného území obce z plochy „SV – smíšená 
venkovská zástavba“ na plochu smíšené výrobní (typ plochy lze vhodněji pojmenovat) nebo „ZV – živnosti obchod“ z důvodu 
zajištění podmíněně přípustné slučitelnosti funkce bydlení a výroby (viz vyhodnocení připomínek) 

- Bude přitom dbáno na požadavek § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
(K naplňování cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a 19 stavebního zákona) a s ohledem na rozdílné nároky na 
prostředí se území člení územním plánem na plochy, které se s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu 
zobrazování v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2 000 m2) 
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obr. č. 1 

 

Lokalita Z3.1 je vymezena jako plocha přestavby Z3.P5 s využitím ZV - živnosti, obchod.  

Změny územního plánu z hlediska potřeb, účelnosti a celkové koncepce prověří obdobné případy na změny v území, tj. na 
změnu využití významem, rozsahem nebo zátěží drobnějších výrobních areálů nebo provozů smíšených se stávajícími 
pozemky staveb pro bydlení ze stávajících ploch „VP – průmysl, skladování“ na plochy smíšené výrobní nebo na plochy „ZV – 
živnosti obchod“  

Lokalita 3.1b (pracovní označení doplněné nad rámec zadání) 

- S ohledem na zjištění úřadu územního plánování v rámci územně plánovací činnosti – žádost ke stavebnímu 
záměru stavebních úprav RD č.p. 101, Višňová, st.p.č. 114 v k.ú. Předlánce, č.j. 16506/2018/OSUZP ze dne 
22.6.2018 a koordinované stanovisko k této žádosti bude prověřena možná změna využití také této plochy (st.p.č. 
114, k.ú. Předlánce), dle platné ÚPD zařazené mezi stavové plochy „VP – průmysl, skladování“. 

Lokalita v Předláncích (st. p. č. 114 v k. ú. Předlánce) je na základě podrobného prověření požadavku vymezena 
jako plocha přestavby v rámci funkčního zařazení zčásti do ploch SV - smíšená venkovská zástavba (Z3.P4a) a zčásti 
do ploch ZV - živnosti, obchod (Z3.P4b).  

Lokalita Z3.2 (viz. obr. č. 2) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území z plochy „zahrad - ZA“ do ploch „SV - 
smíšená venkovská zástavba“, z důvodu legalizace stávajícího objektu mobilhaimu. 

obr. č. 2 

 

Změnou č. 3 byla vymezena zastavitelná plocha Z3.2 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba. Část lokality 
vymezené požadavkem Zadání již byla vymezena jako plocha SV v rámci Změny č. 1 ÚPO Višňová (lokalita 1.11), 
zbylá část (včetně sousední drobné proluky) vymezena jako zastavitelná plocha SV - smíšená venkovská zástavba, 
na základě projednání byla plocha rozdělena na část doplňující zástavbu podél komunikace (Z3.2a) a část zahrad 
zadních traktů pozemků (Z3.2b) s využitím ZA - zahrady, sady. 

Lokalita Z3.3 (viz. obr. č. 3) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“, z důvodu požadavku na výstavbu rodinného domu. 
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obr. č. 3 

 

Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha Z3.3 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba, na základě 
projednání byla plocha zredukována tak, aby nezasahovala do aktivní zóny záplavového území.  

Lokalita Z3.4 (viz. obr. č. 4) projedná změnu funkčního využití ze stavové plochy „SV - smíšená venkovská zástavba“ do 
„nezastavitelné plochy - travnaté plochy“, z důvodu současného využití tohoto pozemku po záplavách v roce 2010. 

obr. č. 4 

 

Vzhledem k umístění v zastavěném území byla v původním návrhu výměnou za stabilizovanou plochu SV - smíšená 
venkovská zástavba vymezena stabilizovaná plocha ZA - zahrady a sady, na základě projednání byla tato úprava 
vypuštěna.  

Lokalita Z3.5 (viz. obr. č. 5) projedná změnu funkčního využití části pozemku užívaného jako zázemí rodinných domů do 
ploch „SV - smíšená venkovská zástavba“. 

obr. č. 5 

 

Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha Z3.5 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba.  

Lokalita Z3.6 (viz. obr. č. 6) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“, z důvodu realizace doplňkových staveb k RD čp. 67.  
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obr. č. 6  

 

Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha Z3.6 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba, na základě 
projednání byla plocha zredukována tak, aby nezasahovala do aktivní zóny záplavového území. 

Lokalita Z3.7 (viz. obr. č. 7) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 

zástavba“. 

obr. č. 7 

 

Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha Z3.7 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba -ve větším rozsahu 
zahrnujícím stávající zbořeniště z důvodu návaznosti zastavitelné plochy na stávající obytnou zástavbu.  

Lokalita Z3.8 (viz. obr. č. 8) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“. 

obr. č. 8  
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Změnou č. 3 byly vymezeny zastavitelné plochy Z3.8a a  Z3.8b s využitím SV - smíšená venkovská zástavba, na 
základě projednání byla plocha Z3.8a (jihozápadní okraj lokality) vypuštěna pro rozpor s veřejnými zájmy, zejména 
ochrany ZPF a chybějící přímou návazností na zastavěné území, zastavitelné plochy a systémy veřejné 
infrastruktury.  

Lokalita Z3.9 (viz. obr. č. 9) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“. 

obr. č. 9 

 

Změnou č. 3 byla vymezena zastavitelná plocha Z3.9 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba, na základě 
projednání byla plocha vypuštěna. 

Lokalita Z3.10 (viz. obr. č. 10) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“. 

obr. č. 10 

 

Změnou č. 3 byla vymezena zastavitelná plocha Z3.10 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba, na základě 
projednání byla plocha vypuštěna.  

Lokalita Z3.11 (viz. obr. č. 11) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“. 



textová část   Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová 

ŽALUDA, projektová kancelář               / b.97 / 

obr. č. 11 

 

Změnou č. 3 byla vymezena zastavitelná plocha Z3.11 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba, na základě 
projednání byla plocha vypuštěna.  

Lokalita Z3.13 (viz. obr. č. 13) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“. 

obr. č. 13 

 

Změnou č. 3 byla vymezena zastavitelná plocha Z3.13 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba, na základě 
projednání byla zastavitelná plocha Z3.13 vypuštěna. 

Lokalita Z3.14 (viz. obr. č. 14) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“. 

obr. č. 14 

 

Změnou č. 3 byla vymezena zastavitelná plocha Z3.14 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba, na základě 
projednání byla plocha vypuštěna.  
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Lokalita Z3.15 (viz. obr. č. 15) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“, z důvodu realizace opěrné ochranné zdi a doplňkových staveb ke stavbě rodinného domu čp. 6. 

obr. č. 15 

 

Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha Z3.15 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba. 

Lokalita Z3.16 (viz. obr. č. 16) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“, z důvodu legalizace doplňkových staveb na pozemku. 

obr. č. 16 

 

Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha Z3.16 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba. 

Lokalita Z3.17 (viz. obr. č. 17) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“, z důvodu legalizace doplňkových staveb ke stavbě rodinného domu čp. 15. 

obr. č. 17 
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Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha Z3.17 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba, na základě 
projednání byl upraven způsob využití na ZZ – zemědělství.  

Lokalita Z3.18 (viz. obr. č. 18) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „sportu a rekreace“, z 
důvodu záměru vybudování zázemí pro rekreační sportovní využití, sportovní rybolov, agroturistika, turistika, cykloturistika, 
příp. dětské tábory aj. 

obr. č. 18 

 

Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha Z3.18a s využitím SR - sport, rekreace, a dále zastavitelná plocha 
Z3.18b s využitím PV - veřejná prostranství. 

Lokalita Z3.19 (viz. obr. č. 19) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“, z důvodu realizace výstavby rodinného domu na uvedené ploše. 

obr. č. 19 

 

Změnou č. 3 byla vymezena zastavitelná plocha Z3.19 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba, na základě 
projednání byla v již využívané části zahrnuta do zastavěného území a stabilizované plochy SV, v nevyužívané části 
byla vypuštěna.  

Lokalita Z3.20 (viz. obr. č. 20) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“, z důvodu realizace výstavby rodinného domu na uvedené ploše. 
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obr. č. 20 

 

Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha Z3.20 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba, na základě 
projednání došlo k částečné redukci zastavitelné plochy na severní straně.  

Lokalita Z3.21 (viz. obr. č. 21) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“, z důvodu realizace výstavby rodinného domu na uvedené ploše. 

obr. č. 21 

 

Změnou č. 3 byla vymezena zastavitelná plocha Z3.21 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba, na základě 
projednání byla zastavitelná plocha Z3.21 vypuštěna.  

Lokalita Z3.22 (viz. obr. č. 22) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“. 
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obr. č. 22 

 

Změnou č. 3 byly vymezeny zastavitelné plochy Z3.22a a Z3.22b s využitím SV - smíšená venkovská zástavba, na 
základě projednání byly obě zastavitelné plochy vypuštěny. 

Lokalita Z3.23 (viz. obr. č. 23) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“, z důvodu realizace výstavby rodinného domu na uvedené ploše. 

obr. č. 23 

 

Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha Z3.23 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba, na základě 
projednání byla plocha zredukována tak, aby nezasahovala do aktivní zóny záplavového území. 

Lokalita Z3.24 (viz. obr. č. 24) projedná změnu funkčního využití plochy nezastavěného území – travnaté plochy do ploch 
„veřejné vybavenosti“ či „technické infrastruktury“, z důvodu realizace vodovodního řadu pro bytové domy. 



textová část   Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová 

ŽALUDA, projektová kancelář               / b.102 / 

obr. č. 24 

 

Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha Z3.24 s využitím TV - technické vybavení. 

Lokalita Z3.25 (viz. obr. č. 25) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“, z důvodu realizace doplňkových staveb k RD čp. 66. 

obr. č. 25 

 

Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha Z3.25 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba. 

Lokalita Z3.26 (viz. obr. č. 26) projedná změnu funkčního využití z „ploch veřejného vybavení“ do „ploch bydlení“, z důvodu 
rekonstrukce objektu a změny jeho užívání na bydlení. 
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obr. č. 26 

 

Změnou č. 3 je vymezena plocha přestavby Z3.26 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba. 

Lokalita Z3.27 (viz. obr. č. 27) projedná změnu funkčního využití z „plochy veřejného vybavení“ do „ploch průmyslu a 
skladování“, z důvodu uvedení plochy do souladu sestávajícím využitím. 

obr. č. 27 

 

Změnou č. 3 byla vymezena plocha přestavby Z3.27 s využitím VP - průmysl, skladování, na základě projednání 
bylo její využití změněno na ZV - živnosti, obchod.  

Lokalita Z3.29 (viz. obr. č. 29) projedná změnu funkčního využití z „ploch živností a obchodu“ do „ploch „Smíšené venkovské 
zástavby - SV“, z důvodu uvedení plochy do souladu se stávajícím využitím. 

obr. č. 29 

 

Změnou č. 3 je vymezena plocha přestavby Z3.29 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba. 

Lokalita Z3.30 (viz. obr. č. 30) projedná změnu funkčního využití nezastavěného území do ploch „SV - smíšená venkovská 
zástavba“, z důvodu realizace doplňkových staveb k RD čp. 67. 
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obr. č. 30 

 

Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha Z3.30 s využitím SV - smíšená venkovská zástavba, na základě 
projednání byla plocha zredukována tak, aby nezasahovala do ochranného pásma nadzemního elektrického 
vedení. 

Lokalita Z3.31 (viz. obr. č. 31) projedná změnu funkčního využití z ploch „zemědělské výroby - ZZ“ do ploch „Živnosti a 
podnikání - ZV“, z důvodu realizace záměru zřízení uhelného skladu. 

obr. č. 31 

 

Změnou č. 3 je vymezena plocha přestavby Z3.31 s využitím ZV - živnosti, obchod.  

Lokalita Z3.32 (viz. obr. č. 32) projedná změnu funkčního využití stavových ploch „SV - smíšená venkovská zástavba“ do 
„ploch technické infrastruktury“, z důvodu realizace záměru VPS - ČOV pro dané území obce. 
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obr. č. 32 

 

Změnou č. 3 je vymezena plocha přestavby Z3.32 s využitím TV - technické vybavení. 

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

V návrhu změny č. 3 ÚP Višňová nebudou, vzhledem k jejímu předmětu a charakteru, řešeny žádné změny v koncepci veřejné 
infrastruktury. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Vycházet z platných koncepcí Řešení jednotlivých systémů technické infrastruktury obce. 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. V návrhu změny č. 3 ÚP Višňová budou v souvislosti s rozvojem technické infrastruktury řešeny změny Z3.24 a 
Z3.32 (ČOV). 

Koncepce technické infrastruktury, stanovená Územním plánem obce Višňová, je Změnou č. 3 plně respektována a 
není měněna. Nové plochy technické infrastruktury jsou Změnou č. 3 vymezeny v rozsahu dílčího doplnění 
systémů. Změnou č. 3 je vymezena plocha přestavby Z3.32 s využitím TV - technické vybavení pro umístění ČOV 
v sídle Andělka, a dále zastavitelná plocha Z3.24 s využitím TV - technické vybavení pro umístění vodovodního 
řadu. 

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 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 změny č. 3 ÚP 
Višňová bude řešena náprava dle skutečného stavu využití a zpřesnění možností využití ploch nezastavěného území.  

Změna č. 3 respektuje koncepci uspořádání krajiny, stanovenou Územním plánem obce Višňová. Tato koncepce 
formou závazných úkolů v článku 6 (Funkční využití ploch – oddíl A. Funkční plochy nezastavěné a nezastavitelné) 
a článku 9 (Ochrana přírody a krajiny a územní systém ekologické stability) stanovuje podmínky pro ochranu 
přírodních hodnot území, ochranu kulturní krajiny a jejích dochovaných částí a ochranu před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území. Změna č. 3 resp. nově vymezené zastavitelné plochy nebudou mít negativní vliv 
na výše uvedené přírodní a kulturní hodnoty území. Na základě terénního průzkumu a zhodnocení dat Územně 
analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant (aktualizace 2016) lze 
konstatovat, že na území obce Višňová nejsou evidovány významné krajinné hodnoty, pro jejichž ochranu by bylo 
vhodné omezit řešením ÚPO možnost umisťování staveb v nezastavěném území dle § 18 odst. 5 stavebního 
zákona.  

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

Požadavek na vymezení územní rezervy se ve změně č. 3 ÚP Višňová neuplatňují.  
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Změna č. 3 nevymezuje nové plochy ani koridory územních rezerv. V rámci Návrhu Změny č.3 ÚPO VIŠŇOVÁ došlo 
k formální úpravě týkající se rezervních ploch, které byly převedeny do výrokové části územně plánovací 
dokumentace (Článek 5 – Urbanistická struktura), orgán ochrany ZPF upozorňuje na skutečnost, že tyto plochy 
nejsou vyhodnoceny a posouzeny podle zákona o ochraně ZPF a jejich navrhované využití do zastavitelných ploch 
bude podléhat schvalování podle zásad ochrany ZPF podle § 5 a 4 zákona o ochraně ZPF. 

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

V návrhu změny č. 3 ÚP Višňová budou v souvislosti s předmětem změny Z3.32 (ČOV) uplatněny požadavky na prověření 
vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

Změna č. 3 vymezuje veřejně prospěšné stavby v rozsahu navržených opatření v rámci veřejné infrastruktury 
(včetně ČOV). 

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 návrhu změny č. 3 ÚP Višňová nebude rozhodování o změně v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním 
územní studie ani požadavkem na uzavření dohody o parcelaci. 

Změnou č. 3 ÚPO Višňová není stanovena podmíněnost ploch vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.  

E) Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Požadavek na zpracování variant se nestanovuje. 

Změna č. 3 je invariantní. 

F)  Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 

Změna č. 3 Územního plánu Višňová bude zpracována především dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
v platném znění, a to ve třech vyhotoveních (dokumentace návrhu pro společné jednání a veřejné projednání budou 
zpracovány ve dvou vyhotoveních) v tomto minimálním rozsahu: 

Při zpracování Změny č. 3 Územního plánu Višňová bude využita dokumentace platného územního plánu, přičemž právní 
stav územního plánu po změně č. 3 bude rovněž upraven nad dokumentací platného územního plánu. 

Textová část Změny č. 3 Územního plánu Višňová v rozsahu daného platnou prováděcí vyhláškou, přičemž budou uvedeny 
pouze ty skutečnosti, které budou měněny či doplněny oproti vydanému Územnímu plánu Višňová: 

- vymezení zastavěného území, 
- základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 
- urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, 
- koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, 
- koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní 

systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání 
ložisek nerostných surovin a podobně, 

- stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní 
využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých 
plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich 
využití), 

- 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, 

- vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením 
v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších 
údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona, 

- stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona, 
- vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, pokud to bude 

účelné, 
- údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 
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Výše uvedené části textové části Územního plánu Višňová, které nebudou měněny, budou doplněny textem „Není měněno 
změnou č. 3 Územního plánu Višňová“, nebo obdobným textem. 

Grafická část Změny č. 3 Územního plánu Višňová bude zpracována nad dokumentací platného územního plánu a bude 
obsahovat minimálně uvedené výkresy v rozsahu měněných částí (výřezy výkresů Územního plánu Višňová), přičemž budou s 
vydaným Územním plánem Višňová vzhledově korespondovat: 

Výkres základního členění území v měřítku 1:5 000 

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 v měřítku 1:5 000 

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, ploch a koridorů pro územní 
rezervy. 

Výkres koncepce veřejné infrastruktury v měřítku 1:5 000 

obsahující koncepci veřejné infrastruktury, včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu. 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1:5 000 

výkres ploch nebo pozemků určených pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
veřejných prostranství, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a pro asanaci území, ve kterých lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo ke kterým lze uplatnit předkupní právo (§ 101 stavebního zákona). 

Změna č. 3 je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami (500/2006 Sb., 
501/2006 Sb.). Textová část Změny č. 3 je vyhotovena nad strukturou platného ÚPO Višňová ve znění Změny č. 1 a 
2. Kapitoly komplexního zdůvodnění přijatého řešení Změny č. 3 vycházejí z členění závazné části ÚPO Višňová, 
v souladu s metodickým doporučením (Změna územního plánu - obsah - metodické doporučení, MMR ČR a ÚÚR, 
12/2014), v němž je výslovně uvedeno, že struktura původního ÚPO se změnou nemění; podrobněji viz úvodní 
text kapitoly 9 tohoto odůvodnění.  

Grafická část Změny č. 3 obsahuje výkresy, ve kterých se projevuje změna - a to v rozsahu měněných částí. 
Měřítka výkresů jsou v souladu s požadavky Zadání a shodná s měřítky dílčích výkresů Územního plánu obce 
Višňová. Grafická část Změny č. 3 je zpracována na výřezech.  

Odůvodnění územního plánu bude zpracováno v tomto minimálním rozsahu: 

Textová část odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Višňová v rozsahu daného stavebním zákonem a platnou prováděcí 
vyhláškou, přičemž budou uvedeny pouze ty skutečnosti, které budou měněny či doplněny oproti vydanému Územnímu plánu 
Višňová: 

- vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, 
- vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu 
- výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního 

zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení, 
- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k 

plnění funkce lesa zpracované jednotlivě za každé katastrální území, 
- zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto 

vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí [§ 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona], 
- komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty [§ 53 odst. 5 písm. e) stavebního zákona], 
- vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch [§ 53 odst. 

5 písm. f) stavebního zákona], 
- vyhodnocení souladu aktualizace vymezení zastavěného území s § 58 odst. 1 a 2 stavebního zákona, 
- součástí textové části odůvodnění bude tzv. „rozdílový text“ textové části Územního plánu Višňová, zobrazující 

změny textové části územního plánu oproti vydanému Územnímu plánu Višňová. 

Grafická část odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Višňová bude zpracována nad dokumentací platného územního plánu 
a bude obsahovat minimálně tyto výkresy v rozsahu měněných částí (výřezy výkresů Územního plánu Višňová), přičemž 
budou s vydaným Územním plánem Višňová vzhledově korespondovat: 

Koordinační výkres v měřítku 1:5 000 

zahrnující navržené řešení, neměněný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití území (§ 26 odst. 1 
stavebního zákona), přičemž limity využití území budou aktualizovány dle aktuálních územně analytických podkladů. 

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1:5 000 
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Grafické části změny č. 3 územního plánu Višňová budou zpracovány jako výřezy z výkresů v měřítku 1:5 000, Výkresy budou 
obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. 

Grafická část odůvodnění Změny č. 3 je zpracována na výřezech v souladu s požadavky Zadání.   

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). 

Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 3 ÚP Višňová na udržitelný rozvoj území bude zpracováno v případě uplatnění požadavku 
Krajského úřadu Libereckého kraje na posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, respektive bude-li uplatněn požadavek 
na posouzení návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území. V případě požadavku bude vyhodnocení vlivů zpracováno pro celý 
územní plán v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb., v platném znění. 

Ze stanoviska příslušného dotčeného orgánu ochrany přírody k Návrhu zadání Změny č. 3 vyplynulo, že Návrh 
Zadání 3. změny Územního plánu obce Višňová nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný 
vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, a proto nepožaduje ani posouzení vlivů Změny č. 3 ÚPO 
Višňová na životní prostředí, proto nebylo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zpracováno; podrobněji 
viz kapitola 6 tohoto odůvodnění.  

 

13 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. II PODLE § 53 ODST. 4, PÍSM. A) AŽ D) 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. a) až d) 

Zpracovává pořizovatel. 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová ve smyslu ustanovení § 53 odst. 
4 stavebního zákona a ověřil, že návrh Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová není v rozporu s politikou územního 
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování (zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území), se stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a se 
stanoviskem krajského úřadu jak je podrobně popsáno v části odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová v 
následujících kapitolách: 

13.1 Výsledek přezkoumání souladu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 

Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 byla schválena usnesením vlády 
České republiky usnesením vlády ze dne 12. července 2021 č. 618 ve znění závazném od 1.9.2021. Změna č.3 územního 
plánu Višňová plně respektuje požadavky vyplývající ze schválené politiky územního rozvoje a je s ní v souladu.  

Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje České republiky je dále zpracováno v rámci textové části 
odůvodnění územního plánu – kapitola č. 2.1.  

Pro území řešené Změnou č.3 územního plánu Višňová byla vydána nadřazená územně plánovací dokumentace – 
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje ve znění aktualizace č.1 usnesením zastupitelstva Libereckého kraje 
č.112/21/ZK ze dne 30.března 2021.  

Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje je dále zpracováno v rámci textové části 
odůvodnění územního plánu – kapitola č. 2.2. 

13.2 Výsledek přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 

požadavky na ochranu nezastavěného území 

Změna č.3 územního plánu Višňová je plně v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a s požadavky na ochranu nezastavěného území.  

Vyhodnocení je podrobně zpracováno v rámci textové části odůvodnění územního plánu – kapitola č. 3. 
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13.3 Výsledek přezkoumání souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

právních předpisů 

Změna č.3 územního plánu Višňová byla zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyhláškou č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhodnocení je podrobně zpracováno v rámci textové části odůvodnění územního plánu – kapitola č. 4. 

13.4 Výsledek přezkoumání souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 

stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně 

výsledkem řešení rozporů 

Vyhodnocení je podrobně zpracováno v rámci textové části odůvodnění územního plánu – kapitola č. 5. 

 

14 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. c) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. 3 nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR LK. 

15 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. d) 

Zpracovává projektant s využitím metodických pomůcek MŽP a MMR. 

15.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále též jen „ZPF“) je 
zpracováno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s vyhláškou MŽP č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Změnou č. 3 ÚPO Višňová jsou vymezeny nové zastavitelné plochy představující zábor zemědělského půdního 
fondu. Podrobné odůvodnění potřeby vymezení zastavitelných ploch je obsahem kapitoly 10 Vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

Přehled odnětí zemědělského půdního fondu je obsahem Přílohy č. 2 tohoto Odůvodnění (Tabulka vyhodnocení 
předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu). Vyhodnocení záborů ZPF je zobrazeno ve výkrese 2 Výkres 
předpokládaných záborů půdního fondu. 

Vymezení nových zastavitelných ploch vychází z požadavků dle schváleného Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová, 
podrobněji viz kapitola 12. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF, resp. vyhodnocení záborů ZPF, bylo 
zpracováno pro všechny zastavitelné plochy a plochy přestavby, vyjma ploch bez záboru ZPF (pozemky ZPF vymezením 
těchto ploch nejsou dotčeny). 

Plochy bez záboru ZPF 

plochy Z3.15, Z3.25, Z3.27, Z3.29, Z3.P3b 
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Plochy se záborem ZPF 

Lokalita 1 - zastavitelná plocha Z3.18b - PV - veřejná prostranství: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.18 a v rámci Změny č. 3 byl 
rozdělen na vlastní plochu pro sport (Z3.18a) a plochu přístupové komunikace (Z3.18b). Vymezení plochy Z3.18b 
představuje zajištění přístupové komunikace pro plochu Z3.18a, jejíž podrobné odůvodnění je uvedeno výše. Záměr rozvoje 
rekreace na území obce je v souladu s Územní studií Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o., 2016), resp. se záměry na rozptyl turistů z liberecko - jablonecké aglomerace do širšího okolí Jizerských 
hor a na rozvoj šetrných forem cestovního ruchu na Frýdlantsku. Plocha je vymezena na půdách V. třídy ochrany ZPF, je 
vedena mimo zemědělsky obhospodařované plochy a nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci 
plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. Plocha vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti území.  

Lokalita 2 - zastavitelná plocha Z3.7 - smíšená venkovská zástavba: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.7. Plocha je vymezena z důvodu 
umožnění rozvoje bydlení v obci, rozšířena je o sousední pozemky zbořenišť s cílem umožnit obnovu původních staveb. 
Plocha je vymezena v rozsahu zastavěného území, čímž zajišťuje jeho efektivní využití namísto výstavby ve volné krajině, je 
v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha dotváří západní okraj sídla. Dopravní 
napojení je nutné vybudovat v rozsahu přilehlé parcely (na příslušné části p.č. 1933/2 v současnosti neexistuje, resp. 
historická cestní síť v tomto místě zanikla), která je v majetku obce a je vedena jako ostatní komunikace (dle Plánu 
společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Andělka je v této souvislosti navržena cesta DC14). Veřejná 
infrastruktura není z vymezené plochy přímo dostupná, ale v rámci sousedního pozemku komunikace, která navazuje na 
komunikační systém v sídle a může dále sloužit jako pěší spojení směrem do volné krajiny, ji lze realizovat (jedná se o 
napojení elektřiny a telekomunikací, v sídle není realizován vodovod ani kanalizace). Vymezením plochy je respektován a 
dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická struktura. Plocha je vymezena na půdách I. a II. třídy ochrany ZPF, vytváří 
podmínky pro obnovu historicky umístěných staveb, která jsou evidována jako zbořeniště, nenarušuje tedy organizaci 
zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 

Lokalita 3 - zastavitelná plocha Z3.17 - ZZ - zemědělství: Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem 
obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.17. Plocha je vymezena z důvodu vytvoření 
předpokladů pro užívání pozemků a umožnění doplňkových staveb (stavby seníku) jako zázemí stávajícího rodinného domu 
na sousední parcele. Důvodem vymezení plochy je požadavek vlastníka, který hospodaří na přilehlých pozemcích a potřebné 
zázemí zemědělské činnosti není možné umístit ve vzdálených - stávajících plochách zemědělské výroby. Plocha přímo 
navazuje na zastavěné území. Urbanisticky plocha nemá zásadní význam a nenarušuje koncepci stanovenou v ÚPO Višňová.  
Plocha je vymezena na půdách II. třídy ochrany ZPF, navazuje na stávající zástavbu a nenarušuje tedy organizaci 
zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 

Lokalita 4 - plocha vypuštěna na základě projednání 

Lokalita 5 - plocha vypuštěna na základě projednání 

Lokalita 6 - plocha vypuštěna na základě projednání 

Lokalita 7 - zastavitelná plocha Z3.30 - smíšená venkovská zástavba: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.30. Plocha je vymezena z důvodu 
umožnění rozvoje bydlení v sídle. Plocha přímo navazuje na zastavěné území, je dopravně dostupná z místní komunikace, je 
v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha dotváří sídlo Předlánce, v podstatě je 
doplněním stávající zástavby jihovýchodního okraje sídla do kompaktního útvaru. Vymezením plochy je respektován a 
dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická struktura. Plocha je vymezena na půdách II. třídy ochrany ZPF, navazuje na 
stávající zástavbu a nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se nenachází žádná 
zemědělská účelová komunikace. 

Lokalita 8 - zastavitelná plocha Z3.20 - SV - smíšená venkovská zástavba: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.20. Plocha je vymezena z důvodu 
umožnění rozvoje bydlení v obci. Plocha přímo navazuje na zastavěné území, je dopravně dostupná z místní komunikace, je 
v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha dotváří sídelní enklávu na západním 
okraji sídla Višňová, v podstatě je doplněním větší proluky mezi stávající zástavbou rodinných domů, je vymezena podél 
existující komunikace, což zajišťuje efektivní využívání veřejné infrastruktury. Vymezením plochy je respektován a dotvářen 
charakter sídla a jeho urbanistická struktura. Plocha je vymezena na půdách V. třídy ochrany ZPF, navazuje na zastavěné 
území. V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 

Lokalita 9 - plocha vypuštěna na základě projednání 

Lokalita 10 - plocha vypuštěna na základě projednání 

Lokalita 11 - zastavitelná plocha Z3.8b - SV - smíšená venkovská zástavba: Záměr na vymezení plochy byl 
vymezen nad rámec Zadání dle konzultace se samosprávou obce, a to ve vazbě na požadavek schváleného Zadání Z3.8. 
Plocha je vymezena z důvodu umožnění rozvoje bydlení v obci. Plocha rozšiřuje již vymezenou zastavitelnou plochu 
v návaznosti na již započaté dělení parcel a řešení dopravní obsluhy. Urbanisticky plocha dotváří okraj již vymezené 
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rozvojové lokality. Plocha je vymezena na půdách II. třídy ochrany ZPF, navazuje na zastavitelnou plochu a území 
připravované výstavby. V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace.  

Lokalita 12 - zastavitelná plocha Z3.5 - SV - smíšená venkovská zástavba: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.5. Plocha je vymezena z důvodu 
legalizace užívání pozemků jako zázemí stávajících rodinných domů na sousedních parcelách. Plocha přímo navazuje na 
zastavěné území, vyplňuje prostor ve výseči mezi stávající zástavbou, je dopravně dostupná z místní komunikace, je 
v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha dotváří kompaktní okraj sídla, je 
vymezena podél existující komunikace, což zajišťuje efektivní využívání veřejné infrastruktury. Pro případný záměr umístění 
rodinného domu v souladu s využitím je stanovena podmínka umístění hlavní stavby tak, aby byla orientována do stávající 
ulice a nedošlo k výstavbě v jižní části plochy, tedy směrem do volné krajiny. Případnou hlavní stavbu je tedy nutno 
orientovat ke stávající komunikaci, zejména z důvodu ochrany stávající struktury zástavby a vyloučení staveb v druhé řadě 
resp. v zadních traktech pozemků. Vymezením plochy je respektován a dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická 
struktura. Plocha je vymezena na půdách II. třídy ochrany ZPF, navazuje na stávající zástavbu a nenarušuje tedy organizaci 
zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 

Lokalita 13 - plocha vypuštěna na základě projednání 

Lokalita 14 - plocha vypuštěna na základě projednání 

Lokalita 15 - plocha vypuštěna na základě projednání 

Lokalita 16 - plocha přestavby Z3.26 - SV - smíšená venkovská zástavba: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.26. Plocha je vymezena z důvodu 
rekonstrukce objektu a změny jeho užívání na bydlení resp. z důvodu umožnění rozvoje bydlení v obci. Plocha je vymezena 
v zastavěném území, změnou způsobu využití je naplňován požadavek na účelné využívání zastavěného území a vytváření 
podmínek pro obnovu sídelní struktury; je dopravně dostupná z místní komunikace, je v souladu s urbanistickou koncepcí 
stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha transformuje vnitřní část sídla Poustka, je vymezena podél existující 
komunikace, což zajišťuje efektivní využívání veřejné infrastruktury. Vymezením plochy je respektován a dotvářen charakter 
sídla a jeho urbanistická struktura. Plocha je vymezena na půdách II. třídy ochrany ZPF, jedná se však o využití již 
urbanizované plochy v zastavěném území, plocha je dotčena stávající zástavbou, nenarušuje tedy organizaci zemědělského 
půdního fondu. V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 

Lokalita 17 - zastavitelná plocha Z3.6 - SV - smíšená venkovská zástavba: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.6. Plocha je vymezena z důvodu a 
s cílem umožnění výstavby doplňkových staveb ke stávajícímu RD na nedostatečně velkém pozemku (stávající vymezení 
prakticky znemožňuje umístění doplňkových staveb případně staveb technické infrastruktury nutné pro provoz RD). Plocha 
přímo navazuje na zastavěné území a zastavitelné plochy vymezené v platném ÚPO Višňová, je dopravně dostupná z místní 
komunikace, je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha dotváří plánovaný 
rozsah sídla (území okraje stabilizované zástavby obklopené zastavitelnými plochami), je vymezena podél existující 
komunikace, což zajišťuje efektivní využívání veřejné infrastruktury. Vymezením plochy je respektován a dotvářen charakter 
sídla a jeho urbanistická struktura. Plocha je vymezena na půdách IV. třídy ochrany ZPF, navazuje na stávající zástavbu a 
nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová 
komunikace. 

Lokalita 18 - zastavitelná plocha Z3.3 - SV - smíšená venkovská zástavba: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.3. Plocha je vymezena z důvodu 
umožnění rozvoje bydlení v obci - pro výstavbu RD. Plocha přímo navazuje na zastavěné území a zastavitelné plochy 
vymezené v platném ÚPO Višňová, je dopravně dostupná z místní komunikace, je v souladu s urbanistickou koncepcí 
stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha dotváří plánovaný rozsah sídla (území okraje stabilizované zástavby 
obklopené zastavitelnými plochami), je vymezena podél existující komunikace, což zajišťuje efektivní využívání veřejné 
infrastruktury. Vymezením plochy je respektován a dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická struktura. Plocha je 
vymezena na půdách IV. třídy ochrany ZPF, navazuje na stávající zástavbu a nenarušuje tedy organizaci zemědělského 
půdního fondu. V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 

Lokalita 19 - plocha vypuštěna na základě projednání 

Lokalita 20 - plocha vypuštěna na základě projednání 

Lokalita 21 - zastavitelná plocha Z3.2a - SV - smíšená venkovská zástavba: Záměr na vymezení plochy byl 
schválen Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.2. Plocha je vymezena 
z důvodu umožnění rozvoje bydlení v obci. Plocha přímo navazuje na zastavěné území, je dopravně dostupná z místní 
komunikace, je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha dotváří kompaktní okraj 
liniové zástavby sídla podél komunikace zajišťující efektivní využívání veřejné infrastruktury. Vymezením plochy je 
respektován a dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická struktura. Plocha je vymezena na půdách II. třídy ochrany ZPF, 
navazuje na stávající zástavbu a nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se nenachází 
žádná zemědělská účelová komunikace. 
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Lokalita 22 - zastavitelná plocha Z3.24 - TV - technické vybavení: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.24. Plocha je vymezena z důvodu 
umožnění výstavby veřejného vodovodního řadu pro stávající obytné domy. Důvodem jejího vymezení je rozvoj vodovodní 
sítě v rámci urbanizovaného území zástavby bytových domů v sídle Višňová. Vymezením plochy jsou vytvořeny předpoklady 
pro zkvalitnění veřejné infrastruktury na území obce a pro zvýšení atraktivity bydlení v obci. Zábor ZPF je minimální 
s ohledem na liniový charakter záměru a jeho vedené podél stávající komunikace. Plocha je vymezena na půdách V. třídy 
ochrany ZPF, navazuje na zastavěné území. V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 

Lokalita 23 - zastavitelná plocha Z3.P2 - ZZ - zemědělství: Záměr na vymezení plochy byl vymezen nad rámec 
Zadání dle konzultace se samosprávou obce, a to ve vazbě na požadavek vlastníka pozemku na rozvoji zemědělské výroby. 
Jedná se o změnu využití již vymezené zastavitelné plochy z bydlení (BC) na zemědělskou výrobu (ZZ). Plocha je vymezena 
z důvodu rozšíření zemědělských činností. Plocha přímo navazuje na zastavěné území sousedního zemědělského areálu, je 
dopravně dostupná z místní komunikace, její vymezení je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. 
Vymezením plochy jsou posilovány hospodářské podmínky v obci. Plocha je vymezena na půdách II. třídy ochrany ZPF, 
navazuje na stávající výrobní areál, nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu. Plocha je vymezena pro rozvoj 
zemědělské výroby v obci, vytváří tedy předpoklad pro zlepšení zemědělského hospodaření na území obce. V rámci plochy 
se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. Jedná se o zastavitelnou plochu, která již byla vymezena v platném 
ÚPO Višňová, Změnou č. 3 je pouze upraveno její využití.  

Lokalita 24 - zastavitelná plocha Z3.2b - ZA - zahrady, sady: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.2. V návrhu pro společné jednání 
byla vymezena společně s plochou Z3.2a s navrženým využitím pro bydlení. Na základě projednání byla plocha rozdělena na 
část doplňující zástavbu podél komunikace (Z3.2a) a část zahrad zadních traktů pozemků. Záměr byl prověřen z hlediska 
současného využití plochy, urbanistické struktury sídla a dotčení limity využití území. Vymezení plochy představuje doplnění 
struktury sídla v rozsahu stávající využívané zahrady. Plocha je vymezena na půdách II. třídy ochrany ZPF, navazuje na 
stávající zástavbu a nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se nenachází žádná 
zemědělská účelová komunikace. 

Lokalita 25 - plocha přestavby Z3.32 - TV - technické vybavení: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.32. Plocha je vymezena 
v zastavěném území, z důvodu záměru realizace ČOV resp. zařazení do ploch technického vybavení. Veřejný zájem na 
rozvoji systému likvidace odpadních vod je hlavním důvodem pro vymezení zastavitelné plochy Z3.32 s cílem vytvořit 
optimální podmínky pro realizaci kanalizační sítě v sídle Andělka a umožnit zlepšení kvality veřejné technické infrastruktury, 
snížení znečištění životního prostředí odpadními vodami a zvýšení kvality bydlení v sídle. Plocha je vymezena na půdách V. 
třídy ochrany ZPF, podél stávající komunikace a nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se 
nenachází žádná zemědělská účelová komunikace.  

Lokalita 26 - plocha přestavby Z3.P3a - ZV - živnosti, obchod: Záměr na vymezení plochy byl vymezen nad rámec 
Zadání dle konzultace se samosprávou obce, a to ve vazbě na požadavek vlastníka pozemku na změně využití plochy pro 
živnosti a obchod. Plocha je vymezena z důvodu transformace stávající plochy občanského vybavení na plochu s možností 
provozu dílny a autoservisu. Plocha je vymezena v zastavěném území, změnou způsobu využití je naplňován požadavek na 
účelné využívání zastavěného území; je dopravně dostupná z místní komunikace, její vymezení je v souladu s urbanistickou 
koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Vymezením plochy jsou posilovány hospodářské podmínky v obci. Plocha je vymezena 
na půdách V. třídy ochrany ZPF, v rozsahu pozemku stávající budovy v zastavěném území, obklopeném stabilizovanou 
zástavbou a nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská 
účelová komunikace. 

Lokalita 27 - zastavitelná plocha Z3.18a - SR - sport a rekreace: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.18 a v rámci Změny č. 3 byl 
rozdělen na vlastní plochu pro sport (Z3.18a) a plochu přístupové komunikace (Z3.18b). Plocha je vymezena z důvodu 
záměru vybudování zázemí pro rekreační sportovní využití, sportovní rybolov, agroturistika, cykloturistika, případně dětské 
tábory aj. Vymezením zastavitelné plochy jsou vytvořeny podmínky pro rekreační využití v návaznosti na rybník u sídla 
Filipovka. Záměr rozvoje rekreace na území obce je v souladu s Územní studií Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské 
hory (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016), resp. se záměry na rozptyl turistů z liberecko - jablonecké 
aglomerace do širšího okolí Jizerských hor a na rozvoj šetrných forem cestovního ruchu na Frýdlantsku. Plocha je vymezena 
pouze okrajově na půdách V. třídy ochrany ZPF, v rozsahu břehové partie stávajícího rybníka a nenarušuje tedy organizaci 
zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 

Lokalita 28 - plocha přestavby Z3.P4a - SV - smíšená venkovská zástavba: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod doplněným označením Z3.1b a dle konzultace se 
samosprávou obce, a to ve vazbě na požadavek vlastníka pozemku na rozšíření možností využití plochy drobné výroby o 
bydlení. Plocha je vymezena z důvodu umožnění rozvoje bydlení v ploše, která je aktuálně využívána pro drobné výrobní 
aktivity. Plocha je vymezena v zastavěném území, změnou způsobu využití je naplňován požadavek na účelné využívání 
zastavěného území a vytváření podmínek pro obnovu sídelní struktury; je dopravně dostupná z místní komunikace, je 
v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky plocha transformuje část stávajícího výrobního 
areálu, je vymezena podél existující komunikace, což zajišťuje efektivní využívání veřejné infrastruktury. Vymezením plochy 
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je respektován a dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická struktura. Plocha je okrajově vymezena na půdách II. třídy 
ochrany ZPF, v rozsahu pozemku okolo stávajících budov v zastavěném území, nenarušuje tedy organizaci zemědělského 
půdního fondu. V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. Veřejným zájmem na vymezení plochy 
ve vztahu k ochraně nejcennějších půd je zajištění efektivního využití zastavěného území a uvedení ÚPD obce do souladu se 
skutečným stavem. 

Lokalita 29 - plocha přestavby Z3.P4b - ZV - živnosti, obchod: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod doplněným označením Z3.1b a dle konzultace se 
samosprávou obce, a to ve vazbě na požadavek vlastníka pozemku na rozšíření možností využití plochy drobné výroby o 
bydlení. Plocha je vymezena z důvodu zachování části lokality pro výrobní činnosti, její vymezení souvisí s plochou Z3.P4a, 
která zajišťuje možnost bydlení v rámci dotčené lokality. Plocha je vymezena v zastavěném území, změnou způsobu využití 
je naplňován požadavek na účelné využívání zastavěného území a vytváření podmínek pro obnovu sídelní struktury; je 
dopravně dostupná z místní komunikace, je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky 
plocha stabilizuje část stávajícího výrobního areálu, je vymezena podél existující komunikace, což zajišťuje efektivní 
využívání veřejné infrastruktury. Vymezením plochy jsou posilovány hospodářské podmínky v obci. Plocha je okrajově 
vymezena na půdách I. a II. třídy ochrany ZPF, v rozsahu pozemku okolo stávajících budov v zastavěném území, nenarušuje 
tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
Veřejným zájmem na vymezení plochy ve vztahu k ochraně nejcennějších půd je zajištění efektivního využití zastavěného 
území a uvedení ÚPD obce do souladu se skutečným stavem. 

Lokalita 30 - zastavitelná plocha Z3.16 - SV - smíšená venkovská zástavba: Záměr na vymezení plochy byl 
schválen Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.16. Plocha je vymezena 
z důvodu legalizace užívání pozemků a doplňkových staveb a případné intenzivnější využití plochy (např. pro výstavbu 
rodinného domu). Plocha je vymezena v zastavěném území, vyplňuje prostor delší proluky mezi stávající zástavbou, je 
dopravně dostupná z místní komunikace, je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky 
plocha dotváří liniově utvářený severozápadní okraj sídla Višňová, je vymezena podél existující komunikace, což zajišťuje 
efektivní využívání veřejné infrastruktury. Dopravní napojení plochy na přilehlou veřejnou komunikaci je nutno řešit na 
severozápadním okraji zastavitelné plochy s ohledem na jinak velmi nepříznivou terénní konfiguraci plochy v její jižní 
polovině a terénní předěl se vzrostlou zelení mezi stávající cestou a vymezovanou plochou. Vymezením plochy je 
respektován a dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická struktura. Plocha je vymezena na půdách V. třídy ochrany ZPF, 
v rozsahu stávajících zahrádek podél komunikace a nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci 
plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 

Lokalita 31 - plocha přestavby Z3.33 - PV - veřejné prostranství: Záměr na vymezení plochy vyplynul z projednání 
Změny č. 3 ÚPO Višňová, v původním řešení byla plocha vymezena jako stabilizovaná. Důvodem vymezení plochy je uvedení 
do souladu se skutečným využitím dotčených pozemků, po nichž je vedena komunikace zajišťující přístup k navazující 
zastavitelné ploše; jedná se tedy o plochu pro rozšíření stávající komunikace v zastavěném území pro zajištění dostatečných 
parametrů komunikace. Plocha je vymezena na půdách II. a V. třídy ochrany ZPF, v rozsahu stávající komunikace a 
souvisejících ploch v zastavěném území, nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se 
nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. Veřejným zájmem na vymezení plochy ve vztahu k ochraně nejcennějších 
půd je zajištění efektivního využití zastavěného území a uvedení ÚPD obce do souladu se skutečným stavem. 

Lokalita 32 - plocha přestavby Z3.31 - ZV - živnosti, obchod: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.31. Plocha je vymezena z důvodu 
změny využití plochy resp. zařazení do ploch živnosti a podnikání z důvodu realizace záměru zřízení uhelného skladu. Plocha 
je vymezena v zastavěném území, změnou způsobu využití je naplňován požadavek na účelné využívání zastavěného území; 
je dopravně dostupná z místní komunikace, je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. Urbanisticky 
plocha transformuje část stávajícího výrobního areálu, je vymezena podél existující komunikace, což zajišťuje efektivní 
využívání veřejné infrastruktury. Vymezením plochy je respektován a dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická struktura. 
Plocha je vymezena na půdách II. třídy ochrany ZPF, v rozsahu stávajícího výrobního areálu v zastavěném území, nenarušuje 
tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
Veřejným zájmem na vymezení plochy ve vztahu k ochraně nejcennějších půd je zajištění efektivního využití zastavěného 
území. 

Lokalita 33 - zastavitelná plocha Z3.23 - SV - smíšená venkovská zástavba: Záměr na vymezení plochy byl 
schválen Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.23. Plocha je vymezena 
z důvodu umožnění rozvoje bydlení v obci. Plocha je vymezena v zastavěném území mezi stávající zástavbou rodinných 
domů, je dopravně dostupná z místní komunikace, je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. 
Urbanisticky plocha dotváří okraje stabilizované zástavby, navazuje na plánované zastavitelné plochy, je vymezena podél 
existující komunikace, což zajišťuje efektivní využívání veřejné infrastruktury. Vymezením plochy je respektován a dotvářen 
charakter sídla a jeho urbanistická struktura. Plocha je vymezena na půdách IV. třídy ochrany ZPF, v rozsahu proluky mezi 
stávající zástavbou a podél komunikace, nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se 
nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 

Lokalita 34 - plocha přestavby Z3.P5 - ZV - živnosti, obchod: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Višňová v rámci Zadání Změny č. 3 ÚPO Višňová pod označením Z3.1, a to ve vazbě na požadavek 
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vlastníka pozemku na rozšíření možností využití plochy bydlení o drobnou výrobu. Při respektování regulativů ploch ZV 
nebude případný rozvoj drobné výroby nebo jiných podnikatelských aktivit narušovat okolní obytné území a budou posíleny 
hospodářské podmínky umožněním rozvoje drobného podnikání v rámci přirozeně smíšené zástavby ve Vísce. Plocha je 
vymezena v zastavěném území, změnou způsobu využití je naplňován požadavek na účelné využívání zastavěného území a 
vytváření podmínek pro obnovu sídelní struktury, je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚPO Višňová. 
Vymezením plochy jsou posilovány hospodářské podmínky v obci. Plocha je vymezena na půdách IV. třídy ochrany ZPF, 
v rozsahu oploceného zázemí rodinného domu v zastavěném území, nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního 
fondu. V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace.  

15.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 

k plnění funkcí lesa 

Plochy vymezené v rámci Změny č. 3 nepředstavují žádné zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Do ochranného pásma lesa zasahují zastavitelné plochy Z3.5, Z3.6, Z3.8b, Z3.15, Z3.18a, Z3.25, Z3.26, Z3.32. 
Stavby v tomto pásmu podléhají souhlasu státní správy lesů (dle § 14 odst. 2 zákona 289/1995 Sb.). Při posuzování žádostí o 
vydání těchto souhlasů orgán státní správy lesů dbá především o to, aby nedocházelo k umisťování staveb trvalého 
charakteru do blízkosti lesních pozemků ve vzdálenosti, která není dostatečná pro minimalizaci rizika negativního střetu se 
zájmy chráněnými lesním zákonem (omezení dopravní obslužnosti a přístupnosti lesa, nežádoucí interakce mezi stavbou a 
blízkým lesním porostem apod.). Bezpečná odstupová vzdálenost je obvykle dána výškou lesního porostu v mýtním věku 
(absolutní výšková bonita), upravená s ohledem na podmínky konkrétní lokality (terénní poměry, stav porostního okraje, 
stávající zástavba atd.).  

16 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Zákon č. 500/2004 Sb., § 172 

Zpracovává pořizovatel. 

K Návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová pro veřejné projednání (konalo se 7. 2. 2022) byla uplatněna 
jedna námitka od vlastníka pozemku, tato námitka však byla podána z důvodu neporozumění grafické části návrhu a 
následně po vysvětlení v rámci veřejného projednání Návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová byla jako nedůvodná 
vzata zpět.  

K návrhu tedy nebyly uplatněny žádné námitky. 

17 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Zákon č. 500/2004 Sb., § 172 

Zpracovává pořizovatel. 

K Návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová pro společné jednání (konalo se dne 17. 10. 2019) nebyly 
uplatněny žádné připomínky dle § 50 odst. 3 stavebního zákona, sousední obce nevyužily možnost uplatnit své připomínky 
dle § 50 odst. 2 stavebního zákona.  

K Návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Višňová pro veřejné projednání (konalo se 7. 2. 2022) nebyly uplatněny 
žádné připomínky, sousední obce nevyužily možnost uplatnit své připomínky k návrhu ÚP. 

K Návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová k veřejnému projednání obdržel pořizovatel v zákonné lhůtě 
stanoviska dotčených orgánů dle § 52 odst. 3 (celkem 9 podání od: Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a 
Vysočina, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 
pro Liberecký kraj, Povodí Labe s. p., Ministerstvo obrany, sekce správy a řízení organizací MO, odbor ochrany územních 
zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Praha, Městský úřad Frýdlant, 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Krajský úřad 
Libereckého kraje), ze kterých nevyplývají žádné požadavky na změny v závazné části dokumentace – výroku. K upřesnění 
souladu změny územního plánu se zájmy, které tyto orgány hájí, zajistil pořizovatel dílčí doplnění v části Odůvodnění v 
textové a grafické části. Nedošlo tedy k podstatné úpravě návrhu změny územního plánu, která by vyžadovala opakování 
veřejného projednání. 

K Návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů (zaslaný dotčený orgánům dle 11.3.2022 pod PDMUFT 
4530/2022/OSUZP v rámci Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci 
projednávání Návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová), obdržel pořizovatel v zákonné lhůtě stanoviska dotčených 
orgánů dle § 52 odst. 3 (celkem 5 podání od: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Obvodní 
báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, 
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Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje), ze kterých nevyplývají žádné požadavky na 
změny v závazné části dokumentace. 

 

18 OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚPO VIŠŇOVÁ  

Obsah textové části Odůvodnění Změny č. 3 ÚPO Višňová: 

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU .................................................................................... 1 

2 SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM ................................................................................................................. 6 

2.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 3 s Politikou územního rozvoje České republiky .................................................... 6 
2.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 3 se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje ............................................ 11 

3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA 
OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ................................................................................................................................ 27 

3.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 3 s cíli územního plánování .................................................................................. 27 
3.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 3 s úkoly územního plánování .............................................................................. 28 

4 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ ....................................................................................................................................................... 30 

5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
 31 

5.1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů ........................................................................... 31 
5.2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 

rozporu ................................................................................................................................................................... 31 

6 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O 
VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .... 65 

7 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA ....................................... 65 

8 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY 
ZOHLEDNĚNY NEBYLY .................................................................................................................................... 66 

9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ ....................................................................................... 66 

9.1 ČÁST I - Úvodní ustanovení ..................................................................................................................................... 66 
9.2 ČÁST II - Závazné regulativy .................................................................................................................................... 66 
9.3 ČÁST III - Závěrečná ustanovení .............................................................................................................................. 87 

10 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH ................................................................................................................................ 88 

10.1 Vymezení zastavěného území ................................................................................................................................ 88 
10.2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch ..... 88 

11 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ ....................... 91 

12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ....................................................................................... 91 

13 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. II PODLE § 53 ODST. 4, PÍSM. A) AŽ D) ......................................... 108 

13.1 Výsledek přezkoumání souladu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
 ............................................................................................................................................................................. 108 

13.2 Výsledek přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území ................. 108 

13.3 Výsledek přezkoumání souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů ............ 109 
13.4 Výsledek přezkoumání souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, případně výsledkem řešení rozporů ...................................................................... 109 



textová část   Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová 

ŽALUDA, projektová kancelář               / b.116 / 

14 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ .................. 109 

15 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA ............................................................................................... 109 

15.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond ............................... 109 
15.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa .......... 114 

16 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ .......................................................................... 114 

17 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK ................................................................................................................ 114 

18 OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚPO VIŠŇOVÁ ................................................................................ 115 

PŘÍLOHA Č. 1 - SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .................................................................................................. 1 

PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ 
PŮDNÍ FOND .................................................................................................................................................... 3 

PŘÍLOHA Č. 3 - TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN ...................................................................................................... 5 

 

Obsah grafické části Odůvodnění Změny č. 3 ÚPO Višňová:  

 

č. výkresu název výkresu počet listů měřítko 

1 Koordinační výkres legenda (1 list A3) + 10 výřezů (2 listy A3, 8 listů A4) 1 : 5 000 

2 
Výkres předpokládaných záborů 
půdního fondu 

legenda (1 list A3) + 9 výřezů (2 listy A3, 7 listů A4) 1 : 5 000 

 

 

 



ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU  
OBCE VIŠŇOVÁ - GRAFICKÁ ČÁST 



VÝKRES Č.

AUTORSKÝ KOLEKTIV
ŽALUDA, projektová kancelář

DATUM

IV/2022
MĚŘÍTKO

1: 5 000

Ing. Eduard Žaluda
ZHOTOVITEL

Změna č. 3 Územního plánu obce Višňová - odůvodnění

PARE

POŘIZOVATEL
PROJEKTANT

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP

Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Alena Švandelíková,
RNDr. Ing. Miroslav Vrtiška, Petr Schejbal

Ing. arch. Rostislav Aubrecht, Mgr. Michal Bobr, Ing. Michal Toman

KOORDINAČNÍ VÝKRES 1

STAV

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - AKTUALIZOVANÁ KE DNI 1.7.2021

HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY

LEGENDA:

NÁVRH

HRANICE ADMINISTRATIVNÍHO ÚZEMÍ OBCE

PV - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

SV - SMÍŠENÁ VENKOVSKÁ ZÁSTAVBA

VP - PRŮMYSL, SKLADOVÁNÍ

ZZ - ZEMĚDĚLSTVÍ

ZV - ŽIVNOSTI, OBCHOD

SR - SPORT, REKREACE

SV

VP

ZZ

ZV

W - VODNÍ PLOCHY A TOKY

ZA - ZAHRADY, SADY

TV - TECHNICKÉ VYBAVENÍ

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

SR

TV

W

ZA

RUŠENÉ PLOCHY ZMĚN

PV

TV

SV

ZV

VV - VEŘEJNÉ VYBAVENÍ

VV

NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM

PŘÍRODNÍ REZERVACE

STAV

PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ

CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ

NÁVRH

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ Q100

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY I. A II. KATEGORIE

OCHRANNÉ PÁSMO SILNIC

OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE

VODNÍ ZDROJ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

VODOJEM VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

TRAFOSTANICE

OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTROROZVODŮ

NADZEMNÍ VEDENÍ VN 22 KV

VODOVODNÍ ŘAD VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN

KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA 

HLAVNÍ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Andělka Předlánce

Višňová u Frýdlantu

Poustka u Frýdlantu

Víska u Frýdlantu

A
B

C
D

E
F

G
H

KLAD LISTŮ

ZA

PV

PÁSMO 50 M OD HRANICE PUPFL

PAMÁTNÝ STROM

AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ

REGISTROVANÝ VÝZNAMNÝ

KRAJINNÝ PRVEK

NATURA 2000 - 

EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA

INVESTICE DO PŮDY

SILNICE III. TŘÍDY

POZN.: ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ V ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY III. KATEGORIE (MIMO PLOCHY ZAŘAZENÉ DO I. A II. KATEGORIE)

CELÉ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ JE ZÁJMOVÝM ÚZEMÍM MINISTERSTVA OBRANY Z HLEDISKA POVOLOVÁNÍ VYBRANÝCH DRUHŮ STAVEB

TRAVNATÉ PLOCHY

I

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ -

HRÁZE

POLE

J

VE - PRŮMYSL A SKLADOVÁNÍ - VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA

VE



Andělka

Andělka

Loučná

U Kříže

Andělka

Loučná

U Kříže

TV

PV
ZV

TV

TV

PV

PV

I

I

I

/

0

3

5

4

S

7

,

5

/

6

0

Z3.32

Z3.P3b

Z3.P3a

VE

PV

TV

PV

VE A



Andělka

Saň

Loučná

Filipovka

Saňský potok

hradiště Loučná

Saň

Loučná

Filipovka

Saňský potok

hradiště Loučná

SR

SV

W
PV

SV

ZZ

I

I

I

/

0

3

5

4

S

7

,

5

/

6

0

III/0
3
5
5

S
3
/4
0

I

I

I

/

0

3

5

3

S

7

,

5

/

6

0

Z3.7

Z3.18a
Z3.18b

Z3.17

B



MichaloviceMichalovice

SV

SV

I
I
I
/
0
3
5
3

S
7
,
5
/
6
0

C



Višňová

Předlánce

Višňová

Předlánce

SV
SV SV

SV

SV

ZV

I
I
I
/
0
3
5
3

S
7
,
5
/
6
0

I
I
I
/
0

3

5

7

S

7

,
5

/
6

0

SV

PV

Z3.P4b

Z3.P4a

Z3.30

Z3.33

D



Sv. DuchSv. Duch

SV

SV

SV

TV

ZZ

SV

TV

SV

VV

SV

I
I
I
/
0
3
5
3

S
7
,
5
/
6
0

VF1.14

Z3.15

Z3.16

Z3.20

Z3.24

Z3.P2

E



Poustka

Višňovský potok

Poustka

Višňovský potok

SV

SV

SV

SV

ZV

SV

SV

SV

SV

ZV

I
I
I
/
0

3

5

7

S

7

,
5

/
6

0

I

I

I

/

0

3

5

1

0

S

7

,

5

/

6

0

I

I

I

/

0

3

5

7

S

7

,

5

/

6

0

Z3.26

Z3.29

Z3.31

Z3.5

Z3.25

Z3.8b

Z1.7a

Z1.7b

Z1.7

F



Minkovice

Víska

Sm
ěd
á

Minkovice

Víska

Sm
ěd
á

SV

SV

ZV

SV

SV

SV

ZA

I
I
I
/
0

3

5

3

S

7

,
5

/
6

0

Z3.27

Z3.2a

Z3.3

Z3.6

Z3.2b

SV
Z3.23

G



Víska

Sm
ěd
á

Víska

Sm
ěd
á

ZV

ZV

SV

SV

SV

SV

SV

ZA

I

I

I

/

0

3

5

3

S

7

,

5

/

6

0

Z3.2a
Z3.2b

Z3.P5

H



Michalovice

Pohanské kameny

Michalovice

Pohanské kameny

SV

TV

SV

SV

SV

VV

SV

ZV

I
I
I
/
0
3
5
3

S
7
,
5
/
6
0

VF1.21

Z3.P4b

Z3.P4a

Z3.16

Z3.24

I



VE

VE

VE

VE

VE

PV TV

PV

J



STAV

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - AKTUALIZOVANÁ KE DNI 1.7.2021

HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY

LEGENDA:

NÁVRH

HRANICE ADMINISTRATIVNÍHO ÚZEMÍ OBCE

PLOCHA ZMĚN BEZ ZÁBORU ZPF

ČÁST PLOCHY ZMĚN SE ZÁBOREM ZPF

INVESTICE DO PŮDY

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA

2

HRANICE BPEJ

KÓD BPEJ 6.37.16

V. TŘÍDA OCHRANY

PLOCHA S VYHODNOCENÍM ZÁBORU ZPF

Andělka

Předlánce

Višňová u Frýdlantu

Poustka u Frýdlantu

Víska u Frýdlantu

A
B

C
D

E
F

G
H

KLAD LISTŮ

I

Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Alena Švandelíková,
RNDr. Ing. Miroslav Vrtiška, Petr Schejbal

VÝKRES Č.

AUTORSKÝ KOLEKTIV
ŽALUDA, projektová kancelář

DATUM

IV/2022
MĚŘÍTKO

1: 5 000

Ing. Eduard Žaluda
ZHOTOVITEL

Změna č. 3 Územního plánu obce Višňová - odůvodnění

PARE

POŘIZOVATEL
PROJEKTANT

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP

Ing. arch. Rostislav Aubrecht, Mgr. Michal Bobr, Ing. Michal Toman

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ
ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

S TŘÍDOU OCHRANY I.

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA

S TŘÍDOU OCHRANY II.

2

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA

S TŘÍDOU OCHRANY III.

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA

S TŘÍDOU OCHRANY IV.

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA

S TŘÍDOU OCHRANY V.

NEZEMĚDĚLSKÁ PŮDA



Andělka

U Kříže

Boreček (A
ndělský potok)

Andělka

U Kříže

Boreček (A
ndělský potok)

6.44.10

6.44.10

6.44.00

6.14.10

6.29.14

6.14.10

6.29.44

6.14.00

6.44.10

6.68.11

6.44.10

6.44.10

6.44.00

6.73.11

6.43.00

6.50.54

6.29.54
6.73.11

6.43.00

6.14.10

6.29.54

6.44.10

6.29.01

6.29.11

6.40.67

6.14.10

6.43.10

6.47.52

6.43.00

6.29.04

6.14.10

6.29.04

6.14.00

6.44.00

6.14.10

6.14.10

6.73.41

6.29.11

6.14.50

6.13.10

6.14.00

6.29.14

6.13.00

6.40.67

6.73.41

6.43.10

6.29.04

6.14.40

6.44.10

6.14.40

6.77.69

6.40.77

6.29.41

6.44.10

6.29.14

6.38.16

6.14.40

99  

III.

III.

III.

99  

II.

IV.

II.

V.

I.

III.

V.

III.

III.

III.

V.

II.

V.

V.
V.

II.

II.

V.

III.

II.

II.

V.

II.

II.

IV.

III.

II.

III.

I.

III.

II.

II.

V.

II.

III.

II.

I.

IV.

II.

V.

V.

II.

III.

III.

III.

III.

V.

V.

IV.

III.

IV.

V.

III.

25

26

Z3.32

Z3.P3b

Z3.P3a

A



Andělka

SVSaň

Loučná

Filipovka

Saňský potok

hradiště Loučná

Saň

Loučná

Filipovka

Saňský potok

hradiště Loučná

SV

6.14.00

6.13.10

6.14.10

6.70.01

6.40.67

6.73.11

6.14.10

6.32.44

6.14.10

6.40.67

6.37.16

6.32.14

6.44.10

6.41.89

6.78.69
6.13.00

6.43.10

6.32.41

6.43.106.43.10

6.13.00

6.46.10
6.47.10

6.47.52

6.14.10

6.77.69

6.14.40

6.14.10

6.32.44

6.47.42

6.14.10

6.71.01

6.40.67

6.37.46

6.32.14

6.37.56

6.77.69

6.72.016.72.01

6.41.67

6.72.01

6.14.10

I.

99  

II.

II.

V.

V.

V.

II.

V.

II.

V.

V.

III.

V.

V.
II.

II.

IV.

II.II.

II.

III.
III.

IV.

II.

V.

III.

II.

V.

II.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.V.

V.

V.

II.

6.58.00
II.

99  

Z3.7

Z3.17
Z3.18a

Z3.18b

1

2

3
27

27

B



MichaloviceMichalovice

6.29.14

6.14.40

6.14.10

99  

6.47.12

6.29.11

6.37.16

6.29.54

6.47.42

6.58.00

99  

6.29.51

6.47.10

6.40.67

6.29.41

6.14.40

99  

IV.

III.

II.

IV.

II.

V.

V.

IV.

II.

IV.

III.

V.

IV.

V.

99  

III. C



Višňová

Předlánce

Višňová

Předlánce
6.58.00

6.56.00
6.14.40

6.56.00

6.14.10

99  

6.43.00

6.22.42

6.46.02

6.56.00

6.21.12

6.22.42

99  
6.70.01

6.22.12

6.14.40
6.22.43

6.46.12

6.22.12

6.40.68

6.29.44

6.43.00

6.56.00

6.22.12

6.22.52

6.46.10
6.14.50

6.13.00

6.14.10

6.22.12

6.29.44

6.14.40

6.40.89

6.21.12

6.40.68

6.22.42

6.40.89

6.22.42

6.40.77

6.40.68

6.22.52

6.56.00

6.44.10

6.22.12

6.29.14

6.22.42

6.40.67

6.14.50

6.22.42

6.22.52

6.58.00 6.29.14

6.47.42

6.40.68

6.40.89

6.14.10

II.

I.

99  

III.

I.

II.

II.

IV.

III.

I.

99  

IV.

V.

III.

III.
V.

IV.

III.

V.

V.

II.

I.

III.

V.

III.
III.

II.

III.

V.

III.

V.

IV.

V.

IV.

V.

IV.

V.

V.

I.

III.

III.

IV.

IV.

V.

IV.

V.

II.

IV.

V.

II.

Z3.30
7

28

29

31

Z3.P4a

Z3.P4b

Z3.33

D



Sv. DuchSv. Duch

6.29.44

6.40.68

6.41.77

99  

6.43.10

6.29.11

V.

V.

V.

II.

II.

6.58.00
II.

Z3.15

Z3.16

Z3.20

Z3.24

Z3.P2

8

22

23

30

E



Poustka

Višňovský potok

Poustka

Višňovský potok

6.14.10

6.21.12

6.29.11

6.29.11

6.47.12

6.47.12

6.47.12

6.14.40

6.40.68

99  

6.29.11

6.29.44

6.78.69

6.22.10

II.

99  

IV.

II.

II.

IV.

IV.

IV.

III.

99  

99  

II.

V.

V.

V.

99  

99  

V.

99  

99  

II.

99  

6.58.00
II.

Z3.5

Z3.25

Z3.8b
11

12

16

32

Z3.26

Z3.29

Z3.31

F



Minkovice

Víska

Sm
ědá

Minkovice

Víska

Sm
ědá

6.46.12

7.58.00

7.29.44

6.43.10

6.47.12

6.47.12

6.14.40

99  

99  

7.29.5499  

99  

99  

99  
IV.

II.

V.

II.

99  

IV.

III.

V.

99  

99  

99  

Z3.2b

Z3.3

Z3.6 Z3.23
17

18

24

33

Z3.2a
21

Z3.27

G



Víska

Sm
ěd
á

Víska

Sm
ěd
á

7.47.12

7.58.00

7.29.44

7.29.44

IV.

II.

V.

V.

Z3.2b
24 Z3.2a

21

Z3.P5
34

H



Michalovice

Pohanské kameny

Michalovice

Pohanské kameny
6.58.00

6.29.14

6.14.40

99  

6.29.44

6.40.68

6.40.68

6.29.11

99  

6.56.00

6.29.54

6.43.00

6.58.00

6.56.00

6.29.51

99  
6.70.01

6.13.00

6.29.41

6.22.12

6.29.11

6.58.00

6.14.40

6.14.10

II.

IV.

III.

99  

V.

V.

V.

99  

II.

V.

II.

II.

I.

IV.

V.

II.

IV.

III.

II.

99  

II.

III.

II.

6.58.00
II.

Z3.16

Z3.24
22

28

29

30

Z3.P4a

Z3.P4b

I



přílohy   Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu obce Višňová 

ŽALUDA, projektová kancelář               / c.1 / 

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU  
OBCE VIŠŇOVÁ - PŘÍLOHY 

 

PŘÍLOHA Č. 1 - SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
ČR   Česká republika 
k. ú.  katastrální území  
OP  ochranné pásmo  
ORP obec s rozšířenou působností 
LK  Liberecký kraj 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky  
ÚAP  územně analytické podklady  
ÚP   územní plán 
ÚPD  územně plánovací dokumentace  
ÚS  územní studie 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
VPS  veřejně prospěšné stavby 
VPO veřejně prospěšná opatření 
ZPF  zemědělský půdní fond  
ZÚR  Zásady územního rozvoje  
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PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
 

Označení 
plochy 

(č. 
záboru) 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) Odhad výměry 
záboru, na které 
bude provedena 

rekultivace na 
zemědělskou půdu 

Informace o 
existenci 

závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Informace o 
existenci staveb 

k ochraně 
pozemku před 
erozní činností 

vody 

Informace podle 
ustanovení § 3 
odst. 1 písm. g) 

dotčené katastrální 
území 

I. II. III. IV. V. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

Z3.31  
(32) 

ZV 0,1029 0 0,1029 0 0 0 0 - ne - 
ano (změna 

využití) 
Poustka u Frýdlantu 

Z3.P3a  
(26) 

ZV 0,0382 0 0 0 0 0,0382 0 - ne - 
ano (změna 

využití) 
Andělka 

Z3.P4b  
(29) 

ZV 0,0601 0,0187 0,0414 0 0 0 0 - ne - 
ano (změna 

využití) 
Předlánce 

Z3.18a  
(27) 

SR 0,1180 0 0 0 0 0,1180 0 - ne - ne Andělka 

Σ 0,3192 0,0187 0,1443 0 0 0,1562 0 - - - -  

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

Z3.18b  
(1) 

PV 0,0583 0 0 0 0 0,0583 0 - ne - 
ano (změna 

využití) 
Andělka 

Z3.33  
(31) 

PV 0,0591 0 0,0297 0 0 0,0294 0 - ne - 
ano (změna 

využití) 
Předlánce 

Σ 0,1174 0 0,0297 0 0 0,0877 0 - - - -  

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

Z3.7  
(2) 

SV 0,3192 0,1624 0,1568 0 0 0 0 - ne - ne Andělka 

Z3.P4a 
(28) 

SV 0,0551 0 0,0551 0 0 0 0 - ne - 
ano (změna 

využití) 
Předlánce 

Z3.16 
(30) 

SV 0,1377 0 0 0 0 0,1377 0 - ne - ne Višňová u Frýdlantu 

Z3.30  
(7) 

SV 0,3645 0 0,0053 0,0230 0,2832 0,0530 0 - ne - ne Předlánce 

Z3.20  
(8) 

SV 0,1912 0 0 0 0 0,1912 0 - ne - ne Višňová u Frýdlantu 

Z3.8b  
(11) 

SV 0,3320 0 0,3320 0 0 0 0 - ne - ne Poustka u Frýdlantu 

Z3.5  
(12) 

SV 0,1072 0 0,1020 0 0,0052 0 0 - ne - ne Poustka u Frýdlantu 
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Označení 
plochy 

(č. 
záboru) 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) Odhad výměry 
záboru, na které 
bude provedena 

rekultivace na 
zemědělskou půdu 

Informace o 
existenci 

závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Informace o 
existenci staveb 

k ochraně 
pozemku před 
erozní činností 

vody 

Informace podle 
ustanovení § 3 
odst. 1 písm. g) 

dotčené katastrální 
území 

I. II. III. IV. V. 

Z3.26  
(16) 

SV 0,2800 0 0,2800 0 0 0 0 - ne - 
ano (změna 

využití) 
Poustka u Frýdlantu 

Z3.23 
(33) 

SV 0,0465 0 0 0 0,0465 0 0 - ne - ne Višňová u Frýdlantu 

Z3.6  
(17) 

SV 0,1466 0 0 0 0,1466 0 0 - ne - ne Višňová u Frýdlantu 

Z3.3  
(18) 

SV 0,0728 0 0 0 0,0728 0 0 - ne - ne Višňová u Frýdlantu 

Z3.2a  
(21) 

SV 0,0496 0 0,0496 0 0 0 0 - ne - ne Víska u Frýdlantu 

Σ 2,1024 0,1624 0,9808 0,0230 0,5543 0,3819 0 - - - -  

PLOCHY ZELENĚ  

Z3.2b  
(24) 

ZA 0,1869 0 0,1869 0 0 0 0 - ne - ne Víska u Frýdlantu 

Σ 0,1869 0 0,1869 0 0 0 0 - - - -  

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

Z3.32 
(25) 

TV 0,1213 0 0 0 0 0,1213 0 - ne - 
ano (změna 

využití) 
Andělka 

Z3.24  
(22) 

TV 0,0685 0 0 0 0 0,0685 0 - ne - ne Višňová u Frýdlantu 

Σ 0,1898 0 0 0 0 0,1898 0 - - - -  

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

Z3.P2  
(23) 

ZZ 0,4955 0 0,4955 0 0 0 0 - ne - 
ano (změna 

využití) 
Višňová u Frýdlantu 

Z3.17  
(3) 

ZZ 0,1187 0 0,1187 0 0 0 0 - ne - ne Andělka 

Z3.P5 
(34) 

ZV 0,1510 0 0 0 0,1510   - ne - ne Víska u Frýdlantu 

Σ 0,7652 0 0,6142 0 0,1510 0 0 - - - -  

              

CELKOVÝ ZÁBOR ZPF  

Σ 3,6809 0,1811 1,9559 0,0230 0,7053 0,8156 0 - - - -  
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PŘÍLOHA Č. 3 - TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN 

Text s vyznačením změn je označen takto: 

původní text Územního plánu obce Višňová ve znění Změny č. 1 a Změny č. 2 
 nový text 
 vypuštěný text 
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Ú  Z  E  M  N  Í   P  L  Á  N   O  B  C  E 
 

Ú P L N É   Z N Ě N Í   P O   V Y D Á N Í   Z M Ě N  č. 1, č. 2 A 
Č. 3 

 
T E X T O V Á  Č Á S T 
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Obec Višňová 
 

Katastrální území       kód katastr. území 
 
Višňová (Michalovice, Minkovice)     350506201 
Andělka (Filipovka, Loučná, Saň)      350506205 
Poustka         350506202 
Předlánce         350506203 
Víska          350506204 
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Identifikační údaje 
 
Územní plán obce Višňová  
 
Pořizovatel     Obec Višňová 
Zástupce pořizovatele   Marie Matušková starostka obce 
 
Nadřízený orgán územního plánování Odbor územního plánování a  
 stavebního řádu Libereckého kraje 
Zpracovatel     Atelier AUREA spol. s r.o. 
Autor      Ing. arch. Zdeněk Auer,  
Kolektiv     Ing. J. Augustin, J. Frýdlová, Mgr. Kučírek,  
      K. Kyncl, V. Meščerjaková, Ing. U. Ocilka 
Datum      2005 

 
Pořízeno díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Programu podpory aktualizace 
územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi se zaměřením na protipovodňovou 
ochranu. 

 
Změna č. 1 ÚPO Višňová  
 
Pořizovatel     MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP 
Určený zastupitel    Mgr. Marie Matušková, starostka obce 
 
Nadřízený orgán územního plánování Odbor územního plánování a  
 stavebního řádu Libereckého kraje 
Zpracovatel     Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář 
Autor      Ing. Eduard Žaluda 
Kolektiv     Ing. Milan Stejskal, Ing. Eduard Žaluda,  
      Ing. Kristina Lejková,  Petr Schejbal, Jakub Vik 
Datum vydání     27.5.2010 

 
Změna č. 2 ÚPO Višňová  
 
Pořizovatel     MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP 
Určený zastupitel    Mgr. Marie Matušková, starostka obce 
 
Nadřízený orgán územního plánování Odbor územního plánování a  
 stavebního řádu Libereckého kraje 
Zpracovatel     Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář 
Autor      Ing. Eduard Žaluda 
Kolektiv     Ing. Milan Stejskal, Ing. Eduard Žaluda,  
      Ing. Kristina Lejková,  Petr Schejbal, Jakub Vik 
Datum vydání     25.11.2010 

 
Změna č. 3 ÚPO Višňová  
 
Pořizovatel     MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP 
Určený zastupitel    Tomáš Cýrus, starosta obce 
 
Nadřízený orgán územního plánování Odbor územního plánování a  
 stavebního řádu Libereckého kraje 
Zpracovatel     Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář 
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Autor      Ing. Eduard Žaluda 
Kolektiv     Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Alena 
      Švandelíková, Ing. Mgr. Miroslav Vrtiška,  
      Petr Schejbal, Ing. arch. Rostislav Aubrecht  
      Mgr. Michal Bobr, Ing. Michal Toman 
Datum vydání     28.4.2022 
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Seznam příloh 
 

1 O B E C N Ě  Z Á V A Z N Á  V Y H L Á Š K A   
 O B C E  V I Š Ň O V Á  č. 8/2005 
 
 Textová část (závazná část včetně regulativů) 
 

2 G R A F I C K Á  Č Á S T: 
  
 A Hlavní výkres       1 :   5 000 
 
 Ba Doprava        1 :   5 000 
 Bb Inženýrská infrastruktura      1 :   5 000 
 Bc Veřejně prospěšné stavby      1 :   5 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zkratky jednotlivých částí obce 
VSN  Višňová 
VMI  Višňová Michalovice, 
VMK  Višňová Minkovice 
 
POU  Poustka 
PLC  Předlánce 
VIS  Víska 
 
AND  Andělka 
ANF  Andělka Filipovka 
ANL  Andělka Loučná 
ANS  Andělka Saň 

 
V případech kde je nutno jednotlivé  jevy a náměty číslovat a lokalizovat je řada zahájena v každé části 

vždy znovu od č.1. Bude-li zapotřebí provádět změny a opravy, budou se týkat pouze oné jedné části a zbytek 
řady zůstane beze změny. Výjimku tvoří ucelené areály, kterých je v území pouze 5. 

V průběhu projednávání konceptu byly některé náměty a lokality vypuštěny – z důvodů přehlednosti 
nebyla číselná řada posunuta, ale zachována. Prázdné polohy byly označeny slovem „Neobsazeno“. 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O B E C N Ě  Z Á V A Z N Á   
V Y H L Á Š K A   
O B C E  V I Š Ň O V Á   
Č. 8/2005 
O  Z Á V A Z N Ý C H  ČÁ S T E C H  Ú Z E M N Í H O  P L Á N U  O B CE  V I Š Ň O V Á  



Územní plán obce Višňová 
Textová část 

8 

 

ČÁST I 
Úvodní ustanovení 

 
Zastupitelstvo obce Višňová 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 : 

 
 

Článek 1 

Účel vyhlášky 
 
1. Vyhláška vyhlašuje závazné části územního plánu obce Višňová, schváleného 

zastupitelstvem obce Višňová podle § 84 písm. 2b zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a 
podle § 26 odst. 2 stavebního zákona dne 28.7.2005.  

 
2. Vydání této vyhlášky bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Višňová 

usnesením č. ZO/18/2005 dne 28.7.2005 . 
 
3. Vyhláškou jsou zveřejněny závazné regulativy pro územní a stavební řízení, po 

případě pro jiná správní řízení o území – v jejich rámci pro vydávání správních 
rozhodnutí o území, činnostech a stavbách. 

 
4. Závazná část územního plánu obce je závazným podkladem pro zpracování a 

schvalování navazující územně plánovací dokumentace. 

 
 

Článek 2 

Rozsah platnosti, struktura 
 
 
1. Tato vyhláška platí pro správní území obce Višňová, které je složeno z katastrálních 

částí Višňová, Andělka, Poustka, Předlánce, Víska. 
 
2. Nedílnou součástí této vyhlášky jsou Závazné regulativy a grafické přílohy návrhu 

územního plánu obce Višňová, na něž jsou odvolávky v příslušných článcích 
vyhlášky. 

 
 

Článek 3 

Vymezení pojmů 
 
1. Území obce Višňová je členěno z hlediska vyjádření limitů a regulativů : 

- na území současně zastavěné a zastavitelné 
- na území nezastavěné a nezastavitelné 
- Hranice mezi současně zastavěným a zastavitelným územím je vyznačena na 

výkrese A – Hlavní výkres a Be – Zemědělský půdní fond. 
- Formulace stávající a návrhová znamená ke dni schválení územního plánu. 
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ČÁST II 
 

Závazné regulativy 

 
Článek 4 

Základní rozvojové cíle a zásady 
 

1. Sídelní struktura zůstane nezměněna. Navržené zástavbové náměty mají 
arondační, doplňující charakter uvnitř nebo v souvislosti se zastavěným územím. 

 
2. Nebudou se zakládat nové zástavbové, prostorově oddělené zastavěné prvky 

v krajině. 
 
3. Plošná nabídka územního plánu je vyšší než by odpovídalo demografickým 

předpokladům. Volené orgány obce mohou určit pořadí otvírání jednotlivých 
rozvojových ploch pro soustředěnou výstavbu dle konkrétní situace v čase 
(etapizace). 

 
4. 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 užívání. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území 
neodpovídají, nesmí být v tomto území umístěny nebo povoleny. 

 
5. Existující stavby a zařízení lze udržovat a opravovat, pokud není stavebním úřadem 

určeno jinak.  
 
6. Uvnitř urbanizovaného území existují plošné rezervy pro zástavbu. Při rozvoji se bude 

uplatňovat snaha, aby před záborem nových zastavitelných ploch byly zastavěny tyto 
plochy uvnitř obce. V celé obci se obecně připouští zahušťovací zástavba ve 
stávajícím zastavěném území při technické a rozměrové vhodnosti s omezením 
v záplavovém území a v souladu se stanoveným funkčním využitím. 

 
7. Využívání území je omezeno stanoveným záplavovým územím,  poddolovanými 

územími a chráněnými ložiskovými územími. Záměry v těchto územích, která jsou 
vyznačena na výkrese A Hlavní výkres – musí být projednány s příslušným 
vodohospodářským orgánem (stavby v záplavovém území) a Obvodním báňským 
úřadem, Krajským úřadem a MŽP (stavby v chráněných ložiskových území a 
poddolovaných územích). 

 
8. Při schvalování kompozičně a krajinně významných záměrů mohou obecní a státní 

orgány žádat nadstandardní podklady, postupy a informace, jako jsou například : 
 

- barevná řešení průčelí 
- zákresy do fotografií 
- počítačová vizualizace 
- u zvlášť významných záměrů architektonickou soutěž. 

 
9. UC Ucelené areály 

V řešeném území jsou lokality, areály, prvky a plochy stávající i rozvojové, které je 
nutno při záměru či zásahu většího rozsahu řešit jako celek. Není podstatná formální 
úroveň řešení, důležitá je existence věcného návrhu, který koncepčně osvětluje 
řešení a souvislosti lokality. Neoficiálně platí pravidlo prvního investora. Tento prvek 
(UA) je metodický pokyn podporující koncepční přístup uspořádání území. 
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Výše uvedené je vlastně jedna z hlavních zásad územního plánu - zpravidla 
schématický záměr, který je vyjádřen v ÚP je nutno zpřesnit další dokumentací, 
proskicováním, vhodným prověřením. Důraz je nutno klást na nová území sdružené 
výstavby na zelené louce. 

 Za ucelené areály se automaticky považují veřejná prostranství a dále:  
 

UC 1 Nová průmyslová výstavba za Jutou v Michalovicích 
UC 2 Obytná výstavba v Michalovicích 
UC 3 Veřejná zeleň, park „Pohanské kameny“, Veřejné vybavení - skanzen 
UC 4 Obytná a sportovní výstavba jižně od kostela ve Višňové 
UC 5 Obytná výstavba Minkovice - západ 

 
 

Článek 5 

Urbanistická struktura 
 
1. Základní prostorotvorný faktor je souběh řeky, železnice a silnice. Tento liniový 

komunikační prvek je určující. Rozhodující části obce jsou na něm umístěny. 
 
2 V obci jsou různé typy venkovské zástavby. Převažuje typ podél komunikací, 

jednoduchý i vícenásobný. Višňová a do jisté míry Minkovice mají místně pravidelný 
uliční rastr, který má charakter předměstské zástavby rodinnými domy. V území se 
vyskytují i větší původní hospodářské jednotky – statky. Tyto prvky stojí mnohdy 
v prostorově oddělených polohách. 

 
3. Nová obytná zástavba ve Višňové se předpokládá jako nízkopodlažní, to jest 

maximálně dvě nadzemní podlaží s obytným podkrovím. 
 

4. Na řešeném území se nepřipouští výstavba nových rekreačních staveb o zastavěné 
ploše menší než je 80 m2.  

 
5. Vymezená část území je ovlivněna ložiskovou ochranou a poddolovaným územím. 

Dlouhodobě se předpokládá zánik této ochrany. Do té doby bylo dohodnuto, že 
územní plán na těchto plochách připustí rozvoj, konkrétní záměry musí být 
projednány podle čl. 4, odst.7 vyhlášky již ve stadiu předprojektové přípravy. 

 
6. Rezervy jsou nezastavitelné plochy, zařazení do zastavitelných ploch je možné pouze 

po schválení změny územního plánu. 
 
 

A. Zastavitelné plochy a plochy přestavby 
 

Zkratky jednotlivých částí obce 
VSN  Višňová 
VMI  Višňová Michalovice, 
VMK  Višňová Minkovice 
 
POU  Poustka 
PLC  Předlánce 
VIS  Víska 
 
AND  Andělka 
ANF  Andělka Filipovka 
ANL  Andělka Loučná 
ANS  Andělka Saň 
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Plochy pro bydlení 
 
BS Obytné území, bytové domy 
 

Ozn. 
lokality 

Lokalita 
navrhované funkční 

využití 
pozn. / podmínky 

BS 1 AND - Za bytovkami 
BS - obytné území, 

bytové domy 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

 
SV Smíšená venkovská zástavba 
 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality 
navrhované funkční 

využití 
pozn. / podmínky 

SV 1 
VSN - K Pohanským 

kamenům 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 2 VSN - U cihelny 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 3 
VSN - K Pohanským 

kamenům 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 1 VMI – Nad nádražím 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 2 VMI - Nad nádražím 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 1 VMK - proluka 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 2 neobsazeno 

SV 3 
VMK – Minkovice 

západ 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 4 
VMK – Minkovice 

západ 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 5 
VMK – Minkovice 

západ 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 6 
VMK – Minkovice 

západ 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 7 
VMK – Minkovice 

západ 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 1 
POU – K 

Předláncům 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 
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Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality 
navrhované funkční 

využití 
pozn. / podmínky 

SV 2 POU – U hájovny 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 3 POU - proluka 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 4 
POU - Doplnění u 

vodojemu 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 5 
POU - Doplnění u 

vodojemu 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 6 
POU - Doplnění u 

vodojemu 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 7 
POU - Doplnění u 

vodojemu 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 8 
POU - Doplnění u 

vodojemu 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 9 
POU - Doplnění u 

vodojemu 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 10 POU – U hájovny 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 1 PLC – Střední část 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 2 PLC – Střední část 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 3 neobsazeno 

SV 4 PLC – Střední část 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 1 
VIS – Doplnění 

sever 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 2 
VIS – Doplnění 

sever 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 3 
VIS – Doplnění 

sever 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 5 VIS - Nad hřištěm 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 
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Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality 
navrhované funkční 

využití 
pozn. / podmínky 

SV 6 
VIS - Doplnění 

jihovýchod 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 7 
VIS - Doplnění 

jihovýchod 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 1 
AND – Proluka 
severozápad 

SV - smíšená 
venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 2 
AND – Proluka nad 

kostelem 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 3 
AND – Doplnění 

jihozápad 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 4 
AND - Doplnění 

jihozápad 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 5 
AND - Doplnění 

jihozápad 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 1 
ANF - Doplnění 

jihovýchod 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 2 
ANF - Doplnění 

jihovýchod 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 3 
ANF - Doplnění 

jihovýchod 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 1 
ANL – Doplnění 

západ 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 2 
ANL – Doplnění 

střed 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 3 ANL – Doplnění jih 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 1 
ANS – Doplnění 

západ 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 2 
ANS – Doplnění 

západ 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SV 3 
ANS – Doplnění 

západ 
SV - smíšená 

venkovská zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

 
BC Čistě obytná zástavba 
 



Územní plán obce Višňová 
Textová část 

14 

 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality 
navrhované funkční 

využití 
pozn. / podmínky 

BC 1 
VSN – Jižně od 

kostela 
BC - čistě obytná zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

BC 1 VMI – Nad nádražím BC - čistě obytná zástavba 
viz textová část původní 

dokumentace ÚPO Višňová z roku 
2004 

BC 1 VIS – Nad potokem BC - čistě obytná zástavba 
viz textová část původní 

dokumentace ÚPO Višňová z roku 
2004 

 
BV Venkovská obytná zástavba 
 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality 
navrhované funkční 

využití 
pozn. / podmínky 

BV 1 
AND – Doplnění 

střed 

BV - venkovská obytná 
zástavba 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

 

Průmyslové a živnostenské plochy 
 
ZV Živnosti, obchod 
 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality 
navrhované funkční 

využití 
pozn. / podmínky 

ZV 1 VMI – U ČOV ZV - živnosti, obchod 
viz textová část původní 

dokumentace ÚPO Višňová z roku 
2004 

ZV 1 
POU - U frýdlantské 

silnice 
ZV - živnosti, obchod 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

ZV 1 
PLC – Doplnění 

střed  
ZV - živnosti, obchod 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

ZV 2 PLC - Doplnění střed ZV - živnosti, obchod 
viz textová část původní 

dokumentace ÚPO Višňová z roku 
2004 

ZV 1 
VIS - Doplnění 

jihovýchod 
ZV - živnosti, obchod 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

ZV 1 AND – U statku ZV - živnosti, obchod 
viz textová část původní 

dokumentace ÚPO Višňová z roku 
2004 

ZV 1 
ANS - Doplnění 

západ 
ZV - živnosti, obchod 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

 

Plochy pro sport a rekreaci 
 
SR Sport, rekreace 
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Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality 
navrhované funkční 

využití 
pozn. / podmínky 

SR 1 
VSN - Rozhledna 

Poh.kam. 
SR - sport, rekreace 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

SR 2 VSN – U přejezdu SR - sport, rekreace 
viz textová část původní 

dokumentace ÚPO Višňová z roku 
2004 

SR 3 VSN – Bývalá farma SR - sport, rekreace 
viz textová část původní 

dokumentace ÚPO Višňová z roku 
2004 

SR 1 VMI – U Juty SR - sport, rekreace 
viz textová část původní 

dokumentace ÚPO Višňová z roku 
2004 

SR 1 
VIS – Doplnění 

hřiště 
SR - sport, rekreace 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

 

Plochy technického vybavení 
 
TV Technické vybavení 
 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality 
navrhované funkční 

využití 
pozn. / podmínky 

TV 1 
VMI – Mezisklad 

rostl. odpadu 
TV - technické vybavení 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

TV 1 
PLC – Reg.stanice 

plyn 
TV - technické vybavení 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

TV 1 
AND – Větrná 

elektrárna 
TV - technické vybavení 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

TV 2 
AND – Větrná 

elektrárna 
TV - technické vybavení 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

 
DV Dopravní vybavení 
 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality 
navrhované funkční 

využití 
pozn. / podmínky 

DV 1 VIS - Centrum DV - dopravní vybavení 
viz textová část původní 

dokumentace ÚPO Višňová z roku 
2004 

 

Zvláštní náměty 
 
VVS Skanzen 
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Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality 
navrhované funkční 

využití 
pozn. / podmínky 

- Skanzen VVS - skanzen 
viz textová část původní 

dokumentace ÚPO Višňová z roku 
2004 

 
V kategorii VV Veřejné vybavení nebyly uplatněny žádné návrhové plochy na zelené louce, Současné stavby a 
plochy v sobě obsahují dostatečný rozvojový potenciál. Pro námět skanzenu byla založena adresná podkategorie 
VVS Skanzen.  

 
VZ veřejná zeleň, parky, hřbitovy 
 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality 
navrhované funkční 

využití 
pozn. / podmínky 

- Pohanské kameny 
VZ - veřejná zeleň, parky, 

hřbitovy 

viz textová část původní 
dokumentace ÚPO Višňová z roku 

2004 

 
ZA Zahrady, sady 
 

Ozn. 
lokality 

Specifikace lokality 
navrhované funkční 

využití 
pozn. / podmínky 

ZA 1 VIS - Nad hřištěm ZA - zahrady, sady 
viz textová část původní 

dokumentace ÚPO Višňová z roku 
2004 

ZA 2 VIS - Nad hřištěm  
viz textová část původní 

dokumentace ÚPO Višňová z roku 
2004 

 
Doplnění zastavitelných ploch dle Změny č. 1 ÚPO Višňová 
 

Ozn. 
lokality 

katastrální území 
navrhované funkční 

využití 
pozn. 

1.2 Andělka 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 

vymezena plocha v proluce mezi 
stávajícími objekty bydlení při 

komunikaci, respektovat polohu 
v ÚAN a blízkost nemovité kulturní 

památky, ochranné pásmo silnice III. 
třídy a ochranné pásmo lesa 

1.5 Andělka 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 

maximálně 1 rodinný dům, 

respektovat polohu v ÚAN 

1.6 Poustka u Frýdlantu 
CH - chaty, chatové 

kolonie  

přivedení vody je podmíněno 
výstavbou ČOV ve výši Q100, 
respektovat polohu v ÚAN  

1.7a Poustka u Frýdlantu 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 

maximálně 1 RD, propojení 
zástavby u komunikace, respektovat 

polohu v ÚAN  

1.7b Poustka u Frýdlantu 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 

maximálně 1 RD, propojení 
zástavby u komunikace, respektovat 

polohu v ÚAN a pásmo 50 m od 
hranice lesa 

1.8 Poustka u Frýdlantu 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 

maximálně 1 rodinný dům, 
respektovat polohu v ÚAN a 

ochranné pásmo silnice III. třídy 



Územní plán obce Višňová 
Textová část 

17 

 

Ozn. 
lokality 

katastrální území 
navrhované funkční 

využití 
pozn. 

1.9 Poustka u Frýdlantu PV - veřejná prostranství 
respektovat polohu v ÚAN a 

ochranné pásmo silnice III. třídy 

1.11 Víska u Frýdlantu 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 
respektovat polohu v ÚAN a 

ochranné pásmo silnice III. třídy 

1.13 Víska u Frýdlantu 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 

respektovat polohu v ÚAN a 
ochranné pásmo silnice III. tř. a 

vedení VN 

1.21 Višňová u Frýdlantu 
VF - výroba a skladování – 

fotovoltaická elektrárna 

fotovoltaická elektrárna,  

respektovat polohu v ÚAN a 
ochranné pásmo železnice  

1.23 Předlánce 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 
respektovat polohu v ÚAN 

 
Doplnění zastavitelných ploch a ploch přestavby dle Změny č. 3 ÚPO Višňová 

Změna č. 3 vymezuje nové zastavitelné plochy: 

ozn. 
lokality 

katastrální území 
navrhované funkční 

využití 
pozn. 

Z3.2a Víska 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 

hlavní stavba bude hmotově a 
polohou (ve střední či východní části 

plochy) orientována směrem ke 
komunikaci 

Z3.2b Víska ZA - zahrady, sady  

Z3.3 Višňová 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 
 

Z3.5 Poustka 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 

hlavní stavba bude hmotově a 
polohou (v severní části plochy) 

orientována směrem ke komunikaci 

Z3.6 Višňová 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 
 

Z3.7 Andělka 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 
rozmezí výměry stavebního 
pozemku 1500 m2 - 3500 m2 

Z3.8b Poustka 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 
 

Z3.15 Višňová 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 
 

Z3.16 Višňová 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 
v ploše lze realizovat max. 1 RD 

Z3.17 Andělka ZZ - zemědělství  

Z3.18a Andělka SR - sport a rekreace 

plocha určená pro vybudování 
zázemí pro rekreační sportovní 

využití, sportovní rybolov, 
agroturistika, cykloturistika, případně 

dětské tábory aj. 

max. výška staveb 1 podlaží, max. 
zastavitelnost plochy 30 % (budovy, 

zpevněné plochy) 

Z3.18b Andělka PV - veřejná prostranství 
přístupová komunikace k ploše 

Z3.18a 
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ozn. 
lokality 

katastrální území 
navrhované funkční 

využití 
pozn. 

Z3.20 Višňová 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 

hlavní stavba bude hmotově a 
polohou orientována směrem ke 

komunikaci 

Z3.23 Višňová 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 
 

Z3.24 Višňová TV - technické vybavení 
plocha pro výstavbu veřejného 

vodovodního řadu pro obytné domy 

Z3.25 Poustka 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 
 

Z3.30 Předlánce 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 

výstavbu v ploše lze realizovat až po 
vyřešení dopravní obsluhy, která 
zajistí dopravní napojení parcel 
přiléhajících na severovýchodní 

straně k zastavitelné ploše, dopravní 
obsluhu je nutné zajistit v rozsahu 

zastavitelné plochy Z3.30 

Z3.P2 Višňová ZZ - zemědělství max. výška staveb 8 m 

 
Pro zastavitelné plochy je stanoven požadavek pro umisťování staveb v plochách - zajistit, 
aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem před 
výstavbou, tj. aby nemohlo docházet ke zhoršování odtokových poměrů, a to zejména 
zajištěním akumulace a vsakování dešťových vod na vlastním pozemku, vhodným 
hospodařením s dešťovou vodou (zachytávání, vsakování a čištění, řešení zpevněných ploch 
- zasakovací dlažba, geomříže, retenční záhony, vodní prvky apod.) 

Změna č. 3 vymezuje nové plochy přestavby: 

ozn. 
lokality 

katastrální území 
navrhované funkční 

využití 
pozn. 

Z3.26 Poustka 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 
 

Z3.27 Víska ZV - živnosti, obchod 

v předmětné ploše je nepřípustné 
skladování odplavitelného materiálu, 

nebezpečných nebo závadných 
látek a dalších předmětů, které by 
ohrožovaly jakost povrchových vod 
nebo by bránily průchodu povodně 

Z3.29 Poustka 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 
 

Z3.31 Poustka ZV - živnosti, obchod  

Z3.32 Andělka TV - technické vybavení plocha určená pro realizaci ČOV 

Z3.33 Předlánce PV - veřejná prostranství  

Z3.P3a Andělka ZV - živnosti, obchod 
hlavní stavba bude hmotou a výškou 

respektovat prostorové parametry 
stávající okolní zástavby 

Z3.P3b Andělka PV - veřejná prostranství  

Z3.P4a Předlánce 
SV - smíšená venkovská 

zástavba 
 

Z3.P4b Předlánce ZV - živnosti, obchod  
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ozn. 
lokality 

katastrální území 
navrhované funkční 

využití 
pozn. 

Z3.P5 Víska ZV - živnosti, obchod  

 
 

B. Územní rezervy 
 

Višňová 
 
VSN R1 Ke statkům 

  Pruh podél komunikace by mohl být při budoucím silném zemědělském rozvoji 
vhodný k využití. Funkčně by se zřejmě jednalo o pomocné zemědělské plochy. Časový 
horizont je velmi vzdálený. 
 

VSN R2 Jižně od kostela 
  Rezerva dlouhodobě doplňuje zástavbový záměr nad dnešním zemědělským 
areálem. Rozvoj je tak logicky „dotažen“ k lesnímu masivu na jihu. Funkčně by tato rezerva 
měla směřovat k bydlení nebo nerušivým živnostenským aktivitám. 

 
VMK R1 Minkovice 
Rezerva vyjadřuje možnost dalšího růstu ve vyšších polohách Minkovic 

západním směrem za navrhovanou komunikací. 
 
AND R1 U statku 

  Rezervní plocha by mohla být využita při rozvoji a plném využívání statku v 
Andělce. Funkčně se zřejmě bude jednat o zemědělské či živnostenské aktivity. 
 

AND R2 Severozápad 
  Rezerva vyjadřuje dlouhodobou možnost využití vhodných ploch při 
komunikaci. V současné době je pozemek na kvalitní zemědělské půdě a je pro jakékoliv jiné 
než pěstitelské využití zablokovaný. Rezerva je v tomto případě skutečně pouze signál pro 
ochranu před nevhodně vedenými inženýrskými sítěmi. 
 

VIS R1 Nad potokem 
  Dojde-li k výstavbě k výstavbě podle (BC1 VIS) nad cestou, pak je nutno 
dlouhodobě počítat s výstavbou naproti k potoku. Plocha by měla být využita ve 
vzdálenějším časovém horizontu. Funkčně půjde o čisté bydlení. 
 

POU R1 U frýdlantské silnice 
PLC R1 U frýdlantské silnice 

  Plocha je formálně rozdělena podle katastrální hranice. Ve skutečnosti se 
jedná o jeden prostor při hlavním vjezdu do obce od Frýdlantu. Dlouhodobé využití těchto 
ploch lze předpokládat. Poloha při komunikaci a nad záplavou je vhodná. Nevýhoda je 
blízkost farmy. V každém případě se jedná o zajímavé, funkčně nejednoznačné plochy. 
 

PLC R2 K zadním Předláncům 
PLC R3 K zadním Předláncům 

  Rezerva znamená dlouhodobé zástavbové posílení spojovací komunikace 
mimo záplavu. V území je i zaniklá stavba. Případná výstavba by se typově měla blížit 
současnému charakteru solitérních statků a stavení. Funkční poloha je relativně volná – 
nevhodné jsou extrémní industriální a skladové náměty. 
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ANF R1 Filipovka 
  Rezerva připouští ve vzdálené budoucnosti propojení zástavby Filipovky podél 
silnice do Andělky. Funkční poloha je relativně volná s akcentem na bydlení a nerušivé 
živnosti. 

 
ANL R1 Loučná 

  Rezerva připouští ve vzdálené budoucnosti zástavbové využití ploch mezi 
stávajícími, návrhově potvrzenými cestami. Funkčně se bude jednat převážně o bydlení či 
zemědělství. Tato rezerva leží na zemědělsky kvalitní půdě. 
 

ANS R1 Saň 
  Saň je typická svou obvodovou zástavbou. Územní plán doplňuje obvodovou 
partii na západě. Rezerva vychází z předpokladu, že dlouhodobý rozvoj Saně sebou přinesl 
zájem o výstavbu v centrálním sadu. 
  Funkční zaměření by kromě bydlení mohlo obsahovat i sportovní nebo 
rekreační plochy. 

 

C. Plochy změn v krajině 
 
Změna č. 1 ÚPO Višňová vymezuje plochu změny v krajině: 

Lokalita navrhované funkční využití funkční využití dle ÚPO 

1.24 travnaté plochy 
VP - průmysl, skladování  

DV - dopravní vybavení, plochy 

1.25 pole VP - průmysl, skladování 

 
 

Článek 6 

Funkční využití ploch 
 
1. Funkční využití jednotlivých ploch je znázorněno  na výkrese A – Hlavní výkres. Je 

stanoveno na základě níže popsaných činností. Základní charakter ploch funkčního 
využití je popsán v charakteristice. Funkční využití je stanoveno v jednotlivých 
funkčních plochách. 

a) přípustné – jsou stavby, činnosti a využití území, definující blíže charakter funkčních 
ploch, jejich povolení je vázáno na splnění podmínek obecně závazných předpisů (stavební 
zákon, vyhláška o obecných požadavcích na výstavbu, předpisy v oblasti životního 
prostředí). 
b) podmíněně přípustné – jsou stavby, činnosti a využití území, které lze jednotlivě 
povolit, nevyvolají svým vnějším působením riziko narušení základního charakteru funkční 
plochy. Pro jejich povolení je kromě dodržení obecných podmínek (viz výše) nutné splnit 
další podmínky, stanovené stavebním úřadem z hlediska: 
- významu stavby, činnosti a využití plochy v širším územím 
- zátěže, kterou stavby, činnosti a využití území vyvolá na okolí svým provozem 
- charakteru zástavby, výšky a hmoty stavby ve vztahu k okolní zástavbě 
- napojení lokality na dopravní a technickou infrastrukturu. 
c) nepřípustné – jsou stavby, činnosti a využití území, které nesplňují podmínky 
činností přípustných, případně podmínky stanovené závaznými předpisy a správními 
rozhodnutími. Takového činnosti a stavby nesmí být v dané funkční ploše umístěny nebo 
povoleny a musí být podnikány kroky k jejich vymístění. 
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A. Funkční plochy nezastavěné a nezastavitelné 

 
1. Vodní plochy a toky 
 Charakteristika : 

Vodní toky, rybníky a ostatní vodní plochy, které plní funkce ekologicko stabilizační, rekreační, 
estetické a hospodářské. 

 Funkční využití : 
 Přípustné : 

Přirozené, upravené a umělé vodní toky a plochy. 
Vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, čepy aj.), stavby a 
zařízení pro chov ryb. 
Protipovodňové úpravy. 
Zařízení pro rybaření a vodní sporty. 
Stavby a zařízení pro správu a provoz. 
Stavby a zařízení technického vybavení (liniová vedení, trafostanice, regulační stanice, měřící 
stanice). 
Účelové komunikace. 
Nepřípustné : 
Jakákoliv nová výstavba mimo přípustného využití jakékoliv opatření zhoršující situaci 
z hledisek ochrany přírody a ochrany před povodněmi. 

 
2. Lesní plochy - PUPFL 
 Charakteristika : 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
 Funkční využití : 
 Přípustné : 

Plochy lesů slouží pro využívání přírodních funkcí lesů a hospodaření s lesy. 
Lesní produkce v lesích zvláštního určení. 
Územní systém ekologické stability a významné krajinné prvky. 
Stavby a zařízení pro lesní hospodářství. 
Lesní školky a trvalé stromové porosty lesního charakteru. 
Ochranná a izolační zeleň. 
Podmíněně přípustné : 
Cyklistické a jezdecké stezky. 
Rekreace nepobytová (zejména turistika). 
Liniové stavby inženýrského typu. 
Nepřípustné : 
Jakákoliv nová výstavba včetně staveb pro individuální rekreaci. 
Oplocování pozemků ve volné krajině s výjimkou 1. ochranného pásma vodních zdrojů. 
Zneškodňování odpadů vč. dočasných skládek. 

 

3. OZ - Ostatní zeleň, stromy 
 Charakteristika : 

Kategorie obsahuje vybrané skupiny a pásy ochranné zeleně a stromořadí. Tato zeleň, která 
je ve svém prvotním funkčním principu izolační a doprovodná, se může postupně změnit v 
okrasnou, případně lesní (PUPFL). Formální kategorizace je druhotná vůči prosazení samotné 
existence zelené enklávy. 
Funkční využití : 
Přípustné : 
Území izolační a doprovodné zeleně podél vodotečí, komunikací, oddělující území různého 
funkčního využití, lesoparky aj. 
Vytváření izolační bariéry mezi zdrojem negativních účinků a vlivů staveb (výrobní areály) a 
objekty hygienické ochrany. 
Začlenění provozních areálů do krajiny. 
Aleje, stromořadí, stromové a keřové porosty. 
Nepřípustné : 
Jakékoliv nadzemní stavby mimo staveb pro provoz a údržbu přípustných funkcí na plochách 
OZ a liniových staveb inženýrských sítí. 
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Oplocování pozemků ve volné krajině s výjimkou 1. ochranného pásma vodních zdrojů. 

 
4. VZ - Veřejná zeleň, parky, hřbitovy 

Charakteristika : 
Kategorie obsahuje veřejně přístupné plochy, skupiny, pásy zeleně a stromořadí s akcentem  
na okrasnou a pietní funkci. 
Funkční využití : 
Přípustné : 
Parky. 
Veřejné sady. 
Hřbitovy, pietní místa. 
Aleje, stromořadí, stromové a keřové porosty. 
Pěší plochy a stezky s lavičkami. 
Veřejné osvětlení. 
Podmíněně přípustné : 
Pouze trvalé travní porosty. 
Drobné vodní plochy a retence. 
Dětská hřiště a nekrytá neoplocená sportovní zařízení bez vybavenosti. 
Veřejná sanitární zařízení. 
Nepřípustné : 
Nadzemní stavby mimo staveb pro provoz a údržbu přípustných funkcí na plochách VZ a 
liniových staveb inženýrských sítí. 

 
5. Travnaté plochy  

Charakteristika : 
Louky, pastviny a další plochy u nichž je podstatná dlouhodobá existence převážně 
travnatého povrchu (TTP) V rámci těchto ploch jsou zahrnuty i ojedinělé prvky vzrostlé zeleně, 
remízky, meze, stromořadí apod. územní systémy ekologické stability. 
Funkční využití : 
Přípustné : 
Hospodaření na pozemcích bez narušení drnového fondu. 
Liniová vedení technické vybavenosti. 
Podmíněně přípustné : 
Rozšíření stávajících lesních ploch za podmínky, že budou respektovány současně zastavěné 
plochy a navrhované zastavitelné plochy, aby nedošlo ke zhoršení podmínek pro bydlení 
(hygienické, technické, ekologické a urbanistické). 
Nepřípustné : 
Veškerá stavební činnost kromě liniových tras technické vybavenosti. 

 

6. Pole 
Charakteristika : 
Plochy polí zemědělsky obhospodařované, jsou zde zahrnuty i ojedinělé prvky vzrostlé zeleně, 
územní systémy ekologické stability, meze, apod. 
Funkční využití : 
Přípustné : 
Možnost přechodu na trvalé travnaté porosty. 
Liniové stavby technického vybavení. 
Podmíněně přípustné : 
Rozšíření stávajících lesních ploch za podmínky, že budou respektovány současně zastavěné 
plochy a zastavitelné plochy, aby nedošlo ke zhoršení podmínek pro bydlení (hygienické, 
technické, ekologické a urbanistické). 
Nepřípustné : 
Veškerá stavební činnost kromě liniových tras technické vybavenosti. 

 

7. Zahrady, sady 
Charakteristika : 
Pěstitelské a obytné plochy sadového a zahradního typu zejména v okrajových a 
"extravilánových" polohách. V lokalitách s vyšším stupněm urbanizace je tato kategorie skryta 
v zástavbových formách funkčního využití. 
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Funkční využití : 
Přípustné : 
Sadařské a zahradnické obhospodařování. 
Liniové stavby technického vybavení. 
Nepřípustné : 
Zakládání lesních ploch. 
Veškerá stavební činnost kromě liniových tras technické vybavenosti. 
 

8. SB - Pobytové louky, lyžařské plochy, pláže 
Charakteristika : 
Kategorie zahrnuje převážně travnaté venkovní sportovní plochy se sezónním nebo 
celoročním využíváním. Typické jsou sjezdovky, pobytové louky, solária venkovních bazénů. 
Pláže, travnatá hřiště obecně, zpevněná hřiště v travnatém, parkovém prostředí. 
Funkční využití : 
Přípustné : 
Lyžařský vlek, osvětlení sportovišť. 
Travnatá hřiště, zpevněná hřiště. 
Nepřípustné : 
Stavby přípustné v kategorii SR. 
 

B. Funkční plochy zastavěné a zastavitelné 
 

1. PV - Veřejná prostranství 
Předprostor obecního úřadu ve Višňové 
Předprostor fotbalového hřiště ve Višňové 
Prostor centra ve Vísce 
Funkční využití : 
Přípustné : 
Parková, rekreační a ochranná zeleň. 
Pěší, vozidlové a smíšené dopravní plochy a prostory. 
Sport a rekreace, dětská hřiště. 
Budovy veřejného vybavení a obchodu. 
Nerušící objekty živnostenského, výrobního, zemědělského charakteru. 
Bydlení v bytových domech. 
Prvky technického vybavení včetně rozvodů. 

 
2. BS - Obytné území, bytové domy 
 Charakteristika : 

Polyfunkční, převážně bydlení v bytových domech s významným podílem veřejných ploch s 
možností nerušících doplňkových funkcí („činžovní, sídlištní“...) 

 Funkční využití : 
 Přípustné : 
 Bydlení v bytových domech. 
 Bydlení v rodinných domech.  

Obchodní zařízení, nerušící služby a drobné provozy, veřejná obsluha sloužící k uspokojování 
místních potřeb obyvatel. 

 Odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití. 
 Nezbytné plochy technického vybavení. 
 Komunikační síť. 
 Liniová a plošná zeleň mohou mít formu oplocených zahrad obyvatel. 
 Drobné sportovně rekreační plochy, dětská hřiště. 
 Podmínečně přípustné : 

Nerušící živnostenské provozy s přihlédnutím k místním podmínkám urbanistickým, 
ekologickým, hygienickým a technickým. 

 Nepřípustné : 
Činnosti, (např. ubytování) snižující podíl a kvalitu trvalého bydlení. 
 

3. SV - Smíšená venkovská zástavba 
Charakteristika : 
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Polyfunkční, převážně bydlení v rodinných domech spolu se samozásobitelskými 
zemědělskými funkcemi, individuální rekreací (chalupářství) – původní venkovská 
nízkopodlažní zástavba, chalupy, specifická lokální sídelní struktura. Plochy vnitřní zástavby 
venkovského sídla, volná struktura, menší objekty, jednodušší chalupy, menší parcely, 
součástí mohou být i novostavby začleněné do struktury, funkční nabídka je omezená 
vzhledem k relativně menší blízkosti staveb. 
Funkční využití : 
Přípustné : 
Bydlení v rodinných domech se zahradou, se samozásobitelskými zemědělskými funkcemi. 
Individuální rekreační bydlení chalupářského typu. 
Živnostenská zařízení, nerušící služby a drobné provozy, obsluha sloužící k uspokojování 
místních potřeb obyvatel v šetrném rozsahu v rodinném domě. 
Pohotovostní a návštěvnická odstavná místa a garáže – základní odstavná a garážovací 
kapacita uspokojena na vlastním pozemku. 
Nezbytné plochy technického vybavení. 
Komunikační síť. 
Veřejná zeleň. 
Drobné sportovně rekreační plochy, dětská hřiště. 
Podmíněně přípustné : 
Ubytovací jednotky v rodinném domě za podmínky dodržení charakteru budovy jako 
rodinného domu a zajištění parkovacích ploch na pozemku se stavbou hlavní. 
Bytové domy za podmínky dodržení nízkopodlažnosti, zajištění parkovacích míst na pozemku 
se stavbou hlavní a s přihlédnutím k místním podmínkám urbanistickým. ekologickým, 
technickým a hygienickým. 
Živnostenské provozy za podmínky, že bude přihlédnuto k místním podmínkám urbanistickým, 
ekologickým, hygienickým a technickým a že nenaruší hlavní činnost území, t,j, bydlení ani 
nadměrnou dopravou. 
Nepřípustné : 
Činnosti, snižující kvalitu trvalého bydlení. 

 
4. BC - Čistě obytná zástavba 
 

Charakteristika : 
Polyfunkční, převážně bydlení v nízkopodlažní rodinné zástavbě, zpravidla s oplocenými 
zahradami, Novodobá zástavba, relativně malé parcely v pravidelné struktuře, typ příměstské 
zástavby s omezeným rejstříkem venkovských a živnostenských funkcí. 
Funkční využití : 
Přípustné : 
Bydlení v rodinných domech. 
Nerušící služby, omezená veřejná obsluha sloužící k uspokojování potřeb místních obyvatel. 
Pohotovostní a návštěvnická odstavná místa a garáže – odstavná a garážová kapacita 
uspokojena na pozemku se stavbou hlavní.  
Nezbytné plochy technického vybavení. 
Komunikační síť. 
Drobné sportovně rekreační plochy. 
Podmíněně přípustné : 
Nerušící živnostenské provozy. 
Bytové domy za podmínky dodržení nízkopodlažnosti a zajištění parkovacích míst pro 
uživatele na pozemku se stavbou hlavní. 
Ubytovací jednotky za podmínky udržení charakteru rodinného domu a zajištění parkovacích 
míst na pozemku se stavbou hlavní. 
Nepřípustné : 
Činnosti, snižující kvalitu trvalého bydlení. 
 

5. BV - Venkovská obytná zástavba 
Charakteristika : 
Polyfunkční, převážně bydlení spolu se zemědělskými funkcemi, individuální rekreací 
(chalupářství). Venkovská zástavba většími, zpravidla tradičními objekty, existence 
pomocných prostorů, stodoly, kolny, větší parcely, mnohdy na okraji obce a vůbec 
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v prostorově oddělené poloze, soliternost, volnost, větší rejstřík možných funkčních náplní, 
rezerva pro živnostenské funkce. 
Funkční využití : 
Přípustné : 
Bydlení v rodinných domech, usedlostech se zahradou, s připojenými zemědělskými 
funkcemi. 
Individuální rekreační bydlení chalupářského typu. 

 Živnostenská zařízení, nerušící služby a drobné provozy. 
Pohotovostní a návštěvnická odstavná místa a garáže – odstavná a garážovací kapacita 
uspokojena na pozemku se stavbou hlavní. 
Nezbytné plochy technického vybavení. 
Komunikační síť. 
Veřejná zeleň. 
Drobné sportovně rekreační plochy. 
Podmíněně přípustné : 
Bytové domy za podmínky dodržení nízkopodlažnosti a zajištění parkovacích míst pro 
uživatele na pozemku se stavbou hlavní. 

Penziony za podmínky dodržení nízkopodlažnosti a zajištění parkovacích míst na pozemku se 
stavbou hlavní. 
Ubytovací jednotky v rodinném domě za podmínky dodržení charakteru budovy jako rodinného 
domu a zajištění parkovacích míst na pozemku se stavbou hlavní.  
Přiměřené monofunkční zemědělské a živnostenské provozy. 

 
6. CH - Chaty, chatové kolonie 

Charakteristika : 
Současný stav se považuje za stabilizovaný. 
Nepřípustné : 
Stavba nových rekreačních chat. 

 
7. VP - Průmysl, skladování 
 Charakteristika : 
 Plochy pro umístění výroby, skladů a služeb. 

Funkční využití : 
 Přípustné : 

Výroba, skladování, služby omezené základním obecným limitem typu lehkého a středního 
průmyslu v obcích, spolu s prodejem obecně i „marketovým a diskontním” typem. 

 Čerpací stanice pohonných hmot. 
 Recyklační dvory. 
 Stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací. 

Odstavná místa a garáže i pro vnější zájemce. 
 Nezbytné plochy technického vybavení. 
 Komunikační síť. 
 Zeleň liniová a plošná. 
 Podmíněně přípustné : 
 Byty správců a majitelů zařízení. 
 Pohostinské, ubytovací, sociální a zdravotnická zařízení pro obsluhu území. 
 Nepřípustné : 

Vzhledem k možnostem námětů a technologickému rozvoji nelze rozumně vyjmenovat 
všechny obory a možnosti, které jsou nepřípustné, či podmínečně přípustné. Základní 
omezení je v obecných zásadách a regulativech a v hlediscích hygienických, ochrany přírody, 
etických a estetických. 

 
8. ZZ - Zemědělství 

Charakteristika : 
Plochy pro umístění zemědělských zařízení sloužících rostlinné a živočišné výrobě 
s příslušnými hygienickými limity podle aktuálního stavu a rozsahu činnosti. 
Funkční využití : 
Přípustné : 
Skladovací, chovatelská a obslužná území pro zemědělskou činnost. 
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Čerpací stanice pohonných hmot. 
Odstavná místa a garáže. 
Nezbytné plochy technického vybavení. 
Komunikační síť. 

 Zeleň ochranná, liniová a plošná. 
 Podmíněně přípustné : 

Byty služební a majitelů zařízení. 
Nákupní zařízení (specifické pro vlastní výrobky). 
Zdravotnická zařízení pro obsluhu území. 

 Nepřípustné : 
Stavby, činnosti a využití území, které nesplňují podmínky činností přípustných a podmíněně 
přípustných a podmínky stanovené obecně závaznými předpisy a správními rozhodnutími. 
 

9 VV - Veřejné vybavení 
Charakteristika : 
Veřejná obsluha nevýrobního, nerušícího typu. 
Funkční využití : 
Přípustné : 
Školství. 
Zdravotnictví. 
Duchovní. 
Sociální zázemí. 
Správa. 
Kultura. 
Bydlení v bytových domech. 
Odstavná místa a garáže sloužící k potřebě funkčního využití. 
Nezbytné plochy technického vybavení. 
Komunikační síť. 
Veřejná zeleň. 

 Podmíněně přípustné : 
Živnostenské provozy za podmínky, že bude přihlédnuto k místním podmínkám urbanistickým, 
hygienickým, ekologickým a technickým. 
Nepřípustné: 
Stavby, činnosti a využití území, které nesplňují podmínky činností přípustných a podmíněně 
přípustných. 
 

10. VVS – skanzen 
Charakteristika : 
Území, které slouží k umístění přenesených nemovitých kulturních památek, architektonicky 
zajímavých objektů venkovské architektury, drobných pietních prvků. 
Funkční využití : 
Přípustné : 
Činnosti uvedené v charakteristice. 
Odstavná místa sloužící k potřebě funkčního využití. 
Služby, sloužící k potřebě funkčního využití. 
Bydlení správce zařízení. 
Nepřípustné : 
Stavby a činností, které nesplňují podmínky přípustných činností. 
 

11. ZV - Živnosti, obchod 
Charakteristika : 
Funkční prvky obživného typu. 
Funkční využití : 
Přípustné : 
Nerušící řemeslná činnost a drobná výroba. 
Chovatelská, pěstitelská, zahradnická a školkařská činnost. 
Služby. 
Obchodní zařízení. 
Odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití. 
Nezbytné plochy technického vybavení. 
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Komunikační síť. 
Doplňující a ochranná zeleň. 
Podmíněně přípustné: 
Bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitelů a správců nebo o služební byty přímo 

 související s provozem areálu.  
Nepřípustné : 
Aktivity svým charakterem a velikostí nepřiměřené danému území zejména z hledisek 
hygienických a ochrany životního prostředí (např. dopravní, skladové atd.). 

 
12. SR - Sport, rekreace 

Charakteristika : 
Krytá o otevřená trvalá sportoviště, rekreační objekty, případně jejich kombinace vytvářející 
areály, včetně doplňujícího vybavení, školská sportovní zařízení. 
 
 
Funkční využití : 
Přípustné : 
Krytá a otevřená trvalá sportovní a rekreační zařízení. 
Bydlení správce zařízení a ubytování (turistické ubytovny, ubytovací jednotky). 
Doplňující ubytovací a stravovací služby. 
Ostatní doplňující (servisní, technické služby sloužící potřebě funkčního využití). 
Odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití. 
Doplňující zeleň. 
Nepřípustné : 
Stavby, činnosti a využití území, které nesplňují podmínky činností přípustných. 
 

13. TV - Technické vybavení 
Charakteristika : 
Plochy slouží technické vybavenosti. 
Funkční využití : 
Přípustné : 
Trafostanice. 
Čistírny odpadních vod. 
Čerpací stanice. 
Regulační stanice. 
Areály technických služeb. 
Samostatně situované areály separovaného sběru, atd. 
Větrné elektrárny 
Nepřípustné : 
Stavby, činnosti a využití území, které nesplňují podmínky činností přípustných. 

 
14. DV - Dopravní vybavení, plochy 
 Charakteristika : 

Plochy dopravní vybavenosti jako jsou na příklad - soustředěná odstavná stání, garáže a 
parkingy včetně nadzemních, čerpací stanice pohonných hmot atd. 
Funkční využití : 
Přípustné : 
Soustředěná odstavná stání. 
Garáže a parkingy. 

Nepřípustné : 
Stavby , činnosti a využití území, které nesplňují podmínky činností přípustných a uvedených v 
charakteristice. 
 

15. VF - Výroba a skladování - fotovoltaická elektrárna 
 Charakteristika : 

Tato funkce je tvořena specifickými plochami, objekty a zařízeními energetických výrobních 
zařízení včetně technického zázemí 
Funkční využití : 
Hlavní využití: 
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Elektrárna s výrobou energie ve fotovoltaických panelech 
Přípustné využití: 
Stavby a zařízení nezbytného technického vybavení pro obsluhu území 
Komunikace pro obsluhu objektů fotovoltaické elektrárny 
Parkovací plochy zejména pro obsluhu fotovoltaické elektrárny 
Zeleň ochranná a izolační, oplocení.  
Podmíněné využití: 
Plocha bude do konce roku 2040 uvedena do původního stavu, resp. všechny zemědělské 
pozemky budou vráceny zpět do ZPF.  
Nepřípustné využití: 
Veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 
 

16. VE - Výroba a skladování - větrná elektrárna 
 Charakteristika : 

Tato funkce je tvořena specifickými plochami, objekty a zařízeními energetických výrobních 
zařízení včetně technického zázemí 
Funkční využití : 
Hlavní využití: 
Pozemky pro stavbu větrných elektráren včetně souvisejícího zařízení 
Přípustné využití: 
Plochy areálů specifické technické infrastruktury zahrnující stavbu pro výrobu elektrické 
energie - větrné elektrárny 
Stavby a zařízení nezbytného technického vybavení pro obsluhu území 
Komunikace a zpevněné plochy pro obsluhu objektů větrné elektrárny 
Parkovací plochy zejména pro obsluhu větrné elektrárny 
Zeleň ochranná a izolační, oplocení.  
Nepřípustné využití: 
Veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 
přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání: 
Maximální počet větrných elektráren - 6 ks 
Maximální výška tubusu 110 m 
 
 

 
Článek 7 

Uspořádání technického vybavení 
 
1. Zásobování vodou 
a) Zdrojová rezerva je i nadále dána stávajícími zdroji. 
b) Veškeré subjekty jsou povinny na území obce dodržovat rozhodnutí 

vodohospodářských orgánů a vyhlášení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů a 
ostatní legislativní podmínky pro hospodaření s vodami. 

c) Vodovodní síť bude postupně rekonstruována a rozšiřována. 

 
2. Likvidace odpadních vod 
a) Základním prvkem likvidace odpadních vod jsou stávající a nově vybudované čistírny 

odpadních vod spolu s likvidací odpadních vod řešenou individuálně stavebníky. 
b) Stávající kanalizační síť bude postupně rekonstruována a dle potřeby rozšiřována s 

maximálním možným přechodem na oddílnou kanalizační síť. 

 
3. Povrchové vody 
a) Veškeré stavební a terénní úpravy, jakož i jiné užívání pozemků nesmí zhoršit 

odtokové poměry povrchových vod a ohrozit jejich kvalitu. 
b) Podél toků bude respektován 6 m volný pruh pro potřebu správy a údržby. 
c) V katastrálním území mohou být realizována technická opatření zaměřená na snížení 

škod při průchodu přívalových vod. 
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4. Teplo, vytápění 
a) Hlavním mediem pro vytápění ve Višňové je nutno považovat elektrickou energii 

s postupným vytěsňováním spalování hnědého uhlí, v částech obce Předlánce a 
Višňová dlouhodobě uvažovat s plynofikací. Všeobecně je správné se zaměřit na 
využití obnovitelných zdrojů. 

 
b) Vytápění novostaveb a rekonstruovaných objektů musí být koncipováno na využívání 

technologicky pokročilých, vůči životnímu prostředí šetrných systémů. 

 
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  území a dále pro rozšíření a případné vybudování nových 
trafostanic. 

 
6 Spoje 

V území je přípustné umístit telekomunikační stožárové převaděče a zesilovače za 
podmínky odborného posouzení z hlediska ochrany  urbanistických hodnot území a 
krajinného rázu.  

 
 

Článek 8 
Uspořádání dopravy 

 
1 Hlavní komunikací v území je silnice III/0353. Silnice III/0353 zůstává v extravilánu ve 

své trase v kategorii S 7,5/60, při jakékoliv výstavbě v intravilánu je třeba v jejím 
koridoru respektovat výhledovou kategorii MS 9/50. Přednostně budou upravena její 
závadová místa  (železniční úrovňové přejezdy). 

 
2 V síti ostatních silnic III. třídy budou přednostně upravována závadová místa 

(železniční úrovňové přejezdy, rekonstrukce mostu přes Smědou na silnici  III/0358). 
 
3 Postupně bude rozšiřována síť místních obslužných komunikací v závislosti na 

realizaci nové výstavby. 

 
4 V původní i nové zástavbě obce bude postupně uplatňován režim obytné zóny se 

zřizováním zklidněných komunikací (smíšený provoz chodců, cyklistů a vozidel). 
Dopravní zklidnění bude stavebně vyjádřeno použitím specifických stavebních prvků. 

 
5 Veřejné parkování vozidel bude zajištěno na vyhrazených parkovacích plochách, 

jejich počet je významně rozšířen. 
Parkování všech druhů vozidel u podnikatelských subjektů bude zajištěno na 
vlastních pozemcích v kapacitě dle ČSN a vyhlášek s rezervami pro výhledový stupeň 
automobilizace 1 : 3. 

 
6 Pěší trasy a plochy v území budou chráněny a stavebně vyjadřovány výstavbou 

pěších chodníků nebo ploch. Přednostně budou budovány souběžné chodníky 
v zastavěném území podél průtahu silnice III/0353 ve Višňové, Michalovicích, 
Minkovicích, Vísce a podél silnice III/0358 při rekonstrukci mostu přes Smědou. 

 
7. Vyhlášené cyklostezky budou integrovanou součástí trasové struktury území. 
 



Územní plán obce Višňová 
Textová část 

30 

 

8. Při jakékoliv výstavbě v koridoru levobřežní a pravobřežní evakuační komunikace 
musí být respektovány  podmínky pro jejich realizaci v  navržené  kategorii S 7,5/50.  

 
 

Článek 9 

Ochrana přírody a krajiny a územní systémy ekologické stability 
 

1. Na plochách vymezených pro územní systém ekologické stability a pro chráněné 
významné krajinné prvky se nepřipouští měnit kultury s vyšším stupněm 
ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability. Na těchto 
pozemcích nelze provádět stavby. V prvcích ÚSES je třeba hospodařit  podle 
schváleného generelu, případně projektu ÚSES a plánovitě zvyšovat jejich 
ekologickou stabilitu. 

 
2. Součástí každého rozvojového a zástavbového záměru musí být řešení zeleně. 

Celkový cíl je zmnožení a zkvalitnění zeleně v katastrálním území. 
 

3. Zemědělskou půdu je nutno průběžně obhospodařovat – především se jedná 
trvalé travní porosty, pravidelně kosit, či vypásat. 

 
4. Na území obce není povoleno skládkování žádných materiálů s výjimkou výkopové 

zeminy pro schválené tvarování terénu. Stávající skládky budou rekultivovány. 
 
5. Postupně budou v území dle možností obnovovány původní linie – cesty, meze, 

stromořadí, břehové porosty, s cílem dosáhnout větší různorodosti krajiny. 
  
6. Katastrální území bude aktivně chráněno od šíření nepůvodních agresivních rostlin 

(bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, křídlatka japonská, křídlatka česká, 
netýkavka žláznatá, zlatobýl kanadský, třapatka). 

 
 

Článek 10 

Limity využití území, ochranná pásma 
 

1. Nejdůležitější limit jsou záplavy. Územní plán akceptuje stanovené záplavové území 
rozhodnutím Okresního úřadu v Liberci dne 2.11.1998 pod č.j. RŽP/2/1722/96/Hd-231. 
Všechny činnosti a stavby musí být projednány v souladu s tímto rozhodnutím 
s příslušným vodohospodářským orgánem. 
Pro případnou novou výstavbu v záplavových územích platí omezení, vyplývající z § 
67 zák. 254/2001 Sb o vodách. 

 
2. Významná část území na jihozápadě je ovlivněna ložiskovou ochranou a 

poddolovaným územím. Dlouhodobě se předpokládá zánik  této ochrany. Do té doby 
bylo dohodnuto, že územní plán připustí na těchto plochách rozvoj.  

 Záměr však musí být v tomto smyslu před projektovou přípravou projednán na 
příslušných orgánech MŽP, Libereckého kraje a s Obvodním báňským úřadem. 

 
3. Budou respektovány limity, vyplývající z platných právních předpisů a správních 

rozhodnutí. 
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Článek 11 

Veřejně prospěšné stavby 
 

1. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné 
vyvlastnění pozemků nebo staveb, pokud nebude možné řešení majetkoprávních 
vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem. 

 
2. V území se vymezují plochy pro tyto veřejně prospěšné stavby jsou zakresleny ve 

výkresu Bc : 
 
1 Protipovodňové úpravy 
1a Ochranné inundační hráze ve Višňové 
1b Ochranné inundační hráze v Předláncích 
1c Ochranné inundační hráze ve Vísce 
1d Přeložka vodoteče(Krčeleckého potoka) 
1e Zemník ve Višňové 
1f Zemník ve Vísce 
 
2 Skládka TKO Andělka – dokončení úprav, rekultivace a provedení následné 

péče. 
 

3 Výstavba evakuační silnice – viz výkres B.k. Návrh řešení požadavků civilní 
obrany. 

3a Západní trasa (levobřežní) 
3b Východní trasa (pravobřežní) 
 
4 Výstavba vysokotlaké regulační stanice – Předlánce 
 
5 Výstavba a rozšíření vodojemu - Andělka 
 
6 Výstavba a rozšíření vodojemu - Višňová 
 
7 Výstavba veřejného vodovodního řadu (zastavitelná plocha Z3.24) 
 
8 Výstavba ČOV (plocha přestavby Z3.32) 
 
9 Rozšíření místní komunikace (zastavitelná plocha Z3.33) 
 

 

 
ČÁST III 

Závěrečná ustanovení 
 

Článek 12 

Uložení, lhůty aktualizace dokumentace, změny ÚPD, platnost 
vyhlášky 

 
1. Dokumentace územního plánu obce je uložena na Obecním úřadu ve Višňové, na 

Městském úřadu ve Frýdlantě, stavební úřad a životní prostředí a na Krajském úřadě 
Libereckého kraje v Liberci, odbor územního plánování a stavebního řádu. 
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2. Seznam dokumentace:  
1. Textová část ÚPO 
 
2. Grafická část ÚPO: 
A Hlavní výkres 
Ba Doprava 
Bb Inženýrská infrastruktura 
Bc Veřejně prospěšné stavby  



  

 
 

Poučení: 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který 
opatření obecné povahy vydal. 
Dle ustanovení podle § 172 odst. 5 správního řádu se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani 
podat rozklad. 
Proti Změně č. 3 Územního plánu obce Višňová, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat 
opravný prostředek podle § 173 odst. 2 správního řádu.  
 
 
 
 
 
 
 
……………………  
Tomáš Cýrus  
starosta města  
 

 
 
   
   
   
 

……..……………. 
Ing. Michal Scheidl 
místostarosta města 

 
 
 
 

……..……………. 
otisk razítka obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 

 

Sejmuto: 

 

Nabytí účinnosti: 
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