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ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HEŘMANICE 

(1) Změna č. 2 Územního plánu Heřmanice (dále jen „Změna č. 2“) mění Územní plán Heřmanice, vydaný 
Zastupitelstvem obce Heřmanice dne 19.8.2009 usnesením č. 60/09 formou opatření obecné povahy s nabytím 
účinnosti ke dni 4.9.2009, ve znění Změny č. 1 vydané Zastupitelstvem obce Heřmanice dne 13.8.2013 
usnesením č. 1/2013 formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti ke dni 29.8.2013, takto: 

(1.1) V kapitole „a) Vymezení zastavěného území“: 

 doplňuje text na konci první věty: 

„a je aktualizováno k datu 27.9.2021“ 

 a dále ruší text posledního odstavce: 

„Územní plán přebírá hranice zastavěného území (ZÚ) z Opatření obecné povahy o vymezení ZÚ obce Heřmanice, 
schválené v ZO s úpravami: 

* ÚP navrhuje zvětšení ZÚ v lokalitách 

-  areálu Celní správy dle skutečného stavu 

-  nového realizovaného rodinného domu včetně okolních pozemků (p.č. 1018 ... k.ú. Heřmanice)  

- doplnění rodinného domu starší zástavby dle skutečného stavu při vjezdu do areálu autodopravy (p.č. 174/1, 
174/1 ... k.ú Heřmanice) 

- doplnění 2 proluk s vymezením souvislého území v Kristiánově nad Oleškou (p.č. 228 a p.č. 317/2 k.ú. Kristiánov)         

-  doplnění 1 proluky zbořeniště v Kristiánově na kopci (st.p.č. 258 k.ú. Kristiánov) 

* ÚP navrhuje zmenšení ZÚ v lokalitách 

- v Kristiánově při Olešce v sousedství navrhované myslivecké chaty (p.č. 380 k.ú. Kristiánov) s vazbou na aktivní 
zónu záplavového území Olešky  

- pod lomem (p.č. 431 k.ú Heřmanice) v místě koncové polohy komunikace bez do pravního přístupu 

- u rybníka v místě průchodu a vymezení plochy lokálního biokoridoru zbořeništěm bývalého statku (p.č. 380 k.ú 
Heřmanice)“ 

(1.2) V kapitole „b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot“: 

 ruší část textu nadpisu: 

„Koncepce“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem:  

„Základní koncepce“ 

(1.3) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“: 

 ruší text nadpisu: 

„Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.“ 

 a zároveň jej nahrazuje nadpisem:  

„Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ 

(1.4) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně,“ podkapitole „c1) Návrh urbanistické koncepce“: 

 doplňuje text nadpisu: 

„a kompozice.“ 

 a zároveň doplňuje podnadpis „Urbanistická koncepce“ na jeho konci:  

„a urbanistická kompozice“ 

 a zároveň doplňuje text na konci kapitoly:  
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„Z hlediska urbanistické kompozice jsou Heřmanice založeny relativně souvislým pásem přípotoční zástavby podél 
vodního toku Olešky, který je páteří urbanistické struktury osídlení. Na tento pás navazují drobné enklávy osídlení 
vrostlého do okolní zemědělské krajiny podél historicky založených cest. Na severní straně v jádrové části obce byl 
později založen zemědělský areál. Kompozice je nicméně založena na rostlé formě lineární vesnice s výrazně 
údolním osídlení zemědělského rázu bez výraznějšího rozšíření sídla do volné krajiny. Domy jsou nepravidelně 
seskupeny, zástavba nebyla utvářena v mezích urbanistických nebo kompozičních pravidel.  

Samostatným urbanistickým útvarem jsou jednotlivé dochované stavby v lokalitě bývalého sídla Vysoký.  

Urbanistická kompozice je dotvářena zahuštěním existující zástavby podél Olešky a navazujících cest a drobným 
rozšířením stávající zástavby v lokalitě Vysoký.“ 

(1.5) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití“: 

 ruší poslední větu prvního odstavce: 

„Ve správním území obce Heřmanice se vymezuje celkem 56 ploch.“ 

 a dále ruší text druhého odstavce:  

„Z tohoto počtu je určeno 35 ploch pro bydlení rodinné domy venkovské (lokality Z 1 – Z 35), 2 plochy pro plochy 
rekreace – plochy lomu (lokality Z 36, Z 37), dále plochy rekreace ve stavbách rodinné rekreace (lokality Z 38 – Z 
42), plochy občanského vybavení (lokality Z 43, Z 44), plochy k vymezení veřejné zeleně (lokality Z 45  – Z 49), 
plochy silniční dopravy (lokality Z50  – Z 52), plochy dopravního vybavení (Z 53), plochy technické infrastruktury 
(lokality Z 54, Z 55) a plocha výroby a skladů (lokalita Z 56)“ 

(1.6) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně,“ podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ za druhým odstavcem: 

 ruší text podnadpisu: 

„Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.“ 

 a zároveň jej nahrazuje nadpisem:  

„c3)   Vymezení zastavitelných ploch“ 

(1.7) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití“ na začátku kapitoly ve výčtu ploch bydlení - rodinné domy venkovské“: 

 ruší text: 

„Z1 - Z35“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„Z1 - Z5, Z7, Z9 - Z14, Z17, Z19 - Z20, Z22, Z24 – Z26, Z28 - Z30, Z32, Z34“ 

(1.8) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v oddílu „1. změna Územního plánu,“ „navrhované zastavitelné plochy“ ve výčtu ploch pro 
bydlení - rodinné domy venkovské“: 

 ruší text: 

„Z1.4, Z1.5a“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„Z1.3“ 

(1.9) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití“ pod řádek s textem „plochy výroby a skladování Z 1.5b“: 

 doplňuje text: 

„2. změna Územního plánu 

navrhované zastavitelné plochy 

PLOCHY BYDLENÍ   - rodinné domy venkovské  

     Z2.5, Z2.6, Z2.10, Z2.11, Z2.12, Z2.13, Z2.14, Z2.16 
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

   - veřejná infrastruktura Z2.3 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

   - účelové komunikace Z2.15, Z2.17 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

   - výroba a sklady  Z2.7, Z2.9 

   - zemědělská výroba Z2.2, Z2.8“ 

(1.10) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem 
využití“, pododdílu „PLOCHY BYDLENÍ“, „rodinné domy venkovské“ v nadpisu „plochy změn Z 1 - Z 4“: 

 ruší text: 

„Z 4“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem: 

„Z 3“ 

(1.11) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem 
využití“, pododdílu „PLOCHY BYDLENÍ“, „rodinné domy venkovské“ v nadpisu „plochy změn Z 5, Z 6“: 

 ruší text: 

„Z 6“ 

(1.12) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem 
využití“, pododdílu „PLOCHY BYDLENÍ“, „rodinné domy venkovské“ v nadpisu „plochy změn Z 7 - Z 10“: 

 doplňuje za Z 7 text: 

„,Z 9“ 

(1.13) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem 
využití“, pododdílu „PLOCHY BYDLENÍ“, „rodinné domy venkovské“ v nadpisu „plocha změny Z 15 - Z 17“: 

 ruší text: 

„,Z 15 - “ 

 a dále v textu „charakteristika“ ruší text: 

„,plochy“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„,plocha“ 

 a dále v textu „charakteristika“ ruší text: 

„a dále po obou stranách komunikace k vodojemu“ 

(1.14) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem 
využití“, pododdílu „PLOCHY BYDLENÍ“, „rodinné domy venkovské“ v nadpisu „plochy změn Z 18 - Z 20“: 

 ruší text: 

„Z 18“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem: 

„Z 19“ 

(1.15) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem 
využití“, pododdílu „PLOCHY BYDLENÍ“, „rodinné domy venkovské“ v nadpisu „plochy změn Z 21 - Z 26“: 
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 ruší text: 

„Z 21“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem: 

„Z 22, Z 24“ 

(1.16) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem 
využití“, pododdílu „PLOCHY BYDLENÍ“, „rodinné domy venkovské“ v nadpisu „plochy změn Z 27 - Z 30“: 

 ruší text: 

„Z 27“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem: 

„Z 28“ 

(1.17) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem 
využití“, pododdílu „PLOCHY BYDLENÍ“, „rodinné domy venkovské“ v části „plochy změn Z 27 - Z 30“ v popisu 
„charakteristika“: 

 ruší text v závorce: 

„lokality Z 27 a“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem: 

„lokalita“ 

(1.18) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem 
využití“, pododdílu „PLOCHY BYDLENÍ“, „rodinné domy venkovské“ v nadpisu „plochy změn Z 31 - Z 35“: 

 ruší text: 

„Z 31 - Z 35“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem: 

„Z 32, Z 34“ 

(1.19) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem 
využití“, pododdílu „PLOCHY BYDLENÍ“, „rodinné domy venkovské“ v nadpisu „plochy změn Z 1.2, - 1.4, 1.5a“: 

 ruší text: 

„- 1.4, 1.5a“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem: 

„Z 1.3“ 

 a dále v textu „lokalizace“ ruší text: 

„1.4 u lomu 

1.5a při areálu autodopravy“ 

 a dále v textu „charakteristika“ ruší text: 

„1.4 vymezení plochy pro doplňkovou stavbu k rodinnému domu na druhé straně Olešky, mimo aktivní zónu 
záplavového území Olešky 

1.5a vymezení plochy pro 2 objekty bydlení, záměr k realizaci rodinného domu“ 

 a dále v textu „dopravní a technická infrastruktura“ ruší text: 

„1.4 dopravní přístupnost z mostního objektu 

1.5a dopravní napojení po hrázi rybníka, přípojky technické infrastruktury ve směru od montážní haly“ 
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(1.20) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem 
využití“, pododdílu „PLOCHY BYDLENÍ“, „rodinné domy venkovské“: 

 doplňuje za poslední větu text: 

„plochy změn Z2.5, Z2.6, Z2.10, Z2.11, Z2.12, Z2.13, Z2.14, Z2.16 

lokalizace:  

Z2.5 na západním okraji Kristiánova 

Z2.6 na západním okraji Heřmanic 

Z2.10 zadní Kristiánov na kopci 

Z2.11 v Kristiánově 

Z2.12 pod rozhlednou 

Z2.13 v Kristiánově 

Z2.14 přední Kristiánov, podél cesty do Kunratic 

Z2.16 Heřmanice, jihovýchodně pod Kodešovou skálou 

charakteristika:  

Z2.5 rozvoj bydlení na okraji Kristiánova v návaznosti na stávající zástavbu 

Z2.6 rozvoj bydlení na západním okraji Heřmanic v návaznosti na stávající zástavbu 

Z2.10 rozvoj bydlení v rekreačním sídle zadní Kristiánov 

Z2.11 rozvoj bydlení v Kristiánově v návaznosti na stávající zástavbu 

Z2.12 rozvoj bydlení v lokalitě pod rozhlednou v návaznosti na stávající zástavbu 

Z2.13 vymezení plochy pro doplňkový objekt garáže k rodinnému domu, navázání navrhované zástavby na 
 zastavěné území 

Z2.14 rozvoj bydlení v návaznosti na nově realizované RD v předním Kristiánově 

Z2.16 zajištění dostatečné velikosti stavebního pozemku v návaznosti na sousední parcelu 

dopravní a technická infrastruktura:  

Z2.5 dopravní přístupnost z místní komunikace 

Z2.6 dopravní přístupnost z účelové komunikace 

Z2.10 dopravní přístupnost z místní komunikace 

Z2.11 dopravní přístupnost z místní komunikace 

Z2.12 dopravní přístupnost z místní komunikace 

Z2.13 dopravní přístupnost z místní komunikace 

Z2.14 dopravní přístupnost z místní komunikace 

Z2.16 dopravní přístupnost z místní komunikace“ 

(1.21) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem 
využití“, pododdílu „PLOCHY REKREACE“, „stavby rodinné rekreace“ v nadpisu „plochy změn Z 38, Z39“: 

 ruší text: 

„plochy změn Z 38,“ 

 a zároveň jej nahrazuje textem: 

„plocha změny“ 

(1.22) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem 
využití“, pododdílu „PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ“: 

 doplňuje za poslední větu text: 
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„veřejná infrastruktura 

plocha změny Z2.3 

lokalizace:   na Vysokém 

charakteristika: turistické zázemí a muzeum ve vazbě na záměr rozhledny na sousedním pozemku 

dopravní a technická infrastruktura: dopravní přístupnost z účelových komunikací“ 

(1.23) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem 
využití“, pododdílu „PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY“, „plochy silniční dopravy“: 

 doplňuje za poslední větu text: 

„plocha změny Z2.15 

lokalizace:   jižně od obce 

charakteristika: účelová komunikace - doplňková polní cesta dle KPÚ Heřmanice 

plocha změny Z2.17 

lokalizace:   JV od obecního úřadu 

charakteristika: účelová komunikace - zajištění dopravního přístupu k ploše Z7“ 

(1.24) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem 
využití“, pododdílu „PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ“, „výroba a sklady“: 

 doplňuje za poslední větu text: 

„plochy změn Z2.7, Z2.9 

lokalizace:  okrajové lokality navazující na areál Kutílek 

charakteristika: rozšíření stávajících ploch výroby zejména pro účely rozvoje zázemí pro provoz autodopravy 

dopravní a technická infrastruktura: dopravní přístupnost ze stávajících ploch areálu nebo ze stávajících účelových 
  komunikací“ 

(1.25) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“, podkapitole „c2) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem 
využití“, pododdílu „PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ“, „výroba a sklady“: 

 doplňuje na konci podkapitoly text: 

„zemědělská výroba  

plocha změny Z2.2 

lokalizace: na Vysokém 

charakteristika: rozvoj zemědělské výroby v návaznosti na stávající stavby 

dopravní a technická infrastruktura: dopravní přístupnost z účelových komunikací 

podmínky ochrany krajinného rázu: zástavba o max. výšce 8 m, koeficient max. zastavění ploch stavbami 30 % 

plocha změny Z2.8 

lokalizace: okrajová lokalita navazující na areál Kutílek 

charakteristika: rozvoj zemědělské výroby v návaznosti na stávající stavby 

dopravní a technická infrastruktura: dopravní přístupnost z účelové komunikace v rámci zastavitelné plochy Z56 

(1.26) V kapitole „c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně,“ podkapitole „c4) Vymezení systému sídelní zeleně:“ 

 ruší číslo podnadpisu: 

„c4“ 

 a zároveň jej nahrazuje nadpisem:  

„c5“ 
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(1.27) V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich 
umisťování:“ 

 ruší text nadpisu: 

„Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich umísťování.“ 

 a zároveň jej nahrazuje nadpisem:  

„Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro 
veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití“ 

(1.28) V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich 
umisťování“, podkapitole „d1) Dopravní infrastruktura“, v oddílu „Silniční doprava“: 

 doplňuje na konci oddílu text: 

„Z2.15 - návrh účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a prostupnost volné krajiny 

Z2.17 - návrh účelové komunikace zajišťující přístup k zastavitelné ploše Z7“ 

(1.29) V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich 
umisťování“, podkapitole „d2) Technická infrastruktura“, v oddílu „Vodní hospodářství“, pododdílu Zásobování 
vodou“: 

 doplňuje na konci pododdílu text: 

„Vymezen je koridor KRV1 pro rozvoj vodovodu a jeho napojení na vodovodní řad z Dětřichova, resp. propojení s 
vodovodem Frýdlant.“ 

(1.30) V kapitole „e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, 
rekreace, dobývání nerostů a pod.:“ 

 ruší text nadpisu: 

„Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní 
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, 
dobývání nerostů a pod.“ 

 a zároveň jej nahrazuje nadpisem:  

„Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a 
stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, 
protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně“ 

(1.31) V kapitole „e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, 
rekreace, dobývání nerostů apod.“, podkapitole „Územní systém ekologické stability“, v oddílu „Založení prvků 
ÚSES“: 

 doplňuje na konci oddílu text: 

„Vymezena je plocha změny v krajině K2.1 pro zalesnění.“ 

(1.32) V kapitole „e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, 
rekreace, dobývání nerostů apod.“, podkapitole „Prostupnost krajiny“, v oddílu „Návrh místních a účelových 
komunikací“: 

 doplňuje a konci druhé závorky v první větě text: 

„, Z2.15, Z2.17.“ 

(1.33) V kapitole „e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, 
rekreace, dobývání nerostů apod.“, podkapitole „Ochrana před povodněmi“: 

 doplňuje na konci podkapitoly text: 

„Vymezeny jsou plochy protipovodňové ochrany PPO1, PPO2 a PPO3 pro realizaci protipovodňových opatření dle 
Studie protipovodňové ochrany Mikroregionu Frýdlantsko. Plochy protipovodňové ochrany jsou navrženy jako 
místa pro případný rozliv.  
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Dále jsou vymezeny plochy pro zvýšení retence v krajině PRK1 a PRK2 pro realizaci retenčních nádrží na 
Heřmanickém potoce dle KPÚ Heřmanice.“ 

(1.34) V kapitole „e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, 
rekreace, dobývání nerostů apod.“, podkapitole „Dobývání nerostů“: 

 ruší text: 

„DP Heřmanice u Fr. (u kulturního domu)“ 

(1.35) V kapitole „f) Stanovení podmínek pro využití ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu:“ 

 ruší text nadpisu: 

„Stanovení podmínek pro využití ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu.“ 

 a zároveň jej nahrazuje nadpisem:  

„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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedení v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. Výškové regulace 
zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a 
intenzity jejich využití)“ 

(1.36) V kapitole „f) Stanovení podmínek pro využití ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu“, podkapitole „f1) Plochy s rozdílným způsobem využití a s jiným 
způsobem využití,“ v oddílu „Plochy s rozdílným způsobem využití“ pod kategorii „PLOCHY VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ“: 

 doplňuje text: 

„zemědělská výroba“ 

(1.37) V kapitole „f) Stanovení podmínek pro využití ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu“, podkapitole „f2) Podmínky pro využití ploch a podmínky 
prostorového uspořádání,“ v části „Plochy s rozdílným způsobem využití - podrobnější členění ploch § 4 - § 19 
vyhlášky č. 501/2006 Sb.“, pod kategorii „PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ“: 

 doplňuje text: 

„zemědělská výroba 

Hlavní využití  - zemědělská výroba a skladování 

Přípustné využití - stavby pro skladování, rostlinnou a živočišnou výrobu a další provozně související stavby a 
    zařízení  

  - průmyslová výroba a skladování bez negativního vlivu na okolí  

  - parkoviště a odstavné plochy, garáže, dílny 

  - stavby související technické a dopravní infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití  

 - bydlení majitele nebo správce v bytu v rámci stavby dle hlavního nebo přípustného využití 
nebo jako stavba doplňující stavbu hlavního nebo přípustného využití 

Nepřípustné využití- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným popřípadě podmíněně přípustným 
     využitím“ 

(1.38) V kapitole „g) 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 vyvlastnit“: 

 doplňuje před poslední slovo nadpisu text: 

„a stavbám“ 

(1.39) V kapitole „g) 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 vyvlastnit“, 
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podkapitole „Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva (dle § 170 a § 101 
stavebního zákona)“: 

 ruší v nadpisu text: 

„i uplatnění předkupního práva“ 

 a dále ruší v nadpisu resp. v závorce text: 

„a § 101“ 

(1.40) V kapitole „g) 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 vyvlastnit“, 
podkapitole „Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva (dle § 170 a § 101 
stavebního zákona)“, v oddílu „Vybraná veřejná infrastruktura“, v pododdílu „Technická infrastruktura“, v části 
„vodní hospodářství“: 

 doplňuje pod řádek „V1 vodovodní řady“ text: 

„KRV1 koridor pro napojení vodovodu“ 

(1.41) V kapitole „g) 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 vyvlastnit“, 
podkapitole „Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva (dle § 170 a § 101 
stavebního zákona)“, v oddílu „Vybraná veřejně prospěšná opatření“, v pododdílu „Snižování ohrožení území 
povodněmi“: 

 doplňuje na konci pododdílu text: 

„PPO1     protipovodňové opatření - místo pro případný rozliv (opatření 45) 

PPO2     protipovodňové opatření - místo pro případný rozliv (opatření 46) 

PPO3     protipovodňové opatření - místo pro případný rozliv (opatření 47)“ 

(1.42) V kapitole „g) 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 vyvlastnit“, 
podkapitole „Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva (dle § 170 a § 101 
stavebního zákona)“, v oddílu „Vybraná veřejně prospěšná opatření“: 

 doplňuje nový pododdíl a text: 

„Zvyšování retenční schopnosti krajiny 

PRK1     retenční nádrže na Heřmanickém potoce nad Kristiánovem 

PRK2     retenční nádrž na Heřmanickém potoce nad Kristiánovem“ 

(1.43) V kapitole „h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 
uplatnit předkupní právo:“ 

 ruší text nadpisu: 

„Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní 
právo.“ 

 a zároveň jej nahrazuje nadpisem:  

„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 § 8 katastrálního zákona“ 

(1.44) V kapitole „h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 
uplatnit předkupní právo:“ 

 doplňuje za první větu text: 

„Předkupní právo je pro všechny níže uvedené stavby občanského vybavení a veřejných prostranství zřízeno ve 
prospěch obce Heřmanice.“ 

(1.45) Za kapitolu „h)“: 

 doplňuje novou kapitolu s textem: 

„i)   Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
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Kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona se nestanovují.“ 

(1.46) V kapitole „i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části:“ 

 ruší označení kapitoly: 

„i)“ 

 a zároveň jej nahrazuje označením kapitoly:  

„j)“ 

(1.47) V kapitole „j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 
podmínek pro jeho prověření:“ 

 ruší označení kapitoly: 

„j)“ 

 a zároveň jej nahrazuje označením kapitoly:  

„k)“ 

(2) Textová část Změny č. 2 ÚP Heřmanice obsahuje 2 titulní listy a 10 číslovaných stran.  

(3) Grafická část Změny č. 2 ÚP Heřmanice obsahuje následující výkresy: 

 

č. výkresu název výkresu měřítko 

1 Výkres základního členění území 1 : 5 000 

2 Hlavní výkres 1 : 5 000 

3 Výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 5 000 
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2  
ÚZEMNÍHO PLÁNU HEŘMANICE 

 

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 „zákon č. 183/2006 Sb.) a se zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.). 

Zpracovává pořizovatel průběžně a po ukončení projednání návrhu změny územního plánu 

Návrh na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice (dále také „Změna č. 2 ÚP Heřmanice“) zkráceným 
postupem pořízení změny územního plánu, v souladu ustanoveními § 44, § 46, §55a a § 55b, podala Obec Heřmanice, 
k návrhu doložila i stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, dle ustanovení § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního 
zákona, se závěrem, že změna nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti. Současně byl vyloučen významný negativní vliv tohoto návrhu na předměty ochrany 
soustavy Natura 2000 a na její celistvost, a že není neuplatňován požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí.  

Pořizovatelem Změny č. 2 ÚP Heřmanice byl usnesením Zastupitelstva obce Heřmanice č. 76/17 ze dne 
13.12.2017 schválen Obecní úřad Heřmanice, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací 
činnosti dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a), § 5, § 6 odst. 2 a § 24 stavebního zákona. 

Zastupitelstvo obce Heřmanice svým usnesením č. 44/18 ze dne 25.06.2018 schválilo návrh na pořízení Změny č. 2 
ÚP Heřmanice zkráceným postupem dle § 55a a násl. stavebního zákona. 

Zastupitelstvo obce Heřmanice schválilo usnesením č. 75/17 ze dne 13.12.2017 a usnesením č. 104/18 ze dne 
19.12.2018 jako určeného zastupitele pro územní plánování starostu Vladimíra Stříbrného. 

Následně na základě výběrového řízení byl projektantem Změny č. 2 ÚP Heřmanice vybrán ŽALUDA, projektová 
kancelář, Železná 493/20, 110 00 Praha 1, Ing. Eduard Žaluda, ČKA 4077, který následně zpracoval dokumentaci návrhu 
Změny č. 2 ÚP Heřmanice, a předal ji objednateli. 

Pořizovatel následně formou veřejné vyhlášky č. j. 49/2019 ze dne 26.06.2019 zveřejněné na úřední desce oznámil 
všem a oznámením č. j. 50/2019 ze dne 26.06.2019 dotčeným orgánům, obci pro kterou je změna pořizována, sousedním 
obcím a oprávněným investorům, oznámil zahájení řízení o Změně č. 2 ÚP Heřmanice a zároveň oznámil konání veřejného 
projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice na 19.08.2019 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 
Heřmanice.  

O konání veřejného projednání byl sepsán písemný záznam, jehož součástí je i listina přítomných.  

V rámci veřejného projednání bylo v zákonném termínu doručeno 10 stanovisek dotčených orgánů a 
1 připomínka. 

Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízeným orgánem, 
byla k veřejnému projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice uplatněna pod č. j. KULK 63128/2019 ze dne 28.08.2019 
Výzva ke zjednání nápravy ve smyslu § 171 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve věci pořízení 
Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice. 

Po veřejném projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice byly stanoviska a připomínka vyhodnoceny 
pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem. 

Pořizovatel po vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů zjistil, že některá obsahují požadavky na dohodnutí 
znění některých částí návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice, případně obsahovaly takové požadavky na úpravu dokumentace 
návrhu územního plánu, které pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili tak, že je nezbytné se je 
pokusit, s ohledem na rozvoj obce, s příslušným dotčeným orgánem dohodnout. Pořizovatel proto na základě těchto 
stanovisek dotčených orgánů vedl dohodovací řízení s: 

 Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, jako dotčeným orgánem 
ochrany zemědělského půdního fondu na základě jejich stanoviska k veřejnému projednání návrhu Změny 
č. 2 ÚP Heřmanice č. j. KULK/60057/2019/OÚP ze dne 15.08.2019. 
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 Městským úřadem Frýdlant, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, jako dotčeným orgánem 
státní památkové péče na základě jejich stanoviska k veřejnému projednání návrhu Změny č. 2 ÚP 
Heřmanice č. j. MUF 2560/2019/OSUZP/Če-3 ze dne 25.07.2019. 

Výsledkem výše uvedených dohodovacích řízení byly uzavřené dohody s příslušnými dotčenými orgány. 

Před vyhodnocením jediné uplatněné připomínky byla podatelem tato připomínka vzata zpět. 

Zastupitelstvo obce Heřmanice dne 17.03.2021 usnesením č. 9/21 schválilo vypuštění zastavitelných ploch 
z platného Územního plánu Heřmanice, jako náhradu za vymezení nových zastavitelných ploch, a dále usnesením č. 10/21 
schválilo návrh na zařazení nových zastavitelných ploch do návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice, a to nové zastavitelné plochy 
bydlení z důvodu, aby mohl být pro stavbu rodinného domu využit pozemek v zastavěném území, který nesplňuje územním 
plánem stanovuje minimální velikost pozemku pro stavbu rodinného domu 800 m

2
 a zastavitelnou plochu dopravní 

infrastruktury – silniční doprava – účelové komunikace, v souběhu s plánovanou cyklostezkou, pro zajištění dopravního 
přístupu zastavitelné plochy bydlení Z7, a tím umožnění jejího využití pro navržený účel. 

Zastupitelstvo obce Heřmanice dne 15.12.2021 usnesením č. 62/21 schválilo vypuštění zastavitelných ploch 
z platného Územního plánu Heřmanice, jako náhradu za vymezení nových zastavitelných ploch. 

Z veřejného projednání vzešly požadavky na úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice, které byly 
takového rozsahu, že vyžadovaly opakované veřejné projednání.  

Následně pořizovatel zpracoval pokyny na úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pro opakované 
veřejné projednání, a tyto zaslal projektantovi Změny č. 2 ÚP Heřmanice. 

Pořizovatel podal dne 27.01.2022 žádost na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a 
stavebního řádu, jako nadřízený orgán, o stanovisko krajského úřadu dle § 55b odst. 4 stavebního zákona k návrhu Změny č. 
2 Územního plánu Heřmanice po veřejném projednání zkráceným postupem a předložení upraveného návrhu Změny č. 2 
Územního plánu Heřmanice na základě výzvy ke zjednání nápravy s žádostí o vydání potvrzení o zjednání nápravy. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán, vydal dne 
16.02.2022 pod č. j. KULK 10344/2022/OÚP Potvrzení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování, 
o odstranění nedostatků dle § 171 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, k Návrhu Změny č. 2 
Územního plánu Heřmanice. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán, vydal dne 
16.02.2022 pod č. j. KULK 7321/2022/OÚP Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje dle § 55b odst. 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice. 

Na základě žádosti pořizovatele vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
stanovisko č. j. KULK 25015/2022 ze dne 30.03.2022 dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
k podstatné úpravě návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice po veřejném projednání – se závěrem, že upravený 
návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro opakované veřejné projednání nemůže mít samostatně ani ve spojení 
s jinými záměry významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

Na základě žádosti pořizovatele vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
stanovisko č. j. KULK 25015/2022 ze dne 30.03.2022 dle § 22 odst. b) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí k podstatné úpravě návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice po veřejném projednání (dokumentace návrhu 
Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro opakované veřejné projednání) – se závěrem, že neuplatňuje požadavek na 
zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Na základě zpracované a projektantem předané upravené a posouzené dokumentace návrhu Změny č. 2 
Územního plánu Heřmanice pro opakované veřejné projednání oznámil pořizovatel formou veřejné vyhlášky č. j. 14/2020 ze 
dne 17.02.2022  zahájení řízení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice a zároveň oznámil konání opakovaného 
veřejného projednání o upraveném návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice na den 30.03.2022 od 16:00 hodin a 
totéž doručil oznámením č. j. 15/2020 ze dne 17.02.2022 dotčeným orgánům, obci pro kterou je změna územního plánu 
pořizována, sousedním obcím a oprávněným investorům. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce a elektronické 
úřední desce Obce Heřmanice v termínu od 17.02.2022 do 07.04.2022 včetně. 

Během stanoveného termínu pro uplatnění stanovisek, námitek a připomínek k veřejnému projednání návrhu 
Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pořizovatel obdržel pouze stanoviska dotčených orgánů a žádnou připomínko ani 
námitku. 

Pořizovatel po vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k opakovanému veřejnému projednání zjistil, že některá 
obsahují požadavky na dohodnutí znění některých částí návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice, případně obsahovaly takové 
požadavky na úpravu dokumentace návrhu územního plánu, které pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
vyhodnotili tak, že je nezbytné se je pokusit, s ohledem na rozvoj obce, s příslušným dotčeným orgánem dohodnout. 
Pořizovatel proto na základě těchto stanovisek dotčených orgánů vedl dohodovací řízení s: 
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 Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, jako dotčeným orgánem 
ochrany zemědělského půdního fondu na základě jejich stanoviska k opakovanému veřejnému projednání 
návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice č. j. KULK 13259/2019-OÚP ze dne 04.04.2022. 

Výsledkem výše uvedeného dohodovacího řízení bylo uzavření dohody s příslušným dotčeným orgánem. 

Z opakovaného veřejného projednání vzešly požadavky na úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního 
plánu Heřmanice před vydáním zastupitelstvem obce. Pořizovatel však dospěl k závěru, že úpravy nejsou takového 
charakteru, aby vyvolaly další opakované veřejné projednání. 

Následně pořizovatel zpracoval pokyny na úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice 
pro vydání v zastupitelstvu obce, a tyto zaslal projektantovi změny územního plánu. 

Pořizovatel po obdržení dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro vydání v zastupitelstvu 
obce ověřil a přezkoumal skutečnosti podle § 53 odst. 4 stavebního zákona a dospěl k závěru, že návrh Změny č. 2 
Územního plánu Heřmanice není v rozporu se stavebním zákonem a požadavky dle § 53 odst. 4 stavebního zákona, a proto 
předložil návrh Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice Zastupitelstvu obce Heřmanice k vydání.  

Vzhledem k tomu, že k veřejnému projednání ani opakovanému veřejnému projednání návrhu Změny č. 2 
Územního plánu Heřmanice nebyly uplatněny připomínky ani námitky nebylo potřeba tyto vyhodnocovat. 

Zastupitelstvo obce Heřmanice po ověření, že Změna č. 2 Územního plánu Heřmanice není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje České republiky v aktuálním znění, s územním rozvojovým plánem, se Zásadami územního rozvoje 
Libereckého kraje ve znění aktualizace č. 1, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Libereckého 
kraje a dále, že nebyly řešeny žádné rozpory, schválilo vydání Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice. 

 

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 územního plánu s politikou územního rozvoje 

Změna č. 2 Územního plánu Heřmanice (dále též jen „Změna č. 2“) 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. 2 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. Území řešeného Změnou č. 2 se 
týkají zejména následující body republikových priorit (ve všech níže uvedených bodech reaguje Změna č. 2 pouze na priority 
týkající se řešeného území, citace z PÚR ČR je vyznačena kurzívou): 

(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 
Heřmanice. Tyto koncepce nejsou Změnou č. 2 měněny; jednotlivé dílčí úpravy jsou Změnou č. 2 vymezeny v souladu s 
těmito koncepcemi, čímž je zajištěna ochrana hodnot jakožto jeden ze základních předpokladů zajištění trvale 
udržitelného rozvoje. 

Změna č. 2 aktualizuje vymezení zastavěného území s ohledem na skutečný stav využití území a s ohledem na postupné 
naplňování (využití) zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Heřmanice. Změna č. 2 vymezuje nové 
zastavitelné plochy výhradně ve vazbě na aktualizované zastavěné území, existující veřejnou (zejména dopravní) 
infrastrukturu a především na půdách nižších tříd ochrany. Nové zastavitelné plochy jsou kompenzovány redukcí již 
vymezených, ale dosud nevyužitých zastavitelných ploch v platném ÚP.  

(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. 
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Změna č. 2 vymezuje nové zastavitelné plochy výhradně ve vazbě na aktualizované zastavěné území, existující veřejnou 
(zejména dopravní) infrastrukturu a především na půdách nižších tříd ochrany. Rozvoj zemědělského hospodaření a 
obecně primárního sektoru ekonomiky je podpořen vymezením nových zastavitelných ploch pro výrobu v závislosti na 
aktuálních požadavcích na změny v území.  

(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. 2 byly zohledněny požadavky ze strany občanů i ze strany obce (zakotvené v rozhodnutí 
zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu), které byly v souladu s koncepcí rozvoje území a s 
urbanistickou koncepcí stanovenou Územním plánem Heřmanice.  

(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. 2 respektuje tuto prioritu zejména zohledněním předpokladů a koncepce rozvoje území obce stanovené v ÚP 
Heřmanice, a na základě dosavadního vývoje demografického a ekonomického, a stanovuje podmínky pro příznivý rozvoj 
všech složek území směřující k naplňování principů udržitelného rozvoje území. Řešení Změny č. 2 bylo v rámci zpracování 
objektivně posuzováno z nejrůznějších hledisek týkajících se dané problematiky (zejména urbanistického uspořádání sídel, 
plošného a prostorového uspořádání území, ochrany nezastavěného území apod.). 

(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. 

Rozvoj zemědělského hospodaření a obecně primárního sektoru ekonomiky je podpořen vymezením nových 
zastavitelných ploch pro výrobu v závislosti na aktuálních požadavcích na změny v území. Vymezeny jsou plochy pro 
rozvoj stávajícího výrobního areálu a dále plocha pro rozvoj zemědělské výroby v lokalitě Vysoký.  

(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. 

Změna č. 2 vymezuje nové zastavitelné plochy výhradně ve vazbě na aktualizované zastavěné území, existující veřejnou 
(zejména dopravní) infrastrukturu a především na půdách nižších tříd ochrany. Nové zastavitelné plochy jsou 
kompenzovány redukcí již vymezených, ale dosud nevyužitých zastavitelných ploch v platném ÚP. Realizací zástavby v 
zastavitelných plochách vymezených ve Změně č. 2 nedojde ke srůstání jednotlivých sídel či k narušení migrační 
prostupnosti krajiny.  

(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. 

Změnou č. 2 jsou vytvořeny podmínky pro zvýšení ochrany území před povodněmi a zlepšení retenční schopnosti krajiny. 
Dle Studie ochrany před povodněmi mikroregionu Frýdlantsko vycházející z Podkladové analýzy pro následnou realizaci 
protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko 
(Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015) jsou vymezeny plochy protipovodňové ochrany, a dále plochy pro zvýšení 
retence v krajině v souladu se schválenými Komplexními pozemkovými úpravami Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov 
(Geodetické sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013).  

(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. 

Změna č. 2 vymezuje koridor pro napojení vodovodu, resp. pro propojení rozváděcí sítě Heřmanice a Dětřichov dle 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Frýdlant - opatření na stávajících rozváděcích sítích (Sweco 
Hydroprojekt a.s., 2018) - tím jsou zajištěny podmínky pro zlepšení dodávky vody a zvýšení kvality bydlení v obci.  

Specifické oblasti 

Dle PÚR ČR je řešené území zahrnuto do specifické oblasti SOB7 Krkonoše – Jizerské hory 
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(75)  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. 2 vytváří podmínky pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury obce, dále specifikuje protipovodňová 
opatření na území obce, a tím zajišťuje zvyšování kvality infrastruktury a osídlení obecně. Obec není nadměrně zatížena 
cestovním ruchem a rekreací. Pro rozvoj měkkých forem rekreace jsou navrženy úseky nových cest v krajině, pro rozvoj 
zařízení cestovního ruchu je vymezena plocha občanského vybavení v lokalitě Na Vysokém.  

Dle Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1 území obce Heřmanice není zařazeno do 
specifické oblasti SOB7; dle zpřesnění v měřítku ZÚR je obec Heřmanice zařazena do specifické oblasti nadmístního 
významu SOB4 – vyhodnocení souladu je provedeno v následující kapitole.  

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 Heřmanice zajišťuje základní podmínky pro zlepšení vodního režimu a zvýšení retenční 
schopnosti krajiny – vymezena je protipovodňová hrázka, Změnou č. 2 jsou dále vymezeny plochy protipovodňové 
ochrany dle Studie protipovodňové ochrany Mikroregionu Frýdlantsko a plochy pro zvýšení retence v krajině pro realizaci 
retenčních nádrží na Heřmanickém potoce. Změna č. 2 tedy přispívá k řešení problémů vyplývajících ze zařazení obce do 
specifické oblasti SOB9.  
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2. 2 Vyhodnocení souladu změny územního plánu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem 

Části řešeného území dotčené Změnou č. 2 jsou zahrnuty v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje ve znění 
Aktualizace č. 1 (dále též jen „ZÚR LK“). Soulad řešení Změny č. 2 ÚP Heřmanice se ZÚR LK je vyhodnocen následovně:  

(citace ze ZÚR LK je vyznačena kurzívou a redukována pouze na požadavky týkající se řešeného území)  

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, 

- 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. 

Změna č. 2 respektuje všechny přírodní hodnoty území a zachovává koncepci ochrany a rozvoje přírodních hodnot 
definovanou v ÚP Heřmanice. Řešením Změny č. 2 není dotčen ÚSES ani jiné přírodní hodnoty v území.  

Vymezení koridorů pro zvýšení retence v krajině vychází ze schválených Komplexních pozemkových úprav Heřmanice u 
Frýdlantu, Kristiánov (Geodetické sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013), v rámci nichž je řešení koordinováno 
s vymezením ÚSES.  

Při zpracování Změny č. 2 byly zohledněny požadavky ze strany občanů i ze strany obce (zakotvené v rozhodnutí 
zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu), které byly v souladu s koncepcí rozvoje území a s 
urbanistickou koncepcí stanovenou Územním plánem Heřmanice, tímto způsobem byl uplatněn komplexní přístup při 
navrhování dílčích úprav ÚP Heřmanice v rámci Změny č. 2.  

Rozvoj primárního sektoru je reprezentován rozšířením ploch pro zemědělskou výrobu.  

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. 
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V řešení Změny č. 2 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 a se souběžnou revizí a případnou redukcí již vymezených 
zastavitelných ploch v platném ÚP z hlediska jejich dosavadního využití.  

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. 2 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 bydlení jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování kvality 
bytového fondu v závislosti na požadavcích vlastníků pozemků, obyvatel území a samosprávy. 

Při zpracování Změny č. 2 byly zohledněny požadavky ze strany občanů i ze strany obce (zakotvené ve schváleném obsahu 
Změny č. 2), které byly v souladu s koncepcí rozvoje území a s urbanistickou koncepcí stanovenou Územním plánem, 
tímto způsobem byl uplatněn komplexní přístup při navrhování dílčích úprav ÚP v rámci Změny č. 2.  

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. 2 jsou řešeny dílčí požadavky charakteru místního významu. Změnou č. 2 je posilován hospodářský pilíř obce -  
dle aktuálních požadavků je dílčím způsobem korigován nebo upraven rozsah ploch výroby - vymezeny jsou plochy pro 
rozvoj zemědělské výroby. 

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 
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Změna č. 2 respektuje koncepci rozvoje území stanovenou v platném ÚP. V rámci této koncepce jsou vytvořeny podmínky 
pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn zejména možnostmi využití ploch bydlení pro drobnou výrobu a 
služby, 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 bydlení - živnosti, obchod, služby apod. Tyto typy ploch jsou v rámci řešení Změny č. 2 rozvíjeny 
v rámci nových zastavitelných ploch, v měřítku a rozsahu odpovídajícím charakteru obce.  

Změnou č. 2 jsou dále posíleny možnosti rozvoje rekreace a cestovního ruchu rozšířením zastavitelných ploch bydlení, 
v rámci nichž je do určité míry umožněn i rozvoj rekreace, ubytovacích kapacit a souvisejících služeb. Pro rozvoj rekreace 
je vymezena zastavitelná plocha na Vysokém pro umístění rozhledny a výstavního prostoru.  

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. 2 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. Rozsah nových zastavitelných ploch je adekvátně 
kompenzován redukcí již vymezených zastavitelných ploch v platném ÚP.  

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 
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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), 

- 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 Heřmanice. Tyto koncepce nejsou Změnou č. 2 měněny; jednotlivé dílčí úpravy 
jsou Změnou č. 2 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. 2 respektuje všechny 
přírodní hodnoty území a zachovává koncepci ochrany a rozvoje přírodních hodnot definovanou v ÚP. Řešením Změny č. 2 
není dotčen ÚSES ani jiné přírodní hodnoty v území. 

V rámci Změny č. 2 byly v souladu se schválenými Komplexními pozemkovými úpravami Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov 
(Geodetické sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013) prověřeny návrhy organizace půdního fondu, cestní sítě a krajinné 
zeleně případně další opatření, a doplněny dílčí úseky účelových komunikací ve volné krajině, plochy pro zvýšení retence v 
krajině. 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. 

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. 2 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. 2 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 Heřmanice není poznamenáno intenzivním hospodářským a sociálním rozvojem nadmístního významu, 
problematika ochrany souvislých ploch volné krajiny tedy není v rámci Změny č. 2 řešena.  
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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, 

- 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. 2 jsou posíleny možnosti rozvoje rekreace a cestovního ruchu rozšířením zastavitelných ploch bydlení, v rámci 
nichž je do určité míry umožněn i rozvoj rekreace, ubytovacích kapacit a souvisejících služeb. Pro rozvoj rekreace je 
vymezena zastavitelná plocha na Vysokém pro umístění rozhledny a výstavního prostoru.  

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. 2 je upraveno vymezení místní komunikace, jinak řešení dopravní a technické infrastruktury není předmětem 
Změny č. 2.  

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, 
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- 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. 2 není rozvoj nebo úpravy v oblasti dopravní infrastruktury vyjma úpravy ve vymezení místní 
komunikace. Priorita není pro řešení Změny č. 2 relevantní.  

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. 

Změnou č. 2 jsou vytvořeny podmínky pro zvýšení ochrany území před povodněmi a zlepšení retenční schopnosti krajiny. 
Dle Studie ochrany před povodněmi mikroregionu Frýdlantsko vycházející z Podkladové analýzy pro následnou realizaci 
protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko 
(Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015) jsou vymezeny plochy protipovodňové ochrany, a dále plochy pro zvýšení 
retence v krajině v souladu se schválenými Komplexními pozemkovými úpravami Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov 
(Geodetické sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013).  

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. 
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Změnou č. 2 jsou vytvořeny podmínky pro zvýšení ochrany území před povodněmi a zlepšení retenční schopnosti krajiny. 
Dle Studie ochrany před povodněmi mikroregionu Frýdlantsko vycházející z Podkladové analýzy pro následnou realizaci 
protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko 
(Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015) jsou vymezeny plochy protipovodňové ochrany, a dále plochy pro zvýšení 
retence v krajině v souladu se schválenými Komplexními pozemkovými úpravami Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov 
(Geodetické sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013).  

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: 

- 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) 

Předmětem řešení Změny č. 2 není rozvoj nebo úpravy v oblasti dopravní infrastruktury vyjma úpravy ve vymezení místní 
komunikace. Priorita není pro řešení Změny č. 2 relevantní.  

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 dlouhodobě vykazuje deficity zejména v oblasti hospodářského pilíře udržitelného rozvoje. Změnou č. 2 resp. 
vymezením nových zastavitelných ploch 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.  
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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.  

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. 2 není problematika řešena s ohledem na požadavky schváleného obsahu změny.   

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 ÚP Heřmanice a řešením Změny č. 2 není dotčena. Dílčí změny jsou 
v souladu s urbanistickou koncepcí platného ÚP 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, ani jím neprochází rozvojová osa dle ZÚR LK.  

C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR ČR (2008) 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).  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území 

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), 
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- 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. 2 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 pro bydlení jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování kvality 
bytového fondu v závislosti na požadavcích vlastníků pozemků, obyvatel území a samosprávy. 

Řešení Změny č. 2 reaguje na kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území, zejména na vysokou míru 
nezaměstnanosti a potřebnost rozvoje veřejné infrastruktury. Změnou č. 2 jsou vymezeny plochy výroby pro rozšíření 
stávajícího areálu v Heřmanicích a dále plochy zemědělské výroby pro rozvoj v lokalitě Vysoký. V rámci veřejné 
infrastruktury je navrženo propojení vodovodů v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 
s cílem zlepšit zásobování obce Heřmanice pitnou vodou.  

d) 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. 2 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. 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. 2 nejsou dotčeny přírodní nebo krajinné hodnoty území a je zachován venkovský charakter osídlení, 
zastavitelné plochy jsou vymezeny v malém rozsahu a vždy v návaznosti na stávající zástavbu a urbanistickou strukturu.  

Nové zastavitelné plochy pro bydlení jsou kompenzovány redukcí již vymezených zastavitelných ploch dle platného ÚP. 
Prověřeny byly všechny zastavitelné plochy z hlediska zájmu o využití a případně zahájené úkony směřující ke stavebnímu 
využití ploch. Tím došlo ke koordinaci vymezení ploch ve vztahu k aktuálnímu zájmu o jejich reálné využití.  

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, 

- 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). 
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Změnou č. 2 jsou posíleny možnosti rozvoje rekreace a cestovního ruchu rozšířením zastavitelných ploch bydlení, v rámci 
nichž je do určité míry umožněn i rozvoj rekreace, ubytovacích kapacit a souvisejících služeb. Pro rozvoj rekreace je 
vymezena zastavitelná plocha na Vysokém pro umístění rozhledny a výstavního prostoru.  

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). 
Rozvoj místních ekonomických aktivit nad rámec tradičních odvětví výroby v obci (lehká, řemeslná, zemědělská výroba) je 
umožněn v plochách bydlení - živnosti, obchod, služby apod. Tyto typy ploch jsou v rámci řešení Změny č. 2 rozvíjeny 
v rámci nových zastavitelných ploch, v měřítku a rozsahu odpovídajícím charakteru obce.  

V řešení Změny č. 2 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 a se souběžnou revizí a případnou redukcí již vymezených 
zastavitelných ploch v platném ÚP z hlediska jejich dosavadního využití.  

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. 2 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. 2.  

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 

Změnou č. 2 jsou vytvořeny podmínky pro zvýšení ochrany území před povodněmi. Dle Studie ochrany před povodněmi 
mikroregionu Frýdlantsko vycházející z Podkladové analýzy pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně 
přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015) 
jsou vymezeny plochy protipovodňové ochrany. 

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. 2.  

D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR (2008) a vymezení ploch a koridorů nadmístního 
významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv 

Řešené území není dotčeno plochami nebo koridory dle nadřazené ÚPD.  

D.2 Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury 

 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA ÚZEMÍ 

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 



Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice                                            textová část 

/ b.16 /               ŽALUDA, projektová kancelář 

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. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

a)  Upřednostňovat opatření na ochranu před povodněmi, která budou přírodě blízká, s minimálním vlivem na přírodní 
prostředí a dobrý hydromorfologický stav vodotečí. Respektovat přírodní hodnoty území, opatření na ochranu před 
povodněmi technického charakteru pokud možno neumísťovat v přírodě blízkých částech zvláště chráněných území 
a evropsky významných lokalit a v dalších relativně nedotčených říčních a potočních údolích s přírodně anebo 
krajinářsky a esteticky cennými partiemi. Zachovat celistvost vodních ekosystémů, vyloučit zásahy měnící charakter 
úseků s dochovaným přírodním korytem. 

b)  Konkrétní opatření posuzovat z hlediska efektu (účelnosti) a nákladů vůči možným škodám, ohrožení osob a 
majetku, prokázat veřejný zájem při významnějším ovlivnění přírodního prostředí navrženými opatřeními na 
ochranu území před povodněmi. 

c)  Při územně plánovací činnosti zohlednit oblasti s významným povodňovým rizikem a zastavěná území nechráněná 
nebo nedostatečně chráněná před povodněmi mimo tyto oblasti, využívat výstupů z map povodňového ohrožení a 
povodňového rizika a dalších podkladů pro stanovení využití území. 

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. 

Změnou č. 2 jsou vytvořeny podmínky pro zvýšení ochrany území před povodněmi. Dle Studie ochrany před povodněmi 
mikroregionu Frýdlantsko vycházející z Podkladové analýzy pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně 
přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015) 
jsou vymezeny plochy protipovodňové ochrany.  

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.  
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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. 2 nejsou měněny podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území stanovené v ÚP Heřmanice. Nové zastavitelné 
plochy jsou vymezeny v souladu s urbanistickou koncepcí. 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.1 Zásady koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot 

Z44 Zabezpečovat ochranu přírodních hodnot v oblasti zemědělského hospodaření, lesního hospodářství a myslivosti.  

Vymezení: 

Zemědělská, lesní a lesozemědělská krajina.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Méně hodnotné či dlouhodobě nevyužívané zemědělské pozemky přednostně navrhovat i jako prostor pro nápravu 
stavu či pro jiné způsoby využití.  

b) Vytvářet územní předpoklady pro programovou obnovu živočišné výroby, územně bez ohledu na administrativní 
hranice obcí.  

Změnou č. 2 jsou vymezeny plochy pro rozvoj stávajícího výrobního areálu a dále plocha pro rozvoj zemědělské výroby 
v lokalitě Vysoký, čímž je podpořen primární sektor ekonomiky v závislosti na aktuálních požadavcích na změny v území. 

Z45 Zabezpečovat zachování krajinných hodnot a krajinného rázu diferencovaně dle jednotek krajinného členění.   

Vymezení: 

Krajinné celky a krajiny, pro které se stanovují cílové kvality.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Ekonomické aktivity a jejich doprovodné zázemí s vysokými nároky na urbanizační zátěž území umisťovat 
přednostně ve stanovených rozvojových oblastech a v kontextu rozvojových os ve smyslu odlehčení ostatních částí 
území s vyššími přírodními a krajinářskými hodnotami, zejména specifických oblastí.  

b) Vytvářet územní podmínky pro zachování, obnovu a optimální užívání historických a kulturních fenoménů v území, 
zachovat krajinný ráz a odstraňovat prvky, které jej poškozují.  

c) Rozšiřovat prostupnost krajiny zejména sítí tzv. zvykových cest spolu s návrhy doprovodné zeleně.   

Změnou č. 2 je respektována urbanistická koncepce území i pozice obce v sídelní struktuře dle ZÚR LK. V rámci Změny č. 2 
jsou v souladu se schválenými Komplexními pozemkovými úpravami Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov (Geodetické 
sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013) doplněny dílčí úseky účelových komunikací ve volné krajině, čímž je stabilizována 
cestní síť v území (existující i navrhované účelové komunikace).  

E.3 Zásady koncepce ochrany civilizačních hodnot 

Rozvoj struktury osídlení 

Z52 Upevňovat strukturu osídlení jako hierarchický systém s jednoznačným přiřazením každé obce k jednomu centru 
osídlení, jehož spádový obvod je dále jednoznačně přiřazen k centru osídlení vyššímu.  

Vymezení: 

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

Úkoly pro územní plánování:  

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 centra osídlení a jejich spádové obvody (pět kategorií) a ostatní (nestřediskové) obce:  
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- ostatní obce (nestřediskové) - neplnící funkce center 

Struktura osídlení je rozvíjena v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚP Heřmanice, v návaznosti na stávající 
zástavbu sídel a v souladu s jejich historicky vzniklou strukturou. Vymezením zastavitelných ploch ve Změně č. 2 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 soudržnosti v diferencovaných podmínkách 
městského a venkovského prostoru.  

Venkovský prostor – charakter sídelní struktury převážně venkovský.   

Vymezení: 

Ostatní území LK s venkovským osídlením.  

Úkoly pro územní plánování:  

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, 

 - 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. 

d) Zajistit územní podmínky pro efektivní dopravní spojení mezi venkovským prostorem a městskými centry osídlení. 

e) Vylučovat vznik nových sídelních útvarů ve volné krajině.  

V řešení Změny č. 2 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. 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. 2 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 (propojení 
vodovodních řadů Heřmanice - Dětřichov).  

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:  

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 před expanzí do volné krajiny a optimalizovat rozsah 
zastavitelných ploch v souladu se skutečnými potřebami. 

 Návrh kapacit a intenzity zástavby odvozovat pro: 

 - plochy pro bydlení (vč. přiměřené urbanistické rezervy pro nepředvídatelné změny v území) na základě 
demografických prognóz, významu obce v hierarchii osídlení LK, rozvojového potenciálu a charakteru obce 
(město/venkov) ve specifických místních podmínkách, 

 - plochy pro výrobu a veřejnou infrastrukturu na základě kapacity lidských zdrojů a spádového postavení obce. 
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Řešení Změny č. 2 je v souladu se stanovenou urbanistickou koncepcí dle ÚP Heřmanice a respektuje pozici sídla 
definovanou v ZÚR LK. Vymezením zastavitelných ploch je dílčím způsobem rozvíjena urbanizace území směřující k využití 
okrajových částí osídlení a proluk v zastavěném území. Rozsah nových zastavitelných ploch je adekvátně kompenzován 
redukcí dosud nevyužitých zastavitelných ploch dle platného ÚP.  

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

Z64a Územní rozvoj realizovat v souladu s cílovými kvalitami krajin. 

Vymezení: 

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

Úkoly pro územní plánování (společně pro všechny KC a krajiny):  

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 Heřmanice. 
Vymezením zastavitelných ploch v rámci Změny č. 2 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 
technickou infrastrukturu. 

KC 01 - FRÝDLANTSKO 

KRAJINA 01-5 Frýdlantsko - Hejnicko 

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. 

OKR 3 - JIZERSKÉ HORY 

KRAJINA 03-9 Albrechtické sedlo 

Cílová kvalita krajiny: 

Mírné terénní sedlo s mozaikou středně velkých komplexů i drobných lesů v okolních většinou travnatých pozemcích. Na 
Lysém vrchu stabilizovaný areál vysokých větrných elektráren. Rozptýlená venkovská zástavba malých sídel. Stabilizovaný 
půdní fond. 

Krajina stabilizovaná - cílem je zachování současného charakteru krajiny, zejména charakteru zástavby i způsobů využívání 
půdního fondu. 

Územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny:  

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

 - zástavbu výrazně nezahušťovat a do volné krajiny ji rozšiřovat omezeně, 
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 - chránit a obnovovat aleje podél silnic a místních komunikací, 

 - další rozvoj vysokých větrných elektráren na pohledově významných místech podmínit pořízením územní studie, 
která prověří jejich vliv na okolní krajinnou scénu. 

b)  Před realizací záměru stavby silnice I/13 vyhodnotit a minimalizovat její vlivy na krajinný ráz území Nové Vsi, 
Mníšku, Frýdlantu a Dětřichova. 

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 Změny č. 2 jsou v souladu se schválenými Komplexními pozemkovými úpravami Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov 
(Geodetické sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013) doplněny dílčí úseky účelových komunikací ve volné krajině, čímž je 
posilován potenciál rekreačního využití; konkrétní plochy pro rekreační nebo sportovní aktivity nejsou Změnou č. 2 
vymezeny.  

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

Území obce Heřmanice není dotčeno vymezením VPS, VPO nebo ploch pro asanaci.  

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

Z71 Zohlednit požadavky nadmístního významu vymezené v ZÚR LK na koordinaci územně plánovací činnosti v ÚPD 
dotčených obcí.  

Vymezení: 

Obce Libereckého kraje.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Při zpřesňování územního vymezení navržených ploch a koridorů ZÚR LK v ÚPD dotčených obcí respektovat úkoly 
pro územní plánování dle příslušnosti k jednotlivým kapitolám ZÚR LK.  

 Všechny prvky zpřesňované v územních plánech označovat shodně dle kódů ZÚR LK. 

b) Koordinaci ploch a koridorů VPS a VPO vymezených ZÚR LK (výkres č. 4: Výkres VPS, VPO a asanací a kapitola G 
textové části) v ÚPD dotčených obcí zajistit v rozsahu uvedených ORP a obcí dle následující tabulky:  

ORP dotčená obec 

plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření (kód 

doprava 
technická 

infrastruktura 
protipovodňová 

ochrana 
ÚSES 

Frýdlant Heřmanice     

Pro obec Heřmanice nejsou stanoveny žádné požadavky.  

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

Řešené území obce Heřmanice není dotčeno vymezením ploch s podmínkou prověření změn územní studií.   

 

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., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Pro Změnu č. 2 
vyplývají zejména následující cíle a úkoly územního plánování: 
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3. 1 Vyhodnocení souladu změny územního plánu 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. 2 vytváří předpoklady pro výstavbu respektováním zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby 
vymezených Územním plánem Heřmanice a jejich doplněním dle aktuálních požadavků na změny v území.  

Udržitelný rozvoj území je posilován zejména vytvořením podmínek pro zvýšení ochrany území před povodněmi a 
zlepšení retenční schopnosti krajiny. Dle Studie ochrany před povodněmi mikroregionu Frýdlantsko vycházející z 
Podkladové analýzy pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových 
opatření v mikroregionu Frýdlantsko (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015), a dále zapracováním navržených 
opatření (zejména pro zvyšování retenční schopnosti krajiny) v souladu se schválenými Komplexními pozemkovými 
úpravami Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov (Geodetické sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013).  

(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. 2 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 prověření požadavků vyplývajících z rozhodnutí zastupitelstva obce Heřmanice o 
pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu a zajištění souladu mezi požadovanými změnami a veřejnými zájmy. 
Vyhodnocení splnění požadavků dle rozhodnutí a dle obsahu Změny č. 2 územního plánu Heřmanice je uvedeno 
v samostatné kapitole textové části Odůvodnění. 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. 2 (projektanta, pořizovatele, samosprávy, dotčených orgánů, veřejnosti, atd.). 
S ohledem na vysoký požadovaný rozsah zastavitelnosti nebyly některé z požadavků akceptovány, zatímco jiné byly 
kompenzovány zrušením zastavitelných ploch již vymezených v platném ÚP.  

(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. 2. Vyhodnocení souladu bude doplněno 
na základě projednání Návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice, v kapitole 5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů.  

(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 
Heřmanice. Tyto koncepce nejsou Změnou č. 2 měněny; jednotlivé dílčí úpravy jsou Změnou č. 2 vymezeny v souladu 
s těmito koncepcemi, čímž je zajištěna ochrana hodnot jakožto jeden ze základních předpokladů zajištění trvale 
udržitelného rozvoje.  

Změna č. 2 aktualizuje vymezení zastavěného území s ohledem na skutečný stav využití území a s ohledem na postupné 
naplňování (využití) zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Heřmanice. 

Změna č. 2 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. 2 ÚP Heřmanice, jejíž řešení je omezeno na doplnění záměrů dle aktuálních oborových 
podkladů a doplnění zastavitelných ploch ve vazbě na aktuální požadavky. 
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3. 2 Vyhodnocení souladu změny územního plánu 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. 2 byly podrobně analyzovány veškeré dostupné podklady (ÚAP ORP Frýdlant, ÚAP 
Libereckého kraje, nadřazená územně plánovací dokumentace, data poskytnutá dotčenými orgány na jednotlivých úsecích 
veřejné správy) a informace o území. Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území jsou definovány v ÚP Heřmanice a 
nejsou řešením Změny č. 2 dotčeny. 

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

Změna č. 2 navazuje na koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce stanovené platným Územním plánem 
Heřmanice. S ohledem na hodnoty v území (především přírodní, kulturní a civilizační) a s ohledem na podmínky území 
(vyplývající z limitů využití území) specifikované v rámci rozboru udržitelného rozvoje území respektuje Změna č. 2 
stávající uspořádání a zachování identity a rovnoměrného rozvoje sídel. 

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. 2 je pořizována z důvodu potřebnosti zapracování oborových podkladů do řešení ÚP - jedná se zejména o 
schválené Komplexní pozemkové úpravy Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov (Geodetické sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 
2013), Studie ochrany před povodněmi mikroregionu Frýdlantsko vycházející z Podkladové analýzy pro následnou realizaci 
protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko 
(Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015) a aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, a 
dále o novou katastrální mapu.  

Dalším z důvodů pořízení Změny č. 2 je definování nových záměrů vlastníků pozemků na provedení změn v území (lokální 
rozvoj převážně obytné nebo výrobní funkce v několika lokalitách). Změna č. 2 prověřila a posoudila potřebu těchto změn 
v území a s ohledem na hospodárné využívání území a s ohledem na vliv na veřejnou infrastrukturu vymezuje nové 
zastavitelné plochy. Veškeré návrhové plochy jsou Změnou č. 2 prověřovány ze všech výše uvedených hledisek; byla 
prověřena a posouzena potřeba změn v území, veřejný zájem na provedení změn, přínosy, problémy a rizika zejména 
s ohledem na význam obce v rámci sídelní struktury a s ohledem na předpokládané vlivy na veřejnou infrastrukturu.  

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

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. 2 respektuje plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území vyplývající z Územního plánu 
Heřmanice. Tyto podmínky 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) 

ÚP Heřmanice nezahrnuje stanovení pořadí změn v území. S ohledem na charakter měněných částí Územního plánu 
Heřmanice nebylo Změnou č. 2 navrženo pořadí změn v území (etapizace).  

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

Změnou č. 2 jsou vytvořeny podmínky pro zvýšení ochrany území před povodněmi a zlepšení retenční schopnosti krajiny. 
Dle Studie ochrany před povodněmi mikroregionu Frýdlantsko vycházející z Podkladové analýzy pro následnou realizaci 
protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko 
(Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015) jsou vymezeny plochy protipovodňové ochrany, a dále plochy pro zvýšení 
retence v krajině v souladu se schválenými Komplexními pozemkovými úpravami Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov 
(Geodetické sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013).  

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

Vymezeny jsou plochy pro rozvoj stávajícího výrobního areálu a dále plocha pro rozvoj zemědělské výroby v lokalitě 
Vysoký, čímž je podpořen primární sektor ekonomiky v závislosti na aktuálních požadavcích na změny v území. 

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

Změna č. 2 respektuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury stanovené Územním plánem Heřmanice aktualizací 
hranice zastavěného území a vymezením zastavitelných ploch včetně stanovení odpovídajících podmínek pro jejich 
využití. 
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j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny 
v území 

Změna č. 2 vymezuje zastavitelné plochy výhradně ve vazbě na zastavěné území a stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, čímž zajišťuje hospodárné využívání veřejné infrastruktury.  

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

Podmínky pro zajištění civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany jsou zakotveny v příslušných koncepcích 
stanovených Územním plánem Heřmanice, které nejsou Změnou č. 2 měněny. 

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

Změna č. 2 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. 2 nevymezuje zastavitelné plochy umožňující umístění záměrů vyvolávajících negativní vlivy na území. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

Plochy pro využívání přírodních zdrojů ve smyslu nerostných surovin nejsou Změnou č. 2 vymezeny. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče 

Při zpracování Změny č. 2 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 výzkumné 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. 

Změna č. 2 není posuzována z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území, důvody a stanoviska věcně i místně příslušných 
orgánů jsou uvedeny v kapitole 6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 

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., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, které se týkají 
obsahu změny územního plánu. 

Zpracovává projektant v rozsahu požadavků na obsah změny územního plánu. 

Změna č. 2 ÚP Heřmanice 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. 2 
ÚP Heřmanice) a na průběhu jejího pořizování.  
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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. 2 s požadavky zvláštních právních předpisů je provedeno v jednotlivých 
podkapitolách kapitoly „9“ textové části Odůvodnění Změny č. 2. 

5. 2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporu 

Návrh Změny č. 2 ÚP Heřmanice byl v souladu s procesními pravidly stavebního zákona upravujícími zkrácený 
způsob pořízení změny územního plánu projednán s dotčenými orgány, v jejichž kompetenci je hájení veřejných zájmů 
potenciálně dotčených jejím řešením. V rámci tohoto projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice byla v zákonné lhůtě 
uplatněna následující stanoviska dotčených orgánů: 

Stanoviska uplatněná k veřejnému projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice: 

 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, stanovisko č. j. č.j. HSLI-1641-2/KŘ-P-OOB-2019 
ze dne 01.08.2019 

– stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro veřejné 
projednání 

 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, stanovisko č. j. KHSLB 14326/2019 ze dne 
23.08.2019 

– stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro veřejné 
projednání 

 Krajský úřad Libereckého kraje, koordinované stanovisko č. j. KULK 60057/2019 ze dne 15.08.2019 

– stanovisko vyvolalo dohodovací řízení s dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, jehož 
závěrem bylo dohodnutí stanoviska dotčeného orgánu a uzavření dohody ze dne 03.03.2021 

– stanovisko vyvolalo podstatnou úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro 
veřejné projednání, která vyvolala opakování veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu 
Heřmanice 

 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, výzva ke zjednání nápravy č. j. 
KULK 63128/2019 ze dne 28.08.2019 

– Výzva nadřízeného úřadu ke zjednání nápravy. 
– Výzva vyvolala nepodstatnou úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice, kdy 

dokumentace byla upravena dle požadavků z výzvy na zjednání nápravy. 

 Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, koordinované stanovisko č.j. MUF 
2387/2019/OSUZP/3/Oul 

– stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro veřejné 
projednání 

 Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, státní památková péče, stanovisko 
č.j. PDMUFT 18555/2019 ze dne 25.07.2019 
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– stanovisko vyvolalo dohodovací řízení s dotčeným orgánem státní památkové péče, jehož závěrem bylo 
dohodnutí stanoviska dotčeného orgánu a uzavření dohody č. j. 57/2021 ze dne 19.05.2021 

– stanovisko vyvolalo podstatnou úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro 
veřejné projednání, která vyvolala opakování veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu 
Heřmanice 

 Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, 
stanovisko č. j. 80304/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 22.08.2019 

– stanovisko vyvolalo úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro veřejné 
projednání v části odůvodnění a následně úpravu dokumentace úplného znění Územního plánu Heřmanice 
po vydání Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, stanovisko č. j. MPO 50190/2019 ze dne 02.08.2019 

– stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro veřejné 
projednání 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, stanovisko č.j. SBS 22778/2019 ze dne 02.07.2019 

– stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro veřejné 
projednání 

 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, stanovisko č. j. SPU 284536/2019/102/Zi ze 
dne 16.07.2019 

– stanovisko vyvolalo úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro veřejné 
projednání v části odůvodnění a následně úpravu dokumentace úplného znění Územního plánu Heřmanice 
po vydání Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, potvrzení zjednání nápravy č. j. KULK 
10344/2022/OÚP ze dne 16.02.2022: 

– vydání potvrzení o odstranění nedostatků dle § 171 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice, dle výzvy č. j. KULK 63128/2019 ze dne 28.08.2019. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, stanovisko č. j. KULK 7321/2022/OÚP ze 
dne 16.02.2022: 

– stanovisko s potvrzením souladu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje, 
územním rozvojovým plánem a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle ustanovení § 55b 
odst. 4 stavebního zákona. 

Na základě veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice nebyl řešen rozpor ve smyslu 
ustanovení § 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu. 

Pořizovatel Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice stanoviska dotčených orgánů obdržená v zákonem stanoveném 
termínu vyhodnotil, a dospěl k závěru, že stanoviska vyvolala podstatnou úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 
Územního plánu Heřmanice pro veřejné projednání, a z tohoto důvodu je nezbytné opakované veřejné projednání 
návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice. 

Stanoviska uplatněná k opakovanému veřejnému projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice: 

 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Liberec, stanovisko č. j. HSLI-470-3/LB-2022 ze dne 
05.04.2022 

– stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro 
opakované veřejné projednání 

 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, stanovisko č. j. KHSLB 03461/2022 ze dne 
05.04.2022 
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– stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro 
opakované veřejné projednání 

 Krajský úřad Libereckého kraje, koordinované stanovisko č. j. KULK 13259/2022-OÚP ze dne 04.04.2022 

– stanovisko vyvolalo dohodovací řízení s dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, jehož 
závěrem bylo dohodnutí stanoviska dotčeného orgánu a uzavření dohody č. j. 46/2022 ze dne 27.05.2022 

– stanovisko vyvolalo nepodstatnou úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice 
pro opakované veřejné projednání v textové části odůvodnění 

 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovisko č. j. KULK 25015/2022 ze 
dne 30.03.2022: 

– stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny k podstatné úpravě návrhu 
Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice po veřejném projednání – se závěrem, že upravený návrhu Změny 
č. 2 Územního plánu Heřmanice pro opakované veřejné projednání nemůže mít samostatně ani ve 
spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

– stanovisko dle § 22 odst. b) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí k podstatné 
úpravě návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice po veřejném projednání (dokumentace návrhu 
Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro opakované veřejné projednání) – se závěrem, že neuplatňuje 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

– stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro 
opakované veřejné projednání 

 Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, koordinované stanovisko č.j. PDMUFT 
9386/2022/OSUZP ze dne 06.04.2022 

– stanovisko vyvolalo nepodstatnou úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice 
pro opakované veřejné projednání v části odůvodnění a následně úpravu dokumentace úplného znění 
Územního plánu Heřmanice po vydání Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice 

 Ministerstvo obrany, Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, stanovisko č. j. 21721/2022-1322-1 ze dne 04.02.2022 

– stanovisko vyvolalo nepodstatnou úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice 
pro opakované veřejné projednání v části odůvodnění a následně úpravu dokumentace úplného znění 
Územního plánu Heřmanice po vydání Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, stanovisko č. j. MPO 18139/2021 ze dne 13.04.2022 

– stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro 
opakované veřejné projednání 

 Ministerstvo životního prostředí, stanovisko č. j. MZP/2022/540/107ze dne 31.03.2022 

– stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro 
opakované veřejné projednání 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, stanovisko č.j. SBS 07125/2022 ze dne 25.02.2022 

– stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro 
opakované veřejné projednání 

 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, stanovisko č. j. SPU 078757/2022/102/Zi ze 
dne 07.03.2022 

– stanovisko vyvolalo nepodstatnou úpravu dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice 
pro opakované veřejné projednání v části odůvodnění a následně úpravu dokumentace úplného znění 
Územního plánu Heřmanice po vydání Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice 
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Na základě opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice nebyl řešen rozpor ve 
smyslu ustanovení § 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu. 

Pořizovatel Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice stanoviska dotčených orgánů obdržená v zákonem stanoveném 
termínu vyhodnotil, a dospěl k závěru, že stanoviska vyvolala požadavky pouze na nepodstatné úpravy dokumentace 
návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro opakované veřejné projednání. 

U dotčených orgánů, které stanovisko neuplatnily, bylo ze strany pořizovatele prověřeno, zda nemohlo dojít k dotčení 
jimi hájených veřejných zájmů. Pořizovatel konstatuje, že na základě tohoto prověření nebylo shledáno riziko 
negativního dotčení předmětných veřejných zájmů a Změna č. 2 Územního plánu Heřmanice je tedy v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů. 

 

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, písm. 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 (č. j. KULK 
41528/2018, ze dne 14.6.2018) k rozhodnutí zastupitelstva o pořízení Změny č. 2 ÚP Heřmanice resp. k jejímu obsahu, který 
je součástí rozhodnutí, neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Krajský úřad jako příslušný správní orgán dle § 77a odst. 4 a § 78 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), ve svém stanovisku (č. j. č. j. KULK 
41528/2018, ze dne 14.6.2018) vyloučil možný významný vliv na území evropsky významné lokality nebo vyhlášené ptačí 
oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 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, vydal k podstatné úpravě návrhu Změny č. 2 Územního 
plánu Heřmanice po veřejném projednání (dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro opakované 
veřejné projednání) stanovisko č. j. KULK 25015/2022 ze dne 30.03.2022, vydané dle § 22 odst. b) zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí, se závěrem, že neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů 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) 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 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 (č. j. KULK 41528/2018, ze dne 
14.6.2018) k návrhu rozhodnutí zastupitelstva o pořízení Změny č. 2 ÚP Heřmanice resp. k jejímu obsahu, který je součástí 
rozhodnutí, neuplatnil požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí, proto nebylo zpracováno ani vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území.  

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 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, vydal k podstatné úpravě návrhu Změny č. 2 Územního 
plánu Heřmanice po veřejném projednání (dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice pro opakované 
veřejné projednání) stanovisko č. j. KULK 25015/2022 ze dne 30.03.2022, vydané dle § 22 odst. b) zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí, se závěrem, že neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní 
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prostředí, proto nebylo vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice na udržitelný rozvoj území 
zpracováno. 

 

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. c) 

Vzhledem k tomu, že vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice na udržitelný rozvoj území nebylo 
příslušným správním orgánem požadováno, nebylo tedy vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice na 
udržitelný rozvoj území zpracováno a stanovisko nebylo příslušným úřadem vydáno, není tato kapitola zpracována. 

 

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 vycházejí z členění výrokové části ÚP Heřmanice - obsahují 
konkrétní odůvodnění výroků Změny č. 2 ÚP Heřmanice, případně jsou okomentovány ve vztahu ke Změně č. 2.  

9. 1 Odůvodnění vymezení zastavěného území 

Odůvodnění výroku (1.1) 

Změnou č. 2 bylo aktualizováno zastavěné území v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, prověřena byla naplněnost zastavitelných ploch, přičemž některé stavebně využité zastavitelné plochy nebo jejich 
části byly zahrnuty do stabilizovaných ploch a do zastavěného území.  

Aktualizace zastavěného území byla provedena ke dni 27.9.2021na základě požadavku obsaženém v rozhodnutí 
zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu, podrobné vyhodnocení viz kapitola 12 tohoto 
Odůvodnění.  

V rámci prověření naplněnosti zastavitelných ploch a související aktualizace zastavěného území byly do hranice 
zastavěného území nově zahrnuty vždy v souladu s § 58 stavebního zákona následující plochy:  

- v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu část zastavitelné plochy Z9 (plochy bydlení - rodinné domy venkovské) - jedná se o 
oplocené zahrady jako součást rodinných domů čp. 18 a 22 

- v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu část zastavitelné plochy Z10 (plochy bydlení - rodinné domy venkovské) - na 
pozemku je evidována zastavěná plocha a nádvoří dle KN - rodinný dům 

- v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu část zastavitelné plochy Z12 (plochy bydlení - rodinné domy venkovské) - na 
pozemku je realizován rodinný dům zapsaný v KN 

- v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu zastavitelná plocha Z18 (plochy bydlení - rodinné domy venkovské) - v rozsahu 
pozemků p. č. 6/2 a 7/1 se jedná o součást objektu na sousedním pozemku st. p č. 199, zbývající část v rozsahu 
pozemku p. č. 12 je stabilizována jako veřejné prostranství 

- v k. ú. Kristiánov část zastavitelné plochy Z20 (plochy bydlení - rodinné domy venkovské) - jedná se o oplocenou 
zahradu jako součást rodinného domu čp. 142 

- v k. ú. Kristiánov část zastavitelné plochy Z23 (plochy bydlení - rodinné domy venkovské) - jedná se o oplocenou 
zahradu jako součást rodinného domu čp. 201 

- v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu část zastavitelné plochy Z24 (plochy bydlení - rodinné domy venkovské) - provozně 
související pozemek využívaný jako zahrada pod společným oplocením se sousedním pozemkem rodinného domu, 
dle požadavku obsahu Změny č. 2 pod označením 11 

- v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu část zastavitelné plochy Z25 (plochy bydlení - rodinné domy venkovské) - na 
pozemcích jsou evidovány zastavěné plochy a nádvoří dle KN - 2 rodinné domy, dle požadavku obsahu Změny č. 2 
pod označením 12 
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- v k. ú. Kristiánov část zastavitelné plochy Z27 (plochy bydlení - rodinné domy venkovské) - provozně související 
pozemek využívaný jako zahrada pod společným oplocením se sousedním pozemkem rodinného domu, dle 
požadavku obsahu Změny č. 2 pod označením 7 

- v k. ú. Kristiánov zastavitelná plocha Z33 (plochy bydlení - rodinné domy venkovské) - jedná se o oplocenou 
zahradu jako součást rodinného domu čp. 150 

- v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu zastavitelná plocha Z1.4 (plochy bydlení - rodinné domy venkovské) - na pozemku je 
evidována zastavěná plocha a nádvoří dle KN - rodinný dům 

- v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu zastavitelná plocha Z1.5 (plochy bydlení - rodinné domy venkovské) - na pozemku je 
evidována zastavěná plocha a nádvoří dle KN - rodinný dům čp. 200 na pozemku st. p. č. 218, k domu jako součást 
oplocené zahrady přináleží pozemky p. č. 1328/1 a 1328/2.  

Výrokem Změny č. 2 jsou z textové části ÚP vyškrtnuty také text popisující původní úpravy zastavěného území 
provedené při tvorbě ÚP. Tyto popisky jsou nadbytečné (uvádí se pouze v odůvodnění) a zároveň neaktuální. Jedná se o 
formální úpravu textu.  

9. 2 Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Odůvodnění výroku (1.2) 

Změna č. 2 upravuje název kapitoly na základě novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a č. 225/2017 Sb., a dle 
aktuálního znění prováděcích vyhlášek stavebního zákona - zejména dle novely vyhlášky č. 13/2018 Sb. Jedná se o formální 
úpravu.  

Ochrana hodnot a limity využití území 

V koordinačním výkrese jsou zobrazeny hodnoty a vybrané limity využití území, které jsou řešením Změny č. 2 
respektovány. Jedná se o následující:  

Území s archeologickými nálezy 

V řešeném území je evidováno území s archeologickými nálezy ÚAN II. kategorie s názvem Heřmanice. Jedná se o 
areál původně lesní lánové vsi.  

Nemovité kulturní památky 

V řešeném území jsou evidovány a respektovány následující nemovité kulturní památky:  

rejstříkové č. ÚSKP nemovitá kulturní památka popis 

32847/5-4212 škola - bývalá zeměd. usedlost čp. 39 

26191/5-4209 venkovský dům zeměd. usedlost čp. 77 

45746/5-4210 venkovský dům zeměd. usedlost čp. 29 

27547/5-4213 venkovský dům zeměd. usedlost čp. 6 

Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR 

Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb 

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě a všech silnic I. a II. třídy, 
- výstavba, rekonstrukce a opravy silnic III. třídy a místních komunikací v blízkosti vojenských areálů, objektů 

důležitých pro obranu státu a vojenských újezdů, 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, 
- výstavba vodních nádrží (rybníky, přehrady), 
- umístění staveb a zařízení vysokých 75 m a více nad terénem, 
- umístění staveb a zařízení vysokých 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a 

výše nad okolní krajinu, 
- umístění zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci leteckých palubních 

přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména zařízení průmyslových závodů, 
- vedení vysokého a velmi vysokého napětí, energetická zařízení, větrné elektrárny a vysílací stanice, 
- veškerá výstavba dotýkající se nemovitostí (pozemky a stavby) ve vlastnictví ČR, v příslušnosti hospodařit s 

majetkem státu Ministerstva obrany. 
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Stavby vodních děl 

Stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení 

poř. 
č.  

ID název HOZ rok 
pořízení 

délka otevřená 
(km) 

délka zakrytá 
(km) 

IDVT 

1 1050000183-11201000 HMZ KUNRA VI.O1 2.ús.zat 1991  0,256 - 

2 1050000182-11201000 HMZ KUNRA VI.O1 1.ús.ot. 1991 0,047  - 

3 1050000339-11201000 HMZ HERMA O6 - zatrub. 1974  0,577 - 

4 1050000338-11201000 HMZ HERMA O4 - zatrub. 1974  0,332 - 

5 1050000335-11201000 HMZ HERMA O8 - otevřené 1974 0,264   

6 1050000340-11201000 HMZ HERMA O7 - zatrub. 1974  0,180  

7 1050000333-11201000 HMZ HERMA O9 - zatrub. 1974  0,397  

8 1050000336-11201000 HMZ HERMA O9 - otevř. úsek 1974 0,017  - 

Při dotčení staveb vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“) je požadováno:  

1. Respektování staveb HOZ a zachování jejich funkčnosti.  

2. Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél zakrytého úseku HOZ nezastavěný 
manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě strany a podél otevřeného 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 otevřeného HOZ a u zakrytého ve vzdálenosti min. 4 m od osy potrubí.  

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

Stavby vodních děl jsou zobrazeny v Koordinačním výkrese.  

9. 3 Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně 

Odůvodnění výroku (1.3) 

Změna č. 2 mění název kapitoly na základě novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a č. 225/2017 Sb., a dle 
aktuálního znění prováděcích vyhlášek stavebního zákona - zejména dle novely vyhlášky č. 13/2018 Sb. Jedná se o formální 
úpravu, z věcného hlediska je již urbanistická kompozice v řešení platného ÚP Heřmanice zahrnuta (viz níže).  

Odůvodnění výroku (1.4) 

V souvislosti s úpravou dle výroku (1.2) jsou doplněny také názvy jednotlivých podkapitol o uvedení urbanistické 
kompozice. Ta je popsána v textu platného ÚP Heřmanice, jedná se tedy o formální úpravu.  

9. 3. 1 Odůvodnění návrhu urbanistické koncepce 

Změnou č. 2 není urbanistická koncepce stanovená Územním plánem Heřmanice měněna. 

9. 3. 2 Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

Změnou č. 2 byly vedle vlastní aktualizace zastavěného území vymezeny další stabilizované plochy v rámci 
zastavěného území: 

- v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu p. č. 111/2, 112/2 - vymezení stabilizované plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské - provozně související pozemek využívaný jako zahrada pod společným oplocením se sousedním 
pozemkem rodinného domu, dle požadavku obsahu Změny č. 2 pod označením A21 

- v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu p. č. 116, 496/3, st. p. 209, resp. část zastavitelné plochy Z1 (plochy bydlení - 
rodinné domy venkovské) - na pozemku je evidována zastavěná plocha a nádvoří dle KN - rodinný dům, dle 
požadavku obsahu Změny č. 2 pod označením 17 

- v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu p. č. 90/2, 599/3, resp. část zastavitelné plochy Z3 (plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské) - provozně související pozemek využívaný jako zahrada pod společným oplocením se sousedním 
pozemkem rodinného domu, dle požadavku obsahu Změny č. 2 pod označením 17 
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- v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu p. č. 80/1, resp. zastavitelná plocha Z4 (plochy bydlení - rodinné domy venkovské) - 
provozně související pozemek využívaný jako zahrada pod společným oplocením se sousedním pozemkem 
rodinného domu, dle požadavku obsahu Změny č. 2 pod označením 15 

- v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu p. č. 696/1, st. p. 211, 173, resp. část zastavitelné plochy Z5 (plochy bydlení - 
rodinné domy venkovské) - na pozemku je evidována zastavěná plocha a nádvoří dle KN - rodinný dům a 
zbořeniště, dle požadavku obsahu Změny č. 2 pod označením 14 

- v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu p. č. 797/1, resp. zastavitelná plocha Z6 (plochy bydlení - rodinné domy venkovské) - 
provozně související pozemek využívaný jako zahrada pod společným oplocením se sousedním pozemkem 
rodinného domu, dle pokynu pro úpravu návrhu po veřejném projednání 

- v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu p. č. 1012/7 a 1012/8, resp. zastavitelná plocha Z8 (plochy bydlení - rodinné domy 
venkovské) - provozně související pozemek využívaný jako zahrada pod společným oplocením se sousedním 
pozemkem rodinného domu čp. 118, dle pokynu pro úpravu návrhu po veřejném projednání 

- v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu p. č. 179/1, 179/2, 277/1, resp. zastavitelná plocha Z15 (plochy bydlení - rodinné 
domy venkovské) - jedná se o oplocenou zahradu jako součást rodinných domů čp. 88 a 134, dle pokynu pro 
úpravu návrhu po veřejném projednání 

- v k. ú. Kristiánov p. č. 961, st. p. 182 - na pozemku je evidována zastavěná plocha a nádvoří dle KN - rodinný dům 
(plochy bydlení - rodinné domy venkovské), dle požadavku obsahu Změny č. 2 pod označením A14 

Dále byly zrušeny zastavitelné plochy nebo jejich části jako kompenzace za nově vymezené zastavitelné plochy. 
V souvislosti se zrušením zastavitelných ploch nebo jejich částí byly provedeny následující změny ve vymezení ploch 

- zrušení celé zastavitelné plochy Z16 a vymezení stabilizované plochy zemědělské - trvalé travní porosty 

- zrušení celé zastavitelné plochy Z21 a vymezení stabilizované plochy zemědělské - trvalé travní porosty 

- zrušení části zastavitelné plochy Z26 a vymezení stabilizované plochy zemědělské - orná půda 

- zrušení části zastavitelné plochy Z30 a vymezení stabilizované plochy zemědělské - trvalé travní porosty 

- zrušení celé zastavitelné plochy Z31 a vymezení stabilizované plochy zemědělské - trvalé travní porosty 

- zrušení celé zastavitelné plochy Z35 a vymezení stabilizované plochy zemědělské - trvalé travní porosty 

Odůvodnění výroku (1.5) 

Výrokem Změny č. 2 jsou z textové části ÚP vyškrtnuty souhrnné texty s výčtem zastavitelných ploch, jedná se o 
formální úpravu textu, resp. zrušení duplikace výčtu navrhovaných ploch, které jsou následně v textu uvedeny v přehledu 
jednotlivých typů ploch.  

9. 3. 3 Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch 

Odůvodnění výroku (1.6)  

Změna č. 2 upravuje název kapitoly na základě novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a č. 225/2017 Sb., a dle 
aktuálního znění prováděcích vyhlášek stavebního zákona - zejména dle novely vyhlášky č. 13/2018 Sb. Jedná se o formální 
úpravu, která je promítnuta i do členění a názvů podkapitol.  

Odůvodnění výroku (1.7), (1.8)  

Změnou č. 2 je upraven formální výčet vymezených zastavitelných ploch v souvislosti s jejich prověřením 
z hlediska naplněnosti a případným zařazením do zastavěného území a stabilizovaných ploch, pokud již jsou využívány 
v souladu s navrženým způsobem využití. Změna se týká jednak výčtu ploch vymezených v původním ÚP, a dále výčtu ploch 
vymezených Změnou č. 1 ÚP Heřmanice.  

Odůvodnění výroku (1.9) 

Změnou č. 2 je doplněn formální výčet nově vymezených zastavitelných ploch Změnou č. 2 v návaznosti na 
metodiku doplnění výrokové části textu Změnou č. 1 ÚP Heřmanice.  

Odůvodnění výroku (1.10) 

Změnou č. 2 je upraven výčet ploch změn v rámci ploch bydlení (rodinné domy venkovské) - zrušena je 
zastavitelná plocha Z4 z důvodu jejího stavebního naplnění a vymezení stabilizované plochy bydlení. Ve výčtu ploch je Z4 
nahrazena předchozí zastavitelnou plochou Z3. Jedná se o formální úpravu.  
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Odůvodnění výroku (1.11) 

Změnou č. 2 je upraven výčet ploch změn v rámci ploch bydlení (rodinné domy venkovské) - zrušena je 
zastavitelná plocha Z6 z důvodu jejího stavebního naplnění a vymezení stabilizované plochy bydlení. Jedná se o formální 
úpravu.  

Odůvodnění výroku (1.12) 

Změnou č. 2 je upraven výčet ploch změn v rámci ploch bydlení (rodinné domy venkovské) - zrušena je 
zastavitelná plocha Z8 z důvodu jejího stavebního naplnění a vymezení stabilizované plochy bydlení; v souvislosti s touto 
věcnou změnou je formálně upraven výčet ploch.  

Odůvodnění výroku (1.13) 

Změnou č. 2 je upraven výčet ploch změn v rámci ploch bydlení (rodinné domy venkovské) - zrušena je 
zastavitelná plocha Z15 z důvodu jejího stavebního naplnění a vymezení stabilizované plochy bydlení, a zastavitelná plocha 
Z16 jako kompenzace a vymezení stabilizované plochy zemědělské - trvalé travní porosty; v souvislosti s touto věcnou 
změnou je formálně upraven výčet ploch a charakteristika.  

Odůvodnění výroku (1.14) 

Změnou č. 2 je upraven výčet ploch změn v rámci ploch bydlení (rodinné domy venkovské) - zrušena je 
zastavitelná plocha Z18 - jedná se o součást objektu na sousedním pozemku st. p č. 199, zbývající část v rozsahu pozemku p. 
č. 12 je stabilizována jako veřejné prostranství; v souvislosti s touto věcnou změnou je formálně upraven výčet ploch.  

Odůvodnění výroku (1.15) 

Změnou č. 2 je upraven výčet ploch změn v rámci ploch bydlení (rodinné domy venkovské) - zrušena je 
zastavitelná plocha Z21 jako kompenzace a vymezení stabilizované plochy zemědělské - trvalé travní porosty; v souvislosti 
s touto věcnou změnou je formálně upraven výčet ploch.  

Odůvodnění výroku (1.16) 

Změnou č. 2 je upraven výčet ploch změn v rámci ploch bydlení (rodinné domy venkovské) - zrušena je 
zastavitelná plocha Z27 z důvodu jejího stavebního naplnění a vymezení stabilizované plochy bydlení. Ve výčtu ploch je Z27 
nahrazena následující zastavitelnou plochou Z28. Jedná se o formální úpravu. 

Odůvodnění výroku (1.17) 

Změnou č. 2 je upraven výčet ploch změn v rámci ploch bydlení (rodinné domy venkovské) - zrušena je 
zastavitelná plocha Z27 z důvodu jejího stavebního naplnění a vymezení stabilizované plochy bydlení. Ve výčtu ploch je Z27 
nahrazena následující zastavitelnou plochou Z28. V tomto smyslu je upraven i popis charakteristiky ploch změn - z výčtu 
ploch v popisu charakteristiky je zastavitelná plocha Z27 vyškrtnuta a text je gramaticky upraven. Jedná se o formální 
úpravu. 

Odůvodnění výroku (1.18) 

Změnou č. 2 je upraven výčet ploch změn v rámci ploch bydlení (rodinné domy venkovské) - zrušena je 
zastavitelná plocha Z31 a Z35 jako kompenzace a vymezení stabilizovaných ploch zemědělské - trvalé travní porosty; 
v souvislosti s touto věcnou změnou je formálně upraven výčet ploch.  

Odůvodnění výroku (1.19) 

Změnou č. 2 je upraven výčet ploch změn v rámci ploch bydlení (rodinné domy venkovské) - zrušena je 
zastavitelná plocha Z1.4 a Z1.5a z důvodu jejich stavebního naplnění a vymezení stabilizovaných ploch bydlení; v souvislosti 
s touto věcnou změnou je formálně upraven výčet ploch, vyřazeny jsou popisy charakteristiky a dopravní a technické 
infrastruktury pro dotčené zrušené plochy.  

Odůvodnění výroku (1.20) 

Změnou č. 2 je doplněn formální výčet nově vymezených zastavitelných ploch v návaznosti na metodiku doplnění 
výrokové části textu Změnou č. 1 ÚP Heřmanice.  

Změnou č. 2 jsou vymezeny nové zastavitelné plochy, jejichž odůvodnění je uvedeno v tabulce níže. Obecné 
odůvodnění vymezení zastavitelných ploch je uvedeno také v kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.  

Vymezení nových zastavitelných ploch vychází z požadavků zakotvených v rozhodnutí zastupitelstva obce o 
pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu ze dne 15.6.2018. Záměry do změny ÚP jsou mimo jiné podrobně 
obsaženy a vyhodnoceny v kapitole 12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání.  
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Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny v rozsahu dílčího doplnění stabilizovaných ploch sídel, vždy v přímé 
návaznosti na existující zástavbu a v rozsahu jednotlivých záměrů. Vymezením nových zastavitelných ploch není dotčena 
koncepce rozvoje území obce ani stávající urbanistická struktura a charakter osídlení.  

Změna č. 2 vymezuje následující zastavitelné plochy bydlení: 

ozn. k. ú. způsob využití odůvodnění vymezení zastavitelné plochy  

Z2.5 Kristiánov 
plochy bydlení - 
rodinné domy 

venkovské 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce 
Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice 
pod označením A5. Plocha je vymezena z důvodu umožnění rozvoje 
bydlení v obci. Plocha je vymezena na okraji sídla, je dopravně 
dostupná z  místní komunikace, je v souladu s urbanistickou 
koncepcí stanovenou v ÚP Heřmanice. Urbanisticky plocha zakládá 
zástavbu podél stávající komunikace zajišťující efektivní využívání 
veřejné infrastruktury, v rámci plochy je evidováno zbořeniště - 
zčásti je tedy plocha vymezena pro obnovu zaniklé zástavby. 
Vymezením plochy je respektován a dotvářen charakter sídla a jeho 
urbanistická struktura, a to zejména v souvislosti s omezením 
možného rozvoje lineární struktury sídla podél Olešky, kde je 
urbanizace limitována záplavovým územím Q100 a navrženými 
protipovodňovými opatřeními. 

Z2.6 
Heřmanice u 

Frýdlantu 

plochy bydlení - 
rodinné domy 

venkovské 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce 
Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice 
pod označením A7 a A13. Plocha je vymezena z důvodu umožnění 
rozvoje bydlení v obci. Plocha přímo navazuje na zastavěné území, 
je dopravně dostupná z připravené místní komunikace, je v souladu 
s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚP Heřmanice. Urbanisticky 
plocha dotváří kompaktní okraj sídla zajišťující efektivní využívání 
veřejné infrastruktury. Vymezením plochy je respektován a 
dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická struktura. 

Z2.10 Kristiánov 
plochy bydlení - 
rodinné domy 

venkovské 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce 
Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice 
pod označením A14. Vymezením plochy je reagováno na postupnou 
transformaci lokality na bydlení, a to v návaznosti na již existující 
rodinný dům evidovaný dle KN v sousední ploše, která je vymezena 
jako stabilizovaná plocha bydlení - rodinné domy venkovské. Plocha 
je vymezena z důvodu umožnění rozvoje bydlení v obci. Plocha je 
zčásti vymezena v rámci zastavěného území, zčásti na něj navazuje. 
Dopravní dostupnost je zajištěna z existující místní komunikace; 
vymezení plochy je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou 
v ÚP Heřmanice. Vymezením plochy je rozvíjen rekreačně - obytný 
charakter místní část obce.  

Z2.11 Kristiánov 
plochy bydlení - 
rodinné domy 

venkovské 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce 
Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice 
pod označením A15 a A19. 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 ÚP Heřmanice. Urbanisticky 
plocha dotváří kompaktní okraj sídla zajišťující efektivní využívání 
veřejné infrastruktury. Vymezením plochy je respektován a 
dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická struktura. 

Z2.12 
Heřmanice u 

Frýdlantu 

plochy bydlení - 
rodinné domy 

venkovské 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce 
Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice 
pod označením A16. 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 ÚP Heřmanice. Urbanisticky 
plocha dotváří zástavbu podél stávající komunikace zajišťující 
efektivní využívání veřejné infrastruktury. Vymezením plochy je 
respektován a dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická 
struktura. 
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ozn. k. ú. způsob využití odůvodnění vymezení zastavitelné plochy  

Z2.13 Kristiánov 
plochy bydlení - 
rodinné domy 

venkovské 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce 
Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice 
pod označením A17. Plocha je vymezena z důvodu umožnění 
výstavby garáže k sousednímu RD v prostoru podél stávající 
komunikace. Plocha přímo navazuje na zastavěné území, je 
dopravně dostupná z místní komunikace, je v souladu s 
urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚP Heřmanice. Urbanisticky 
plocha dotváří zástavbu podél stávající komunikace zajišťující 
efektivní využívání veřejné infrastruktury. Vymezením plochy je 
respektován a dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická 
struktura. 

Z2.14 Kristiánov 
plochy bydlení - 
rodinné domy 

venkovské 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce 
Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice 
pod označením A18. 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 ÚP Heřmanice. Urbanisticky 
plocha dotváří zástavbu podél stávající komunikace zajišťující 
efektivní využívání veřejné infrastruktury. Vymezením plochy je 
respektován a dotvářen charakter sídla a jeho urbanistická 
struktura. 

Z2.16 Kristiánov 
plochy bydlení - 
rodinné domy 

venkovské 

Záměr na vymezení plochy vyplynul po veřejném projednání. 
Důvodem pro vymezení zastavitelné plochy je nezbytnost rozšíření 
zastavitelnosti na okraji zástavby pro zajištění požadované výměry 
pozemku pro stavbu rodinného domu na sousední vlastnicky 
související parcele v zastavěném území, jejíž výměra činí pouze 382 
m

2
. Celkový zábor touto zastavitelnou plochou tedy činí 516 m

2
, a to 

na půdách nejnižší, V. třídy ochrany ZPF. Plocha vyplňuje prostor 
mezi stávající zástavbou a účelovou komunikací, nenarušuje tedy 
organizaci zemědělského půdního fondu (vzhledem k umístění podél 
stávající zástavby a komunikace není vhodná pro zemědělské 
hospodaření a neutváří celek se souvislými plochami zemědělské 
půdy). V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová 
komunikace - vymezení plochy je ukončeno na hranici stávající 
účelové komunikace. 

Odůvodnění výroku (1.21) 

Změnou č. 2 je upraven výčet ploch změn v rámci ploch rekreace (stavby rodinné rekreace) - zrušena je 
zastavitelná plocha Z38 z důvodu jejího zahrnutí do zastavitelné plochy bydlení Z2.10. Ve výčtu ploch je ponechána pouze 
plocha změny Z39. V tomto smyslu je upraven i popis charakteristiky ploch změn - z výčtu ploch v popisu charakteristiky je 
zastavitelná plocha Z27 vyškrtnuta a text je gramaticky upraven. Jedná se o formální úpravu. 

Odůvodnění výroku (1.22) 

Změnou č. 2 je vymezena nová zastavitelná plocha, jejíž odůvodnění je uvedeno v tabulce níže. Obecné 
odůvodnění vymezení zastavitelných ploch je uvedeno také v kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.  

Změna č. 2 vymezuje následující zastavitelnou plochu občanského vybavení: 

ozn. k. ú. způsob využití odůvodnění vymezení zastavitelné plochy  

Z2.3 Kristiánov 
plochy občanského 
vybavení - veřejná 

infrastruktura 

Zastavitelná plocha je vymezena pro rozvoj rekreace a cestovního 
ruchu v obci, v lokalitě na Vysokém pro umístění rozhledny a 
výstavního prostoru. Plocha je umístěna v sousedství zříceniny 
větrného mlýna a vytváří tedy potenciál posílení existujícího 
turisticky atraktivního místa. Plocha navazuje na stávající evidované 
objekty zbořenišť dle KN (jedná se tedy z části o obnovu původní 
zástavby v lokalitě 

Odůvodnění výroku (1.23) 

Změnou č. 2 jsou vymezeny nové zastavitelné plochy, jejichž odůvodnění je uvedeno v tabulce níže. Obecné 
odůvodnění vymezení zastavitelných ploch je uvedeno také v kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.  
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Vymezení nových zastavitelných ploch vychází z požadavků zakotvených v rozhodnutí zastupitelstva obce o 
pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu ze dne 15.6.2018. Záměry do změny ÚP jsou mimo jiné podrobně 
obsaženy a vyhodnoceny v kapitole 12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání.  

Změna č. 2 vymezuje následující zastavitelné plochy dopravní infrastruktury: 

ozn. k. ú. způsob využití odůvodnění vymezení zastavitelné plochy  

Z2.15 Kristiánov 
plochy dopravní 
infrastruktury - 

účelové komunikace 

Záměr na vymezení plochy vychází ze schválených Komplexních 
pozemkových úprav Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov (Geodetické 
sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013), v rámci nichž byly 
prověřeny návrhy nových účelových komunikací (doplňková polní 
cesta). Plocha Z2.15 je vymezena pro založení nové účelové 
komunikace v návaznosti na uvedený podklad. Vymezením plochy je 
rozvíjena prostupnost krajiny a zajištěn přístup k jednotlivým 
navazujícím pozemkům.  

Z2.17 
Heřmanice u 

Frýdlantu 

plochy dopravní 
infrastruktury - 

účelové komunikace 

Plocha je vymezena z důvodu zajištění dopravního přístupu 
k zastavitelné ploše bydlení Z7 z důvodu nezbytnosti rozšíření 
stávající účelové komunikace, podél níž (resp. částečně v jejímž 
rozsahu) je plánovaná cyklostezka. Důvodem vymezení plochy je 
tedy zajištění dostatečných parametrů pro dopravní přístup a 
zároveň vedení cyklostezky.  

Odůvodnění výroku (1.24) 

Změnou č. 2 jsou vymezeny nové zastavitelné plochy, jejichž odůvodnění je uvedeno v tabulce níže. Obecné 
odůvodnění vymezení zastavitelných ploch je uvedeno také v kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.  

Vymezení nových zastavitelných ploch vychází z požadavků zakotvených v rozhodnutí zastupitelstva obce o 
pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu ze dne 15.6.2018. Záměry do změny ÚP jsou mimo jiné podrobně 
obsaženy a vyhodnoceny v kapitole 12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání.  

Změna č. 2 vymezuje následující zastavitelné plochy výroby a skladování: 

ozn. k. ú. způsob využití odůvodnění vymezení zastavitelné plochy  

Z2.7 
Heřmanice u 

Frýdlantu 

plochy výroby a 
skladování - výroba a 

sklady 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce 
Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice 
pod označením A10. Plocha je vymezena pro účely umožnění 
rozvoje stávajících výrobních aktivit v areálu Kutílek. Plocha přímo 
navazuje na zastavěné území, je dopravně dostupná, je v souladu se 
stanovenou urbanistickou koncepcí. Důvodem pro vymezení plochy 
je umožnění rozvoje ekonomických činností na území obce 
v návaznosti na existující výrobní areál, jako základní předpoklad pro 
zajištění pracovních příležitostí a posilování hospodářského pilíře 
obce.  
Využití plochy bylo prověřeno z hlediska případných střetů s jevy, 
které představují veřejný zájem - tím je zábor ZPF. Nicméně plocha 
je vymezena na půdách nižší - IV. třídy ochrany ZPF, vyplňuje prostor 
mezi stávající zástavbou a účelovou komunikací, nenarušuje tedy 
organizaci zemědělského půdního fondu (vzhledem k umístění podél 
stávající zástavby a komunikace není vhodná pro zemědělské 
hospodaření a neutváří celek se souvislými plochami zemědělské 
půdy). V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová 
komunikace - vymezení plochy je ukončeno na hranici stávající 
účelové komunikace. 
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ozn. k. ú. způsob využití odůvodnění vymezení zastavitelné plochy  

Z2.9 
Heřmanice u 

Frýdlantu 

plochy výroby a 
skladování - výroba a 

sklady 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce 
Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice 
pod označením A12. Plocha je vymezena pro účely umožnění 
rozvoje stávajících výrobních aktivit v areálu Kutílek. Plocha přímo 
navazuje na zastavěné území, je dopravně dostupná, je v souladu se 
stanovenou urbanistickou koncepcí. Důvodem pro vymezení plochy 
je umožnění rozvoje ekonomických činností na území obce 
v návaznosti na existující výrobní areál, jako základní předpoklad pro 
zajištění pracovních příležitostí a posilování hospodářského pilíře 
obce. 
Využití plochy bylo prověřeno z hlediska případných střetů s jevy, 
které představují veřejný zájem - tím je zábor ZPF. Zábor ZPF 
představuje pouze cca 2/5 podíl z výměry zastavitelné plochy. 
Plocha je vymezena na půdách III. a V. třídy ochrany ZPF, navazuje 
na zastavitelnou plochu pro výrobu a sklady, 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 nachází zemědělská účelová komunikace, což je však vzhledem 
k navrženému využití (zemědělská výroba) vhodné - plocha tak 
disponuje přístupem do volné, zemědělsky obhospodařované 
krajiny. 

Odůvodnění výroku (1.25) 

Změnou č. 2 jsou vymezeny nové zastavitelné plochy, jejichž odůvodnění je uvedeno v tabulce níže. Obecné 
odůvodnění vymezení zastavitelných ploch je uvedeno také v kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.  

Vymezení nových zastavitelných ploch vychází z požadavků zakotvených v rozhodnutí zastupitelstva obce o 
pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu ze dne 15.6.2018. Záměry do změny ÚP jsou mimo jiné podrobně 
obsaženy a vyhodnoceny v kapitole 12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání.  

Změna č. 2 vymezuje následující zastavitelné plochy výroby a skladování - zemědělské výroby: 

ozn. k. ú. způsob využití odůvodnění vymezení zastavitelné plochy  

Z2.2 Kristiánov 
plochy výroby a 

skladování - 
zemědělská výroba 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce 
Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice 
pod označením A2. Plocha je vymezena pro účely umožnění rozvoje 
zemědělského hospodaření v lokalitě na Vysokém. Plocha je 
vymezena v návaznosti na zastavěné území a stávající obytnou 
zástavbu, dopravně je přístupná ze stávající účelové komunikace. 
Důvodem pro vymezení plochy je umožnění rozvoje ekonomických 
činností na území obce jako základní předpoklad pro zajištění 
pracovních příležitostí a posilování hospodářského pilíře obce. 
S ohledem na velký plošný rozsah a exponovanost plochy jsou 
stanoveny podmínky ochrany krajinného rázu.  

Z2.8 
Heřmanice u 

Frýdlantu 

plochy výroby a 
skladování - 

zemědělská výroba 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce 
Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice 
pod označením A11. Plocha je vymezena pro účely umožnění 
rozvoje zemědělského hospodaření v návaznosti na stávající výrobní 
areál Kutílek, rozšiřuje tedy spektrum ekonomických činností 
v lokalitě existujících výrobních aktivit. Plocha je vymezena 
v návaznosti na zastavitelnou plochu výroby a skladování Z56, v níž 
nelze umisťovat zemědělské stavby - ty je nutné umožnit v rámci 
samostatně vymezené plochy pro zemědělskou výrobu. Důvodem 
pro vymezení plochy je umožnění rozvoje ekonomických činností na 
území obce v návaznosti na existující výrobní areál, jako základní 
předpoklad pro zajištění pracovních příležitostí a posilování 
hospodářského pilíře obce. 

9. 3. 4 Odůvodnění vymezení ploch přestavby 

Změna č. 2 nevymezuje žádné plochy přestavby.  
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9. 3. 5 Odůvodnění vymezení systému sídelní zeleně 

Změna č. 2 nemění vymezení systému sídelní zeleně stanovené územním plánem Heřmanice.  

Odůvodnění výroku (1.26) 

Změna č. 2 upravuje označení kapitoly, jedná se o formální opravu v číslování podkapitol urbanistické koncepce.  

9. 4 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně 
podmínek pro jejich umisťování 

Odůvodnění výroku (1.27) 

Změna č. 2 mění název kapitoly na základě novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a č. 225/2017 Sb., a dle 
aktuálního znění prováděcích vyhlášek stavebního zákona - zejména dle novely vyhlášky č. 13/2018 Sb. Jedná se o formální 
úpravu.  

9. 4. 1 Odůvodnění dopravní infrastruktury 

Odůvodnění výroku (1.28) 

Změnou č. 2 je formálně doplněn návrh účelové komunikace v rámci plochy Z2.15 a Z2.17 do kapitoly dopravní 
infrastruktury. Podrobné odůvodnění vymezení zastavitelných ploch je uvedeno výše v tabulce zastavitelných ploch 
dopravní infrastruktury v kapitole 9.3.2 Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. Dále jsou doplněny úseky 
stávajících účelových komunikací dle schválených Komplexních pozemkových úprav Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov 
(Geodetické sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013), v rámci nichž byly prověřeny návrhy nových účelových komunikací. 
Doplněné úseky účelových komunikací vyjma plochy Z2.15 jsou vymezeny jako stabilizované plochy dopravní infrastruktury 
- účelové komunikace vzhledem k tomu, že jejich funkčnost je již zajištěna nebo se jedná o cesty zvykové. Úsek zahrnutý 
v zastavitelné ploše Z2.15 je nutno založit.  

9. 4. 2 Odůvodnění technické infrastruktury 

Odůvodnění výroku (1.29) 

Změna č. 2 vymezuje koridor KRV1 jako dílčí opatření v rámci stávající vodovodní sítě. Jedná se o napojení 
vodovodního řadu obce Heřmanice na vodovodní řad z Dětřichova, resp. o propojení s vodovodem Frýdlant. Koridor KRV1 
je vymezen v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje s cílem zlepšit zásobování obce Heřmanice 
pitnou vodou. Koridor je vymezen dle požadavku na obsah změny v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice 
pod označením 5. 

Vymezení koridoru je provedeno dle dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Frýdlant - opatření na 
stávajících rozváděcích sítích (Sweco Hydroprojekt a.s., 2018). Hlavním technickým účelem objektu je propojení vodovodní 
sítě obcí Dětřichov a Heřmanice, které povede ke zvýšení zabezpečení dodávky vody optimalizací tlakových poměrů 
zejména v obci Heřmanice, která se nachází blízko státní hranice a tedy blízko dolu Turów.  

9. 4. 3 Odůvodnění občanského vybavení 

Změnou č. 2 není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti občanského vybavení stanovená Územním plánem 
Heřmanice měněna. 

9. 4. 4 Odůvodnění veřejných prostranství 

Změnou č. 2 není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti veřejných prostranství stanovená Územním plánem 
Heřmanice měněna. 

9. 5 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně odůvodnění vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich 
využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních 
opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin 
a podobně 

Odůvodnění výroku (1.30) 

Změna č. 2 mění název kapitoly na základě novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a č. 225/2017 Sb., a dle 
aktuálního znění prováděcích vyhlášek stavebního zákona - zejména dle novely vyhlášky č. 13/2018 Sb. Jedná se o formální 
úpravu.  

Změnou č. 2 není koncepce uspořádání krajiny stanovená Územním plánem Heřmanice měněna. 
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Dílčí změny v uspořádání krajiny vycházejí ze schválených Komplexních pozemkových úprav Heřmanice u 
Frýdlantu, Kristiánov (Geodetické sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013) dle požadavku na obsah změny v rámci 
rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením 1.  

Navržená opatření Komplexních pozemkových úprav (dále též jen „KPÚ“) vycházejí do značné míry z platné ÚPD 
obce, prověřen byl soulad navržených úprav s právním stavem ÚP Heřmanice po vydání Změny č. 1.; nově je v rámci Změny 
č. 2 zahrnuto dílčí řešení KPÚ (resp. plánu společných zařízení), které není obsahem ÚP Heřmanice ve znění Změny č. 1: 

- vodohospodářská opatření - návrh retenčních nádrží 1, 2, 3 - ve Změně č. 2 zapracováno formou ploch pro 
zvýšení retence v krajině PRK1 a PRK2 

- hlavní či vedlejší polní cesty, doplňkové polní cesty - ve Změně č. 2 zapracovány dílčí úseky (dosud nevymezené 
v platné ÚPD obce) ve formě stabilizovaných ploch účelových komunikací - převážně se jedná o již využívané cesty, 
vyjma polních cest označených v KPÚ jako DPC7 a DPC9, které jsou vymezeny formou zastavitelné plochy Z2.15 
dopravní infrastruktury - účelové komunikace.  

Odůvodnění výroku (1.31) 

Změna č. 2 vymezuje následující plochu změny v krajině: 

ozn. k. ú. způsob využití odůvodnění vymezení zastavitelné plochy  

K2.1 
Heřmanice u 

Frýdlantu 
plochy lesní 

Záměr na vymezení plochy byl schválen Zastupitelstvem obce 
Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice 
pod označením A8. Plocha je vymezena z důvodu uvedení do 
souladu se skutečným využitím - plocha navazuje na souvislý lesní 
porost podél správní hranice obce, využití plochy dle terénního 
průzkumu odpovídá plochám lesním. Vymezením plochy lesní je 
posilován podíl krajinné zeleně a zvyšována retenční schopnost 
území.  

Odůvodnění výroku (1.32) 

Změnou č. 2 je doplněn výčet ploch v rámci navrhovaných místních a účelových komunikací o novou plochu Z2.15, 
která je vymezena dle podkladu schválených Komplexních pozemkových úprav Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov 
(Geodetické sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013). Jedná se o formální úpravu, odůvodnění vymezení plochy Z2.15 je 
uvedeno v kapitole 9.3.2 tohoto Odůvodnění.  

Dále je výčet doplněn o novou plochu Z2.17 určenou pro rozšíření stávající účelové komunikace z důvodu 
plánovaného vedení cyklostezky a nutnosti zajištění parametrů komunikace pro dopravní přístup k zastavitelné ploše Z7. 
Jedná se o formální úpravu, odůvodnění vymezení plochy Z2.17 je uvedeno v kapitole 9.3.2 tohoto Odůvodnění. 

Odůvodnění výroku (1.33) 

Změnou č. 2 jsou vymezeny plochy protipovodňové ochrany na základě požadavku z rozhodnutí o obsahu Změny 
č. 2 ÚP Heřmanice a dle oborového podkladu Studie ochrany před povodněmi mikroregionu Frýdlantsko, resp. z Podkladové 
analýzy pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v 
mikroregionu Frýdlantsko (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015). Plochy jsou vymezeny dle požadavku na obsah 
změny v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením 3. 

Plocha protipovodňové ochrany PPO1 je vymezena v rozsahu opatření č. 45 jako místo pro případný rozliv 
(ochrana před říčními / přívalovými povodněmi na území Heřmanic).  

Plocha protipovodňové ochrany PPO2 je vymezena v rozsahu opatření č. 46 jako místo pro případný rozliv 
(ochrana před říčními / přívalovými povodněmi na území Heřmanic).  

Plocha protipovodňové ochrany PPO3 je vymezena v rozsahu opatření č. 47 jako místo pro případný rozliv 
(ochrana před říčními / přívalovými povodněmi na území Heřmanic). 

Studie v souvislosti s výše uvedenými navrhovanými opatřeními uvádí, že: „Ochranu intravilánu Heřmanic je 
možno řešit umožněním rozlivu vody v místech, v kterých nejsou žádné ohrožené budovy. Ta místa jsou situovaná na úseku 
řeky Oleška mezi obcemi Dětřichov a Heřmanice v katastru obce Kristiánov. Zamýšlené opatření na toku Oleška bude sloužit 
k transformaci povodňové vlny.“  

Důvodem vymezení ploch protipovodňové ochrany je potřebnost zvyšování ochrany území před povodněmi a 
snižování negativních vlivů povodní na osídlení Heřmanic.  

Změnou č. 2 jsou dále vymezeny plochy pro zvýšení retence v krajině dle schválených Komplexních pozemkových 
úprav Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov (Geodetické sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013). Plochy jsou vymezeny dle 
požadavku na obsah změny v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením 1. 
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V rámci komplexních pozemkových úprav je navržena kaskáda 3 víceúčelových nádrží jako doplnění malých 
vodních nádrží do krajiny.  

Plocha pro zvýšení retence v krajině PRK1 je vymezena v rozsahu nádrže 2 a 3 dle KPÚ - víceúčelová nádrž střední 
a spodní pod soutokem Heřmanického potoka s Lučním potokem.  

Plocha pro zvýšení retence v krajině PRK2 je vymezena v rozsahu nádrže 1 dle KPÚ - víceúčelová nádrž horní na 
Heřmanickém potoce nad soutokem s Lučním potokem.  

Důvodem vymezení ploch pro zvýšení retence v krajině je zejména snížení povrchového odtoku vody - nádrže mají 
protipovodňovou funkci, ale slouží též zejména k retenci vody v krajině. Dle KPÚ byly prioritním impulsem k návrhu těchto 
nádrží letní povodně 2010. Protipovodňový účinek nádrží spočívá v retenci vody a částečnému zploštění případné 
povodňové vlny.  

Odůvodnění výroku (1.34) 

Změnou č. 2 je ve výčtu limitů zrušen dobývací prostor Heřmanice u Frýdlantu, neboť již není jako dobývací 
prostor evidován. Jedná se o formální úpravu.  

9. 6 Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a 

stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 

ochrany krajinného rázu  

Odůvodnění výroku (1.35) 

Změna č. 2 mění název kapitoly na základě novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a č. 225/2017 Sb., a dle 
aktuálního znění prováděcích vyhlášek stavebního zákona - zejména dle novely vyhlášky č. 13/2018 Sb. Jedná se o formální 
úpravu.  

9. 6. 1 Odůvodnění ploch s rozdílným způsobem využití a s jiným způsobem využití 

Odůvodnění výroku (1.36) 

Do výčtu ploch pod kategorii ploch výroby a skladování je doplněn typ ploch „zemědělská výroba.“ Odůvodnění 
stanovení nového typu ploch a stanovení podmínek využití je uvedeno souhrnně v odůvodnění výroku 1.18 v následující 
kapitole.  

9. 6. 2 Odůvodnění podmínek využití ploch a podmínek prostorového uspořádání 

Odůvodnění výroku (1.37) 

V návaznosti na požadavky z rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením A2, A3, A11 na 
vymezení zastavitelných ploch určených pro zemědělskou výrobu je Změnou č. 2 nově stanoven typ plochy výroby a 
skladování - zemědělská výroba. Stanovení podmínek využití ploch zemědělské výroby vychází z metodiky platného ÚP 
Heřmanice ve znění Změny č. 1.  

Důvodem stanovení nového typu plochy je umožnění rozvoje zemědělského hospodaření v obci, resp. umožnění 
umístění staveb zemědělské výroby na území obce. Typ plochy je definován v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  

9. 7 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro 

které lze práva pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Odůvodnění výroku (1.38) 

Změna č. 2 mění název kapitoly na základě novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a č. 225/2017 Sb., a dle 
aktuálního znění prováděcích vyhlášek stavebního zákona - zejména dle novely vyhlášky č. 13/2018 Sb. Jedná se o formální 
úpravu.  

Odůvodnění výroku (1.39) 

Změna č. 2 upravuje nadpisy kapitoly vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS), pro které lze práva k 
pozemkům vyvlastnit, v tom smyslu, že z nadpisu doplňujícího popisku zcela vypouští možnost uplatnění předkupního práva 
včetně odkazu na příslušný paragraf stavebního zákona, a to v souladu s novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb. - dle 
aktuálně platné legislativy nelze vymezit veřejně prospěšné stavby zároveň s možností vyvlastnění i možností uplatnění 
předkupního práva. 
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Odůvodnění výroku (1.40) 

Do výčtu veřejně prospěšných staveb (VPS), pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, je doplněn koridor KRV1 
pro napojení vodovodu. Podrobné odůvodnění vymezení koridoru je uvedeno v kapitole 9.4.2.  

Důvodem pro vymezení koridoru jako VPS je veřejný zájem spočívající v rozvoji veřejné technické infrastruktury na 
území obce s cílem zvyšovat kvalitu veřejné infrastruktury a zlepšovat obsluhu urbanizovaného území sídel - zajišťování 
dodávek pitné vody s dopady na zvyšování kvality bydlení, dle § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. 

Odůvodnění výroku (1.41) 

Do výčtu veřejně prospěšných opatření (VPO), pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, jsou doplněny plochy 
protipovodňových opatření PPO1, PPO2, PPO3. Podrobné odůvodnění vymezení ploch je uvedeno v kapitole 9.5.  

Důvodem pro vymezení ploch jako VPO je veřejný zájem spočívající ve snižování ohrožení území povodněmi dle § 
170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona.  

Odůvodnění výroku (1.42) 

Do výčtu veřejně prospěšných opatření (VPO), pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, je nově doplněna 
kategorie „Zvyšování retenční schopnosti krajiny“ a v ní jsou doplněny plochy retenčních nádrží PRK1, PRK2. Podrobné 
odůvodnění vymezení ploch je uvedeno v kapitole 9.5.  

Důvodem pro vymezení ploch jako VPO je veřejný zájem spočívající ve zvyšování retenční schopnosti území dle § 
170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona.  

9. 8 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro 

které lze uplatnit předkupní právo 

Odůvodnění výroku (1.43) 

Změna č. 2 mění název kapitoly na základě novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a č. 225/2017 Sb., a dle 
aktuálního znění prováděcích vyhlášek stavebního zákona - zejména dle novely vyhlášky č. 13/2018 Sb. Jedná se o formální 
úpravu.  

Odůvodnění výroku (1.44) 

Změna č. 2 doplňuje uvedení informace, v čí prospěch je předkupní právo k daných veřejně prospěšným stavbám 
a veřejným prostranstvím zřizováno – ve všech případech se jedná o obec Heřmanice. Informace je uvedena z důvodu 
zajištění souladu obsahu kapitoly s požadavky dle novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a č. 225/2017 Sb., a dle 
aktuálního znění prováděcích vyhlášek stavebního zákona - zejména dle novely vyhlášky č. 13/2018 Sb. 

Změnou č. 2 není vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo, stanovený Územním plánem Heřmanice, měněno. 

9. 9 Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního 

zákona 

Odůvodnění výroku (1.45) 

Změna č. 2 doplňuje celou kapitolu z důvodu zajištění souladu obsahu kapitoly s požadavky dle novely stavebního 
zákona č. 350/2012 Sb. a č. 225/2017 Sb., a dle aktuálního znění prováděcích vyhlášek stavebního zákona - zejména dle 
novely vyhlášky č. 13/2018 Sb. Jedná se o formální úpravu, věcně nedochází ke změnám – kompenzační opatření nebyla 
stanovena v platném ÚP, ve Změně č. 1 ani ve Změně č. 2.  

9. 10 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

Odůvodnění výroku (1.46) 

Změna č. 2 formálně upravuje číslo kapitoly v souvislosti s nově přidanou kapitolou (viz výrok výše).   

9. 11 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 

budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

Změnou č. 2 není vymezení ploch a koridorů územních rezerv stanovené Územním plánem Heřmanice měněno. 
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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 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

Změnou č. 2 bylo aktualizováno zastavěné území, a to ke dni 27.9.2021 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. 

10. 2 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. 2 Územního plánu Heřmanice, 
obsahující Návrh obsahu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice, který byl schválen 25.6.2018 pod usnesením č. 44/18 
Zastupitelstvem obce Heřmanice. Ze schváleného obsahu Změny č. 2 vyplývají požadavky na vymezení nových 
zastavitelných ploch především v souladu s aktuálními požadavky obce a vlastníků pozemků, je-li to slučitelné 
s urbanistickou koncepcí ÚP Heřmanice (ve znění Změny č. 1). 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. 2 bylo aktualizováno vymezení zastavěného území, do něhož byly zařazeny využité části zastavitelných 
ploch, a dále byla prověřena naplněnost zastavitelných ploch uvnitř zastavěného území. V rámci využití ploch došlo 
k naplnění pouze v plochách bydlení; naplněné plochy nebo jejich části jsou vymezeny jako stabilizované plochy bydlení - 
rodinné domy venkovské. Celkový rozsah již naplněných ploch činí cca 3,4 ha (viz tabulka níže). Postupným naplňováním 
zastavitelných ploch je deklarován zájem vlastníků pozemků o výstavbu a rozvoj obce. 

Dokladem výše uvedeného je současně demografický rozvoj obce v uplynulém desetiletí, ve kterém docházelo ke 
kontinuálnímu populačnímu růstu. Kromě pozvolného naplňování zastavitelných ploch, vymezených v ÚP Heřmanice, 
rovněž došlo výjimečně k výstavbě uvnitř zastavěného území, které je však značně omezeno stanoveným záplavovým 
územím Q100 na vodním toku Oleška.  

Při předpokladu pokračování současného populačního vývoje lze do budoucna očekávat rostoucí tempo využívání 
zastavitelných ploch a zvýšenou potřebu vymezení nových. Populační vývoj řešeného území ilustruje níže uvedený graf 
s tabulkou, uvádějící údaje o vývoji počtu obyvatel v období 2008-2018. Nejméně obyvatel ve sledovaném období bylo 
v obci evidováno v r. 2008, nejvíce v r. 2018. 

Graf + tab.: Vývoj počtu obyvatel v obci Heřmanice v období 2008 – 2018 (k 31. 12. daného roku, dle ČSÚ) 

 

Z důvodu zvýšení počtu obyvatel v obci a zároveň s ohledem na naplňování zastavitelných ploch vymezených 
v platném ÚP Heřmanice (ve znění Změny č. 1) je nutné vymezit nové zastavitelné plochy pro uspokojení poptávky a pro 
zajištění rozvoje obce ve vazbě na populační růst.  
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Za období 2010 - 2020 přibylo v obci 49 obyvatel. Za předpokladu pokračování trendu bude počet obyvatel obce 
nadále růst, což je dáno mimo jiné i zvyšováním ceny bydlení ve větších městech a odchodem obyvatel do menších obcí za 
lepšími podmínkami pro bydlení a kvalitnějším životním prostředím.  

Důvody pro vymezení nových zastavitelných ploch (shrnutí) 

- populační vývoj obce – kontinuální populační růst v období 2008-2020 

- koncepce rozvoje území obce, stanovená platným ÚP Heřmanice  

- poloha obce ve specifické oblasti nadmístního významu SOB4 Frýdlantsko – zvýšené požadavky na rozvoj 

- částečné využití zastavitelných ploch, vymezených v ÚP Heřmanice 

- zájem o bydlení v území, deklarovaný požadavky na vymezení zastavitelných ploch v rozhodnutí 

zastupitelstva obce o pořízení Změny č. 2 a o jejím obsahu 

Koncepce rozvoje území, stanovená platným ÚP Heřmanice, definuje předpoklad oživení rozvoje obce zvýšením 
počtu obyvatel, čehož lze dosáhnout využitím vhodných rozvojových zastavitelných ploch pro výstavbu rodinných domů. 
Z dosud vymezených zastavitelných ploch pro bydlení bylo využito téměř 0,9 ha. Změnou č. 2 jsou vymezeny nové 
zastavitelné plochy zajišťující dostatečnou nabídku ploch pro bydlení vzhledem k dosavadnímu naplnění ploch, a dále pro 
potřeby související se zvýšením počtu obyvatel obce a s předpokladem pokračování tohoto trendu.  

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 založením možnosti umisťování staveb zemědělské výroby na 
území obce - z důvodu nutnosti zajistit adekvátní předpoklady pro zemědělské hospodaření v obci.  

Tyto priority rozvojové koncepce Změna č. 2 naplňuje vymezením zastavitelných ploch pro bydlení - rodinné domy 
venkovské a pro výrobu a skladování - výrobu a sklady nebo zemědělskou výrobu. Výčet nových zastavitelných ploch je 
uveden v následujících tabulkách:  

Změna č. 2 vymezuje následující zastavitelné plochy bydlení:  

ozn. 
plochy 

k. ú. způsob využití  
plošná výměra 

(m
2
) 

plošná výměra 
po projednání 

(m
2
) 

Z2.1 Kristiánov plochy bydlení - rodinné domy venkovské 12 876 0 

Z2.4 Kristiánov plochy bydlení - rodinné domy venkovské 4 486 0 

Z2.5 Kristiánov plochy bydlení - rodinné domy venkovské 2 999 1 739 

Z2.6 Heřmanice u Frýdlantu plochy bydlení - rodinné domy venkovské 4 524 4 230 

Z2.10 Kristiánov 

plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
(plocha již byla vymezena jako 

zastavitelná, mění se způsob využití 
z rekreace individuální a zvětšuje se 

rozsah plochy původně označené jako 
Z38) 

6 469 6 469 

Z2.11 Kristiánov plochy bydlení - rodinné domy venkovské 5 430 2 228 

Z2.12 Heřmanice u Frýdlantu plochy bydlení - rodinné domy venkovské 6 707 3 985 

Z2.13 Kristiánov plochy bydlení - rodinné domy venkovské 361 361 

Z2.14 Kristiánov plochy bydlení - rodinné domy venkovské 8 950 1 741 

Z2.16 Heřmanice u Frýdlantu plochy bydlení - rodinné domy venkovské 0 516 

celkem   54 802 21 269 

Změna č. 2 vymezuje následující zastavitelné plochy občanského vybavení a výroby a skladování:  

ozn. 
plochy 

k. ú. způsob využití  
plošná výměra 

(m
2
) 

plošná výměra po 
projednání (m

2
) 

Z2.2 Kristiánov 
plochy výroby a skladování - zemědělská 

výroba 
9 379 9 379 

Z2.3 Kristiánov 

plochy výroby a skladování - zemědělská 
výroba / po projednání zařazena mezi 
plochy občanského vybavení - veřejná 

infrastruktura 

986 986 

Z2.7 Heřmanice u Frýdlantu 
plochy výroby a skladování - výroba a 

sklady 
3 019 3 019 
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ozn. 
plochy 

k. ú. způsob využití  
plošná výměra 

(m
2
) 

plošná výměra po 
projednání (m

2
) 

Z2.8 Heřmanice u Frýdlantu 
plochy výroby a skladování - zemědělská 

výroba 
16 668 22 065 

Z2.9 Heřmanice u Frýdlantu 
plochy výroby a skladování - výroba a 

sklady 
1 631 1 631 

celkem   22 304 37 080 

Nad rámec zastavitelných ploch bydlení a výroby a skladování Změna č. 2 vymezuje zastavitelnou plochu dopravní 
infrastruktury Z2.15, jejíž vymezení je promítnutím schválených Komplexních pozemkových úprav Heřmanice u Frýdlantu, 
Kristiánov (Geodetické sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013) do řešení územního plánu.  

Oproti návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pro veřejné projednání byl rozsah zastavitelných ploch pro bydlení 
snížen z 5,4802 ha na 2,1269 ha. 

Rozsah ploch pro výrobu a skladování by navýšen o cca 1,4 ha z důvodu změny vymezení zastavitelné plochy 
Z2.8 resp. z důvodu zohlednění stávajících staveb pro zemědělskou výrobu.  

Celková bilance snížení rozsahu zastavitelných ploch bez rozlišení způsobu využití tedy činí - 1,9 ha.  

Kromě redukce navrhovaných zastavitelných ploch došlo k redukci již vymezených zastavitelných ploch dle 
platného ÚPO Heřmanice v následujícím rozsahu:  

ozn. 
plochy 

způsob využití popis redukce zastavitelné plochy  
rozsah redukce 

zastavitelné 
plochy (m

2
) 

Z16 plochy bydlení - rodinné domy venkovské zrušení celé zastavitelné plochy 3 655 

Z21 plochy bydlení - rodinné domy venkovské zrušení celé zastavitelné plochy 4 117 

Z26 plochy bydlení - rodinné domy venkovské částečná redukce zastavitelné plochy 7 550 

Z30 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
částečná redukce zastavitelné plochy 

(zbývající výměra 2550 m
2
) 

1 056 

Z31 plochy bydlení - rodinné domy venkovské zrušení celé zastavitelné plochy 1 088 

Z35 plochy bydlení - rodinné domy venkovské zrušení celé zastavitelné plochy 2 864 

celkem   20 330 

Celkem tedy došlo k dalšímu zrušení již vymezených zastavitelných ploch (v platném ÚPO) v celkovém rozsahu 
2 ha. 

Již vymezené zastavitelné plochy byly vyhodnoceny z hlediska využitelnosti s tím, že část ploch již byla využita pro 
výstavbu RD nebo je využívána jako zahrada ke stávajícímu RD pod souvislým oplocením, tedy tyto plochy jsou převedeny 
do stabilizovaných ploch a pro další rozvoj obce nejsou využitelné.  

ozn. 
plochy 

způsob využití popis redukce zastavitelné plochy  
rozsah redukce 

zastavitelné 
plochy (m

2
) 

Z1 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
převedení části zastavitelné plochy do 

stabilizovaných ploch (umístěn nový RD) 
578 

Z3 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
převedení celé zastavitelné plochy do 

stabilizovaných ploch (jedná se o 
oplocenou zahradu jako součást RD) 

695 

Z4 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
převedení celé zastavitelné plochy do 

stabilizovaných ploch (jedná se o 
oplocenou zahradu jako součást RD) 

1 150 

Z5 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
převedení části zastavitelné plochy do 

stabilizovaných ploch (umístěn nový RD) 
1 803 

Z6 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
převedení celé zastavitelné plochy do 

stabilizovaných ploch (jedná se o 
oplocenou zahradu jako součást RD) 

1 255 

Z8 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
převedení celé zastavitelné plochy do 

stabilizovaných ploch (jedná se o 
oplocenou zahradu jako součást RD) 

1 433 

Z9 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
převedení části zastavitelné plochy do 

stabilizovaných ploch (jedná se o 
oplocenou zahradu jako součást RD) 

1 425 



Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice                                            textová část 

/ b.44 /               ŽALUDA, projektová kancelář 

ozn. 
plochy 

způsob využití popis redukce zastavitelné plochy  
rozsah redukce 

zastavitelné 
plochy (m

2
) 

Z10 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
převedení části zastavitelné plochy do 

stabilizovaných ploch (umístěn nový RD) 
739 

Z12 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
převedení části zastavitelné plochy do 

stabilizovaných ploch (umístěn nový RD) 
830 

Z15 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
převedení celé zastavitelné plochy do 

stabilizovaných ploch (jedná se o 
oplocenou zahradu jako součást RD) 

3 754 

Z18 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 

převedení části zastavitelné plochy do 
stabilizovaných ploch (část plochy je 

součástí objektu, část slouží jako veřejné 
prostranství) 

5 594 

Z20 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
převedení části zastavitelné plochy do 

stabilizovaných ploch (jedná se o 
oplocenou zahradu jako součást RD) 

486 

Z23 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
převedení celé zastavitelné plochy do 

stabilizovaných ploch (jedná se o 
oplocenou zahradu jako součást RD) 

2 145 

Z24 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 

převedení části zastavitelné plochy do 
stabilizovaných ploch (provozně související 

pozemek využívaný jako zahrada pod 
společným oplocením se sousedním 

pozemkem rodinného domu, dle 
požadavku obsahu Změny č. 2 pod 

označením 11) 

2 888 

Z25 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 

převedení části zastavitelné plochy do 
stabilizovaných ploch (na pozemcích jsou 
evidovány zastavěné plochy a nádvoří dle 

KN - 2 rodinné domy, dle požadavku 
obsahu Změny č. 2 pod označením 12) 

2 439 

Z27 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 

převedení části zastavitelné plochy do 
stabilizovaných ploch (provozně související 

pozemek využívaný jako zahrada pod 
společným oplocením se sousedním 

pozemkem rodinného domu, dle 
požadavku obsahu Změny č. 2 pod 

označením 7) 

640 

Z33 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
převedení celé zastavitelné plochy do 

stabilizovaných ploch (jedná se o 
oplocenou zahradu jako součást RD) 

500 

Z34 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
převedení celé zastavitelné plochy do 

stabilizovaných ploch (jedná se o 
oplocenou zahradu jako součást RD) 

200 

Z1.4 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 
převedení celé zastavitelné plochy do 

stabilizovaných ploch (v ploše je 
realizována stavba) 

393 

Z1.5 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 

převedení celé zastavitelné plochy do 
stabilizovaných ploch (na části je umístěn 

nový RD, zčásti se jedná o oplocenou 
zahradu jako součást RD) 

4 730 

celkem   33 677 

V rozsahu zbývajících využitelných zastavitelných ploch dle platného ÚPO Heřmanice byla prověřena aktuální 
situace z hlediska vydaných stavebních povolení, realizovaných staveb dosud nezapsaných v KN a připravované výstavby:  

ozn. 
plochy 

způsob využití 
část plochy s vydaným 

stavebním povolením (m
2
) 

část plochy s aktuálně 
připravovanou výstavbou 

(m
2
) 

Z1 plochy bydlení - rodinné domy venkovské  3 271 

Z5 plochy bydlení - rodinné domy venkovské  2 333 



textová část                                                                               Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice 

ŽALUDA, projektová kancelář               / b.45 / 

ozn. 
plochy 

způsob využití 
část plochy s vydaným 

stavebním povolením (m
2
) 

část plochy s aktuálně 
připravovanou výstavbou 

(m
2
) 

Z9 plochy bydlení - rodinné domy venkovské  1 364 

Z20 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 2 775  

Z22 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 1 005  

Z28 plochy bydlení - rodinné domy venkovské  2 496 

Z29 plochy bydlení - rodinné domy venkovské  3 695 

Z32 plochy bydlení - rodinné domy venkovské 3 550  

celkem  7 330 13 159 

Celkem je pro další rozvoj obce nevyužitelný rozsah 2,0489 ha z celkového rozsahu již vymezených 
zastavitelných ploch.  

ZÁVĚREČNÁ BILANCE:  

vyhodnocení zastavitelných ploch rozsah (m
2
) 

zastavitelné plochy nově vymezené pro bydlení + 21 269 

zastavitelné plochy nově vymezené pro občanské vybavení, dopravní infrastrukturu a výrobu a 
skladování 

+ 37 080 

zastavitelné plochy rušené - 20 330 

Změna funkčního využití ze stavových a zastavitelných ploch rekreace – stavby rodinné rekreace 
na zastavitelné plochy bydlení – zábor ZPF již odsouhlasen v původním ÚP (Z2.10) 

- 5 869 

zastavitelné plochy využité (naplněné) - 33 677 

zastavitelné plochy (nevyužitelné) s vydaným stavebním povolením a již zahájenou výstavbou - 20 489 

celková bilance - 22 016 

Celková bilance využitelných zastavitelných ploch se zohledněním řešení Změny č. 2 ÚP Heřmanice je tedy 
záporná, při nezohlednění plánované výstavby a vydaných stavebních povolení představuje bilance navýšení pouze o cca 0,5 
ha. Lze tedy konstatovat, že řešením Změny č. 2 ÚP Heřmanice nedochází k výraznému navýšení nabídky zastavitelných 
ploch, neboť zastavitelné plochy z platného ÚP jsou z velké části využity (naplněny), v rozsahu cca 2 ha jsou zrušeny (čímž je 
kompenzováno vymezení nových zastavitelných ploch) a ve větší míře je již v zastavitelných plochách povolena nebo 
aktuálně plánována nová výstavba.  

Návrh nových zastavitelných ploch v uvedeném rozsahu je z pohledu obce nezbytný pro zachování přiměřeného 
potenciálu udržitelného rozvoje obce. 

 

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. 2 dotčeno. Řešení Změny č. 2 nemá žádný vliv na širší 
vztahy v území, proto není vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území zpracováno.  

 

12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. b) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. 2 je pořizována na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu a o jejím 
obsahu ze dne 15.6.2018. Návrh na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice, obsahující Návrh obsahu Změny č. 2 
Územního plánu Heřmanice, byl schválen 25.6.2018 pod usnesením č. 44/18 Zastupitelstvem obce Heřmanice v souladu  
s § 55a (pořízení změny územního plánu zkráceným postupem).  
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Návrh obsahu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice zahrnuje následující požadavky (označeny kurzívou), 
uvedeno je vyhodnocení jejich splnění:  

1.  Zapracování schválené komplexní pozemkové úpravy pro katastrální území Heřmanice u Frýdlantu a Kristiánov, 
včetně schváleného plánu společných zařízení a schválených opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.  

V rámci Změny č. 2 jsou v souladu se schválenými Komplexními pozemkovými úpravami Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov 
(Geodetické sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013) byla prověřena veškerá navrhovaná opatření. Konkrétně byly 
doplněny dílčí úseky účelových komunikací ve volné krajině, a dále vodohospodářská opatření - návrh retenčních nádrží 1, 
2 a 3, podrobněji viz kapitola 9.5 tohoto Odůvodnění. 

2.  Zapracování digitální katastrální mapy pro katastrální území Heřmanice u Frýdlantu a Kristiánov.  

Změna č. 2 je zpracována na podkladu nové digitální katastrální mapy v rozsahu obou katastrů správního území obce 
Heřmanice. Při vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a dalších jevů ÚP nebyly identifikovány zásadní změny, které 
by bylo nutné vymezit a projednat v rámci Změny č. 2.  

3.  Zapracovat schválená protipovodňová opatření.  

Dle Studie ochrany před povodněmi mikroregionu Frýdlantsko vycházející z Podkladové analýzy pro následnou realizaci 
protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko 
(Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015) jsou vymezeny plochy protipovodňové ochrany dle navržených opatření, 
podrobněji viz kapitola 9.5 tohoto Odůvodnění. 

4.  Aktualizace vymezeného zastavěného území.  

V rámci Změny č. 2 bylo aktualizováno zastavěné území v souladu s § 58 stavebního zákona, prověřena byla naplněnost 
zastavitelných ploch, přičemž některé stavebně využité zastavitelné plochy nebo jejich části byly zahrnuty do 
stabilizovaných ploch a do zastavěného území, podrobněji viz kapitola 9.1 Odůvodnění vymezení zastavěného území. 

5.  Zapracovat návrhy z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.  

Změna č. 2 vymezuje koridor KRV1 jako dílčí opatření v rámci stávající vodovodní sítě. Jedná se o napojení vodovodního 
řadu obce Heřmanice na vodovodní řad z Dětřichova, resp. o propojení s vodovodem Frýdlant. Koridor KRV1 je vymezen 
v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje s cílem zlepšit zásobování obce Heřmanice pitnou 
vodou, podrobněji viz kapitola 9.4.2 tohoto Odůvodnění.  

6.  Převedení využitých zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití do ploch stavových, jedná se minimálně o 
lokality vyznačené růžově do přiloženého Koordinačního výkresu Územního plánu Heřmanice pod čísly: 1, 2, 4, 5, 7, 
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.  

V rámci Změny č. 2 byla provedena aktualizace zastavěného území (podrobněji viz kapitola 9.1 tohoto Odůvodnění), a v té 
souvislosti byly jednotlivě prověřeny také uvedené lokality z hlediska stavebního využití ve smyslu § 58 stavebního 
zákona.  

Část lokalit byla ponechána beze změny, tedy v režimu zastavitelných ploch, a to v případě, že započatá výstavba i již 
dokončené budovy dosud nebyly zaneseny v Katastru nemovitostí ČR (dále též jen „KN“). Podrobně je způsob aktualizace 
zastavěného území uveden v kapitole 9.1. a 9.3.2. tohoto Odůvodnění.  

7.  Lokalita A1: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: část p. č. 1059 

Katastrální území: Kristiánov 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: Ploch bydlení - rodinné domy venkovské, jako nová 
zastavitelná plocha 

Změnou č. 2 byla vymezena zastavitelná plocha Z2.1 bydlení - rodinné domy venkovské, v rámci projednání byla plocha 
vypuštěna.  

8.  Lokalita A2: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: p. č. 1065 a stavební 181 

Katastrální území: Kristiánov 

Druh pozemku: Ostatní plocha - manipulační plocha, zastavěná plocha - zemědělská stavba 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: vytvoření nové plochy s rozdílným způsobem využití určené pro 
zemědělskou výrobu „Ploch výroby a skladování - zemědělská výroba,“ jako nová zastavitelná plocha, včetně 
stanovení podmínek využití 
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Změnou č. 2 je vymezena zastavitelná plocha Z2.2 výroby a skladování - zemědělská výroba. V návaznosti na požadavek je 
Změnou č. 2 doplněn nový typ ploch pro zemědělskou výrobu.  

9.  Lokalita A3: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: p. č. 1046 

Katastrální území: Kristiánov 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: vytvoření nové plochy s rozdílným způsobem využití určené pro 
zemědělskou výrobu „Ploch výroby a skladování - zemědělská výroba,“ jako nová zastavitelná plocha, včetně 
stanovení podmínek využití 

Změnou č. 2 byla vymezena zastavitelná plocha Z2.3 výroby a skladování - zemědělská výroba, v rámci projednání byla 
plocha změněna na plochu občanského vybavení - veřejné infrastruktury. 

10.  Lokalita A4: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: p. č. 932 

Katastrální území: Kristiánov 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: Ploch bydlení - rodinné domy venkovské, jako nová 
zastavitelná plocha 

Změnou č. 2 byla vymezena zastavitelná plocha Z2.4 bydlení - rodinné domy venkovské, v rámci projednání byla plocha 
vypuštěna. 

11.  Lokalita A5: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: stavební p. č. 53 a část p. č. 955 

Katastrální území: Kristiánov 

Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, trvalý travní porost 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: Ploch bydlení - rodinné domy venkovské, jako nová 
zastavitelná plocha 

Změnou č. 2 je vymezena zastavitelná plocha Z2.5 bydlení - rodinné domy venkovské. 

12.  Lokalita A7: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: p. č. 1419 

Katastrální území: Heřmanice u Frýdlantu 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: Ploch bydlení - rodinné domy venkovské, jako nová 
zastavitelná plocha 

Změnou č. 2 je vymezena zastavitelná plocha Z2.6 bydlení - rodinné domy venkovské; část již byla zahrnuta do 
zastavitelné plochy Z1 dle původního ÚP Heřmanice.  

13.  Lokalita A8: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: p. č. 1431 

Katastrální území: Heřmanice u Frýdlantu 

Druh pozemku: Ostatní plocha - neplodná půda 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: Ploch lesních - pozemky určené k plnění funkcí lesa, jako nová 
návrhová plocha 

Změnou č. 2 je vymezena plocha změny v krajině K2.1 - plocha lesní. 

14.  Lokalita A10: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: p. č. 1290, 330/2 

Katastrální území: Heřmanice u Frýdlantu 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 
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Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: Ploch výroby a skladování - výroba a sklady, jako nová 
zastavitelná plocha 

Změnou č. 2 je vymezena zastavitelná plocha Z2.7 výroba a skladování - výroba a sklady.  

15.  Lokalita A11: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: část p. č. 1330, 1331, 1334, 1335 

Katastrální území: Heřmanice u Frýdlantu 

Druh pozemku: Trvalý travní porost, Ostatní plocha - manipulační plocha 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: vytvoření nové plochy s rozdílným způsobem využití určené pro 
zemědělskou výrobu „Ploch výroby a skladování - zemědělská výroba,“ část jako stavová plocha a část jako nová 
zastavitelná plocha, včetně stanovení podmínek využití 

Změnou č. 2 je vymezena zastavitelná plocha Z2.8 výroba a skladování - zemědělská výroba. V návaznosti na požadavek je 
Změnou č. 2 doplněn nový typ ploch pro zemědělskou výrobu. 

16.  Lokalita A12: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: p. č. 169, 322/1 

Katastrální území: Heřmanice u Frýdlantu 

Druh pozemku: Ostatní plocha - manipulační plocha; Zahrada 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: Ploch výroby a skladování - výroba a sklady, jako nová 
zastavitelná plocha 

Změnou č. 2 je vymezena zastavitelná plocha Z2.9 výroba a skladování - výroba a sklady.  

17.  Lokalita A13: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: p. č. 1417 

Katastrální území: Heřmanice u Frýdlantu 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: Ploch bydlení - rodinné domy venkovské, jako nová 
zastavitelná plocha 

Změnou č. 2 je vymezena zastavitelná plocha Z2.6 bydlení - rodinné domy venkovské.  

18.  Lokalita A14: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: p. č. 961, 962, 974, 975, 1084, 1085/2 

Katastrální území: Kristiánov 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: Ploch bydlení - rodinné domy venkovské, jako nová 
zastavitelná plocha 

Poznámka: V současné době jsou pozemky zařazeny v územním plánu do zastavěného území a do zastavitelné 
plochy avšak do Plochy rekreace - Stavby rodinné rekreace 

Změnou č. 2 je vymezena zastavitelná plocha Z2.10 bydlení - rodinné domy venkovské  v rozsahu původní zastavitelné 
plochy Z38 a části zastavěného území - p.č. 962, 974, 975, 1084 (oboje určeno původně pro rodinnou rekreaci); zčásti je 
vymezena stabilizovaná plocha bydlení - rodinné domy venkovské na pozemku s existujícím rodinným domem (p.č. 961, 
1085/2).  

19.  Lokalita A15: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: p. č. 990 a 991 

Katastrální území: Kristiánov 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: Ploch bydlení - rodinné domy venkovské, jako nová 
zastavitelná plocha 

Změnou č. 2 je vymezena zastavitelná plocha Z2.11 bydlení - rodinné domy venkovské. 
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20.  Lokalita A16: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: část p. č. 1338 

Katastrální území: Heřmanice u Frýdlantu 

Druh pozemku: Trvalý travní porost, Orná půda 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: Ploch bydlení - rodinné domy venkovské, jako nová 
zastavitelná plocha 

Změnou č. 2 je vymezena zastavitelná plocha Z2.12 bydlení - rodinné domy venkovské. 

21.  Lokalita A17: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: p. č. 343/2 

Katastrální území: Kristiánov 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: Ploch bydlení - rodinné domy venkovské, jako nová 
zastavitelná plocha 

Změnou č. 2 je vymezena zastavitelná plocha Z2.13 ploch bydlení - rodinné domy venkovské.  

22.  Lokalita A18: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: p. č. 68 

Katastrální území: Kristiánov 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: Ploch bydlení - rodinné domy venkovské, jako nová 
zastavitelná plocha 

Změnou č. 2 je vymezena zastavitelná plocha Z2.14 bydlení - rodinné domy venkovské. 

23.  Lokalita A19: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: p. č. 989 

Katastrální území: Kristiánov 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: Ploch bydlení - rodinné domy venkovské, jako nová 
zastavitelná plocha 

Změnou č. 2 je vymezena zastavitelná plocha Z2.11 bydlení - rodinné domy venkovské. 

24.  Lokalita A21: Návrh na změnu plochy s rozdílným způsobem využití:  

Pozemky: p. č. 111/2 a 112/2 

Katastrální území: Heřmanice u Frýdlantu 

Druh pozemku: Zahrada 

Požadavek na změnu územního plánu a převedení do: Ploch bydlení - rodinné domy venkovské, jako nová 
zastavitelná plocha 

Poznámka: Jedná se o stávající zahradu k rodinnému domu, na které je umístěna garáž, a to ještě před vydáním 
územního plánu.  

 Lokality, pro které se navrhuje změna plochy s rozdílným způsobem využití, jsou vyznačeny fialově a označeny „A..“ 
do přiloženého Koordinačního výkresu územního plánu Heřmanice.  

Změnou č. 2 je vymezena stabilizovaná plocha bydlení - rodinné domy venkovské. 

 

13 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PODLE § 53 ODST. 4, PÍSM. A) AŽ D) 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. a) až d) 

Zpracovává pořizovatel. 
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Výsledek přezkoumání návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice podle § 53 odst. 4 písm. a) je projektantem zpracován 
v bodě 2 tohoto odůvodnění Změny č. 2 ÚP Heřmanice, kdy se pořizovatel plně ztotožňuje s uvedenými závěry 
projektanta, a může konstatovat, že návrh Změny č. 2 ÚP Heřmanice je plně v souladu s politikou územního rozvoje, 
územním rozvojovým plánem a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

Výsledek přezkoumání návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice podle § 53 odst. 4 písm. b) je projektantem zpracován 
v bodě 3 tohoto odůvodnění Změny č. 2 ÚP Heřmanice, kdy se pořizovatel plně ztotožňuje s uvedenými závěry 
projektanta, a může konstatovat, že návrh změny č. 2 ÚP Heřmanice je plně v souladu s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území. 

Výsledek přezkoumání návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice podle § 53 odst. 4 písm. c) je projektantem zpracován 
v bodě 4 tohoto odůvodnění Změny č. 2 ÚP Heřmanice, kdy se pořizovatel plně ztotožňuje s uvedenými závěry 
projektanta, a může konstatovat, že návrh změny č. 2 ÚP Heřmanice je plně v souladu s požadavky stavebního zákona a 
jeho prováděcích právních předpisů. 

Výsledek přezkoumání návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice podle § 53 odst. 4 písm. d) je pořizovatelem a 
projektantem zpracován v bodě 5 tohoto odůvodnění Změny č. 2 ÚP Heřmanice, kdy je z uvedeného zřejmé, že návrh 
změny č. 2 ÚP Heřmanice je plně v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů. 

Pořizovatel uvádí, že v rámci projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Heřmanice nebyl řešen rozpor ve 
smyslu ustanovení § 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu. 

 

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. 2 nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje 
Libereckého kraje. 

 

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. 

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. 2 ÚP Heřmanice 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.  

ZÁVĚREČNÁ BILANCE:  

vyhodnocení zastavitelných ploch rozsah (m
2
) 

zastavitelné plochy nově vymezené pro bydlení + 21 091 

Změna funkčního využití ze stavových a zastavitelných ploch rekreace – stavby rodinné rekreace 
na zastavitelné plochy bydlení – zábor ZPF již odsouhlasen v původním ÚP (Z2.10) 

- 5 869 
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vyhodnocení zastavitelných ploch rozsah (m
2
) 

zastavitelné plochy nově vymezené pro občanské vybavení, dopravní infrastrukturu a výrobu a 
skladování 

+ 20 813 

zastavitelné plochy rušené - 20 330 

zastavitelné plochy využité (naplněné) - 33 677 

zastavitelné plochy (nevyužitelné) s vydaným stavebním povolením - 7 330 

celková bilance - 25 302 

Celková bilance využitelných zastavitelných ploch se zohledněním řešení Změny č. 2 ÚP Heřmanice je tedy 
záporná, při nezohlednění plánované výstavby a vydaných stavebních povolení představuje bilance navýšení pouze o cca 0,5 
ha. Lze tedy konstatovat, že řešením Změny č. 2 ÚP Heřmanice nedochází k výraznému navýšení nabídky zastavitelných 
ploch, neboť zastavitelné plochy z platného ÚP jsou z velké části využity (naplněny), v rozsahu cca 2 ha jsou zrušeny (čímž je 
kompenzováno vymezení nových zastavitelných ploch) a ve větší míře je již v zastavitelných plochách povolena nebo 
aktuálně plánována nová výstavba.  

Návrh nových zastavitelných ploch v uvedeném rozsahu je z pohledu obce nezbytný pro zachování přiměřeného 
potenciálu udržitelného rozvoje obce. 

Plochy se záborem ZPF  

Vymezení nových zastavitelných ploch vychází z požadavků dle rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice 
schváleném dne 25.6.2018 pod usnesením č. 44/18 Zastupitelstvem obce Heřmanice, podrobněji viz kapitola 12.  

Zastavitelná plocha Z2.2 plochy výroby a skladování - zemědělská výroba: Záměr na vymezení plochy byl 
schválen Zastupitelstvem obce Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením A2. 
Plocha je vymezena pro účely umožnění rozvoje zemědělského hospodaření v lokalitě na Vysokém. Plocha je vymezena 
v návaznosti na zastavěné území a stávající obytnou zástavbu, dopravně je přístupná ze stávající účelové komunikace. 
Důvodem pro vymezení plochy je umožnění rozvoje ekonomických činností na území obce jako základní předpoklad pro 
zajištění pracovních příležitostí a posilování hospodářského pilíře obce. Zábor ZPF představuje pouze cca 1/10 podíl 
z výměry zastavitelné plochy. Plocha je vymezena na půdách V. třídy ochrany ZPF, navazuje na stávající zástavbu a zahrnuje 
stavební parcelu zemědělské stavby dle KN (jedná se tedy z části o obnovu původní zástavby v lokalitě), nenarušuje tedy 
organizaci zemědělského půdního fondu. Plocha je vymezena pro rozvoj zemědělské výroby v obci (resp. v lokalitě na 
Vysokém), vytváří tedy předpoklad pro zlepšení zemědělského hospodaření na území obce. V rámci plochy se nenachází 
zemědělská účelová komunikace; ta je vedena podél východního okraje plochy v souladu se schválenými KPÚ - plocha tak 
disponuje přístupem do volné, zemědělsky obhospodařované krajiny. 

Zastavitelná plocha Z2.3 plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura: Záměr na vymezení plochy byl 
schválen Zastupitelstvem obce Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením A3. 
Zastavitelná plocha je vymezena pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu v obci, v lokalitě na Vysokém pro umístění 
rozhledny a výstavního prostoru. Plocha je umístěna v sousedství zříceniny větrného mlýna a vytváří tedy potenciál posílení 
existujícího turisticky atraktivního místa. Plocha je vymezena na půdách V. třídy ochrany ZPF, navazuje na stávající 
evidované objekty zbořenišť dle KN (jedná se tedy z části o obnovu původní zástavby v lokalitě), nenarušuje tedy organizaci 
zemědělského půdního fondu. Plocha je vymezena pro rozvoj cestovního ruchu v obci (resp. v lokalitě na Vysokém), vytváří. 
V rámci plochy se nenachází zemědělská účelová komunikace; ta je vedena podél západního okraje plochy v souladu se 
schválenými KPÚ - plocha tak disponuje přístupem do volné, zemědělsky obhospodařované krajiny. 

Zastavitelná plocha Z2.5 bydlení - rodinné domy venkovské: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením A5. Plocha je 
vymezena z důvodu umožnění rozvoje bydlení v obci. Plocha je vymezena na okraji sídla, je dopravně dostupná z  místní 
komunikace, je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚP Heřmanice. Urbanisticky plocha zakládá zástavbu podél 
stávající komunikace zajišťující efektivní využívání veřejné infrastruktury, v rámci plochy je evidováno zbořeniště - zčásti je 
tedy plocha vymezena pro obnovu zaniklé zástavby. Vymezením plochy je respektován a dotvářen charakter sídla a jeho 
urbanistická struktura, a to zejména v souvislosti s omezením možného rozvoje lineární struktury sídla podél Olešky, kde je 
urbanizace limitována záplavovým územím Q100 a navrženými protipovodňovými opatřeními. Plocha je vymezena na 
půdách III. a IV. třídy ochrany ZPF, rozvíjí pás zástavby podél místní komunikace zčásti v rozsahu obnovy zaniklé stavby 
(pozemek zbořeniště dle KN), nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se nenachází žádná 
zemědělská účelová komunikace - vymezení plochy navazuje na hranici stávající místní komunikace, z níž je plocha 
dopravně přístupná. 

Zastavitelná plocha Z2.6 bydlení - rodinné domy venkovské: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením A7 a A13. Plocha je 
vymezena z důvodu umožnění rozvoje bydlení v obci. Plocha přímo navazuje na zastavěné území, je dopravně dostupná 
z připravené místní komunikace, je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v ÚP Heřmanice. Urbanisticky plocha 
dotváří kompaktní okraj sídla zajišťující 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, vyplňuje pás 
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území mezi stávající zástavbou a účelovou komunikací vymezenou v souladu s KPÚ, nenarušuje tedy organizaci 
zemědělského půdního fondu (vzhledem k umístění podél stávající zástavby a komunikace není vhodná pro zemědělské 
hospodaření a neutváří celek se souvislými plochami zemědělské půdy). V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská 
účelová komunikace - vymezení plochy je ukončeno na hranici stávající účelové komunikace, která plní funkci záhumenní 
cesty. 

Zastavitelná plocha Z2.7 plochy výroby a skladování - výroba a sklady: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením A10. Plocha je 
vymezena pro účely umožnění rozvoje stávajících výrobních aktivit v areálu Kutílek. Plocha přímo navazuje na zastavěné 
území, je dopravně dostupná, je v souladu se stanovenou urbanistickou koncepcí. Důvodem pro vymezení plochy je 
umožnění rozvoje ekonomických činností na území obce v návaznosti na existující výrobní areál, jako základní předpoklad 
pro zajištění pracovních příležitostí a posilování hospodářského pilíře obce. Plocha je vymezena na půdách IV. třídy ochrany 
ZPF, vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou a účelovou komunikací, nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního 
fondu (vzhledem k umístění podél stávající zástavby a komunikace není vhodná pro zemědělské hospodaření a neutváří 
celek se souvislými plochami zemědělské půdy). V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace - 
vymezení plochy je ukončeno na hranici stávající účelové komunikace. 

Zastavitelná plocha Z2.8 plochy výroby a skladování - zemědělská výroba: Záměr na vymezení plochy byl 
schválen Zastupitelstvem obce Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením A11. 
Plocha je vymezena pro účely umožnění rozvoje zemědělského hospodaření v návaznosti na stávající výrobní areál Kutílek, 
rozšiřuje tedy spektrum ekonomických činností v lokalitě existujících výrobních aktivit. Plocha je vymezena v návaznosti na 
zastavitelnou plochu výroby a skladování Z56, v níž nelze umisťovat zemědělské stavby - ty je nutné umožnit v rámci 
samostatně vymezené plochy pro zemědělskou výrobu. Důvodem pro vymezení plochy je umožnění rozvoje ekonomických 
činností na území obce v návaznosti na existující výrobní areál, jako základní předpoklad pro zajištění pracovních příležitostí 
a posilování hospodářského pilíře obce. Zábor ZPF představuje pouze cca 2/5 podíl z výměry zastavitelné plochy. Plocha je 
vymezena na půdách III. a V. třídy ochrany ZPF, navazuje na zastavitelnou plochu pro výrobu a sklady, 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 nachází zemědělská účelová komunikace, což je 
však vzhledem k navrženému využití (zemědělská výroba) vhodné - plocha tak disponuje přístupem do volné, zemědělsky 
obhospodařované krajiny. 

Zastavitelná plocha Z2.9 plochy výroby a skladování - výroba a sklady: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením A12. Plocha je 
vymezena pro účely umožnění rozvoje stávajících výrobních aktivit v areálu Kutílek. Plocha přímo navazuje na zastavěné 
území, je dopravně dostupná, je v souladu se stanovenou urbanistickou koncepcí. Důvodem pro vymezení plochy je 
umožnění rozvoje ekonomických činností na území obce v návaznosti na existující výrobní areál, jako základní předpoklad 
pro zajištění pracovních příležitostí a posilování hospodářského pilíře obce. Zábor ZPF představuje pouze cca polovina 
zastavitelné plochy. Plocha je vymezena na půdách IV. třídy ochrany ZPF, vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou a 
účelovou komunikací, nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu (vzhledem k umístění podél stávající 
zástavby a komunikace není vhodná pro zemědělské hospodaření a neutváří celek se souvislými plochami zemědělské 
půdy). V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace - vymezení plochy je ukončeno na hranici 
stávající účelové komunikace. 

Zastavitelná plocha Z2.10 bydlení - rodinné domy venkovské: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením A14. Vymezením 
plochy je reagováno na postupnou transformaci lokality na bydlení, a to v návaznosti na již existující rodinný dům evidovaný 
dle KN v sousední ploše, která je vymezena jako stabilizovaná plocha bydlení - rodinné domy venkovské. Plocha je 
vymezena z důvodu umožnění rozvoje bydlení v obci. Plocha je zčásti vymezena v rámci zastavěného území, zčásti na něj 
navazuje. Dopravní dostupnost je zajištěna z existující místní komunikace; vymezení plochy je v souladu s urbanistickou 
koncepcí stanovenou v ÚP Heřmanice. Vymezením plochy je rozvíjen rekreačně - obytný charakter místní část obce. Plocha 
je vymezena na půdách V. třídy ochrany ZPF, zčásti v zastavěném území (cca polovina plochy, která se z hlediska záborů ZPF 
dle metodiky MMR a MŽP nevyhodnocuje - jedná se o zastavitelnou plochu bydlení vymezenou v zastavěném území), 
nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová 
komunikace - vymezení plochy navazuje na hranici stávající místní komunikace, z níž je plocha dopravně přístupná. 

Zastavitelná plocha Z2.11 bydlení - rodinné domy venkovské: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením A15 a A19. 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 ÚP Heřmanice. Urbanisticky plocha dotváří 
kompaktní okraj sídla zajišťující 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, vyplňuje pás území mezi 
stávající zástavbou a účelovou komunikací vymezenou v souladu s KPÚ, nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního 
fondu (vzhledem k umístění podél stávající zástavby a komunikace není vhodná pro zemědělské hospodaření a neutváří 
celek se souvislými plochami zemědělské půdy). V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace - 
vymezení plochy je ukončeno na hranici stávající účelové komunikace, která plní funkci záhumenní cesty. 
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Zastavitelná plocha Z2.12 bydlení - rodinné domy venkovské: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením A16. 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 ÚP Heřmanice. Urbanisticky plocha dotváří 
zástavbu podél stávající komunikace zajišťující 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, doplňuje pás 
zástavby podél místní komunikace, nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se nenachází 
žádná zemědělská účelová komunikace - vymezení plochy navazuje na hranici stávající místní komunikace, z níž je plocha 
dopravně přístupná. 

Zastavitelná plocha Z2.13 bydlení - rodinné domy venkovské: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením A17. Plocha je 
vymezena z důvodu umožnění výstavby garáže k sousednímu RD v prostoru podél stávající komunikace. Plocha přímo 
navazuje na zastavěné území, je dopravně dostupná z místní komunikace, je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou 
v ÚP Heřmanice. Urbanisticky plocha dotváří zástavbu podél stávající komunikace zajišťující 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, doplňuje pás zástavby podél místní komunikace, nenarušuje tedy organizaci 
zemědělského půdního fondu. Plocha dotváří urbanizaci podél hlavní dopravní trasy osídlení v dané lokalitě. V rámci plochy 
se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace - vymezení plochy navazuje na hranici stávající místní komunikace, 
z níž je plocha dopravně přístupná. 

Zastavitelná plocha Z2.14 bydlení - rodinné domy venkovské: Záměr na vymezení plochy byl schválen 
Zastupitelstvem obce Heřmanice v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením A18. 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 ÚP Heřmanice. Urbanisticky plocha dotváří 
zástavbu podél stávající komunikace zajišťující 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, doplňuje pás 
zástavby podél místní komunikace, nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci plochy se nenachází 
žádná zemědělská účelová komunikace - vymezení plochy navazuje na hranici stávající místní komunikace, z níž je plocha 
dopravně přístupná. 

Zastavitelná plocha Z2.16 bydlení - rodinné domy venkovské: Záměr na vymezení plochy vyplynul po veřejném 
projednání. Důvodem pro vymezení zastavitelné plochy je nezbytnost rozšíření zastavitelnosti na okraji zástavby pro 
zajištění požadované výměry pozemku pro stavbu rodinného domu na sousední vlastnicky související parcele v zastavěném 
území, jejíž výměra činí pouze 382 m

2
. Celkový zábor touto zastavitelnou plochou tedy činí 516 m

2
, a to na půdách nejnižší, 

V. třídy ochrany ZPF. Plocha vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou a účelovou komunikací, nenarušuje tedy organizaci 
zemědělského půdního fondu (vzhledem k umístění podél stávající zástavby a komunikace není vhodná pro zemědělské 
hospodaření a neutváří celek se souvislými plochami zemědělské půdy). V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská 
účelová komunikace - vymezení plochy je ukončeno na hranici stávající účelové komunikace. 

Zastavitelná plocha Z2.17 dopravní infrastruktury - účelové komunikace: Plocha je vymezena z důvodu zajištění 
dopravního přístupu k zastavitelné ploše bydlení Z7 z důvodu nezbytnosti rozšíření stávající účelové komunikace, podél níž 
(resp. částečně v jejímž rozsahu) je plánovaná cyklostezka. Důvodem vymezení plochy je tedy zajištění dostatečných 
parametrů pro dopravní přístup a zároveň vedení cyklostezky. Plocha je vymezena na půdách IV. třídy ochrany ZPF, zábor 
představuje úzký pás podél stávající účelové komunikace, nenarušuje tedy organizaci zemědělského půdního fondu. V rámci 
plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace 

Plochy pro zvýšení retence v krajině PRK1, PRK2 jsou vymezeny dle schválených Komplexních pozemkových úprav 
Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov (Geodetické sdružení s.r.o., Ing. Vladimír Luks, 2013) a zároveň dle požadavku na obsah 
změny v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod označením 1. V rámci komplexních pozemkových úprav 
je navržena kaskáda 3 víceúčelových nádrží jako doplnění malých vodních nádrží do krajiny. Důvodem vymezení ploch pro 
zvýšení retence v krajině je zejména snížení povrchového odtoku vody - nádrže mají protipovodňovou funkci, ale slouží též 
zejména k retenci vody v krajině. Dle KPÚ byly prioritním impulsem k návrhu těchto nádrží letní povodně 2010. 
Protipovodňový účinek nádrží spočívá v retenci vody a částečnému zploštění případné povodňové vlny. Plochy jsou 
vymezeny převážně na půdách III. a V. třídy ochrany ZPF. Z hlediska ochrany zemědělské půdy je zvyšování retence v krajině 
nadřazeným veřejným zájmem, neboť posílení retenční schopnosti krajiny je zároveň žádoucí i pro ochranu zemědělské 
půdy.  

Plochy protipovodňové ochrany PPO1, PPO2, PPO3 jsou vymezeny dle oborového podkladu Studie ochrany před 
povodněmi mikroregionu Frýdlantsko, resp. z Podkladové analýzy pro následnou realizaci protipovodňových opatření 
včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
2015). Plochy jsou vymezeny dle požadavku na obsah změny v rámci rozhodnutí o obsahu Změny č. 2 ÚP Heřmanice pod 
označením 3. Důvodem vymezení ploch protipovodňové ochrany je potřebnost zvyšování ochrany území před povodněmi a 
snižování negativních vlivů povodní na osídlení Heřmanic. Plochy zasahují převážně do půd II. třídy ochrany ZPF, okrajově 
(plochou PPO2) do půd V. třídy ochrany ZPF. Vymezení ploch je přímo vázané na vodní tok Oleška, v jehož nivě plní 
protipovodňovou funkci. Veřejným zájmem na vymezení ploch je ochrana území obce před povodňovými riziky.  
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Koridor pro napojení vodovodu KRV1 je vymezen v rozsahu stávající místní komunikace a okrajově zasahuje do 
půd V. třídy ochrany ZPF. Dotčení ZPF bude reálně minimální, neboť se předpokládá umístění vodovodního řadu v rámci 
komunikace. Vymezení koridoru je provedeno dle dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Frýdlant - opatření 
na stávajících rozváděcích sítích (Sweco Hydroprojekt a.s., 2018). Hlavním technickým účelem objektu je propojení 
vodovodní sítě obcí Dětřichov a Heřmanice, které povede ke zvýšení zabezpečení dodávky vody optimalizací tlakových 
poměrů zejména v obci Heřmanice, která se nachází blízko státní hranice a tedy blízko dolu Turów. Veřejným zájmem na 
vymezení koridoru je nutnost zajištění dodávek pitné vody a stabilizace systému zásobování pitnou vodou v souladu 
s oborovými podklady.  

Plochy bez záboru ZPF 

Mimo pozemky ZPF je vymezena zastavitelná plocha Z2.15 určená pro realizaci účelové komunikace a plocha 
změny v krajině K2.1 určená pro zalesnění.  

Vyhodnocení záborů ZPF (plochy se záborem ZPF a s vyhodnocením záboru ZPF) v rámci nových zastavitelných 
ploch vymezených Změnou č. 2 je zpracováno v samostatné tabulce Vyhodnocení předpokládaným důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond, která je obsahem Přílohy č. 2 Odůvodnění.  

Vyhodnocení záborů ZPF je zobrazeno ve výkrese 3 grafické části Odůvodnění Změny č. 2 ÚP Heřmanice (Výkres 
předpokládaných záborů půdního fondu). 

15. 2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 

k plnění funkcí lesa 

Plochy vymezené v rámci Změny č. 2 nepředstavují žádné zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa, ani 
nejsou dotčeny ochranným pásmem lesa.  

 

16 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 172 

Zpracovává pořizovatel. 

Pořizovatel neobdržel na základě zveřejněné veřejné vyhlášky a zaslaných oznámení oznamující veřejné 
projednání a opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice zkráceným postupem v zákonné lhůtě 
žádné námitky, které by bylo potřeba vyhodnocovat. 

 

17 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 172 

Zpracovává pořizovatel. 

Pořizovatel neobdržel na základě zveřejněné veřejné vyhlášky a zaslaných oznámení oznamující veřejné 
projednání a opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Heřmanice zkráceným postupem v zákonné lhůtě 
žádné připomínky, které by bylo potřeba vyhodnocovat.  
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2  
ÚZEMNÍHO PLÁNU HEŘMANICE 

- PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č. 1 - SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
ČR   Česká republika 
k. ú.  katastrální území  
KN  Katastr nemovitostí ČR 
KPÚ komplexní pozemkové úpravy 
KÚ   krajský úřad 
LK  Liberecký kraj 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj  
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
OP  ochranné pásmo  
ORP obec s rozšířenou působností 
PUPFL  pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky  
RD   rodinný dům 
ÚAP  územně analytické podklady  
ÚP   územní plán 
VPO  veřejně prospěšná opatření  
VPS  veřejně prospěšné stavby 
ZPF  zemědělský půdní fond  
ZÚR  zásady územního rozvoje  
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PŘÍLOHA Č. 2 – VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA NOVÝ ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

Označení 
plochy 

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) 
I. II. III. IV. V. 

PLOCHY BYDLENÍ 

Z2.5 BV 0,1561 0 0 0,0745 0,0338 0,0478 0 - ano - - 

Z2.6 BV 0,4230 0 0 0 0,4230 0 0 - ano - - 

Z2.10 BV 0,0600 0 0 0 0 0,0600 0 - ne - - 

Z2.11 BV 0,2228 0 0 0,1606 0 0,0622 0 - ano - - 

Z2.12 BV 0,3985 0 0 0 0 0,3985 0 - ano - - 

Z2.13 BV 0,0361 0 0 0 0 0,0361 0 - ne - - 

Z2.14 BV 0,1741 0 0 0 0,1741 0 0 - ne - - 

Z2.16 BV 0,0516 0 0 0 0 0,0516 0 - ne - - 

Σ 1,5222 0 0 0,2351 0,6309 0,6562 0 - - - - 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Z2.3 OV 0,0986 0 0 0 0 0,0986 0 - ne - - 

Σ 0,0986 0 0 0 0 0,0986 0 - - - - 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Z2.17 Uk 0,1006 0 0 0 0,1006 0 0 - ano - - 

Σ 0,1006 0 0 0 0,1006 0 0 - - - - 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

Z2.2 VZ 0,1253 0 0 0 0 0,1253 0 - ne - - 

Z2.7 VL 0,3020 0 0 0 0,2936 0,0084 0 - ano - - 

Z2.8 VZ 1,3733 0 0 1,2556 0 0,1177 0 - ano - - 

Z2.9 VL 0,0815 0 0 0 0,0815 0 0 - ne - - 

Σ 1,8821 0 0 1,2556 0,3751 0,2514 0 - - - - 

Σ 3,6035 0 0 1,4907 1,1066 1,0062 0 - - - - 
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VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND – ZMĚNA FUNKČNÍHO VYUŽITÍ – BEZ NOVÉHO ZÁBORU ZPF 

Označení 
plochy 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
změny 

funkčního 
využití (ha) 

Výměra změny funkčního využití 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) 
I. II. III. IV. V. 

PLOCHY BYDLENÍ 

Z2.10 BV 0,5869 0 0 0 0 0,5869 0 - ne - - 

Σ 0,5869 0 0 0 0 0,5869 0 - - - - 

 

PŘEHLED ZASTAVITELNÝCH PLOCHY BYDLENÍ VE ZMĚNĚ Č. 2 A NOVÝCH ZÁBORŮ ZPF: 

Označení 
plochy 

Výměra 
plochy 

(m
2
) 

Zábor ZPF 
(m

2
) 

Nový zábor ZPF 
(m

2
) 

Poznámka 

Z2.5 1 739 1 561 1 561 Pozemek p. č. st. 53 v k. ú. Kristiánov o výměře 178 m
2
 evidován v KN jako zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště 

Z2.6 4 230 4 230 4 230  

Z2.10 6 469 6 469 600 

Převážná část zastavitelné plochy je v platném územním plánu vedena jako Plocha rekreace – stavby rodinné rekreace a to jako 
plocha stavová zahrnutá do zastavěného území a dále jako zastavitelná plocha Z38, která byla v platném ÚP již vyňata ze ZPF, mění 
se pouze způsob využití z Plochy rekreace – stavby rodinné rekreace do plochy bydlení - rodinné domy venkovské. Nově se zábor 

ZPF týká pouze části pozemku p. č. 962 o výměře cca 600 m
2
, která nebyla zahrnuta do zastavěného území. 

Z2.11 2 228 2 228 2 228  

Z2.12 3 985 3 985 3 985  

Z2.13 361 361 361  

Z2.14 1 741 1 741 1 741  

Z2.16 516 516 516  

celkem 21 269 21 091 15 222  
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ZÁVĚREČNÁ BILANCE ZÁBORŮ ZPF PRO PLOCHY BYDLENÍ V RÁMCI ZMĚNY Č. 2 ÚP HEŘMANICE:  

Vyhodnocení zastavitelných ploch bydlení 
Rozsah záboru ZPF 

(m
2
) 

Zastavitelné plochy pro bydlení se záborem ZPF vymezené ve Změně č. 2 + 21 091 

Změna funkčního využití ze stavových a zastavitelných ploch rekreace – stavby rodinné rekreace 
na zastavitelné plochy bydlení – zábor ZPF již odsouhlasen v původním ÚP (Z2.10) 

-- 5 869 

Zastavitelné plochy vypouštěné z územního plánu jako náhrada za nově vymezené zastavitelné 
plochy bydlení 

- 20 330 

Celková bilance nových záborů ZPF pro Plochy bydlení - 5 108 
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PŘÍLOHA Č. 3 - TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN 

 

Text v kapitolách a podkapitolách, které se Změnou č. 2 mění, je označen tímto způsobem:  

 původní text 
 nový text 
 vypuštěný text 

 

 

 

 



 1 

1.    TEXTOVÁ ČÁST 

a)    Vymezení zastavěného území                  

Zastavěné území se vymezuje k datu 28.02.2009 a je aktualizováno k datu 
27.9.2021. Zastavěné území je v dokumentaci územního plánu vymezeno ve 
výkresech: 

1 výkres základního členění území 
      a dále ve výkresech 2, 5 a 7 

Hranice zastavěného území zahrnuje pozemky v intravilánu, přiléhajících k hranici 
intravilánu a dále vně intravilánu dle § 58 stavebního zákona. 
Územní plán přebírá hranice zastavěného území (ZÚ) z Opatření obecné povahy o 
vymezení ZÚ obce Heřmanice, schválené v ZO s úpravami: 
* ÚP navrhuje zvětšení ZÚ v lokalitách 
-  areálu Celní správy dle skutečného stavu 
-  nového realizovaného rodinného domu včetně okolních pozemků (p.č. 1018 ... k.ú. 

Heřmanice)  
- doplnění rodinného domu starší zástavby dle skutečného stavu při vjezdu do 

areálu autodopravy (p.č. 174/1, 174/1 ... k.ú Heřmanice) 
- doplnění 2 proluk s vymezením souvislého území v Kristiánově nad Oleškou (p.č. 

228 a p.č. 317/2 k.ú. Kristiánov)         
-  doplnění 1 proluky zbořeniště v Kristiánově na kopci (st.p.č. 258 k.ú. Kristiánov) 
* ÚP navrhuje zmenšení ZÚ v lokalitách 
- v Kristiánově při Olešce v sousedství navrhované myslivecké chaty (p.č. 380 k.ú. 

Kristiánov) s vazbou na aktivní zónu záplavového území Olešky  
- pod lomem (p.č. 431 k.ú Heřmanice) v místě koncové polohy komunikace bez do 

pravního přístupu 
- u rybníka v místě průchodu a vymezení plochy lokálního biokoridoru zbořeništěm 

bývalého statku (p.č. 380 k.ú Heřmanice) 

b)    Základní koncepce Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot 

    b1)    Zásady celkové koncepce rozvoje území obce 

Koncepce rozvoje obce 

Řešené území v rozsahu správního území Heřmanice, zahrnující k.ú. Heřmanice u 
Fr. a Kristiánov s návrhovým obdobím územního plánu k roku 2025. ÚP přebírá do 
řešení návrh na změnu průběhu česko - polských státních hranic a to ve 2 lokalitách 
v hraničním úseku IV, ploch oddělených z území republiky do Polska.  

Rozvoj obce při respektování přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území jako 
funkčně a prostorově vymezeného útvaru s cílem vymezení stabilizovaných ploch, 
ploch změn a územních rezerv, zobrazených ve výkresech 2 a 5 dokumentace. 
Heřmanice plní převážně funkci obytnou včetně individuelní rekreace, doplněnou o 
funkci základní občanské vybavenosti, tyto základní funkce budou dále rozvíjeny. 
Zastavitelné plochy korigované limity využití území se vymezují převážně pro 
bydlení v rodinných domech v území Heřmanic a předního Kristiánova a převážně 
ve stavbách rodinné rekreace v území zadního Kristiánova na kopci a při údolí 
Heřmanického potoka. 
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    b2)    Hlavní cíle rozvoje. 

Cíle rozvoje obce 

Posílit funkci obce ve vztahu k udržitelnému rozvoji území jako místa trvalého a 
rekreačního bydlení ve venkovském prostředí, vymezení rozvoje obce s cílem 
vymezení rozvojových ploch s vytvořením předpokladů pro výstavbu s vazbou na 
územní podmínky a zachování potenciálu hodnot území. Rozvoj obce převážně dle 
požadavků ke stavební činnosti ve vyznačených plochách. Vymezení ploch 
s možností převodu pozemků ze strany PF ČR a vlastnictví státu na obec. 

Převažující návrh ploch pro bydlení v rodinných domech a ve stavbách rodinné 
rekreace (rekreačních domů) dle požadavků vlastníků pozemků a obce. V dílčích 
dalších plochách vymezení ploch rekreace, veřejných prostranství a veřejné zeleně.  

Řešit problémovou plochy přestavby v území bývalé železniční stanice. Záměrem 
obce je pokračovat v úpravách veřejných prostranství a veřejné zeleně. 
Z pohledu širších vztahů se požaduje zohledňovat bezprostřední vazby se 
sousedním městem Bogatynia, důležitá je stabilizace kulturního domu v území obce 
s hospůdkou, se záměrem realizace restaurace a ubytování v objektu i stabilizace 
prodejny smíšeného zboží.  
Sleduje se návrh na využití zrušené úzkorozchodné železniční trati pro zřízení 
cyklostezky, nad vodojemem návrh vyhlídkové věže. 

Návrh technické infrastruktury s cílem řešení zařízení a tras jednotlivých druhů 
technického vybavení. Řešení vodovodu v zadním Kristiánově v prostoru nad 
potokem Oleška. Návrh splaškové kanalizace v rozsahu území Heřmanic 
s umístěním ČOV při státní hranici. V současné době probíhá realizace trafostanice 
s vazbou na distribuci elektrické energie do zadního Kristiánova.  

   b3)    Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot. 

Památková ochrana  
Péče o nemovité kulturní památky chráněné státem.  
Hodnoty stavebně architektonické  
Vedle nemovitých kulturních památek zajistit ochranu dalších architektonicky 
hodnotných objektů v území, s místní ochranou objektů hmotově tradičních a místně 
významných na úrovni obce.  
Hodnoty urbanistické  
Ochrana funkčního a prostorového uspořádání dílčích území s charakteristickou 
zástavbou zrealizovanou v příslušných časových obdobích. Při začleňování nových 
objektů do území uplatňování požadavků na umísťování, objemy a tvary objektů bez 
kontrastů k okolní zástavbě.   

Hodnoty krajinné  
Ochrana přírodních hodnot v území s významným přírodním prvkem v horní části potoka 
Olešky a v celém průběhu Heřmanického potoka s doprovodnou zelení.  
Vymezení ploch volného území krajiny (trvale travní porosty, zatravnění orné půdy), 
vymezení krajinné a sídelní zeleně v území (pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
vymezení ploch vysokého náletu na nelesní půdě, alejí a doprovodné zeleně členící 
prostorové uspořádání krajiny). Ochrana krajinného rázu území s vyloučením 
umísťování zástavby ve volné krajině.  
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c)    Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch pře- 
stavby a systému sídelní zeleně. Urbanistická koncepce, včetně 
urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

c1)   Návrh urbanistické koncepce a kompozice 
       (návrh plošného a prostorového uspořádání území) 
Postavení sídla ve struktuře osídlení 
Spádovost Heřmanic především do Frýdlantu (centra mikroregionální působnosti II. 
stupně) a Liberce (centra mikroregionální působnosti III. stupně). V prostorových vaz-
bách oddělená poloha osídlení do vnitrozemí přes okraj Jizerských hor. 

Dopravní spojení autobusovou dopravou. Vyjížďka za prací, do škol, za občanskou 
vybaveností a službami. V případě Heřmanic v údolní poloze vhodná vazba do 
Polska. V procesu suburbanizace předpoklad expanze stavební činnosti do 
venkovského prostoru podmíněn nabídkou nižších cen pozemků, zástavba bude 
přímo ovlivněna zájmy o stavební činnost a územními podmínkami.  

Základní funkční a prostorové uspořádání 
Vymezení funkčního a prostorového uspořádání území s vazbou na objekty a 
skupiny objektů původní i pozdější zástavby, půdorys dílčích území a jemu 
odpovídající prostorové uspořádání s charakteristickými interiéry a panoramaty. 
Urbanistická koncepce a urbanistická kompozice 
Vymezení funkčního uspořádání území dané lokalizací a vzájemnými vztahy dílčích 
funkčních ploch zastavěných území, zastavitelných ploch s přechodem na 
nezastavěná území volné krajiny s vyloučením zástavby samostatných objektů ve 
volné krajině. Urbanizace území se požaduje dotvářením krajinného rázu forem 
zástavby s tradiční venkovskou podobou. 
Z hlediska urbanistické kompozice jsou Heřmanice založeny relativně souvislým 
pásem přípotoční zástavby podél vodního toku Olešky, který je páteří urbanistické 
struktury osídlení. Na tento pás navazují drobné enklávy osídlení vrostlého do okolní 
zemědělské krajiny podél historicky založených cest. Na severní straně v jádrové 
části obce byl později založen zemědělský areál. Kompozice je nicméně založena na 
rostlé formě lineární vesnice s výrazně údolním osídlení zemědělského rázu bez 
výraznějšího rozšíření sídla do volné krajiny. Domy jsou nepravidelně seskupeny, 
zástavba nebyla utvářena v mezích urbanistických nebo kompozičních pravidel.  
Samostatným urbanistickým útvarem jsou jednotlivé dochované stavby v lokalitě 
bývalého sídla Vysoký.  
Urbanistická kompozice je dotvářena zahuštěním existující zástavby podél Olešky a 
navazujících cest a drobným rozšířením stávající zástavby v lokalitě Vysoký.  

c2)   Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. 

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití jako zastavitelných ploch, dle § 58 
stavebního zákona s využitím stavebních proluk s vazbou na ochranu 
nezastavěného a nezastavitelného území. Ve správním území obce Heřmanice se 
vymezuje celkem 56 ploch.  

Z tohoto počtu je určeno 35 ploch pro bydlení rodinné domy venkovské (lokality Z 1 – 
Z 35), 2 plochy pro plochy rekreace – plochy lomu (lokality Z 36, Z 37), dále plochy 
rekreace ve stavbách rodinné rekreace (lokality Z 38 – Z 42), plochy občanského 
vybavení (lokality Z 43, Z 44), plochy k vymezení veřejné zeleně (lokality Z 45  – 
Z 49), plochy silniční dopravy (lokality Z50  – Z 52), plochy dopravního vybavení (Z 
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53), plochy technické infrastruktury (lokality Z 54, Z 55) a plocha výroby a skladů 
(lokalita Z 56) 

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití  

c3)   Vymezení zastavitelných ploch 

plochy (Z 1 –  Z 56)                                                                            označení ploch 

PLOCHY BYDLENÍ               - rodinné domy venkovské                              Z 1 – Z 35 

Z1 - Z5, Z7, Z9 - Z14, Z17, Z19 - Z20, Z22, Z24 – Z26, Z28 - Z30, Z32, Z34  

PLOCHY REKREACE           - lom u kulturního domu                                    Z36, Z37 
                                              - stavby rodinné rekreace                                Z38 – Z42 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ                                                            

                                                 - vyhlídková věž, myslivecká chata                 Z 43, Z 44   
   PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ   
                                                  - veřejná zeleň                                              Z 45 – Z 49                                                                                                                        

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
                                               - plochy silniční dopravy                                

                                                          místní komunikace                                             Z 50  
                                                          účelové komunikace                                 Z 51, Z 52                                       
                                                    - plochy dopravního vybavení                                                                           

                                                     parkoviště                                                          Z 53 
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   

                  - technická infrastruktura                                  
                                                     čistírna odpadních vod                                      Z 54 
                                                     trafostanice                                                       Z 55                                       
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ   
                                                - výroba a sklady                                                    Z 56                
1. změna Územního plánu 
zrušené zastavitelné plochy 
plochy pro bydlení - rodinné domy venkovské Z 11, Z 14 
navrhované zastavitelné plochy 
plochy pro bydlení - rodinné domy venkovské Z 1.2, Z1.3 - Z 1.4, Z 1.5a 
plochy veřejných prostranství - veřejné prostranství Z 1.6 
plochy technické infrastruktury Z 1.1 
plochy výroby a skladování Z 1.5b 
 
2. změna Územního plánu 
navrhované zastavitelné plochy 
PLOCHY BYDLENÍ   - rodinné domy venkovské  
 Z2.5, Z2.6, Z2.10, Z2.11, Z2.12, Z2.13, Z2.14, Z2.16 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
  - veřejná infrastruktura Z2.3 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
  - účelové komunikace Z2.15, Z2.17 
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
  - výroba a sklady Z2.7, Z2.9 
  - zemědělská výroba Z2.2, Z2.8 
 
V přehledu je uvedeno označení ploch, druhy ploch s rozdílným způsobem využití, 
jejich lokalizace, charakteristika a údaje dopravní a technické infrastruktury.  
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Plochy s rozdílným způsobem využití 

PLOCHY BYDLENÍ  

 

rodinné domy venkovské 

plochy změn Z1  – Z 4 Z 3 
lokalizace:          západní okraj Heřmanic ke státní hranici  
charakteristika: návrh ploch ke změně v zastavěném území v dílčích prolukách 

zahrad z prostorových důvodů umožňující dělení pozemků a 
doplňování další zástavby rodinných domů   

dopravní a technická infrastruktura: napojení ploch na stávající silnici a místní 
komunikaci, technickou infrastrukturu - vodovod, vedení NN 

plochy změn  Z5, Z 6  
lokalizace:    Heřmanice za obecním úřadem  
charakteristika: návrh ploch ke změně v zastavěném území s navázáním zástavby 

na 2 stávající rodinné domy, při západním okraji lokality se nachází 
zbořeniště po zemědělské usedlosti 

dopravní a technická infrastruktura:  napojení na stávající technickou infrastrukturu 
plochy změn  Z7, Z9 – Z 10 
lokalizace:   jižní okraj Heřmanic k bývalé trati  
charakteristika: navázání zástavby na nový rodinný dům v území (na pozemku p. 

č.1018), návrh zastavitelných ploch v mezilehlém zastavěném 
území a bývalou tratí (Z 7, Z 9 a Z 10), viz prověření využití ploch 
(Z 9 a Z 10) s dopravním napojením (Z 52) ve zpracované studii 
projektanta z 25.3.2008 

dopravní a technická infrastruktura: napojení lokalit Z 9 a Z 10 z navrhované účelové 
komunikace Z 52, podmíněné dopravní napojení lokality Z 7 přes 
stávající původní zemědělské usedlosti ve směru od silnice  

plocha změny  Z11  
lokalizace:   Heřmanice pod lomem  
charakteristika: návrh zastavitelné plochy s prostorovou vazbou na stávající 

sousední zástavbu rodinných domů 
dopravní a technická infrastruktura:   
                            dopravní napojení lokality na stávající komunikaci 
1. změna ÚP - nové využití plochy pro veřejné prostranství 
plochy změn  Z12 – Z 14 
lokalizace:   Heřmanice pod rybníkem  
charakteristika:   vymezení ploch pro zástavbu v údolní poloze pod rybníkem po 

obou stranách potoka nad vybudovanou vodní nádrží, ponechání 
volného pruhu k užívání pozemku sousedícího s korytem vodního 
toku při výkonu správy vodního toku, návrh další zastavitelné 
plochy v sousedství dnešního areálu autodopravy    

dopravní a technická infrastruktura:   
                           dopravní napojení na stávající komunikace v sousedství 

vymezených ploch 
1. změna ÚP - nové využití plochy Z 14 pro výrobu a skladování (areál 

autodopravy) 
plocha změny Z 15 – Z17   
lokalizace:           Heřmanice v okolí bývalého Severodrupu v.o.s. 
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charakteristika: doplňující plochy plocha v sousedství stávající zástavby v dolní 
části při Olešce  a dále po obou stranách komunikace k vodojemu 

dopravní a technická infrastruktura: dopravní napojení na stávající místní 
komunikace  

plochy změn Z 18 Z19 – Z20 
lokalizace:   Heřmanice JZ a JV od kulturního domu 
charakteristika: navázání navrhované zástavby na současné stávající a nově 

zrealizované rodinné a rekreační domy, u kulturního domu za 
Oleškou a podél silnice, omezení zastavitelných ploch (Z 18 a Z 19) 
mimo aktivní zónu záplavového území 

dopravní a technická infrastruktura: dopravní napojení na stávající silnici, v území za 
Oleškou (Z 18) napojení s vazbou na stávající nově zrealizované 
domy po levém břehu  

plochy změn Z 21 Z22, Z24 – Z26         
lokalizace:   přední Kristiánov, podél cesty do Kunratic 
charakteristika: vymezení zastavitelných ploch při stávající zástavbě 
dopravní a technická infrastruktura: napojení na stávající komunikace a stávající 

technickou infrastrukturu  
plochy změn Z 27 Z28 – Z30 
lokalizace:   u silnice při vjezdu do Heřmanic a podél cesty v údolní poloze 

Olešky do zadního Kristiánova 
charakteristika: navázání na v současné době zrealizované objekty v území, pro 

lokalitu Z 28 v dolní části území před projekcí na ÚP vydána 
územně plánovací informace o podmínkách využití území, omezení 
zastavitelných ploch mimo aktivní zónu záplavového území (lokality 
Z 27 a lokalita Z28) 

dopravní a technická infrastruktura: napojení zastavitelných ploch na navrhovanou 
dopravní a technickou infrastrukturu 

plochy změn Z 31 Z32, Z34 – Z35 
lokalizace:   zadní Kristiánov nad Oleškou 
charakteristika: návrh zastavitelných ploch mimo dílčí úseky dopravně nepřístupné 

vlivem značného převýšení terénu, doplnění zástavby rodinných a 
rekreačních domů   

dopravní a technická infrastruktura: dopravní přístupnost ze stávající komunikace  
plochy změn Z1.2, Z1.3 - 1.4, 1.5a 
lokalizace:  
1.2 při zadním Kristiánově na kopci 
1.3 u Heřmanického potoka 
1.4 u lomu 
1.5a při areálu autodopravy 
charakteristika 
1.2 vymezení zastavitelné plochy pro 1 objekt bydlení při západním okraji 

stávající zástavby 
1.3 vymezení plochy pro doplňkový objekt garáže k rodinnému domu, navázání 

navrhované zástavby na zastavěné území 
1.4 vymezení plochy pro doplňkovou stavbu k rodinnému domu na druhé straně 

Olešky, mimo aktivní zónu záplavového území Olešky 
1.5a vymezení plochy pro 2 objekty bydlení, záměr k realizaci rodinného domu 
dopravní a technická infrastruktura:  
1.2 vymezení zastavitelné plochy v kontaktu se stávající komunikací 
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1.3 dopravní přístupnost z odbočující komunikace 
1.4 dopravní přístupnost z mostního objektu 
1.5a dopravní napojení po hrázi rybníka, přípojky technické infrastruktury ve směru 

od montážní haly 
 
plochy změn Z2.5, Z2.6, Z2.10, Z2.11, Z2.12, Z2.13, Z2.14, Z2.16 
lokalizace:  
Z2.5 na západním okraji Kristiánova 
Z2.6 na západním okraji Heřmanic 
Z2.10 zadní Kristiánov na kopci 
Z2.11 v Kristiánově 
Z2.12 pod rozhlednou 
Z2.13 v Kristiánově 
Z2.14 přední Kristiánov, podél cesty do Kunratic 
Z2.16 Heřmanice, jihovýchodně pod Kodešovou skálou 
charakteristika:  
Z2.5 rozvoj bydlení na okraji Kristiánova v návaznosti na stávající zástavbu 
Z2.6 rozvoj bydlení na západním okraji Heřmanic v návaznosti na stávající 

zástavbu 
Z2.10 rozvoj bydlení v rekreačním sídle zadní Kristiánov 
Z2.11 rozvoj bydlení v Kristiánově v návaznosti na stávající zástavbu 
Z2.12 rozvoj bydlení v lokalitě pod rozhlednou v návaznosti na stávající zástavbu 
Z2.13 vymezení plochy pro doplňkový objekt garáže k rodinnému domu, navázání 

navrhované zástavby na zastavěné území 
Z2.14 rozvoj bydlení v návaznosti na nově realizované RD v předním Kristiánově 
Z2.16 zajištění dostatečné velikosti stavebního pozemku v návaznosti na sousední 

parcelu 
dopravní a technická infrastruktura:  
Z2.5 dopravní přístupnost z místní komunikace 
Z2.6 dopravní přístupnost z účelové komunikace 
Z2.10 dopravní přístupnost z místní komunikace 
Z2.11 dopravní přístupnost z místní komunikace 
Z2.12 dopravní přístupnost z místní komunikace 
Z2.13 dopravní přístupnost z místní komunikace 
Z2.14 dopravní přístupnost z místní komunikace 
Z2.16 dopravní přístupnost z místní komunikace 
 
 

PLOCHY REKREACE           

 

lom u kulturního domu 

plochy změn Z 36, Z 37 
lokalizace:   lom s ukončenou těžbou u kulturního domu 
charakteristika:   prostor lokality Z 37 v režimu zajištění lomu dlouhodobě již od 80. 

let s požadavky na sanační činnost, dosud bez následného 
průběhu likvidace a rekultivace; v územním plánu návrh využití 
plochy rekreace jako plochy s rozdílným způsobem využití dle vyhl. 
č. 501/ 2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 
rekultivačním úpravám i vymezení využití v územním plánu 
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odpovídá zatravňování a doplňující výsadba zeleně i požadavek 
vlastníka pozemků ke sportovně rekreační činnosti  

                           rovinatý prostor lokality Z 36 při silnici je atraktivní s vazbou na 
sousedství kulturního domu, sklárny a návrh cyklotrasy, část u 
kulturního domu se vymezuje pro parkoviště (Z 53)  

dopravní a technická infrastruktura: napojení ploch na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu  

stavby rodinné rekreace 

plochy změn  Z 38, plocha změny Z39 
lokalizace:           zadní Kristiánov na kopci 
charakteristika:   kvalitní rekreační plocha s dálkovými výhledy do okolí s přítomností 

rozptýlených rekreačních domů, návrh na doplňování zástavby, viz 
                           prověření využití ploch ve zpracované zastavovací studii 

projektanta z 25.3.2008 
dopravní a technická infrastruktura: napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, důležité zásobování elektrickou energií s vazbou na 
realizovanou trafostanici (Z 55) 

plochy změn  Z 40 – Z 42 
lokalizace:           zadní Kristiánov u Heřmanického potoka  
charakteristika:  území zahrnující plochy demolic objektů v 50. letech, převážně již 

bez čitelných stop v terénu, vazba na údolní polohu Heřmanického 
potoka   

dopravní a technická infrastruktura: napojení na stávající a obnovenou dopravní a 
technickou infrastrukturu, s ohledem na oddělenou polohu 
problém zásobování území elektrickou energií 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

 

vyhlídková věž 

plocha změny Z 43 
lokalizace:    nad vodojemem 
charakteristika: návrh vyhlídkové věže, autor mjčlk architekti, návrh s dílčím 

úsekem navrhované turistické cesty, situování v mezilehlém 
prostoru lesních pozemků, severním směrem se navrhuje oproti 
původnímu vymezení rozšíření pozemku a to do linie hranice lesa 
ze SV strany  

dopravní a technická infrastruktura: napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

myslivecká chata 

plocha změny Z 44 
lokalizace:    u Olešky pod Mlýnským vrchem 
charakteristika: využití zbořeniště pro výstavbu myslivecké chaty, prostorově 

odloučená poloha s vazbou na rekreační dům na protilehlé straně 
Olešky již na území Dětřichova 

 
dopravní a technická infrastruktura: napojení na stávající komunikaci 
 

veřejná infrastruktura 

plocha změny Z2.3 
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lokalizace: na Vysokém 
charakteristika: turistické zázemí a muzeum ve vazbě na záměr rozhledny na 

sousedním pozemku 
dopravní a technická infrastruktura: dopravní přístupnost z účelových komunikací 
 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

 

veřejná zeleň 

plochy změn  Z 45, Z 46 
lokalizace:    Heřmanice pod rybníkem 
charakteristika: náletová zeleň pod hrází rybníka , v údolní poloze přítomnost 

vodního toku  
plocha změny  Z 47 
lokalizace:           pod Špičákem 
charakteristika: 2 lokality oddělené komunikací, nad skalním útvarem v sousedství 

prostoru lomu s ukončenou těžbou  
plocha změny  Z 48 
lokalizace:    u vodojemu 
charakteristika: prostor s vazbou na situování navrhované vyhlídkové věže  
plocha změny  Z 49 
lokalizace:    podél Olešky k Dětřichovu 
charakteristika: vymezení údolní polohy po obou březích Olešky pro veřejnou 

zeleň, vazba na stávající 2 rybníky a již provedené úpravy 
v zatáčce    s orientační tabulí v průhledu při vjezdu do obce 

veřejné prostranství 

plocha změny 1.6 
lokalizace:   ve středu obce 
charakteristika: vymezení ploch v režimu ploch veřejných s využitím sportoviště, 

hřiště, zpevněných ploch, veřejné zeleně 
 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 

plochy silniční dopravy 

*  Místní komunikace 

plocha změny Z 50 
lokalizace:          zadní Kristiánov na kopci 
charakteristika:   místní komunikace, řešení dopravního napojení stávající a navrho- 

vané zástavby rekreačních domů   
*  Účelové komunikace 

plocha změny Z51 
lokalizace:          zadní Kristiánov na kopci 
charakteristika:   účelová komunikace, v koncové poloze místní komunikace 

vymezení obratiště tvaru T i současně dopravního přístupu 
k objektu posledního navrhovaného rekreačního domu; viz 
prověření využití ploch ve zpracované zastavovací studii 
projektanta z 25.3.2008 

plocha změny Z52 
lokalizace:           jižně bývalého Severodrupu v.o.s. 
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charakteristika:  účelová komunikace, návrh na dopravní zpřístupnění lokalit Z 9 a 
Z 10, viz prověření využití ploch s dopravním řešením ve 
zpracované studii projektanta z 25.3.2008 

plocha změny Z2.15 
lokalizace:   jižně od obce 
charakteristika: účelová komunikace - doplňková polní cesta dle KPÚ Heřmanice 

plocha změny Z2.17 
lokalizace:   JV od obecního úřadu 
charakteristika: účelová komunikace - zajištění dopravního přístupu k ploše Z7 

plochy dopravního vybavení 

*  Parkoviště 
plocha změny Z 53 
lokalizace:          prostor u kulturního domu 
charakteristika:  území přes potok v sousedství kulturního domu, navrhuje se 

parkovací  plocha pro kulturní dům   
 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 

technická infrastruktura 

Čistírna odpadních vod 

plocha změny Z 54  
lokalizace:          prostor části bývalé železniční stanice na nejnižším místě v území 

obce při státní hranici 
charakteristika:   centrální čistírna odpadních vod   
dopravní a technická infrastruktura:  dopravní napojení z prostoru bývalé železniční 

stanice 
Trafostanice 

plocha změny Z 55 
lokalizace:          rozhraní území Heřmanic a zadního Kristiánova, nad realizovanou 

zástavbou rodinného domu a rekreačních domů 
charakteristika:   převzetí do řešení územního plánu dle projektu   
dopravní a technická infrastruktura:  dopravní přístupnost z účelové komunikace 
 
Základnová stanice 
plocha změny 1.1 
lokalizace: v areálu větrných elektráren 
charakteristika: instalace zařízení Vodafone Czech Republic, a.s. 
dopravní a technická infrastruktura: dopravní přístupnost z účelové komunikace 
 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

 

výroba a sklady 

plocha změny Z 56 
lokalizace:          areál Kutílek 
charakteristika:  původně přístavba vepřína k zemědělské usedlostí, dnes autodo- 

prava Kutílek, v územním plánu rozšíření možnosti využití areálu i 
pro výrobu, požadované využití areálu za účelem rozšíření 
odstavných ploch, výstavby haly za účelem skladování, garáží a 
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dílny za účelem oprav; možnost umístění dalšího bytu jako součást 
objektů (nikoliv rodinného domu na samostatné oddělené parcele)    

dopravní a technická infrastruktura:  provedena realizace účelové komunikace ve 
směru ke Kunraticím s provozem mimo obec 
plocha změny 1.5b 
lokalizace: areál Kutílek 
charakteristika: dle platného ÚP výměna využití již navrhovaných zastavitelných 

ploch k bydlení pro využití výroba a sklady, pozemek v sousedství 
montážní haly s využitím jako zázemí pro provoz autodopravy 

dopravní a technická infrastruktura: dopravní přístupnost ze stávajících ploch areálu 
plochy změn Z2.7, Z2.9 
lokalizace: okrajové lokality navazující na areál Kutílek 
charakteristika: rozšíření stávajících ploch výroby zejména pro účely rozvoje 

zázemí pro provoz autodopravy 
dopravní a technická infrastruktura: dopravní přístupnost ze stávajících ploch areálu 

nebo ze stávajících účelových komunikací 
 

zemědělská výroba 

plocha změny Z2.2 
lokalizace: na Vysokém 
charakteristika: rozvoj zemědělské výroby v návaznosti na stávající stavby 
dopravní a technická infrastruktura: dopravní přístupnost z účelových komunikací 
podmínky ochrany krajinného rázu: zástavba o max. výšce 8 m, koeficient max. 

zastavění ploch stavbami 30 % 
plocha změny Z2.8 
lokalizace: okrajová lokalita navazující na areál Kutílek 
charakteristika: rozvoj zemědělské výroby v návaznosti na stávající stavby 
dopravní a technická infrastruktura: dopravní přístupnost z účelové komunikace 

v rámci zastavitelné plochy Z56 

 

c4)   Vymezení ploch přestavby  
Vymezení plochy přestavby zahrnující plochu bývalé železniční stanice s návrhem 
využití plochy smíšené obytné. 

c4c5)   Vymezení systému sídelní zeleně  
Vymezení ploch sídelní zeleně jako součást ploch s rozdílným způsobem využití 
(ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení, smíšených obytných, výroby a 
skladování).  

d)    Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně 
podmínek pro jejich umísťování. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně 
podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou 
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití 

       d1)    Dopravní infrastruktura. 

Koncepce silniční dopravy spočívá na zajištění dopravního napojení území obce 
v širších vnějších vazbách, dílčích území v obci a jednotlivých pozemků, zahrnuje 
vymezení silnice III. třídy, místních a účelových komunikací, parkoviště u kulturního 
domu. V území obce byly vybudovány komunikace mimo silnici III tř. a to s ohledem 
na provoz dobývacího prostoru Heřmanice a v zadním Kristiánově zajišťující 
přístupnost k zemědělským pozemkům. Další parkoviště se vymezují jako součást 
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ploch bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství. Vymezení ploch 
dopravy, viz údaje výkresů č. 2 a 5 dokumentace. 

Silniční doprava  

Silnice III. třídy  
Stabilizace beze změn současného stavu.  
Místní komunikace  
Z 50 - návrh místní komunikace, zajišťující dopravní přístupnost ke stávajícím a k 
navrhovaným rekreačním domům.  
Účelové komunikace   
Z 51, Z 52 - návrh účelových komunikací zajišťujících dopravní přístupnost dílčích 
pozemků pro novou zástavbu. 
Z2.15 - návrh účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a prostupnost 
volné krajiny 
Z2.17 - návrh účelové komunikace zajišťující přístup k zastavitelné ploše Z7 

Dopravní vybavení 

Parkoviště 
Návrh parkoviště u kulturního domu (Z 53). Kapacita parkoviště dle normových 
hodnot. 

d2)   Technická infrastruktura. 

Vodní hospodářství 

Zásobování vodou 

Stávající způsob zásobování pitnou vodou je vyhovující, nebude měněn, koncepce 
zásobování vodou ze skupinového vodovodu Dětřichov, zdrojem vody je vrtaná 
studna, odkud je voda čerpána do VDJ Dětřichov,  odbočka vodovodu vede do VDJ 
Heřmanice 100 m3 (346,00/342,70 m n.m.). Z vodojemu vede gravitační řad do 
rozvodné sítě Heřmanic. Zástavba mimo dosah vodovodu bude zásobena pitnou 
vodou ze soukromých studní. 
Vymezen je koridor KRV1 pro rozvoj vodovodu a jeho napojení na vodovodní řad 
z Dětřichova, resp. propojení s vodovodem Frýdlant.  

Likvidace odpadních vod 

V obci není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek vyvážených na ČOV Frýdlant, nebo přes septiky s přepadem 
do vodotečí.V areálu  Celní správy umístění od r. 1994 mechanicko – biologické 
MČOV s od- tokem do potoka. 
Návrh na vybudování kanalizace s centrální ČOV dle krajské koncepce Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací z r. 2004, viz výkres č. 4 dokumentace. V území mimo 
dosah kanalizace návrh i nadále individuální likvidace odpadních vod v 
bezodtokových jímkách s následným vyvážením na ČOV Frýdlant. Možnosti malých 
domovních čistíren při splnění podmínek hydrogeologického posudku na životní 
prostředí, nebo přítomnost povrchového recipientu. 
Dešťové vody budou i nadále odváděny pomocí příkopů, propustků do vodoteče a 
vsakovány do terénu. 

Energetika 

Elektrická energie 

Venkovní linky VN 22 kV a polohy trafostanic (T 403, T407 a T524) jsou v území 
stabilizovány. Návrh trafostanice dle projektu TR 1x 250 kV v území jižně od 
kulturního domu. Rozšíření sítí NN venkovního a kabelového vedení se navrhuje v 
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místech zastavitelných ploch. S vazbou na zastavitelné plochy při údolní poloze 
Heřmanického potoka se počítá s další trafostanicí a přívodního vedení VN 22 kV. 

Větrné elektrárny 

6 větrných elektráren (VE 1 - 6) umístěno  na vrchu Vysoký, vlastník Konotech s.r.o., 
na pozemku p.č. 787/1 k.ú. Heřmanice. Plánované nové VE dle požadavku vlastníka 
z 13.3.2008 – 6 VE ... VE 7 – 11. Dle zadání k územnímu plánu se záměr zařazuje 
do územních rezerv. 

Spoje 

Telekomunikace 
Telefonní síť je v území stabilizována, provozována v rámci telefonního obvodu (TO) 
Liberec s automatickým vstupem do systému přes podzemní vedení 
telekomunikačních sítí (PVTS). Konkurenční prostředí mobilních operátorů. 

Radiokomunikace 
-  Televizní signál, distribuce TV programů z vysílacích objektů. V území obce z 
důvodů rušivých vlivů provozu větrných elektráren zaveden doplňující individuelní 
satelitní televizní příjem. 
-  Rozhlasové vysílání 
Rozhlasový signál s vysíláním celoplošných programů rozhlasových stanic. 
-  Radiomobilní síť 

Pokrytí území sítí radiotelefonními převaděči. 

1. změna ÚP, vymezení plochy pro spoje, základnová stanice Vodafone Czech 
Republic, a.s., plocha změny 1.1.  

    d3)    Občanské vybavení. 

(občanské vybavení veřejné infrastruktury, další občanské vybavení) 
V území se samostatně vymezují plochy občanského vybavení dle druhů s rozdílným 
způsobem využití.  

Vymezení ploch občanského vybavení 

občanské vybavení, veřejná infrastruktura 
     plochy kulturních zařízení (kulturní dům) 
     plochy občanské vybavenosti ostatní  (obecní úřad, hřbitov, hasičská zbrojnice)       

                     občanské vybavení, komerční zařízení 
     obchodní síť (prodejna smíšeného zboží) 
Návrh objektu myslivecké chaty (lokalita Z 44).              
V budově obecního úřadu pobočka knihovny, tělocvična, zasedací místnost, 
klubovna. V objektu kulturního domu hospůdka u Kodešovy skály, v prostoru 
původního kina projekt na zřízení restaurace, v půdním prostoru záměr na zřízení 
ubytovny. 

     d4)    Veřejná prostranství 

Návrh veřejných prostranství jako složky veřejné infrastruktury zřizovaných nebo 
užívaných ve veřejném zájmu, s prostory přístupných každému bez omezení.  

Vymezení ploch veřejných prostranství 
Údaje veřejných prostranství, viz údaje kap. h) dokumentace (VP 1 – VP 4; VP 5 –
VP 11) a výkresů 3 a 4 dokumentace. 
1. změna ÚP, vymezení plochy pro veřejné prostranství - VP 13, plocha změny 1.6.  

e)    Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení pod-
mínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, 
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rekreace, dobývání nerostů a pod. Koncepce uspořádání krajiny, včetně 
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a 
stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické 
stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před 
povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 

Koncepce uspořádání krajiny 

Využití území s vazbou na funkce krajiny (ekologická, hospodářská, 
vodohospodářská ...), zachování funkcí krajiny s ohledem na krajinný ráz, zahrnující 
přírodní, kulturní a historickou charakteristiku místa. Přírodní charakteristika 
z hlediska lesnatosti, mimolesní zeleně, zastoupení travních porostů, vodních toků. 
V krajině vymezení ne- 

Péče o krajinu a zachování a ochrana jejího charakteristického rázu, zachování 
cenných vegetačních prvků a situování nových. Vymezení krajiny se týká vymezení 
nezastavitelných ploch, vymezení vysokého náletu na nelesní půdě, alejí a 
doprovodné zeleně. 

Změna využití území souvisí s uspořádáním pozemků ve volné zemědělské krajině, 
jejich dělení nebo scelování v návrhu pozemkových úprav v k.ú. Heřmanice u Fr. a 
k.ú. Kristiánov, které byly zahájeny k 1.8.2008. 

Uspořádání krajiny  

   - vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině v rámci nezastavěného úze- 
mí a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, údaje viz  kap. f) 

   plochy vodní a vodohospodářské (vodní plochy a toky) 
   plochy zemědělské (orná půda, trvale travní porosty) 
   plochy lesní (pozemky určené k plnění funkcí lesa) 
- morfologie členitějšího terénu s otevřeným obzorem krajinného prostoru polského 

území, s dominantou vrch Vysoký, s členěním lesními plochami, s podporou ploch 
krajinné zeleně (aleje, doprovodná zeleň) 

Územní systém ekologické stability 

Vymezení územního systému ekologické stability  

V území obce se nachází pouze lokální ÚSES, využívají se ekologicky nejstabilnější 
části území, biocentra jsou vymezena převážně v lesních plochách. Vymezení 
biocenter a biokoridorů viz údaje výkresů dokumentace.  

- Lokální biocentra LBC      

LBC 37 – Vraní vrch, LBC 42 – Luh u trati, LBC 43 – U celnice, LBC 44 – Borek, LBC 
45 – Vysoký, LBC 48 – Mlýnský vrch, LBC 50 – Ke Kristiánovu 

- Lokální biokoridory LBK      

LBK 35/37 – K supímu vrchu, Kodešův vrch, LBK 37/42/43 – Kodešův vrch, LBK 
42/43 Údolí Olešky, K Ptačímu vrchu, LBK 43/0 – Údolí Olešky , LBK 43/50 – 
Heřmanický potok, LBK 44/43/50 – U hranic, LBK 44/0 – U hranic, LBK 45/46 – Pod 
Lysým vrchem, LBK 45/50 – Luční potok, LBK 45/51/52 – Luční potok,  LBK 
48/42/43 – Údolí Olešky, LBK 50/51 – Heřmanický potok, LBK 50/51/0 – V 
kamenech, LBK 51/52 – Pod Vysokým 

- Založení prvků ÚSES 

Založení nefunkčních částí biocenter a biokoridorů viz údaje kap g1) a výkresu č. 5 
dokumentace. 

Oproti údajům sledovaných jevů ÚAP řádek číslo 21 ORP Frýdlant dochází k 
odlišnostem 
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- zmenšení plochy biocentra BC 43, vyloučení z této plochy areálu Celní správy 
- úprava trasy biokoridoru BK 37/42/43  s vedením trasy mimo dobývací prostor DP 

Heřmanice   
1. změna ÚP, plocha změny 1.4, navrženo přeložení trasy biokoridoru BK 37/42/43 

dle skutečného přírodního stavu do zarostlé kamenité výsypky lomu.  
Vymezena je plocha změny v krajině K2.1 pro zalesnění.  

Prostupnost krajiny 

Systém komunikací se vymezuje se zřetelem na zajištění přístupu k zemědělským a 
k lesním pozemkům, s přihlédnutím k přítomnosti dnes fungujících komunikací se 
zpevněným povrchem. 

- Návrh místních a účelových komunikací 

Vymezení místní komunikace (z 50) a účelových komunikací (Z 51 a Z 52, Z2.15, 
Z2.17), viz údaje výkresů dokumentace. 

Ochrana před povodněmi 

Vymezení protipovodňové hrázky v místě průtoku Olešky pod mostním objektem, viz 
údaj výkresu č. 4 dokumentace. 

Vymezeny jsou plochy protipovodňové ochrany PPO1, PPO2 a PPO3 pro realizaci 
protipovodňových opatření dle Studie protipovodňové ochrany Mikroregionu 
Frýdlantsko. Plochy protipovodňové ochrany jsou navrženy jako místa pro případný 
rozliv.  

Dále jsou vymezeny plochy pro zvýšení retence v krajině PRK1 a PRK2 pro realizaci 
retenčních nádrží na Heřmanickém potoce dle KPÚ Heřmanice.  

Koncepce rekreačního využívání krajiny 

V území obce je okrajovou rekreační funkcí poznávací turistika, cykloturistika s 
průběhem turistické stezky a cyklotrasy. Využití území s vazbou na myslivost.  

Venkovská turistika spojená s významnou funkcí druhého bydlení v objektech 
individuální rekreace. 

Dobývání nerostů 

Dobývací prostory DP Heřmanice u Fr. (u kulturního domu), DP Kristiánov (Mlýnský 
vrch) a DP Heřmanice I, II (hlavní prostor) ... všechny prostory ve stavu zajištění DP. 

f)    Stanovení podmínek pro využití ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu. 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 umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedení v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto 
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu (např. Výškové regulace zástavby, 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro 
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

    f1)    Plochy s rozdílným způsobem využití a s jiným způsobem využití. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
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Podrobnější členění ploch § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 
  * PLOCHY BYDLENÍ 
             bytové domy 
             rodinné domy venkovské     

         * PLOCHY REKREACE 
                   na plochách bývalého lomu  
                   stavby rodinné rekreace 
         * PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

                     veřejná infrastruktura            
             komerční zařízení         
             hřbitov   
             ostatní  
   * PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
             veřejná prostranství  
             veřejná zeleň   
   * PLOCHY SMÍŠENÉ  
             plochy smíšené obytné 
   * PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY                                  
             silniční doprava 
 dopravní vybavení 
   * PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
             technická infrastruktura 
   * PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  
             výroba a sklady 
             zemědělská výroba 
   * PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
             vodní plochy a toky     
   * PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
             orná půda     
             trvale travní porosty 
   * PLOCHY LESNÍ 
             pozemky určené k plnění funkcí lesa    
   * PLOCHY PŘÍRODNÍ 
             přírodní památka Kodešova skála 
             významný krajinný prvek Čedičová skalka pod Špičákem 
             lokální biocentra  
   * PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
             vysoký nálet na nelesní půdě 
             zahrady a sady 
   * PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ 
             viz geologie, legenda část 1  

Plochy s jiným způsobem využití 
Doplnění dalších ploch než stanoví § 4 –  § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 

   * PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 
              aleje, doprovodná zeleň  

    f2)    Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání.        

Podmínky pro využití ploch 
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Stanovení podmínek pro využití ploch, které nezhoršují kvalitu prostředí a hodnoty 
území. Vymezení zastavitelných ploch s vazbami na urbanistickou strukturu a 
přírodní hodnoty území. Vymezení rozdílného způsobu využití a činností v území, 
s omezeními jejich vzájemných negativních vlivů.  

Pro zajištění podmínek pro územní plánování ve volné zemědělské krajině v  rámci 
pozemkových úprav lze měnit využití území, bez nutnosti změny územního plánu a 
to vzájemně u druhů pozemků orná půda, zahrada, trvale travní porosty, vodní 
plocha a pozemky určené k plnění funkcí lesa; na těchto pozemcích lze vybudovat 
účelové komunikace zajišťujících jejich přístupy. 

U dílčích ploch zemědělských a lesních vyznačených v ÚP se podmiňuje vzájemná 
změna na jiné využití a druhů pozemků orné půdy, trvale travních porostů a lesních 
pozemků pouze při prokázání souladu s požadavky krajinného rázu. 

Podmínky pro využití ploch lokalit 1. změny ÚP 

U lokality 1.6 v záplavovém území toku Oleška - veškeré stavby a činnosti v 
záplavovém území podléhají souhlasu vodoprávního úřadu.  

U lokalit 1.2 a 1.3 v ochranném pásmu lesa 50 m - umístění objektů dle souhlasu 
státní správy lesů.  

Podmínky prostorového uspořádání 

Stanovení podmínek prostorového uspořádání je uvedeno v následujících dílčích 
plochách s rozdílným způsobem využití.  

 

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
podrobnější členění ploch § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

     PLOCHY BYDLENÍ 
     bytové domy        
     GF 05  -  BYDLENÍ bytové domy 
    Hlavní využití               - vymezení ploch za účelem zajištění podmínek pro byd-  

lení v kvalitním prostředí, zahrnující pozemky bytových  
domů 

    Přípustné využití          - byty v bytových domech            
                                        - komunikace, pěší chodníky 
  - plochy zeleně s prvky mobiliáře pro relaxaci    
  - nezbytná technická vybavenost 
  - odstavné a parkovací plochy  
    Nepřípustné využití     - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím, zejména stavby pro výrobu a skladování 
  - stavby a činnosti s negativní účinky na životní prostředí   
    Podmínky prostorového uspořádání 
                                         - podlažnost do 3 NP a dále s podkrovím 
    rodinné domy venkovské       
    Hlavní využití               - bydlení v rodinných domech, ve stavbách rodinné 

rekreace, víceúčelová plocha k vytvoření obytného 
prostředí 

                         Přípustné využití          - stavby pro bydlení v rodinných domech 
                                         - stavby rodinné rekreace - rekreační domy splňující 

podmínky pro bydlení  
                                         - ubytovací a stravovací služby provozované v rámci 

staveb rodinných domů 
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                                         - drobné služby a provozovny slučitelné s bydlením, které 
svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního 
využití  

                                   - stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva    
                                         - stavby související technické a dopravní infrastruktury 

(například vedení a stavby technické infrastruktury, 
komunikace) 

                                         - plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze 
v souvislosti s hlavním využitím 

                                         - samostatně stojící garáže pouze v souvislosti s hlavním 
využitím v maximálním počtu odpovídajícímu počtu bytů       

     Nepřípustné využití     - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 
využitím, zejména stavby pro skladování a výrobu 
neslučitelnou s funkcí bydlení 

  - stavby a činnosti s negativními účinky na životní prostředí  
     Podmínky prostorového uspořádání 
                                         - domy o 1 nadzemním podlaží s možností podsklepení a 

podkroví 
             - maximální koeficient zastavění pozemku KZP = 0,25 
                                         - výměra pozemku minimálně 800 m2 
                                         - intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně  

0,40         
     PLOCHY REKREACE    

           na plochách bývalého lomu  
     Hlavní využití              - plochy rekreace a sportu 
                                        - další možné využití občanské vybavení, výroba (Z36) 
     Přípustné využití         - krátkodobá pobytová rekreace (chaty, tábořiště) 
                                        - hřiště, cyklokros, minigolf 
                                         - stavby související technické a dopravní infrastruktury  
  - plochy parkovacích stání pro osobní automobily 

      Nepřípustné využití     - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 
využitím                                    

           Další podmínky využití - dle zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v pl. zn. po- 
kračování v režimu likvidace a rekultivace – sanační 
činnost, s vazbou na využití dle územního plánu   

           stavby rodinné rekreace    
     Hlavní využití              - bydlení ve stavbách rodinné rekreace, v rodinných 

domech, víceúčelová plocha k vytvoření obytného 
prostředí 

     Přípustné využití         - stavby rodinné rekreace - rekreační domy splňující    
podmínky pro rodinné bydlení  

                                         - stavby pro bydlení v rodinných domech 
                                        - stravovací služby provozované v rámci staveb pro 

rodinnou rekreaci 
                                         - drobné služby a provozovny, které mohou být 

provozovány v rámci bydlení a svým provozem negativně 
neovlivňující funkci hlavního využití 

                                   - stavby související technické a dopravní infrastruktur 
                                   - plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze 

v souvislosti s hlavním využitím 
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                                         - samostatně stojící garáže pouze v souvislosti s hlavním 
využitím v maximálním počtu odpovídajícímu počtu bytů 

     Nepřípustné využití     - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 
využitím 

     Podmínky prostorového uspořádání 
            - objekty o 1 nadzemním podlaží s podkrovím   
                                         - maximální koeficient zastavění pozemku KZP = 0,30 
                                         - výměra pozemku min. 800 m2      

                                      - zastřešení je přípustné formou střech sedlových a 
polovalbových 

           PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ           
     veřejná infrastruktura        
     Hlavní využití              - stavby, zařízení a pozemky veřejného občanského 

vybavení 
     Přípustné využití         - stavby pro kulturní a zájmovou činnost 
                                         - stavby související technické a dopravní infrastruktury  
  - plochy parkovacích stání pro osobní automobily 

      Nepřípustné využití     - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 
využitím  

     Podmínky prostorového uspořádání 
             - maximální koeficient zastavění pozemku KZP = 0,35 
                                         - intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 

0,20 
     komerční zařízení    
     Hlavní využití  - komerční zařízení se specifickým charakterem druhů 

vybavení 
     Přípustné využití        - stavby zejména pro maloobchodní prodej a služby 

místního charakteru                                         
                                        - stavby související technické a dopravní infrastruktury,   
                                         - parkovací stání pro osobní automobily 
     Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím 
     Podmínky prostorového uspořádání 
             - maximální koeficient zastavěnosti pozemku KZP = 0,60     
                                        - intenzita využití pozemku – koeficient zeleně minimálně 

0,10 
      hřbitov     
      Hlavní využití              - plochy a účelové stavby pro pohřbívání        
      Přípustné využití        - skupiny hrobů  
                                         - stavby pro pohřbívání a související stavby 
                                         - stavby související technické a dopravní infrastruktury, 

komunikace, chodníky                                         
                                         - odstavování vozidel na přístupovém místě 
      Nepřípustné využití    - objekty a činnosti sloužící jinému využití s důsledky na-

rušování hlavní funkce 
      ostatní 
      Hlavní využití             - plochy a účelové stavby (Celní úřad)        
      Přípustné využití        - stavby zejména pro provoz zařízení        
                                         - stavby související technické a dopravní infrastruktury,   
                                         - parkovací stání pro osobní automobily 
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                                         - cvičiště psů 
      Nepřípustné využití    - objekty a činnosti sloužící jinému využití s důsledky na-

rušování hlavní funkce 

      PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  
      veřejná prostranství, veřejná zeleň       
      Hlavní využití  - prostory veřejně přístupných pozemků každému bez ome-

zení, sloužících k obecnému užívání 
      Přípustné využití        - zpevněné plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy   
                             - stavby technické a dopravní infrastruktury, (například 

vedení technické infrastruktury, komunikace pro stavby 
hlavního využití, chodníky apod.)    

                                         - plochy parkovacích stání pro osobní automobily 
související s hlavním využitím                                  

      Nepřípustné využití    - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, 
popřípadě s podmíněně přípustným využitím       

      Podmíněně přípustné využití 
                                        - drobné stavby doplňující funkci hlavního využití (v rozsahu 

odpovídajícímu například přenosným konstrukcím a 
podobně) 

                                         - drobné služby doplňující funkci hlavního využití (například 
stánkový prodej, informační a reklamní zařízení a 
podobně) 

     PLOCHY SMÍŠENÉ  
     plochy smíšené obytné 

                          Hlavní využití              - plochy a objekty charakteristické pro různorodé využití 
s požadavky ke změně původního využití železniční 
stanice s omezeními vzájemných negativních vlivů 
činností bez vzájemného rušení při novém využití ploch a 
objektů  

  - občanské vybavení komerční 
  - bydlení, ubytování 
  - sklady 
  - sportovní plochy, cvičiště hasičů    

     Nepřípustné využití     - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, 
popřípadě podmíněně přípustným využitím   

     Podmíněně přípustné využití 
                                         - drobné služby a provozovny, které svým provozem 

negativně neovlivní funkci hlavního využití      

      

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  
     silniční doprava     
     Hlavní využití - silnice III. třídy 
   - místní a účelové komunikace   
                                        - chodníky 
     Přípustné využití - stavby veřejné dopravní infrastruktury 
                                        - stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní 

(například náspy, zářezy, opěrné zdi a podobně) 
                                         - liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní 

využití 
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     Nepřípustné využití     - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, 
popřípadě podmíněně přípustným využitím  

     dopravní vybavení        
     Hlavní využití  - parkoviště 
  - řadové garáže 
     Přípustné využití         - stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní 

(například náspy, zářezy, opěrné zdi, informační a 
reklamní zařízení a podobně) 

                                        - stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití 
     Nepřípustné využití    - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím 

     PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
     technická infrastruktura     
     Hlavní využití  - vodojem 

   - čistírna odpadních vod 
   - trafostanice 
   - plochy technické infrastruktury se samostatným 

vymezením 
     Přípustné využití - stavby technické infrastruktury 
  - stavby související dopravní infrastruktury 
     Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím 
        Další podmínky využití 

                                         - při povolování staveb musí být maximálně zohledněn 
územní systém ekologické stability 

     PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  
     výroba a sklady     
     Hlavní využití  - plochy autodopravy, výroby a skladů 
     Přípustné využití - stavby pro skladování, výrobu  

   - stavby pro administrativu a provoz 
                                           parkoviště a odstavné plochy, garáže, dílny 
                                         - stavby související technické a dopravní infrastruktury 
      Podmíněně přípustné využití                                                                               
                                         - bydlení majitele nebo správce v bytu 
      Nepřípustné využití    - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným 

popřípadě podmíněně přípustným využitím 
     zemědělská výroba     
     Hlavní využití  - zemědělská výroba a skladování 
     Přípustné využití - stavby pro skladování, rostlinnou a živočišnou výrobu a 

další provozně související stavby a zařízení  
   - průmyslová výroba a skladování bez negativního vlivu na    

okolí  
                                         - parkoviště a odstavné plochy, garáže, dílny 
                                         - stavby související technické a dopravní infrastruktury 
      Podmíněně přípustné využití                                                                               
                                         - bydlení majitele nebo správce v bytu v rámci stavby dle 

hlavního nebo přípustného využití nebo jako stavba 
doplňující stavbu hlavního nebo přípustného využití 

      Nepřípustné využití    - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným 
popřípadě podmíněně přípustným využitím 
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      PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  
      vodní plochy a toky     
      Hlavní využití             - pozemky vodních ploch a koryt vodních toků (vodní 

nádrže s retenční funkcí, potoky, další bezejmenné 
vodoteče povrchových vod tekoucích vlastním spádem 
v korytě trvale nebo po převažující část roku)  

      Přípustné využití        - pozemky určené pro vodohospodářské využití  
                                         - stavby dopravní infrastruktury (například mosty, lávky)      
                                         - související vodohospodářské stavby (například hráze, 

jezy, zdrže) 
                                         - liniové stavby veřejné technické infrastruktury  
      Nepřípustné využití    - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, 

popřípadě podmíněně přípustným využitím  

      PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  
      orná půda, trvale travní porosty     
      Hlavní využití             - orná půda, trvale travní porosty   
                                        - pozemky v nezastavěném území sloužící k hospodaření 

na zemědělské půdě 
      Přípustné využití       - doprovodné zemědělské stavby (např. polní krmiště, 

salaše, přístřešky do plochy 70 m2, stavby pro chov 
včelstev)  

                                        - vytváření protierozních prvků, travní porosty se solitérními 
stromy, eventuelně s drobnými remízy 

                                         - stavby k vodohospodářským melioracím pozemků 
                                         - liniové stavby související veřejné dopravní infrastruktury – 

účelové komunikace 
                                         - liniové stavby veřejné technické infrastruktury 
     Nepřípustné využití     - veškerá stavební činnost nesouvisející s hlavním, pří-

pustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím  
                                         - stavby bydlení, rodinné rekreace a ubytování 
     Podmíněně přípustné využití                                                                               
                                        - stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící 

veřejnému užívání (například turistické stezky, cyklistické 
stezky, informační zařízení)                                   

     Další podmínky využití                                        
                                        - u staveb s vazbou na obhospodařování pozemků musí být 

prokázáno, že nenarušují krajinný ráz       
                                        - u změn na využití ploch jiných kultur na daném místě musí  

být prokázáno, že nenarušují krajinný ráz       

     PLOCHY LESNÍ                                                                                                   
pozemky určené k plnění funkcí lesa       

     Hlavní využití  - pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL  
     Přípustné využití - stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa (např. 

hospodářské objekty, zařízení pro chov lesní zvěře, 
krmelce) 

                                        - liniové stavby související veřejné dopravní infrastruktury – 
účelové komunikace 

                                        - liniové stavby veřejné technické infrastruktury   
     Nepřípustné využití   - veškerá stavební činnost nesouvisející s hlavním, 

přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím  
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     Podmíněně přípustné využití    
                                        - stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící 

veřejnému užívání (například turistické stezky, cyklistické 
stezky, informační zařízení) 

     Další podmínky využití                                        
                                        - u změn k zalesňování pozemků nebo na využití ploch 

jiných kultur na daném místě musí  být prokázáno, že 
nenarušují krajinný ráz                                                                                                                                

     PLOCHY PŘÍRODNÍ 
     přírodní památka Kodešova skála 
     významný krajinný prvek Čedičová skalka pod Špičákem 
     lokální biocentra 
     Hlavní využití              - ochrana přírody a krajiny zvláště chráněných území a 

všeobecná ochrana krajiny 
     Přípustné využití         - vymezení ploch za účelem zajištění podmínek pro 

ochranu přírody a krajiny   
     Nepřípustné využití - využití nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

     PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
     vysoký nálet na nelesní půdě 
     Hlavní využití  - vysoký nálet na nelesní půdě 
     Přípustné využití - nálet na zemědělské a ostatní půdě 
                                        - doplňující výsadba stromové a keřové zeleně vhodných 

přirozených druhů dřevin    
     Nepřípustné využití - využití nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
     zahrady a sady 
      Hlavní využití             - plochy zahrad a sadů s převažující vazbou na plochy 

bydlení a rodinné rekreace 
      Přípustné využití      - oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, 

rekreační a užitkovou 
                                         - doplňování a obnova stromových výsadeb 
                                         - doplňkové stavby související s hlavním využitím 
                                         - liniové stavby technické a dopravní infrastruktury                                          
     Nepřípustné využití   - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím  
  - stavby bydlení, rodinné rekreace  
        

PLOCHY S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
doplnění ploch než stanoví § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Vymezení ploch s ohledem na specifické podmínky a charakter území. 

     PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ     
     aleje, doprovodná zeleň 
     Hlavní využití              - veřejná zeleň (aleje, doprovodná zeleň), krajinná zeleň  
    Přípustné využití         - liniová výsadba, výsadba remízů stromové a keřové 

zeleně vhodných přirozených druhů dřevin                                     
     Nepřípustné využití     - využití nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě  

podmíněně přípustným využitím  
     Podmíněně přípustné využití   

   - liniové stavby technické infrastruktury 
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                                         - liniové stavby dopravní infrastruktury vedené přes plochu 
nejkratším směrem  

f3)    Základní podmínky krajinného rázu 

Podmínky krajinného rázu s ohledem zejména na přírodní, kulturní a historickou 
charakteristiku místa, s ochranou před činností, snižující jeho estetickou a přírodní 
hodnotu.  

Podmínky v zastavěných územích a v zastavitelných plochách  

V zastavěných územích a v zastavitelných plochách pro doplňování zástavby a péči 
o sídlení zeleň se uplatňují podmínky 

- začleňování staveb s vazbou na funkční využití dílčích území a prostorové 
uspořádání stávající zástavby 
- návrh systému sídelní zeleně s prolínáním do zeleně nezastavěného území 

Podmínky v území krajiny 

Z pohledu krajinného rázu se požaduje chránit vzhledové vlastnosti krajiny, její 
estetické a přírodní hodnoty. Ochrana volné krajiny před nežádoucím rozvolňováním 
zastavěného území, ochrana krajinného rázu dílčích území s ohledem na jejich 
přírodní charakteristiku. 

V dílčích územích se uplatňují podmínky  

- péče o krajinnou zeleň 
   vymezení alejí, doprovodné zeleně – cílový stav přirozené druhy dřevin 
- propustnost krajiny – systém cestní sítě místních a účelových komunikací, pěších 

cest                   

g)   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. 

           Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva  
(dle § 170 a § 101 stavebního zákona) 

       *   Vybraná veřejná infrastruktura. 

           (dle § 2, odst. 1 písm. k1. a 2. stavebního zákona)  

  Údaje dopravní a technické infrastruktury, viz údaje výkresu č. 4 dokumentace. 
  Pozemky se nacházejí v k.ú. Heřmanice a v k.ú. Kristiánov. 

Dopravní infrastruktura                                            pozemky 

                místní komunikace                                  
    MK 1    zadni Kristiánov na kopci   (Z 50)  p.č. 250, 299, 302 k.ú. Heřmanice u Fr.     
                účelové komunikace              
   ÚK 1    zadni Kristiánov na kopci   (Z 51)  p.č. 282, 285, 288 k.ú. Heřmanice u Fr.  

ÚK 2    jižně bývalého Severodrupu  (Z 52)   p.č. 1021/1, 1022/1, 1023/1  k.ú. 
Heřmanice u Fr.     

                cyklostezka             
     C        v tělese bývalé železniční dráhy  p.č.1242, 1243,1252 k.ú. Heřmanice u Fr.     
                                                                    p.č. 918, 919, 920 k.ú.Kristiánov 
                parkoviště                                                    
    PA 1    u kulturního domu              (Z 53)  p,č.   211/1 k.ú. Heřmanice u Fr.              

Návrh místní komunikace (Z 50) v zadním Kristiánově na kopci, pří východním okraji 
zastavěného území, dopravně zpřístupňující stávající a navrhované rekreační domy. 
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Návrh účelové komunikace (Z 51) v zadním Kristiánově na kopci za účelem zřízení 
obratiště tvaru T i dopravní přístupnosti navrhovaných rekreačních domů v dolní 
části lokality (Z 39). 

Návrh účelové komunikace (Z 52) jižně bývalého Severodrupu za účelem dopravní 
přístupnosti navrhovaných rodinných domů. 

Technická infrastruktura                          
             vodní hospodářství                       pozemky  
V 1     vodovodní řady                            888/1, 888/4  k.ú. Kristiánov 
KRV1 koridor pro napojení vodovodu 
A – I  kanalizace 
      A  p.č. 1116, 1237, 1238, 1239, 1240  k.ú. Heřmanice 
             p.č. 896,899/2, 917  k.ú. Kristiánov 
      B     p.č. 1172, 1159/1, 1159/2, 1159/3  k.ú. Heřmanice      
  C p.č. 1148/2, 1158/3, 1245  k.ú. Heřmanice    
  D p.č. 798/2, 1143/2, 1256  k.ú. Heřmanice    
  E p.č. 1142, 1177/6 k.ú. Heřmanice    
  F p.č. 1177/7, 1210  k.ú. Heřmanice    
   G p.č. 1177/5, 1178/1  k.ú. Heřmanice    
      H p.č. 1178/1, 1195/1, 1230/2  k.ú. Heřmanice    
  I p.č. 899/1 k.ú. Kristiánov  

ČOV      čistírna odpadních vod (Z 54)      pozemek p.č. 1242 k.ú. Heřmanice u Fr. 
             energetika 
    VN    venkovní vedení VN 35 kV            
    T       trafostanice (Z 55)                       pozemky p.č. 1116, 188/2 k.ú. Heřmanice 

u Fr. 
             spoje 
ZS základnová stanice Vodafone Czech Republic, a.s. 
1. změna ÚP, plocha změny 1.1 pozemek p. č. 810/2 k. ú. Kristiánov 

    *    Vybraná veřejně prospěšná opatření. 

         (dle § 2, odst. 1 písm. m, výběr dle § 170 stavebního zákona) 

Údaje vybraných veřejně prospěšných opatření, viz údaje výkresu č. 4 dokumentace. 

Pozemky se nacházejí v k.ú. Heřmanice a v k.ú. Kristiánov. 

Snižování ohrožení území povodněmi  

  PH       protipovodňová hrázka         nad mostem přes Olešku 
                                                           pozemek p.č. 126 k.ú. Heřmanice u Fr. 
PPO1     protipovodňové opatření - místo pro případný rozliv (opatření 45) 
PPO2     protipovodňové opatření - místo pro případný rozliv (opatření 46) 
PPO3     protipovodňové opatření - místo pro případný rozliv (opatření 47) 

Zvyšování retenční schopnosti krajiny 

PRK1     retenční nádrže na Heřmanickém potoce nad Kristiánovem 
PRK2     retenční nádrž na Heřmanickém potoce nad Kristiánovem 

Založení prvků územního systému ekologické stability                 

             BIOCENTRUM                      pozemky 

Biocentrum lokálního významu (nefunkční) 

LBC 50  za Heřmanickým potokem    p.č. 570/1 k.ú. Heřmanice u Fr. 
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             BIOKORIDORY 

Biokoridory lokálního významu (nefunkční) 
LBK 37/42/43   Kodešův vrch            p.č. 387/2, 387/4, 387/15 k.ú. Heřmanice u Fr. 
1. změna ÚP, plocha změny 1.4 změna trasy biokoridoru s posunem severním 

a západním směrem za hranici parcely p.č. 
141/2, biokoridor bude veden po parcele p.č. 
387/2 k.ú. Heřmanice u Fr. 

LBK 42/43        Údolí Olešky, K Ptačímu vrchu     
                                                           p.č. 700/1, 700/3, 700/5, 700/8, 787, 807, 

812/5,812/7, 812/9, 901 k.ú. Heřmanice u Fr. 
LBK 43/0          Údolí Olešky              p.č.  580/4 k.ú. Heřmanice u Fr.              
LBK 43/50        Heřmanický potok      p.č. 671/1, 671/4, 700/1,700/4, 728, 787 k.ú.     

Heřmanice u Fr.                 
LBK 44/0           U hranic                    p.č. 632/9  k.ú. Heřmanice u Fr.                 
LBK 44/43/50    U hranic                    p.č.  671/1 k.ú. Heřmanice u Fr.                           

Území s archeologickými nálezy 

Území s archeologickými nálezy 
poř.č. SAS        název ÚAN        typ ÚAN         katastr 
03-14-01/1        Heřmanice         II                    k.ú. Heřmanice u Fr.  

h)   Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 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 § 8 katastrálního zákona 

(dle § 101, odst. 1  stavebního zákona) 

Viz údaje výkresu č. 4 dokumentace. 

Předkupní právo je pro všechny níže uvedené stavby občanského vybavení a 
veřejných prostranství zřízeno ve prospěch obce Heřmanice.  

 

     *    Vybraná veřejná infrastruktura         

Občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

               vyhlídková věž                             pozemek 
    V        věž v místě nad vodojemem        p.č. 254/1, 254/3,255, 343/16 k.ú. 

Heřmanice u Fr. 

Veřejná prostranství 

(dle §2, odst. 1 písm. k 4  stavebního zákona) 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ                      

               veřejná prostranství             pozemky 
  VP 1      v otočce autobusu               p.č. 1252 k.ú. Heřmanice u Fr.    
  VP 2      parčík na návsi                    p.č. 57 k.ú. Heřmanice u Fr.    
  VP 3      park u netřesku                   p.č. 37/1, 38, 1177/5 k.ú. Heřmanice u Fr.     
  VP 4      prostor před hřbitovem        p.č. 382/4, 382/5, 382/8 k.ú. Heřmanice u Fr.    
 1. změna ÚP 
  VP 13    střed obce  p.č. 153/2, 154, 155/1, 155/3, 161/1, 51, 1176 

k.ú. Heřmanice u Fr. 
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               související veřejná zeleň 
  VP 5      u kaštanu                     p.č. 1172/8  k.ú. Heřmanice u Fr.    
  VP 6      u obecního úřadu         p.č. 71/1,798/7  k.ú. Heřmanice u Fr.     
  VP 7      u hasičské zbrojnice     p.č. 1175/1  k.ú. Heřmanice u Fr. 
  VP 8      u návsi                          p.č. 57  k.ú. Heřmanice u Fr. 
  VP 9      pod rybníkem               p.č. 1023/3, 1121/1  k.ú. Heřmanice u Fr. 
VP 10      pod Špičákem              p.č. 1023/3, 1121/1  k.ú. Heřmanice u Fr. 
VP 11      u vodojemu                  p.č. 254/1, 254/3, 255, 343/16  k.ú. Heřmanice u Fr. 
VP 12     u lomu k Dětřichovu     p.č. 158, 160, 168/2, 169, 170, 247, 274/1 k.ú. 

Heřmanice u Fr. 

i)  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

 

Kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona se nestanovují.  

i)j)  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části. 

titulní list      1 A4 
základní údaje    1 A4 
obsah        1 A4                                    
územní plán 
textová část             23 A4 
grafická část      1  výkres základního členění území 
                   2  hlavní výkres 
                   3  výkres koncepce veřejné infrastruktury 
                   4  výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
odůvodnění územního plánu    
obsah                                                       1 A4 
textová část                                         16  A4 
grafická část                    5  koordinační výkres 

         6  výkres širších vztahů 
         7  výkres předpokládaných záborů půdního fondu 

 

j)k)   Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření. 

Územní rezervy 

Větrné elektrárny 

6 větrných elektráren (VE 1 - 6) je umístěno  na vrchu Vysoký, vlastník Konotech 
s.r.o., na pozemku p.č. 787/1 k.ú. Heřmanice. Plánované další nové VE dle 
požadavku vlastníka z 13.3.2008 – 5 VE ... (VE 7 – 11). Dle zadání k územnímu 
plánu se záměr zařazuje do územních rezerv. 

Podmínky pro prověření územních rezerv 
Větrné elektrárny jsou druhem technické infrastruktury. V návrhu řešení ÚP se vymezují 
plochy územních rezerv R 1 (VE 7) – R 5 (VE 11) pro využití větrných elektráren. Ke 
stávajícím 6 ti větrným elektrárnám VE 1 – VE 6 byl uplatněn požadavek na doplnění 
dalších 5 ti větrných elektráren VE 7 – VE 11.   
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Vyznačení předpokládaných poloh  umístění objektů VE je zobrazeno v grafické části 
dokumentace ÚP.  

Další postup se bude řídit požadavky na posouzení vlivu staveb na životní prostředí 
ve smyslu § 10i odst.3) zákona č. 100/ Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v pl. zn.  

Dle stanoviska KÚ Libereckého kraje Odboru regionálního rozvoje a evropských 
projektů k návrhu Zadání ÚP Heřmanice z 05.05.2008 se upozorňuje na dodržení 
všech zákonných podmínek, týkajících se výstavby a provozování větrných 
elektráren. Záměr dále s ohledem na proces k dalšímu řešení bude posuzován 
z hlediska souladu s Územní energetickou koncepcí Libereckého kraje. 
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