
   Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   F r ý d l a n t 
 

U S N E S E N Í 

32. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 21. září 2022 

 

Usnesení č. 551/2022 

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí předkládací zprávu o pořízení a 

projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant, uvedenou v příloze tohoto unesení. 

2. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí sdělení pořizovatele, že k 

projednávanému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant byly uplatněny 2 námitky. 

3. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí sdělení pořizovatele, že k 

projednávanému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant bylo uplatněno 13 připomínek. 

4. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 

připomínek, jež je součástí Odůvodnění předloženého návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Frýdlant pro vydání, kap. P Rozhodnutí o námitkách, resp. kap. Q Vyhodnocení připomínek. 

5. Zastupitelstvo města po projednání konstatuje ověření ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 

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

předpisů (dále jen „stavební zákon“), že předložený návrh Změny č. 1 Územního plánu 

Frýdlant není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo 

stanoviskem krajského úřadu. 

6. Zastupitelstvo města po projednání vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního 

zákona, za použití § 43 odst. 4, § 55a odst. 1 a § 55b odst. 7 stavebního zákona, v souladu s 

ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti: Změnu č. 1 

Územního plánu Frýdlant (zhotovitel Ing. arch. Jiří Plašil, autorizovaný architekt ČKA č. 01 

603, datum 09/2022) jako Opatření obecné povahy č. 1/2022 obsahující 

a) Územní plán Frýdlant – Změna č. 1 – návrh pro vydání – textovou část (výrok) 

b) Územní plán Frýdlant – Změna č. 1 – návrh pro vydání – grafickou část  

c) Obsah odůvodnění – Územní plán Frýdlant – Změna č. 1  

7. Zastupitelstvo města ukládá starostovi: 

a) oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání Opatření obecné povahy č.  

1/2022  Změnu č. 1 Územního plánu Frýdlant v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu 

b) doručit veřejnou vyhláškou úplné znění územního plánu Frýdlant po této změně 

c) zabezpečit uložení Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant včetně dokladů o jejím pořizování 

u obce, pro kterou byla změna územního plánu pořízena, tj. u Města Frýdlant. 

 

Usnesení č. 552/2022 

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí předkládací zprávu o pořízení a 

projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Frýdlant, uvedenou v příloze tohoto unesení. 

2. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí sdělení pořizovatele, že 

k projednávanému návrhu Změny č. 2 Územního plánu Frýdlant nebyly uplatněny námitky. 

3. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí sdělení pořizovatele, že 

k projednávanému návrhu Změny č. 2 Územního plánu Frýdlant nebyla uplatněna žádná 

připomínka. 

4. Zastupitelstvo města po projednání konstatuje ověření ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 

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

předpisů (dále jen „stavební zákon“), že předložený návrh Změny č. 2 Územního plánu 
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Frýdlant není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo 

stanoviskem krajského úřadu. 

5. Zastupitelstvo města vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití 

§ 43 odst. 4, § 55a odst. 1 a § 55b odst. 7 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 

až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 

7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti: Změnu č. 2 Územního plánu 

Frýdlant (zhotovitel Ing. arch. Jiří Plašil, autorizovaný architekt ČKA č. 01 603, datum 

05/2022) jako Opatření obecné povahy č. 2/2022 obsahující: 

a) Územní plán Frýdlant – Změna č. 2 – návrh pro vydání – textovou část (výrok) 

b) Územní plán Frýdlant – Změna č. 2 – návrh pro vydání – grafickou část  

c) Odůvodnění – Územní plán Frýdlant – Změna č. 2 – textovou část 

d) Odůvodnění – Územní plán Frýdlant – Změna č. 2 – příloha Odůvodnění Změny č. 2 -

změnový text ÚP Frýdlant 

e) Odůvodnění – Územní plán Frýdlant – Změna č. 2 – grafickou část 

6. Zastupitelstvo města ukládá starostovi: 

a) oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání Opatření obecné povahy č.  

2/2022 Změnu č. 2 Územního plánu Frýdlant v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu 

b) doručit veřejnou vyhláškou úplné znění územního plánu Frýdlant po této změně 

c) zabezpečit uložení Změny č. 2 Územního plánu Frýdlant včetně dokladů o jejím pořizování 

u obce, pro kterou byla změna územního plánu pořízena, tj. u Města Frýdlant. 

 

Usnesení č. 553/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2022 v celkové výši 

příjmů i výdajů 1.200.000,- Kč, dle předloženého materiálu. 

 

Usnesení č. 554/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy Regiony ÚSC 

2022 vyhlašované Národní sportovní agenturou na akci „Rekonstrukce atletického oválu, 

včetně odvodnění“, včetně použití finančních prostředků na spolufinancování uvedené akce z 

rozpočtu Města. 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Stodůlka 

starosta města 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Dan Ramzer                      ......…………………………….. 

 

          

           MUDr. Roksolana Sobotová   ..………….…………......……… 


