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Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant A – Postup při pořízení

A POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Zastupitelstvo města Frýdlant, usnesením č. 19/2018 ze dne 19. prosince 2018 schválilo Ing. Dana
Ramzera jako určeného zastupitele pro územní plán Frýdlantu pro volební období 2018 - 2022.

Zastupitelstvo  města  Frýdlant,  usnesením  č.  81/2019  ze  dne  24.  dubna  2019  na  základě
ustanovení  §  55a  odst.  2  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním řádu,
v platném znění (dále jen „stavební zákon“),  rozhodlo  z vlastního podnětu o pořízení Z1 ÚP
Frýdlant  a  o  jejím  obsahu,  přičemž  změna  je  na  základě  tohoto  usnesení  pořizována
zkráceným postupem.

Městský úřad Frýdlant, OSÚZP, jako orgán územního plánován (také jen „pořizovatel“), pořizuje
na základě § 6 odst. 1, písm. a) stavebního zákona Změnu č. 1 Územního plánu Frýdlant.

Ze stanovisek ze dne 15. 4. 2019, zn. KULK 28018/2019 na základě ust. § 55a odst. 2 písm. d)
stavebního zákona, resp. dle § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona k návrhu Obsahu Z1 ÚP
Frýdlant  přitom  nevyplynuly  požadavky na zpracování  vyhodnocení  vlivů Z1 ÚP Frýdlant
na udržitelný rozvoj území. Z hlediska soustavy NATURA 2000 navrhovaná změna nemůže mít
samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí
oblasti, předměty jejich ochrany ani na celistvost soustavy Natura 2000. Z hlediska posouzení vlivů
na životní prostředí:  K návrhu změny Frýdlant, po posouzení jeho obsahu a na základě kritérií
uvedených v příloze č. 8 zákona, krajský úřad neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení
vlivů na životní prostředí.

V souladu se zkráceným postupem podle § 55b zpracoval na základě schváleného obsahu Z1
ÚP Frýdlant návrh Z1 ÚP Frýdlant zhotovitel společnost SAUL s.r.o., IČ: 43224229, U Domoviny
491/1, Liberec IV-Perštýn,  projektantem je Ing. arch. Jiří Plašil, autorizovaný architekt ČKA
č. 01603.

Dne 09. 01. 2020 obdržel pořizovatel od projektanta návrh Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant
k veřejnému  projednání.  Návrh  Změny  č.  1  Územního  plánu  Frýdlant  a  oznámení  o  konání
veřejného  projednání  pořizovatel  doručil  veřejnou  vyhláškou,  včetně  způsobu  umožňujícího
dálkový  přístup  a  k  veřejnému  projednání,  doručil  krajskému  úřadu  a  městu  Frýdlant,  přizval
jednotlivě dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce dle ustanovení § 55b stavebního zákona
za použití ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona. Dále v oznámení uvedl poučení o lhůtě a
možnostech  pro  podání  stanovisek,  námitek  a  připomínek  včetně  poučení,  že  k později
uplatněným stanoviskům,  připomínkám a  námitkám se  nepřihlíží,  stejně  jako  ke  stanoviskům,
námitkám  a  připomínkám  ve  věcech,  o  kterých  bylo  rozhodnuto  při  vydání  zásad  územního
rozvoje. Návrh změny územního plánu byl vystaven k nahlédnutí od 20. 1. 2020 do 2. 3. 2020
(včetně) na Městském úřadu Frýdlant včetně způsobu umožňujícím dálkový přístup.

V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona se dne 24. 2. 2020 konalo veřejné projednání
návrhu  Změny  č.  1  Územního  plánu  Frýdlant.  Po  celou  dobu  průběhu  veřejného  projednání
v zasedací místnosti Městského úřadu Frýdlant byl vystaven návrh Změny č. 1 Územního plánu
Frýdlant. Tento návrh byl mj. vystaven způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce
na úřední desce Městského úřadu Frýdlant https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/uredni-deska/.
Pořizovatel seznámil všechny přítomné s návrhem Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant, přednesl
a  popsal  průběh  pořízení  návrhu  Změny  č.  1  Územního  plánu  Frýdlant.  Před  veřejným
projednáním byla uplatněna tato stanoviska:
▪ Ministerstvo  obrany,  Agentura  logistiky  Regionální  středisko  vojenské  dopravy  Hradec

Králové ze dne 17. 1. 2020 pod Čj. MO 20591/2020-5512HK
▪ Obvodní  báňský  úřad  pro  území  krajů  Libereckého  a  Vysočina  ze  dne  21.  2.  2020

pod Čj. SBS 02126/2020
▪ Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj ze dne 29. 1. 2020

pod Čj. SPU 032774/2020/102/Zi
▪ Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ze dne 7. 2. 2020 pod Čj. HSLI-396-2/KŘ-P-

OOB-2020
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A – Postup při pořízení Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

Projektant Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant v souladu s ustanovením § 22 stavebního zákona
přednesl odborný výklad k předložené územně plánovací dokumentaci, představil řešení navržené
změny  –  kdy  navrhl  změnu  podmíněnosti  rozhodování  v území  v rozvojovém  území  „lokality
Jiráskova“  z podmíněnosti  vydáním  regulačního  plánu  na  žádost  na  podmíněnost  zpracování
územní studie pro tentýž rozsah řešeného území. Zároveň stanovil podmínky pro pořízení územní
studie a přiměřenou lhůtu pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Po představení návrhu řešení Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant dostali slovo jednotliví přítomní
občané, kteří se veřejného jednání zúčastnili. Projektantem Návrhu Změny č. 1 Územního plánu
Frýdlant  byly  zodpovězeny  vznesené  dotazy  k uvedené  dokumentaci  a  problematice  s ní
související.

Zúčastnění byli vyzváni k předložení písemných připomínek, námitek a stanovisek a poučeni, že
námitky proti  návrhu změny územního plánu mohou podat  pouze vlastníci  pozemků a  staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (§ 55b odst. 2 a § 52 odst. 2
stavebního zákona). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své
připomínky  a  dotčené  osoby  (podle  výše  uvedené  věty)  námitky,  ve  kterých  musí  uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska
k návrhu změny.

K později  uplatněným  stanoviskům,  připomínkám  a  námitkám  se  nepřihlíží.  Ke  stanoviskům,
námitkám  a  připomínkám  ve  věcech,  o  kterých  bylo  rozhodnuto  při  vydání  Zásad  územního
rozvoje, se nepřihlíží. Pořizovatel učinil o průběhu veřejného projednání písemný záznam. Během
projednání nebyly k předložené dokumentaci v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona
předloženy připomínky, námitky a stanoviska.

V zákonné lhůtě po veřejném projednání obdržel pořizovatel následující stanoviska:
▪ Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. MPO 7524/2020, doručeno

dne 25. 2. 2020
▪ Ministerstvo životního prostředí ze dne 25. 2. 2020 pod Čj. MZP/2020/540/72
▪ Městský úřad Frýdlant ze dne 26. 2. 2020 pod Čj. MUF 266/2020/OSUZP/3/Oul
▪ Ministerstvo vnitra České republiky Č.j. MV-17917-5/OSM-2020 doručené dne 27. 2. 2020
▪ Krajský úřad Libereckého kraje ze dne 27. 2. 2020 pod Čj. OÚPSŘ 26/2020/OÚP KULK

18320/2020, doručeno dne 28. 2. 2020
▪ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci  ze dne 28.  2.  2020

pod Čj. KHSLB 01104/2020 Sp.zn. S-KHSLB 01104/2020, doručeno dne 2. 3. 2020

Podle  ustanovení  §  55b  odst.  2  a  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  v  zákonné  lhůtě  7  dnů
od veřejného projednání mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti podat námitky, každý mohl uplatnit připomínky.

Pořizovatel  v souladu s § 53 odst. 1 ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil  výsledky
veřejného projednání. 

V této fázi došlo při vyhodnocování výsledků projednání k potřebě vypořádat některá stanoviska
dotčených orgánů uplatněných k veřejně projednávanému návrhu Změny č.  1 územního plánu
Frýdlant, zejména stanoviska MěÚ Frýdlant z hlediska nakládání s odpady, z hlediska ochrany lesa
a myslivosti a dále stanoviska KÚLK jako dotčeného orgánu z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu a z hlediska zákona o vodách.

Podle § 4 odst. 8 stavebního zákona orgány územního plánování a stavební úřady projednávají
protichůdná  stanoviska  (viz  také  §  51  odst.  1  stavebního  zákona)  nebo  protichůdná  závazná
stanoviska dotčených orgánů. Dojde-li k rozporu mezi příslušnými orgány podle tohoto zákona a
dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, postupuje se podle správního řádu.
Pokud  to  povaha projednávané věci  umožňuje,  pokusí  se  správní  orgán o  smírné  odstranění
rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci (§ 5 správního řádu).

Hlavní  řešenou  otázkou  při  vyhodnocování  stanovisek  a  rozporů  byla  v souvislosti  s věcným
řešením Obsahu změny územního plánu otázka stanovení pořadí změn v území (etapizace), a to
přímo do výrokové části Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant. 
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Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant A – Postup při pořízení

Na základě  projednání  s  dotčenými  orgány a  jimi  uplatněných stanovisek  a  návrhu  na jejich
vypořádání  na základě  vyhodnocení  pořizovatelem ve  spolupráci  s určeným zastupitelem bylo
dosaženo dohod s těmito orgány.

Následně  bylo  pořizovatelem  ve  spolupráci  s určeným  zastupitelem  dokončeno  vyhodnocení
výsledků projednání. Z učiněných dohod a z vyhodnocení výsledků projednání vyplynula potřeba
úpravy  návrhu  Změny  č.  1  Územního  plánu  Frýdlant  spočívající  zejména  v požadavku
na stanovení  pořadí změn v území (etapizace) přímo ve výrokové části  Změny č. 1 Územního
plánu Frýdlant.

Tato úprava byla přitom zároveň vyhodnocena jako podstatná, neboť může zasáhnout do práv
subjektů oprávněných podat námitku nebo do veřejných zájmů chráněných zvláštními předpisy –
to vyvolá potřebu opakovaného veřejného projednání.

Po  obdržení  upravené  projektové  dokumentace  pořizovatel  formou  veřejné  vyhlášky č.  j.
PDMUFT 30762/2021 ze dne 21.  1.  2021 a oznámení  č.  j.  30771/2021 ze dne 21.  12.  2021
dotčeným  orgánům,  obci  pro  kterou  je  změna  pořizována,  sousedním  obcím  a  oprávněným
investorům oznámil  konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Frýdlant
na 9. 2. 2022 v 17:00 h v sále Městského Kina Frýdlant, Tyršova 1077, Frýdlant 464 01.

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

V rámci konání veřejného projednání bylo v zákonném termínu doručeno 6 stanovisek dotčených
orgánů, žádná připomínka a 2 námitky. Po zákonném termínu bydlo doručeno 1 stanovisko.

Následně  bylo  pořizovatelem  ve  spolupráci  s určeným  zastupitelem  dokončeno  vyhodnocení
výsledků  opakovaného  veřejného  projednání.  Z vyhodnocení  výsledků  projednání  vyplynula
potřeba  úpravy  návrhu  Změny  č.  1  Územního  plánu  Frýdlant,  spočívající  zejména  v úpravě
vymezení jednotlivých etap.

Tato úprava byla přitom zároveň vyhodnocena jako podstatná, neboť může zasáhnout do práv
subjektů oprávněných podat námitku nebo veřejných zájmů chráněných zvláštními předpisy – to
vyvolá potřebu opakovaného veřejného projednání.

Po  obdržení  upravené  projektové  dokumentace  pořizovatel  formou  veřejné  vyhlášky č.  j.
PDMUFT 14243/2022  ze  dne  27.  5.  2022  a  oznámení  č.  j.  14244/2022  ze  dne  27.  5.  2022
dotčeným  orgánům,  obci  pro  kterou  je  změna  pořizována,  sousedním  obcím  a  oprávněným
investorům oznámil  konání druhého opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1
územního plánu Frýdlant na 28. 6. 2022 v 18:00 h v zasedací místnosti budovy radnice Městského
úřadu Frýdlant, Nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant 464 01.

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

V rámci konání veřejného projednání bylo v zákonném termínu doručeno 9 stanovisek dotčených
orgánů, žádná připomínka a žádné námitky.

Pořizovatel  dále  dle  ustanovení  §  55b  odst.  4  stavebního  zákona  vyzval  Krajský  úřad  jako
nadřízený  orgán  k  návrhu  Změny  č.  1  územního  plánu  Frýdlant  pořizovaného  zkráceným
postupem pořizování  změny  územního  plánu  z  hledisek  zajištění  koordinace  využívání  území
s ohledem na širší  územní vztahy,  souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu svým stanoviskem
(OÚPSŘ 26/2020/OÚP, KULK 56537/2022/OÚP) dle ustanovení § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, k Návrhu změny č. 1 Územní plánu Frýdlant vydal
souhlasné stanovisko.

Pořizovatel  ve  spolupráci  s  určeným  zastupitelem  vyhodnotil  výsledky  projednání,  zpracoval
s ohledem  na  veřejné  zájmy  návrh  rozhodnutí  o  námitkách  a  návrh  vyhodnocení  připomínek
uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek doručil  dotčeným orgánům a Krajskému úřadu Libereckého kraje jako
nadřízenému orgánu ve smyslu ustanovení § 53 stavebního zákona a vyzval je, aby v zákonné
lhůtě  30  dnů  od  obdržení  uplatnily  stanoviska.  Souhlasné  stanovisko  k  návrhu  rozhodnutí
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant
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uplatnily tyto dotčené orgány:

▪ Obvodní  báňský úřad pro  území krajů Libereckého a Vysočina,  č.j.  SBS 35852/2022/
ze dne 18. 8. 2022,

▪ Státní  pozemkový  úřad,  č.  j.   SPU325639/2022/102/Zi,  sp.  zn.  SP730/2022-541201
ze dne 6. 9. 2022,

▪ Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, Regionální pracoviště Liberecko, č. j.
SR/0165/LI/2020-6 ze dne 7. 9. 2022,

▪ Státní úřad pro jadernou bezpečnost, č. j.  SÚJB/OEHO/22926/2022, ze dne 7. 9. 2022

▪ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, č. j. KHSLB 19137/2022
ze dne 7. 9. 2022,

▪ Agentura  logistiky,  Regionální  středisko  vojenské  dopravy  Hradec  Králové,  č.  j.  MO
369283/2022-5512HK ze dne 9. 9. 2022.

▪ Městský úřad Frýdlant, koordinované stanovisko č. j. 23669/2022/OSUZP ze dne 25. 8.
2022,

▪ Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, koordinované stanovisko, č. j. HSLI -1720-
3/LB-2022 ze dne 8. 9. 2022,

▪ Krajský  úřad  Libereckého  kraje  –  koordinované  stanovisko  KULK  a  stanovisko
nadřízeného orgánu dle § 53 stavebního zákona, č. j.  KULK 61354/2022 ze dne 8. 9.
2022.

Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání,  uplatněných stanovisek od dotčených
orgánů a krajského úřadu, vyhodnocení námitek a připomínek pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnotil, že není nezbytné upravit návrh změny územního plánu (návrh výrokové
části Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant).

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

Pořizovatel  dále  zajistil  úpravu  odůvodnění  Změny  č.  1  Územního  plánu  Frýdlant  ve  smyslu
ustanovení § 53 odst. 5 stavebního zákona. 

S  ohledem na  výše uvedené pořizovatel  navrhl  vydat  opatřením obecné povahy Změnu č.  1
Územního plánu Frýdlant v uvedeném rozsahu.
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B VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

B.1 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ
REPUBLIKY VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 1, 2, 3, 4 a 5

Politika  územního  rozvoje  České  republiky  2008  (PÚR)  byla  schválena  20. července  2009
usnesením vlády ČR č. 929. Aktualizace č. 1 PÚR ČR byla vládou ČR projednána a schválena dne
15.  dubna  2015.  Aktualizace  č. 2  Politiky  územního  rozvoje  České  republiky  (PÚR  ČR)  byl
pořízena  z  důvodu  naléhavého  veřejného  zájmu  na  základě  § 35  odst. 5  stavebního  zákona
z podnětu  Ministerstva  dopravy.  Vláda  tuto  aktualizaci  PÚR  ČR  schválila  dne  2. září  2019
usnesením vlády č.  629 (týká se pouze koridoru kapacitní  silnice S43 /  R43 v úseku Brno –
Moravská Třebová). Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) byla
pořízena z  důvodu naléhavého  veřejného zájmu na základě  §  35  odst.  5  stavebního zákona
z podnětu Ministerstva zemědělství.  Vláda tuto aktualizaci  PÚR ČR schválila dne 2.  září  2019
usnesením vlády č. 630 (týká se pouze vodního díla Vlachovice ve Zlínském kraji). Aktualizaci č. 5
Politiky územního rozvoje České republiky schválila Vláda ČR dne 17. srpna 2020 usnesením
vlády č. 833/2020, byla pořízena Ministerstvem pro místní rozvoj z důvodu naléhavého veřejného
zájmu podle  stavebního  zákona  z  podnětu  Ministerstva  zemědělství.  Aktualizace  č. 5  se  týká
vodního díla Kryry na Rakovnicku.  Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo na základě usnesení
vlády  č.  315/2019 a  vládě předložilo  návrh  Aktualizace č.  4  Politiky  územního rozvoje  České
republiky v termínu do 30. června 2021. Dnem 1. září 2021 je Aktualizace č. 4 Politiky územního
rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad
územního rozvoje,  územních plánů,  regulačních  plánů a  pro  rozhodování  v  území,  v  souladu
s § 31 odst. 4 stavebního zákona.

Platný územní plán Frýdlant byl  vydán  opatřením obecné povahy č. 1/2015, č.j.  8999/2015/ÚP
usnesením  zastupitelstva  města  Frýdlant  č.  99/2015  ze  dne  26.8.2015,  nabyl  platnosti  dne
21.9.2015 a v té době byl v souladu s PÚR ČR ve znění aktualizace č. 1 (viz odůvodnění ÚP
Frýdlant,  kap.  B.1).  Aktualizace č. 2,  č. 3  a  č. 5  PÚR ČR se netýkají  správního území města
Frýdlant. Aktualizace č. 4 se týká území města Frýdlantu zejména se mění:

▪ SOB7 Specifická  oblast  Krkonoše – Jizerské  hory  byla  rozšířena  do  prostoru
Frýdlantského výběžku;

▪ koridor konvenční železnice AGTC –  ŽD8 se mění na koridor vysokorychlostní dopravy
ŽD19, jeho grafické vymezení přes území města Frýdlantu zůstává beze změny.

Předmět změny č. 1 ÚP Frýdlant nemá vzhledem ke své povaze a rozsahu vliv na soulad ÚPD
s PÚR ČR ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, proto řešení změnou č. 1 nesměřuje k nesouladu
s aktuálně platnou PÚR ČR. 

Komplexní  uplatnění aktualizace  č. 4  PÚR  ČR  (i  aktualizované  ZÚR  LK)  bude  řešeno
v předpokládané  nejbližší  pořizované  změně  č. 3,  která  dle  předpokladů  orgánu  územního
plánování  vyplyne  ze  zprávy  o  uplatňování  Územního  plánu  Frýdlant,  jež  je  v  současnosti
zpracovávána.
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Obr: PÚR ČR – výřez schématu rozvojových oblastí a os a specifických oblastí

Zdroj: PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 (znění závazné od 1.9.2021).

Obr: PÚR ČR – výřez schématu železniční dopravy

Zdroj: PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 (znění závazné od 1.9.2021).
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B.2 VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM (ZÚR LK)

ZÚR LK vydal  Liberecký kraj  dne 21.12.2011 s nabytím účinnosti  dne 22.12.2011 – o  vydání
rozhodlo  Zastupitelstvo  Libereckého  kraje  usnesením  č.  466/11/ZK  ze  dne  dne  13.12.2011
(pořizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje, zhotovitel: SAUL s.r.o. Liberec).

Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje vydal Liberecký kraj dne 30. 3. 2021 s nabytím účinnosti
dne 27.4.2021 – o vydání  rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č.  112/21/ZK,
(pořizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje, zhotovitel: SAUL s.r.o. Liberec)

Platný územní plán Frýdlant byl  vydán  opatřením obecné povahy č. 1/2015, č.j.  8999/2015/ÚP
usnesením  zastupitelstva  města  Frýdlant  č.  99/2015  ze  dne  26.8.2015,  nabyl  platnosti  dne
21.9.2015 a v té době byl v souladu s ZÚR LK (viz odůvodnění ÚP Frýdlant, kap. B.2).

Předmět změny č. 1 ÚP Frýdlant nemůže mít vzhledem ke své povaze a rozsahu vliv na soulad
ÚPD se ZÚR LK ve znění Aktualizace č. 1, proto je změna č. 1 ÚP Frýdlant v souladu se ZÚR LK
ve znění Aktualizace č. 1.

Komplexní  uplatnění  Aktualizace č.  1  ZÚR bude řešeno v předpokládané nejbližší  pořizované
změně č. 3, která dle předpokladů orgánu územního plánování vyplyne ze zprávy o uplatňování
Územního plánu Frýdlant, jež je v současnosti zpracovávána.

Obr.:  ZÚR LK ve znění Aktualizace č. 1 – výřez výkresu č.1 – výkres uspořádání území kraje

Zdroj: ZÚR LK 2011 ve znění Aktualizace č. 1
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Obr.:  ZÚR LK ve znění Aktualizace č. 1 – výřez výkresu č.2 – výkres ploch a koridorů nadmístního významu,
včetně ÚSES

Zdroj: ZÚR LK 2011 ve znění Aktualizace č. 1

PRIORITY ZÚR LK

Řešené území Změny č.1, resp. lokalita změnou vymezované územní studie ÚS 10 nezasahuje
do ploch a koridorů dle úplného znění ZÚR LK 2021.

Z úplného znění ZÚR LK plyne pro řešení Změny č. 1 uplatnění  relevantních krajských priorit
územního plánování:

Krajská priorita územního plánování 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

Tato  priorita  je  Změnou  č.  1  uplatňována  zejména  stanovením  etapizace  včetně  stanovení
podmíněnosti vybraných etap příslušnou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou.

Krajská priorita územního plánování 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).

▪ Z hlediska nepříznivých účinků z dopravy – ohrožení hlukem: Priorita je uplatňována
již  v účinném  územním  plánu  Frýdlant  z  hlediska  možných  rizik  ohrožení  hlukem
z dopravy tím, že platný ÚP Frýdlant stanoví v rámci koncepce veřejné infrastruktury –
D.1 dopravní infrastruktury požadavky na řešení vlivů hluku z dopravy (D.1.9), zejména:
umístění  staveb  pro  bydlení  a  ostatních,  obnášejících  chráněné  prostory,  v  hlukem
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zasaženém území dopravních liniových staveb povolovat pouze po prokázání souladu
s požadavky právních předpisů. A dále v platném ÚP v kap. F.3 Prostorové uspořádání
území, Omezení ve využívání ploch s rozdílným způsobem využití jsou obecně stanoveny
podmínky pro respektování limitů využití území a hygienickými a bezpečnostními vlivy,
které stanoví: Využití zastavitelných ploch zasahujících do existujících ochranných pasem
řešit tak, aby při respektování podmínek příslušného OP v budoucnu nevznikly nároky
na opatření  proti  nepříznivým účinkům tohoto  zásahu.  Pokud nároky  na tato  opatření
přesto vzniknou,  budou realizována a hrazena investory v těchto plochách (majitelem
zastavitelné plochy).  Šíření  nepříznivých účinků hluku z dopravy -  opatření  v  kapitole
D.1.9 - Hluk z dopravy. V návrhových plochách určených pro bydlení, rekreaci a jiných
(pokud  v  nich  mohou  vznikat  chráněné  venkovní  prostory),  vymezených  v  hlukem
zasaženém  území  dopravních  liniových  staveb,  nebude  povolováno  umístění  staveb
pro bydlení a ostatních staveb obnášejících chráněné prostory, pokud nebude prokázaný
soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem.

▪ Z hlediska dalších nepříznivých účinků z dopravy – např. prašnost: Priorita je v rámci
podstatné  úpravy  návrhu  Změny  č.  1  ÚP řešena  stanovením  podmínky  pro  pořízení
územní studie US10:
▪ v  rámci  řešeného  území  bude  zohledněna  a  upřesněna  trasa  silnice  III/03510

v příslušných parametrech v rámci koridoru DS.13 s navrženým mimoúrovňovým
vykřížením se železniční tratí; jako nedílná součást této silnice bude řešena pěší a
cyklistické doprava, pásy doprovodné izolační zeleně; obytné stavby a chráněné
venkovní prostory budou mít dostatečný odstup od této silnice.

▪ Stanovení  podmínek  naplňuje  doporučení  příslušného  dotčeného  orgánu  z  hlediska
ochrany  ovzduší  uplatněného  v  rámci  Koordinovaného  stanoviska  odborných  složek
Krajského  úřadu  Libereckého  kraje  k  veřejnému  pro-jednání  návrhu  Změny  č.  1  ÚP
Frýdlant (KÚLK ze dne 27. 2. 2020 pod Čj. OÚPSŘ 26/2020/OÚP KULK 18320/2020)
Důvodem je mj. skutečnost, že spolu rušenou podmíněností vydáním regulačního plánu
RP1 Jiráskova v rámci řešení Změny č. 1 ÚP je rušeno i zadání regulačního plánu RP1
Jiráskova,  jehož součástí  byl  i  požadavek na řešení  veřejné infrastruktury:  „Řešeným
územím bude kontinuálně trasována silnice III/03510 v příslušných parametrech v rámci
koridoru DS.13. Jako nedílná součást této silnice bude řešena pěší a cyklistická doprava,
pásy doprovodné izolační zeleně. Obytné stavby a chráněné venkovní prostory budou mít
dostatečný odstup od této silnice.“

Krajská priorita územního plánování P13:

.... Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou dopravní infrastrukturou přímo podmínit. ....

Tato  priorita  je  Změnou  č.  1  uplatňována  zejména  stanovením  etapizace  včetně  stanovení
podmíněnosti vybraných etap příslušnou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou.

Krajská priorita územního plánování P19:

Vytvářet  územní  podmínky  pro  zvyšování  úrovně  technické  infrastruktury  na  úrovni  složek
vodohospodářských.  Dodávku vody a zpracování  odpadních vod je  nutno koncipovat  tak,  aby
splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti:
▪ zajištění efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadů na životní prostředí.

Tato  priorita  je  Změnou  č.  1  uplatňována  zejména  stanovením  etapizace  včetně  stanovení
podmíněnosti  vybraných  etap  příslušnou  veřejnou  dopravní  a  technickou  infrastrukturou.
Předpokládá se napojení zástavby lokality územní studie US10 na městský vodovodní systém.
Odkanalizování  je  z  celé  lokality  navrženo  svést  na  stávající  ČOV  Frýdlant,  která  disponuje
dostatečnou  kapacitou.  Pro  některé  etapy  bude  nutno  vybudovat  novou  kanalizační  stoku.
V některých  etapách  je  přípustné  dočasné  individuální  řešení  odkanalizování,  ovšem
po vybudování stoky budou objekty napojeny na městskou kanalizaci.
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C VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ

Změna č.1 ÚP Frýdlant  vytváří  předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj  území,  který
spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
pro soudržnost společenství obyvatel území, a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž
by ohrožoval podmínky života generací budoucích:

▪ 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  tímto  účelem  sleduje
společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

▪ Koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující
rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních
předpisů.

▪ 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.

▪ V nezastavěném  území  připouští  v souladu  s jeho  charakterem  umisťování  staveb,
zařízení  a jiných 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 pro  jeho
využití  pro účely  rekreace a cestovního ruchu,  například cyklistické stezky,  hygienická
zařízení, ekologická a informační centra.

▪ Na nezastavitelných  pozemcích  umožňuje  výjimečně  umístit  technickou  infrastrukturu
způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.
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Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant D – Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem

D VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

Změna  č.1  ÚP  Frýdlant  je  zpracována  a  projednána  v souladu  s ustanoveními  zákona
č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu a § 12 – 13 a přílohou č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu
evidence  územně  plánovací  činnosti  a  vyhlášky  č. 501/2006  Sb.,  o  obecných  požadavcích
na využívání území v jejich aktuálním znění.
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E – Vyhodnocení souladu se zvláštními předpisy Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

E VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKY ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

E.1 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ

Požadavky dotčených orgánů chránící zájmy podle zvláštních právních předpisů v platném znění,
uplatněné v rámci Návrhu obsahu změny č. 1 ÚP Frýdlant (pouze Stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, resp. Stanovisko krajského úřadu jako
příslušného úřadu k navrhovanému obsahu Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant dle § 55a odst. 2
písm. d) stavebního zákona, resp. dle § 55a odst.  2 písm. e) stavebního zákona - stanovisko
ze dne 15. 4. 2019, zn. KULK 28018/2019) byly zapracovány.

Při zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Frýdlant bylo postupováno v součinnosti s dotčenými orgány
chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů, např.:
▪ Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (zejm.

kap. I.E odůvodnění),
▪ Zákon  č.  289/1995  Sb.,  o  lesích  a  o  změně  některých  zákonů  ve  znění  pozdějších

předpisů (zejm. kap. N.2 odůvodnění),
▪ Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (zejm. I.D

odůvodnění),
▪ Zákon č.  334/1992 Sb.,  o  ochraně zemědělského půdního fondu ve znění  pozdějších

předpisů (zejm. kap. N.1 odůvodnění),
▪ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů ve znění pozdějších předpisů,
▪ Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem č. 254/2001 Sb.:

V řešeném území Změny č. 1 ÚP Frýdlant se nachází stavby vodních děl – hlavní odvodňovací
zařízení  (HOZ),  které jsou v majetku Státu  a v  příslušnosti  hospodařit  Státního pozemkového
úřadu v souladu s §56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách, v platném znění a § 4 odst. 2
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění.

Ozn. Název HOZ ID (-11201000) ČHP druh HOZ délka (km) rok pořízení

HOZ5 HMZ FRY.I. O1 – zatrub. 1050000345 2-04-10-020/0 trubní 0,142 1984

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

▪ Uvést podrobné informace o stávajících POZ a HOZ vyskytujících se v řešeném území
Změny č. 1 ÚP Frýdlant (viz Stanovisko SPÚ k návrhu Změny č. 1 ÚP Frýdlant) a režimu
a podmínkách jejich správy a údržby: Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je
nutné zachovat podél  trubních HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři  4 m od osy
potrubí  na  obě  strany  a  podél  otevřených  HOZ  6  m  oboustranný  manipulační  pruh.
Na uvedených  vodních  dílech  HOZ  je  zajišťována  běžná  údržba,  např.  odstranění
splavené ornice, sečení porostů a odstraňování náletů, dřevin z průtočného profilu HOZ.
Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní  ani  dešťové vody.  V případě provádění
výsadeb  okolo  HOZ požadujeme výsadbu pouze  po jedné  straně ve vzdálenosti  1 m
od břehové  hrany.  Při  provádění  výsadeb  na  plochách  s  výskytem  podrobného
odvodňovacího zařízení (POZ) musí být pro-vedena taková opatření, aby bylo zabráněno
prorůstání kořenů do drenáží a nedošlo k porušení jejich funkčnosti.
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Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant E – Vyhodnocení souladu se zvláštními předpisy

▪ Investice do půdy (POZ i  HOZ vyznačit  také v Koordinačním výkrese Změny č. 1 ÚP
Frýdlant).

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

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

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

Z hlediska státní památkové péče dle Zákona č. 20/1987:

Řešené území Změnou č. 1 ÚP zasahuje do území s archeologickými nálezy (zóna III. dle státního
archeologického  seznamu).  Dle  ustanovení  §  22  odst.  2  zákona  č.  20/1987  Sb.,  o  státní
památkové  péči,  jsou  stavebníci  již  od  doby  přípravy  stavby  povinní  tento  záměr  oznámit
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu, nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (oprávněná
organizace pro toto území – Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, 460 01 Liberec).

Z hlediska Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:

V řešeném území Změnou č.1 se vyskytuje limit využití území - stará zátěž území – neupravená
bývalá skládka odpadu.

Lokalita  (označena  BM2.4)  –  parcela  2310/7,  2310/6  a  částečně  2314/1  -  je  plocha  bývalé
neupravené  skládky  odpadu.  Jedná  se  o  nezdokumentovanou  starou  zátěž,  kde  se  vyskytují
komunální  i  průmyslové  odpady  (Zpráva  o  provedeném  průzkumu  ze  dne  duben  2004
vypracovaná Geologickou kanceláří PROSPEKTA). Nelze tedy plánovanou výstavbou zasahovat
do stabilizovaného tělesa skládky bez předchozí rekognoskace, řízené sanace a rekultivace dané
lokality.  Z  tohoto  důvodu  je  plánovaná  výstavba  v  dané  lokalitě  podmíněna  provedením  již
zmíněné sanace a rekultivace.

Z uvedeného důvodu je ve výrokové části Změny č. 1 stanovena podmínka pro pořízení územní
studie  –  podrobně  a  komplexně vyřešit  střet  navrhované  zástavby (podrobnějšího uspořádání
území)  v  dotčené  lokalitě  Jiráskova  s  existencí  limitu  využití  území  staré  ekologické  zátěže
(podmíněnost využití / výstavby) včetně upřesnění požadavků na rekognoskaci, řízenou sanaci a
rekultivaci staré zátěže, a to v návaznosti a koordinaci se stanovenou etapizací výstavby.

Zpracovaná územní studie lokality Jiráskova ve Frýdlantu z hlediska nakládání s odpady musí
respektovat a vycházet z Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje schváleného 26. 1.
2016 a Plánu odpadového hospodářství města Frýdlant z listopadu 2016., a to včetně omezení
vyplývajících z tohoto limitu využití území a to včetně omezení vyplývajících z tohoto limitu využití
území vyplývající  z uvedeného stanoviska MěÚ Frýdlant,  MUF 266/2020/OSUZP/3/Oul ze dne
26. 2. 2020.

Ve  vztahu  k  existenci  neupravené  bývalé  skládky  –  staré  zátěže)  a  související  podmínce
pro pořízení územní studie vyplývá z Plánu odpadového hospodářství města Frýdlantu uplatňování
závazného cíle  3.12.1b Zajistit  správné nakládání s odpady s odpady odloženými mimo místa
k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.

Pro podrobnější  prověřování  uspořádání  území  v  rámci  územní  studie  se  dále  z  POH Města
Frýdlant uplatní zejména zohlednění relevantního opatření 4.2.1.1.1 Zahustit síť sběrných nádob
na tříděný odpad (síť sběrných nádob – míst na tříděný odpad: rozšiřovat v lokalitách s novou
výstavbou dle orientačních kritérií:  doporučená docházková vzdálenost max.  150 m, max. 220
spádových obyvatel na jedno sběrné místo, každé místo vybavit kontejnery na papír, plasty, sklo,
nápojové kartony, pravidelně rozšiřovat síť pro sběr kovových odpadů), a opatření 4.2.5 Sanace
starých zátěží a prevence škod.
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E – Vyhodnocení souladu se zvláštními předpisy Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

Z hlediska ochrany lesa a lesní správy (č.j. PDMUFT 6494/2020):

ÚP Frýdlant stanovuje požadavky z hlediska zajištění přístupnosti lesních pozemků, zejména:
Z ÚP Frýdlant plynoucí požadavky:
Pro  technologickou  přístupnost  praktické  činnosti  zemědělského  a  lesnického  hospodaření
využívat soustavu účelových komunikací, které jsou nedílnou součástí příslušných ploch.
Nepovolovat stavby ani záměry, které by vedly k narušení nebo zneprůchodnění soustavy veřejně
přístupných cest, v krajním případě budou rušené cesty překládány.

Z Vyjádření MěÚ Frýdlant, OSUZP, ŽP, vyplynuly tyto požadavky a podmínky z hlediska lesního
hospodářství:
Požadavek  na  zajištění  /  zachování  dopravní  dostupnosti  zemědělských  a  lesních  pozemků
zejména  p.p.č.  4058,  3433  a  4266/1  v  k.ú.  Frýdlant  pro  techniku  obvyklou  při  lesnickém
hospodaření.  Vzhledem k  morfologii  terénu,  kdy  jsou  tyto  pozemky  odříznuty  řekou  Smědou,
železniční  tratí  a  příkrými  svahy na pravém břehu řeky  Smědé,  zůstává jediným přístupovým
směrem lokalita,  která je předmětem řešeného území Změny č.  1 ÚP. Je zde potřeba počítat
s občasným  průjezdem  obvyklé  lesnické  techniky  a  tomu  přizpůsobit  komunikace,  tedy  šířku
vozovky a poloměry zatáček, průjezdu odvozní soupravy pro odvoz dříví (rámcově vozidlo o délce
cca 20 m, výšce cca 4 m, šířce cca 3,5 m a váze s nákladem cca 40 tun).

Obr.: Zákres výchozího stanoviště odvozu dřeva a navazující trasa nákladní techniky pro odvoz dřeva

Z hlediska zákona č.  201/2012,  o ochraně ovzduší  (koordinované stanovisko KÚLK/OÚP
SŘ26/2020/OÚPKULK 18320/2020 z hlediska ochrany ovzduší

Požadavek v rámci územní studie US10 řešit rovněž návaznost bytové výstavby na navrhovaný
koridor dopravní infrastruktury, jak je vymezen v platném územním plánu, tj. např. na vhodných
místech  prověřit  možnost  vymezení  pásu  izolační  zeleně na  straně  od  navrhované  bytové
výstavby  ke  komunikaci.  Smyslem  tohoto  opatření  je  snížení  vlivu  provozu  na  komunikaci
na pohodu bydlení na přilehlých pozemcích (např. snížení vlivu prašnosti).

→  prověřit  možnost  uplatnění  opatření  ke  snížení  dopadu  provozu  na  navrhované  místní
„obchvatové“ komunikaci na návrhové plochy bydlení, jež mají být předmětem územní studie. Jako
nejvhodnější opatření s v tomto případě jeví vytipování vhodných míst k vymezení pásů izolační
zeleně.
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Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant E – Vyhodnocení souladu se zvláštními předpisy

Doporučení KÚLK z hlediska ochrany ovzduší bylo řešeno stanovením podmínky pro zpracování
ÚS:

▪ v  rámci  řešeného  území  bude  zohledněna  a  upřesněna  trasa  silnice  III/03510
v příslušných  parametrech  v  rámci  koridoru  DS.13  s  navrženým  mimoúrovňovým
vykřížením  se  železniční  tratí;  jako  nedílná  součást  této  silnice  bude  řešena  pěší  a
cyklistické doprava, pásy doprovodné izolační zeleně; obytné stavby a chráněné venkovní
prostory budou mít dostatečný odstup od této silnice.

Důvodem stanovení této podmínky pro pořízení ÚS10 je skutečnost, že změno č.1 ÚP Frýdlant se
zároveň s  podmíněností  RP1 vypouští  i  jeho Zadání  s  požadavkem  „Řešeným územím bude
kontinuálně trasována silnice III/03510 v příslušných parametrech v rámci koridoru DS.13j. Jako
nedílná součást této silnice bude řešena pěší a cyklistická doprava, pásy doprovodné izolační
zeleně. Obytné stavby a chráněné venkovní prostory budou mít dostatečný odstup od této silnice.“

Návrh změny č. 1 ÚP Frýdlant je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

E.2 VYHODNOCENÍ SOULADU SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 
S VÝSLEDKY ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Tab.: Seznam stanovisek, námitek a připomínek uplatněných ve smyslu § 55b odst. 2 ve spojení s § 52 odst.
2, 3 a 4 stavebního zákona k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant k veřejnému projednání
konanému 24. 2. 2020.

způsob 
uplatnění
/ kým, kdy

přijato dne /
pod č.j.

Kompetence Požadavek 
stanoviska/námitky/připo
mínky

Vyhodnocení výsledků projednání

1 Stanovisko 
Ministerstva 
obrany, Agentura
logistiky 
Regionální 
středisko 
vojenské 
dopravy Hradec 
Králové ze dne 
17. 1. 2020 pod 
Čj. MO 
20591/2020-
5512HK

dne 17. 1. 
2020
pod č.j. 
PDMUFT 
1585/2020

Zákon č. 
183/2006 Sb.     
§     16 a   § 175  
Zákon č. 
222/1999 Sb., 
o zajišťování 
obrany České 
republiky; 
Rozkaz ministra 
obrany č. 
39/2011 
Věstníku MO, 
Zákon č. 
13/1997 Sb., 
o pozemních 
komunikacích, 
část 1-3, Vyhl. č. 
104/1997 MDaS;
§ 6 odst. 1, 
písm. h) zákona
č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování 
obrany České 
republiky – 
stanovisko 
z hlediska zájmů
obrany České 
republiky

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP
BEZ PŘIPOMÍNEK

Vzato na vědomí

2 Obvodní báňský 
úřad pro území 
krajů 
Libereckého a 
Vysočina ze dne 
21. 2. 2020 pod 
Čj. SBS 
02126/2020

dne 21. 1. 
2020 pod 
č.j. PDMUFT
1938/2020

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

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP
V území řešeném návrhem
Změny č. 1 územního 
plánu Frýdlant se 
nenachází dobývací 
prostory, není prováděna 
hornická činnost ani 
činnost prováděná 
hornickým způsobem – 
dobývání ložisek 
nevyhrazených nerostů.

Vzato na vědomí

3.1 Státní 
pozemkový úřad,
Krajský 
pozemkový úřad 
pro Liberecký 
kraj ze dne 29. 1.
2020 pod Čj. 

dne 30. 1. 
2020 pod 
č.j. PDMUFT
3060/2020

§ 19, písm. c) 
zákona č. 
139/2002 Sb. – 
stanovisko 
z hlediska vazby
pozemkových 
úprav na sídelní 

Stanovisko BEZ 
PŘIPOMÍNEK.

Vzato na vědomí
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SPU 
032774/2020/10
2/Zi

struktury a 
územně 
plánovací 
dokumentaci a 
tvorbu a ochranu
životního 
prostředí

3.2 Státní 
pozemkový úřad,
Krajský 
pozemkový úřad 
pro Liberecký 
kraj ze dne 29. 1.
2020 pod Čj. 
SPU 
032774/2020/10
2/Zi

dne 30. 1. 
2020 pod 
č.j. PDMUFT
3060/2020

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

Vyjádření SPÚ, Odboru 
vodohospodářských 
staveb, Oddělení 
vodohospodářských staveb
z     titulu vlastníka technické   
infrastruktury (staveb 
k     vodohospodářským   
melioracím) k návrhu 
změny ÚP pro VP 
SOUHLASNÉ za 
podmínek.
Respektovat stavby 
hlavních odvodňovacích 
zařízení a zachovat jejich 
funkčnost. Z hlediska 
umožnění výkonu správy a
údržby je nutné zachovat 
podél trubních HOZ 
nezastavěný manipulační 
pruh o šíři 4 m od osa 
potrubí na obě strany a 
podél otevřených HOZ 6 m
oboustranný manipulační 
pruh. Na uvedených 
vodních dílech HOZ je 
zajišťována běžná údržba, 
např. odstranění splavené 
ornice, sečení porostů a 
odstraňování náletů dřevin 
z průtočného profilu HOZ. 
Do HOZ nebudou 
vypouštěny žádné odpadní
ani dešťové vody. 
V případě provádění 
výsadeb okolo HOZ 
požadujeme výsadbu 
pouze po jedné straně ve 
vzdálenosti 1 m od 
břehové hrany.
Při provádění výsadeb na 
plochách s výskytem 
podrobného 
odvodňovacího zařízení 
(POZ) musí být provedena 
taková opatření, aby bylo 
zabráněno prorůstání 
kořenů do drenáží a 
nedošlo k porušení jejich 
funkčnosti.

Vyhodnocení
V řešeném území Změny č. 1 ÚP se vyskytuje stavba vodního
díla – HOZ5 (zatrubněný) a POZ, jejichž vlastníkem je stát a
k nimž je dle § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách
a  dle  §  4  odst.  2  Zákona  č.  503/2012  Sb.,  o  Státním
pozemkovém úřadu příslušný  hospodařit  Státní  pozemkový
úřad (evidovaná jednak v Koordinačním výkrese ÚP Frýdlant,
jednak v ÚAP ORP Frýdlant). 
Pořizovatel bere polohu POZ i průběh a umístění staveb
HOZ na vědomí,  neboť tyto údaje o území ověřil  v datové
bázi  ÚAP jako  sledovaný  jev  č.  43  Investice  do  půdy  za
účelem zlepšení půdní úrodnosti (dle přílohy č. 1 k vyhlášce
500/2006 Sb., část A), které jsou údaji o území ve smyslu ve
smyslu § 27 odst. 2 stavebního zákona. 

Platný ÚP Frýdlant stanovil ve vztahu k melioracím omezení
ploch s rozdílným způsobem využití (kap. F.3), cit. Zástavba
ploch s uskutečněnými investicemi do půdy (meliorace)
je  podmíněna  nenarušením  funkčnosti  systému  a
zabezpečením  odpovídajících  hydrogeologických
poměrů na navazujících zemědělských plochách. 
Stanovená podmínka v územním plánu Frýdlant není Změnou
č.  1  ÚP  Frýdlant  rušena,  zároveň  nenahrazuje  ustanovení
právních  předpisů,  zejm.  vodního  zákona,  která  se
k melioracím váží  pro následná řízení  – pro  rozhodování  o
změnách v území.

Data  o  hlavních  odvodňovacích  zařízeních  a  hlavních
závlahových zařízeních poskytuje SPÚ.

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

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

Konkretizované  požadavky  vlastníka  staveb
k vodohospodářským  melioracím  –  v tomto  případě  státu
prostřednictvím  Státního  pozemkového  úřadu  se  z výše
uvedených důvodů a mj. i s ohledem na podrobnost územně
plánovací  dokumentace  nepromítnou  do  řešení  Změny  č.1
ÚP Frýdlant, avšak SPÚ z titulu vlastníka těchto staveb má
možnost  je  uplatnit  v následných  řízeních  (zejm.  územní
rozhodování či povolování), v nichž bude účastníkem.

Vzhledem  k vypuštění  Podmíněnosti  vydání  regulačního
plánu v rámci Z1 ÚP (kdy byl ve schváleném Zadání RP1 jako
součásti  účinného  ÚP  Frýdlant  obsažen  požadavek  cit.:
řešené  území  je  dotčeno  vloženými  investicemi  do  půdy
(meliorace); řešit zásahy do systému, jehož funkčnost má být
zachována)  a  nahrazení  pouze  podmíněností  zpracováním
územní  studie  je  třeba  v rámci  územní  studie  prověřit
vzájemný vztah mezi uvedenými funkčními systémy, a to:
podrobně  a  komplexně  vyřešit  střet  navrhované  zástavby
v dotčené lokalitě Jiráskova s vloženými investicemi do půdy
(melioracemi),  dotčenými  POZ  a  HOZ;  podrobně  prověřit
funkčnost tohoto systému investic do půdy a upřesnit možné
změny, úpravy v koordinaci na navrhovaným uspořádáním a
využitím dotčené lokality pro zástavbu.

Pokyny k úpravě:

Do výrokové části:

Stanovit podmínku pro pořízení územní studie podrobně a
komplexně  vyřešit  střet  navrhované  zástavby  v dotčené
lokalitě  Jiráskova  s vloženými  investicemi  do  půdy
(melioracemi),  dotčenými  POZ  a  HOZ;  podrobně  prověřit
funkčnost tohoto systému investic do půdy a upřesnit možné
změny,  úpravy  v koordinaci  a  souladu  s  navrhovaným
uspořádáním a využitím dotčené lokality pro zástavbu, a to i
v návaznosti na jednotlivé etapy výstavby a funkční celky.
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Do části Odůvodnění uvést: 

- Uvést podrobné informace o stávajících POZ a HOZ
vyskytujících se  v řešeném území Změny č.  1  ÚP
Frýdlant (viz Stanovisko SPÚ k návrhu Změny č. 1
ÚP Frýdlant) a režimu a podmínkách jejich správy a
údržby:  Z hlediska  umožnění  výkonu  správy  a
údržby  je  nutné  zachovat  podél  trubních  HOZ
nezastavěný  manipulační  pruh  o  šíři  4  m  od  osy
potrubí na obě strany a podél otevřených HOZ 6 m
oboustranný  manipulační  pruh.  Na  uvedených
vodních  dílech  HOZ je  zajišťována  běžná  údržba,
např. odstranění splavené ornice, sečení porostů a
odstraňování  náletů,  dřevin  z průtočného  profilu
HOZ. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní
ani  dešťové  vody.  V případě  provádění  výsadeb
okolo  HOZ  požadujeme  výsadbu  pouze  po  jedné
straně  ve  vzdálenosti  1  m  od  břehové  hrany.
Při provádění  výsadeb  na  plochách  s výskytem
podrobného odvodňovacího zařízení (POZ) musí být
provedena  taková  opatření,  aby  bylo  zabráněno
prorůstání kořenů do drenáží a nedošlo k porušení
jejich funkčnosti.

- Investice  do  půdy  (POZ  i  HOZ  vyznačit  také
v Koordinačním výkrese Změny č. 1 ÚP Frýdlant).

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

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

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

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

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

4 Policie České 
republiky, 
Policejní 
prezidium České
republiky, 
Správa 
logistického 
zabezpečení, 
Odbor 
nemovitého 
majetku ze dne 
3. 2. 2020

dne 3. 2. 
2020 pod 
č.j. PDMUFT
3377/2020

odborné 
vyjádření pro 
účely stanoviska 
Ministerstva 
vnitra České 
republiky

Vyjádření – BEZ 
PŘIPOMÍNEK
SLZ PP ČR 
nezabezpečuje 
v dotčeném území 
Frýdlant, okres Liberec, 
správu žádného areálu ani 
objektu ve vlastnictví 
České republiky – 
Ministerstva vnitra a tudíž 
nemá výkon práva 
hospodaření v tomto 
území.

Vzato na vědomí

5 GasNet, s.r.o. ze
dne 17. 2. 2020 
pod Čj. 
5002090874

dne 20. 2. 
2020 pod 
č.j. 
5008/2020

§ 23a a § 52 
odst. 2 Zákona 
č. 183/2006 Sb. 
– námitky 
oprávněného 
investora

BEZ NÁMITEK
Z     titulu oprávněného   
investora – vlastníka 
technické infrastruktury

Vzato na vědomí

6 Hasičský 
záchranný sbor 
Libereckého 
kraje ze dne 7. 2.
2020 pod Čj. 
HSLI-396-2/KŘ-
P-OOB-2020

dne 20. 2. 
2020 pod 
č.j. 
5033/2020

§ 12 odst. 2 
písm. i) Zákona 
č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném
záchranném 
systému – 
stanovisko z 
hlediska 
působnosti v 
požární ochraně,
integrovaném 
záchranném 
systému a 

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP
Dokumentace není 
v rozporu s požadavky § 
20 vyhlášky č. 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění
úkolů ochrany 
obyvatelstva.

Vzato na vědomí
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ochraně 
obyvatelstva při 
přípravě na 
mimořádné 
události

7 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu ze dne 
13. 2. 2020 pod 
Čj. MPO 
7524/2020, 
doručeno dne 
25. 2. 2020

dne 26. 2. 
2020 pod 
č.j. PDMUFT
5475/2020

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

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

Vzato na vědomí

8 Ministerstvo 
životního 
prostředí ze dne 
25. 2. 2020 pod 
Čj. 
MZP/2020/540/7
2

dne 26. 2. 
2020 pod 
č.j. PDMUFT
5470/2020

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

SOUHLASNÉ  stanovisko
BEZ PŘIPOMÍNEK

Vzato na vědomí

9 Městský úřad 
Frýdlant ze dne 
26. 2. 2020 pod 
Čj. MUF 
266/2020/OSUZ
P/3/Oul

dne 26. 2. 
2020 pod 
č.j. PDMUFT
6494/2020

Koordinované
stanovisko

9.1 § 40 odst. 4 
písm. d) zákona
č. 13/1997 Sb., 
o pozemních 
komunikacích –
stanovisko z 
hlediska řešení 
místních a 
účelových 
komunikací

SOUHLASNÉ  stanovisko
BEZ PŘIPOMÍNEK.

Vzato na vědomí

9.2 § 29 odst. 2 
písm. c) Zákona
č. 20/1987, 
o státní 
památkové péči
– stanovisko 
z hlediska státní 
památkové péče

SOUHLASNÉ stanovisko
Upozornění, že případná 
stavební činnost bude 
probíhat na území 
s archeologickými nálezy 
(zóna III. dle státního 
archeologického 
seznamu). Dle ustanovení 
§ 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, jsou 
stavebníci již od doby 
přípravy stavby povinní 
tento záměr oznámit 
Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR 
(Letenská 4, 118 01 Praha 
1) a umožnit jemu, nebo 
oprávněné organizaci 
provést na dotčeném 
území záchranný 
archeologický výzkum 
(oprávněná organizace pro
toto území – Severočeské 
muzeum v Liberci, 
Masarykova 11, 460 01 
Liberec).

Vzato na vědomí

Pokyny k úpravě:
Do části Odůvodnění uvést: výskyt území 
s archeologickými nálezy (zóna III. dle státního 
archeologického seznamu) a upozornění: Dle ustanovení 
§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinní tento 
záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR 
(Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu, nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum (oprávněná organizace pro toto území 
– Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, 460 01 
Liberec).

9.3 § 104 odst. 2 
písm. c) a § 106 
odst. 1 a § 18 
odst. 1 Zákona 
č. 254/2001 Sb., 
o vodách –
z hlediska zájmů 
chráněných 
vodním zákonem

Vyjádření
Příslušným orgánem 
státní správy pro vydání 
stanoviska z hlediska 
zájmů chráněných vodním 
zákonem k územnímu 
plánu obce s rozšířenou 
působností je podle § 106 
odst. 2 zákona č. 254/2001
Sb., vodního zákona 
Krajský úřad Libereckého 

Vzato na vědomí
Doporučení provést etapizaci výstavby bylo zohledněno 
v rámci dohody s DOSS – KÚLK 90556 (OŽP příslušný 
z hlediska vodního zákona, z hlediska zákona o ochraně ZPF)
a stanovení pokynů k úpravě.

Upozornění na meliorace – viz vyhodnocení vyjádření SPÚ a 
stanovení pokynu k úpravě.
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kraje. (působnost 
Krajského úřadu podle § 
107 odst. 1 písm. a) 
Doporučení provést 
etapizaci výstavby pro 
hlavní kanalizační stoky i 
vodovod pro veřejnou 
potřebu a upřesnit 
vzájemnou podmíněnost 
jednotlivých etap tak, aby 
byla umožněna plynulá 
zastavitelnost lokality.
Upozornění, že meliorace 
v řešeném území navazují 
na meliorace v širším 
území. Nelze je tedy řešit 
bez těchto širších 
souvislostí. Odvodňovací 
zařízení jsou vodním dílem
dle § 55 odst. 1 písm. e) 
vodního zákona. Jejich 
změny, zrušení a 
odstranění je možno 
provádět pouze v souladu 
s tímto zákonem.
Upozornění na existenci 
staré zátěže - bývalé 
skládky – na p.č. 2310/6 
v k.ú. Frýdlant.

9.4 § 79 odst. odst. 
1 písm. 
k) Zákona č. 
185/2001 Sb., o 
odpadech – 
stanovisko 
z hlediska 
nakládání s 
odpady

STANOVISKO s 
podmínkami
Upozornění, že lokalita 
(ozn. BM2.4) – p.č. 2310/7,
2310/6 a částečně 2314/1, 
k.ú. Frýdlant je plocha 
bývalé neupravené skládky
odpadu. Jedná se o 
nezdokumentovanou 
starou zátěž, kde se 
vyskytují komunální i 
průmyslové odpady 
(Zpráva o provedeném 
průzkumu ze dne duben 
2004 vypracovaná 
Geologickou kanceláří 
PROSPEKTA). Nelze tedy 
plánovanou výstavbou 
zasahovat do 
stabilizovaného tělesa 
skládky bez předchozí 
rekognoskace, řízené 
sanace a rekultivace dané 
lokality. Z tohoto důvodu je
plánovaná výstavba v dané
lokalitě podmíněna 
provedením již zmíněné 
sanace a rekultivace.
Zpracovaná územní studie 
lokality Jiráskova 
z hlediska nakládání 
s odpady musí respektovat
a vycházet z Plánu 
odpadového hospodářství 
Libereckého kraje 
schváleného 26. 1. 2016 a 
Plánu odpadového 
hospodářství města 
Frýdlant z listopadu 2016.

Vyhodnocení:
Dohoda s DOSS (MěÚ Frýdlant, odpadové hospodářství) 
PDMUFT 13290/2020POSUZP, MUF 
1156/2020/OSUZP/34/Pos
ÚP  Frýdlant  stanovuje  Omezení  ve  využívání  ploch
s rozdílným  způsobem  využití s ohledem  na  sledované
limity využití území v rámci  kap. F Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití, podkapitola F.3
Prostorové  uspořádání  území,  kde  se  mj.  stanovuje  (cit.):
Respektovat  omezení  využití  stabilizovaných  i  rozvojových
ploch  stávajícími  limity  využití  území,  vyplývajícími
z příslušných právních předpisů a správních rozhodnutí. 
□ Využití stabilizovaných i rozvojových ploch zasahujících do
stávajících  limitů  řešit  tak,  aby  při  respektování  podmínek
příslušného limitu v budoucnu nevznikly nároky na opatření
proti nepříznivým účinkům tohoto zásahu; pokud tyto nároky
přece vzniknou, budou hrazeny majitelem příslušné plochy.
Pozn.:  Výčet  stávajících  navržených  limitů  je  uveden
v textové  části  Odůvodnění  územního  plánu  a  zákres
proveden ve výkresu č.  6  –  Koordinační  výkres,  pokud  to
podrobnost (měřítko) dokumentace umožňuje.
Závazný rámec zohledňující existenci limitu využití území
–  staré  zátěže  je  zakotven  ve  stávajícím  účinném  ÚP
Frýdlant – v rámci stanovení Omezení ve využívání ploch
s rozdílným  způsobem  využití  (podkap.  F.3)  s vazbou
na limity  využití  území  vyznačené  v Koordinačním
výkrese  (vyznačena  a  evidována  jako  stará  zátěž  území
(bývalá skládka odpadu na p.č. 2314/1). Stará zátěž území je
přitom údajem o území ve smyslu § 27 ods.t. 2 stavebního
zákona1),  jevem  č.  64  sledovaným  územně  analytickými
podklady dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č. 1., limitem
využití území číslo:4.4.1032)). Z1 ÚP Frýdlant tento závazný
rámec  nemění  (respektuje  jej).  Omezení  ve  využívání
území vyplývající z příslušného limitu využití území bude
ve vztahu  ke  konkrétnímu  záměru  na  změnu  v území
(a s ohledem  na  konkrétní  podmínky  v území)
uplatňováno  a  posuzováno  v následných  etapách
projektové přípravy a následných řízeních (např. územní
rozhodování).
Pořizovatel  bere  informace  o  existenci,  charakteru  a
poloze – jako limitu využití  území v dotčené lokalitě na
vědomí.

Pokyny k     úpravě:  
Do výrokové části:
Stanovit podmínku pro pořízení územní studie podrobně a
komplexně vyřešit střet navrhované zástavby (podrobnějšího
uspořádání  území)  v dotčené  lokalitě  Jiráskova  s existencí
limitu  využití  území  staré  ekologické  zátěže  (podmíněnost
využití  /  výstavby)  včetně  upřesnění  požadavků  na
rekognoskaci, řízenou sanaci a rekultivaci staré zátěže, a to
v návaznosti a koordinaci se stanovenou etapizací výstavby.

Do  části  Odůvodnění  (textová  část  i  grafická  část  –
koordinační  výkres)  uvést  informace  o  limitu  využití
území  -  staré  zátěži  území –  neupravené  bývalé  skládky
odpadu,  a  to  včetně  omezení  vyplývajících  z tohoto  limitu
využití  území  vyplývající  z uvedeného  stanoviska  MěÚ
Frýdlant,  MUF 266/2020/OSUZP/3/Oul  ze  dne  26.  2.  2020
budou doplněny do textové části Odůvodnění Změny č. 1 ÚP
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Frýdlant.
V grafické  části  Odůvodnění  Změny  č.  1  ÚP  Frýdlant  –
v koordinačním výkrese (příslušném výřezu) bude zobrazený
limit  využití  území  doplněn  o  popis  parcel  uvedených
ve stanovisku  MěÚ  Frýdlant,  MUF  266/2020/OSUZP/3/Oul
ze dne  26.  2.  2020,  tj.  p.č.  2310/7,  2310/6  a  2314/1  (k.ú.
Frýdlant).

Vyhodnocení:
Pořizovatel  bere  informace  o  existenci  koncepčních
dokumentů v oblasti odpadového hospodářství na úrovni
Libereckého kraje, resp. na úrovni obce Města Frýdlantu
na  vědomí.  Plán  odpadového  hospodářství  obce  je
závazným podkladem pro její  činnost v oblasti  odpadového
hospodářství a podkladem pro zpracování územně plánovací
dokumentace obce.

Pokyny k     úpravě:  
Do části Odůvodnění (textová část) doplnit: 
Informace o schválených koncepčních dokumentech v oblasti
odpadového hospodářství – Plánu odpadového hospodářství
Libereckého  kraje  schváleného  26.  1.  2016  a  Plánu
odpadového  hospodářství  města  Frýdlant  z listopadu  2016
vyplývající  z uvedeného  stanoviska  MěÚ  Frýdlant,  MUF
266/2020/OSUZP/3/Oul ze dne 26. 2. 2020 budou doplněny
do textové  části  Odůvodnění  Změny  č.  1  ÚP  Frýdlant  –
do části  Komplexní  zdůvodnění  přijatého  řešení  –
Odůvodnění  vymezení  ploch  a  koridorů,  ve  kterých  je
rozhodování  o změnách  v území  podmíněno  zpracováním
územní  studie  -  odůvodnění  Podmínek  pro  pořízení,  resp.
pro zpracování územní studie US10.
Ve  vztahu  k existenci  neupravené  bývalé  skládky  –  staré
zátěže)  a  související  podmínce pro  pořízení  územní studie
vyplývá  z Plánu  odpadového hospodářství  města  Frýdlantu
uplatňování závazného cíle 3.12.1b Zajistit správné nakládání
s odpady s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a
s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl. 
Pro podrobnější  prověřování  uspořádání  území  v rámci
územní  studie  se  dále z POH  Města  Frýdlant  uplatní
zejména  zohlednění  relevantního  opatření  4.2.1.1.1
Zahustit  síť  sběrných  nádob  na  tříděný  odpad  (síť
sběrných  nádob  –  míst  na  tříděný  odpad:  rozšiřovat
v lokalitách s novou výstavbou dle orientačních kritérií:
doporučená  docházková  vzdálenost  max.  150  m,  max.
220 spádových obyvatel  na jedno sběrné místo,  každé
místo vybavit kontejnery na papír, plasty, sklo, nápojové
kartony,  pravidelně  rozšiřovat  síť  pro  sběr  kovových
odpadů),  a  opatření  4.2.5  Sanace  starých  zátěží  a
prevence škod.

9.5 § 77 odst. 1 
písm. q) Zákona
č. 114/1992 Sb., 
o ochraně 
přírody a 
krajiny – 
stanovisko 
z hlediska své 
přenesené 
působnosti a 
z hlediska 
přenesené 
působnosti 
obecních úřadů 
a pověřených 
obecních úřadů, 
z hledisek zájmů
ochrany přírody

Stanovisko BEZ 
PŘIPOMÍNEK („nemá 
námitek“)

Vzato na vědomí

9.6 Zákon č. 
334/1992 Sb., 
o ochraně 
zemědělského 
půdního fondu

Vyjádření – nemá námitek
Pozn. Příslušným 
orgánem je dle § 17a písm.
a) zákona č. 334/1992 Sb.,
Krajský úřad 
Libereckého kraje, odbor
životního prostředí a 
zemědělství

Vzato na vědomí

9.7 § 48 odst. 2 
písm. b) a § 14 
odst. 2 Zákona 
č. 289/1995 Sb., 
o lesích – 
stanovisko z 
hlediska 
zachování lesa, 
ochrany 
životního 
prostředí a 
ostatních 

Vyjádření - PŘIPOMÍNKA
Pozn. Příslušným 
orgánem je dle § 48a odst. 
2 písm. b) zákona č. 
289/1995 Sb., Krajský 
úřad Libereckého kraje. 
Připomínka – požadavek 
na zohlednění potřeby 
(zajištění / zachování) 
dopravní dostupnosti 
zemědělských a lesních 
pozemků zejména p.p.č. 

Vyhodnocení PŘIPOMÍNKY:
Účinný ÚP Frýdlant řeší prostupnost krajiny v rámci Koncepce
uspořádání  krajiny  (kap.  E,  podkapitola  E.4  prostupnost
krajiny), kde se mj. stanovuje (cit.): Zajistit běžnou, rekreační i
mezi sídelní prostupnost krajiny pro obyvatele i návštěvníky
území volnou průchodnosti cestní sítě v krajině tvořené: …
dalšími  v  ÚP  nevymezenými,  ale  v  rámci  podmínek  pro
využití ploch přípustnými komunikacemi zejména stávajícími
zvykovými trasami (historickými cestami),
Pro  technologickou  přístupnost  praktické  činnosti
zemědělského a lesnického hospodaření  využívat soustavu
účelových  komunikací,  které  jsou  nedílnou  součástí
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celospolečenský
ch zájmů

4058, 3433 a 4266/1 v k.ú. 
Frýdlant pro techniku 
obvyklou při lesnickém 
hospodaření. Vzhledem 
k morfologii terénu, kdy 
jsou tyto pozemky 
odříznuty řekou Smědou, 
železniční tratí a příkrými 
svahy na pravém břehu 
řeky Smědé, zůstává 
jediným přístupovým 
směrem lokalita, která je 
předmětem řešeného 
území Změny č. 1 ÚP. Je 
zde potřeba počítat 
s občasným průjezdem 
obvyklé lesnické techniky a
tomu přizpůsobit 
komunikace, tedy šířku 
vozovky a poloměry 
zatáček, průjezdu odvozní 
soupravy pro odvoz dříví 
(rámcově vozidlo o délce 
cca 20 m, výšce cca 4 m, 
šířce cca 3,5 m a váze 
s nákladem cca 40 tun).

Do Změny č. 1 ÚP Frýdlant
také žádáme zanést 
grafické vylišení hranice 50
m od okraje lesa.

příslušných ploch.
Nepovolovat  stavby ani  záměry,  které by vedly k narušení
nebo  zneprůchodnění  soustavy  veřejně  přístupných  cest,
v     krajním případě budou rušené cesty překládány.  
Tedy  základní  závazný  rámec  zohledňující  uplatněnou
připomínku  je  zakotven  ve  stávajícím  účinném  ÚP
Frýdlant. Z1 ÚP Frýdlant tento závazný rámec nemění. 

Z hlediska  možností  praktického  uplatnění  připomínky
v dalších  (následných)  fázích  projektové  přípravy  a  jejího
zohlednění  v souladu  s veřejnými  zájmy  poskytl  MěÚ
Frýdlant,  OSUZP,  ŽP,  lesní  hospodářství  (orgán  státní
správy  lesa)  pořizovateli  schematické  znázornění  dosud
užívaných  a  možných  dopravních  tras  pro  potřeby  lesního
hospodaření  -  zejm.  pro  účely  odvozu  dřeva  nadměrnými
nákladními vozidly v zájmovém území řešení Změny č. 1 ÚP
Frýdlant – Viz Příloha – Zákres výchozího stanoviště odvozu
dřeva a navazující trasa nákladní techniky pro odvoz dřeva.

Pokyny k     úpravě:  
Do  části  Odůvodnění  (textová  část)  uvést  informace
o podmínkách  v území  z hlediska  zajištění  přístupnosti
lesních pozemků, zejména:
Z ÚP Frýdlant plynoucí požadavky:
Pro  technologickou  přístupnost  praktické  činnosti
zemědělského a lesnického hospodaření  využívat soustavu
účelových  komunikací,  které  jsou  nedílnou  součástí
příslušných ploch.
Nepovolovat  stavby ani  záměry,  které by vedly k narušení
nebo  zneprůchodnění  soustavy  veřejně  přístupných  cest,
v     krajním případě budou rušené cesty překládány.  
A  dále  upřesnění  skutečných  podmínek  a  poměrů
zjištěných  z Vyjádření  MěÚ  Frýdlant,  OSUZP,  ŽP,
z hlediska lesního hospodářství:
Požadavek  na  zajištění  /  zachování  dopravní  dostupnosti
zemědělských a lesních pozemků zejména p.p.č. 4058, 3433
a 4266/1 v k.ú. Frýdlant pro techniku obvyklou při lesnickém
hospodaření.  Vzhledem  k morfologii  terénu,  kdy  jsou  tyto
pozemky odříznuty řekou Smědou, železniční tratí a příkrými
svahy  na  pravém  břehu  řeky  Smědé,  zůstává  jediným
přístupovým směrem lokalita, která je předmětem řešeného
území Změny č.  1 ÚP. Je zde potřeba počítat  s občasným
průjezdem  obvyklé  lesnické  techniky  a  tomu  přizpůsobit
komunikace, tedy šířku vozovky a poloměry zatáček, průjezdu
odvozní soupravy pro odvoz dříví (rámcově vozidlo o délce
cca 20 m, výšce cca 4 m, šířce cca 3,5 m a váze s nákladem
cca 40 tun). 
Doplnit  zároveň  do  části  Odůvodnění Zákres  výchozího
stanoviště odvozu dřeva a navazující trasa nákladní techniky
pro odvoz dřeva (viz Příloha).

Vyhodnocení PŘIPOMÍNKY:
V Koordinačním  výkrese  (grafické  části  odůvodnění)  je
vyznačeno  Ochranné  pásmo lesa  50m.  Není  tedy  potřeba
upravovat.
Územní  plán  má  v rámci  své  závazné  části  řešeno
Omezení  ve  využívání  ploch  s rozdílným  způsobem
využití  (podkap.  F.3) -  pro  ochranné  pásmo  lesa:
Novostavby  na  vymezených  zastavitelných  plochách,  do
kterých zasahuje ochranné pásmo lesa, lze umisťovat pouze
tak,  aby  byl  dodržen  odstup  od  kraje  lesního  pozemku
minimálně  odpovídající  absolutní  výškové  bonitě  dřevin
na konkrétní dane lokalitě.

9.8 Zákon č. 
201/2012, 
o ochraně 
ovzduší

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

Vzato na vědomí

9.9 § 67 Zákon č. 
449/2001 Sb., 
o myslivosti – 
stanovisko 
(dotčený orgán 
státní správy)

Stanovisko s podmínkou
Změna č. 1 ÚP musí 
zohlednit, aby nedošlo 
k významnému omezení 
pohybu zvěře krajinou, kdy
by následkem toho mohlo 
dojít k nárůstu dopravních 
nehod na silnicích i na 
železniční trati se 
zvýšeným množstvím škod
působených zvěří i na 
zvěři. Nesmí dojít 
k naprostému odříznutí 
lesních pozemků p.p.č. 
2173, 2174, 2176, 2177 
v k.ú. Frýdlant, aby byla 
zajištěna dostatečná 
průchodnost krajiny pro 

Vyhodnocení:
Využitím  ploch  BM2.1  a  BM2.3  (uplatněním  navržené
urbanistické  koncepce  –  navrhovaným  zastavěním  těchto
ploch) dojde k omezení stávající prostupnosti  krajiny. Tento
důsledek již však plyne z celkové koncepce rozvoje obce a
urbanistické  koncepce  ve  vztahu  ke  koncepci  uspořádání
krajiny,  které jsou stanoveny již v účinném územním plánu
Frýdlant (zejména vymezením zastavitelných ploch BM2.1 a
BM2.3). Návrh Z1 ÚP nemění stanovenou celkovou koncepci
rozvoje  obce,  ani  urbanistickou  koncepci  či  koncepci
uspořádání  krajiny,  řešení  Z1  ÚP  spočívá  ve  změně
podmíněnosti rozhodování o změnách v území.
Lesní pozemky ppč.2173, 2174, 2176, 2177 v k.ú.  Frýdlant
uvedené ve stanovisku jsou již v současné době prostorově
od okolní volné (dosud nezastavěné) krajiny odděleny z jihu
tokem řeky Smědé, z východu navazuje kompaktní zástavba
města  Frýdlant,  ze  severu  pak  jsou  pozemky  ohraničeny
regionální  železniční  tratí  Frýdlant  –  Nové  Město  pod
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lesní zvěř. Smrkem.
Uplatněním stanovené koncepce ÚP Frýdlant – zastavěním
vymezených  zastavitelných  ploch  v rozvojové  lokalitě
Jiráskova,  které  přiléhají  k tělesu dráhy, dojde k faktickému
odříznutí  dotčené  lesní  enklávy.  V důsledku  uplatnění
stanovené koncepce  se  však zároveň dá předpokládat,  že
v důsledku  více  či  méně  postupného  zastavování  okolních
zastavitelných ploch ztratí tato nevelká a prostorově oddělená
lesní enkláva přirozeným způsobem pro některé druhy zvěře
(např.  větší  druhy savců)  svůj  význam jakožto  preferovaný
biotop. Stejně tak nelze předpokládat, že by tato nevelká a od
okolní  volné  lesozemědělské  krajiny  prostorově  oddělená
lesní enkláva obklopená dle koncepce územního plánu řekou,
dráhou a stávající  i  budoucí  zástavbou,  měla  plnit  význam
honebního pozemku.
Určitou  míru  migrační  prostupnosti,  např.  pro  menší  druhy
zvěře, je možné zachovat v jihozápadním směru od lesního
pozemku  p.č.  2173  přes  pozemek  dráhy  p.č.  2296,  k.ú.
Frýdlant k vymezené ploše VZ.3 a dále navazujícímu lesnímu
komplexu bez faktického dopadu na řešení Změny č. 1 ÚP
Frýdlant. Dotčené lesní pozemky ppč.2173, 2174, 2176, 2177
v k.ú.  Frýdlant  jsou  sice  součástí  vymezeného  ÚSES  –
místního biocentra A „U vyhlídky nad Smědou“ (vymezeného
v ÚP Frýdlant z důvodu nadměrné délky biokoridoru Smědé),
nicméně vázaného primárně na tok řeky Smědé.

10 Správa železnic 
zn. 13230/2020-
SŽDC-GŘ-O6 ze
dne 24. února 
2020, doručené 
27. 2. 2020

dne 27. 2. 
2020 pod 
č.j. PDMUFT
5668/2020

Zákon č. 
77/2002 Sb. -
z hlediska 
hospodaření 
s majetkem státu
z hlediska 
koncepce 
rozvoje 
železniční 
infrastruktury

Vyjádření 
Z     titulu vlastníka dopravní   
infrastruktury
Řešeným územím je 
vedena jednokolejná 
neelektrifikovaná 
železniční trať č. 037 
Liberec – Jindřichovice 
pod Smrkem, Frýdlant 
v Čechách – Černousy, 
která je ve smyslu § 3 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
drahách zařazena v úseku
Frýdlant v Čechách – 
Černousy do kategorie 
dráhy celostátní a v úseku 
Frýdlant v Čechách – 
Jindřichovice pod Smrkem 
do kategorie dráhy 
regionální.
Požadujeme respektovat 
ochranné pásmo dráhy dle
výše uvedeného zákona o 
drahách.
V nově vymezených 
rozvojových či 
přestavbových lokalitách 
v ochranném pásmu dráhy
požadujeme zařadit 
objekty a zařízení, pro 
které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, 
do funkčního využití 
podmínečně přípustného. 
Podmínka bude znít, že 
v dalším stupni projektové 
přípravy bude prokázáno 
nepřekročení maximální 
přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech 
staveb a venkovních 
prostorech.

Vyhodnocení:
NEVYHOVUJE SE, neboť požadavky na ochranu před
hlukem jsou respektovány již v platném ÚP Frýdlant a

Změnou č. 1 ÚP Frýdlant nejsou měněny.
Změna  č.  1  ÚP  Frýdlant  nevymezuje  nové  zastavitelné
plochy,  nýbrž  mění  podmíněnost  rozhodování  o  změnách
v území  (rušením podmíněnosti  vydáním regulačního plánu
na  žádost)  a  na  základě  pokynu  k podstatné  úpravě
s ohledem  na  učiněné  dohody  s  DOSS  stanoví  zároveň
závaznou etapizaci výstavby v řešené lokalitě Jiráskova.
Platný  ÚP  Frýdlant  stanoví  v rámci  koncepce  veřejné
infrastruktury  –  D.1  dopravní  infrastruktury  požadavky
na řešení  vlivů  hluku  z dopravy  (D.1.9),  zejména:  umístění
staveb  pro  bydlení  a  ostatních,  obnášejících  chráněné
prostory,  v hlukem zasaženém  území  dopravních  liniových
staveb povolovat pouze po prokázání souladu s požadavky
právních předpisů. 
A dále v platném ÚP v kap. F.3 Prostorové uspořádání území,
Omezení  ve využívání  ploch s rozdílným způsobem využití
jsou  obecně  stanoveny  podmínky  pro  respektování  limitů
využití  území a  hygienickými  a  bezpečnostními  vlivy,  které
stanoví:  Využití  zastavitelných  ploch  zasahujících
do existujících  ochranných  pasem  řešit  tak,  aby  při
respektování podmínek příslušného OP v budoucnu nevznikly
nároky na opatření proti nepříznivým účinkům tohoto zásahu.
Pokud  nároky  na  tato  opatření  přesto  vzniknou,  budou
realizována a hrazena investory v těchto plochách (majitelem
zastavitelné plochy).
Šíření  nepříznivých  účinků  hluku  z  dopravy  -  opatření
v kapitole D.1.9 - Hluk z dopravy.
V  návrhových  plochách  určených  pro  bydlení,  rekreaci  a
jiných  (pokud  v  nich  mohou  vznikat  chráněné  venkovní
prostory),  vymezených  v  hlukem  zasaženém  území
dopravních  liniových  staveb,  nebude  povolováno  umístění
staveb pro bydlení a ostatních staveb obnášejících chráněné
prostory,  pokud  nebude  prokázaný  soulad  s  požadavky
právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem.

Tímto jsou požadavky SŽ, s.o. zohledňovány a respektovány,
a  to  již  všeobecně v rámci  celkové koncepce ÚP Frýdlant,
která se v těchto záležitostech Změnou č. 1 ÚP nemění.

11 Ministerstvo 
vnitra České 
republiky Č.j. 
MV-17917-5/OS
M-2020

dne 27. 2. 
2020 pod 
č.j. PDMUFT
5704/2020

§ 175 odst. 1, 
§55b odst. 2 
Zákona č. 
183/2006 Sb., 
o územním 
plánování a 
stavebním řádu 
(stavební 
zákon)
stanovisko 
(Dotčený orgán 
pro zájmová 
území 
Ministerstva 
vnitra)

Vyjádření
V lokalitě předmětné 
změny Územního plánu 
Frýdlant se nenachází 
území vymezené 
Ministerstvem vnitra ČR 
ve smyslu §175 odst. 1 
stavebního zákona.

Vzato na vědomí

12 Krajský úřad 
Libereckého 
kraje ze dne 27. 
2. 2020 pod Čj. 

dne 28. 2. 
2020 pod 
č.j. PDMUFT
5831/2020

Koordinované 
stanovisko
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OÚPSŘ 
26/2020/OÚP
KULK 
18320/2020

12.1 § 28 odst. 2 
písm. c) Zákona
č. 20/1987, 
o státní 
památkové péči
– stanovisko 
z hlediska státní 
památkové péče

Návrh změny č. 1 ÚP 
Frýdlant se nenachází na 
území městské památkové
zóny Frýdlant ani 
nezasahuje do areálu 
nemovité národní kulturní 
památky, proto nejsme 
dotčeným orgánem. 
Dotčeným orgánem je 
příslušný obecní úřad 
obce s rozšířenou 
působností Městský úřad
Frýdlant.

Vzato na vědomí

12.2 § 48a odst. 2 
písm. b) Zákona
č. 289/1995 Sb., 
o lesích
stanovisko

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP

Vzato na vědomí

12.3 § 77a písm. x) 
Zákona č. 
114/1992 Sb. – 
stanovisko 
z hlediska zájmů
chráněných 
zákonem o 
ochraně přírody 
a krajiny

Stanovisko BEZ 
PŘIPOMÍNEK z hlediska 
zájmů v kompetenci 
krajského úřadu.
Z hlediska dalších zájmů 
ochrany přírody a krajiny 
dle zákona je příslušným 
orgánem ochrany přírody 
k vydání stanoviska podle 
§ 77 odst. 1 písm. q) 
zákona Městský úřad 
Frýdlant.

Vzato na vědomí

12.4 § 13 odst. 1 
písm. b), § 17a 
písmene a), § 5 
odst. 2 Zákona 
č. 334/1992 Sb., 
o ochraně 
zemědělského 
půdního fondu 
– stanovisko 
z hlediska 
ochrany 
zemědělského 
půdního fondu

UPLATŇUJE 
POŽADAVKY A 
PŘIPOMÍNKY:
Požaduje v dotčeném 
území, pro které byl 
původně navržen 
regulační plán RP1 
„Jiráskova“, jehož 
součástí jsou 
zastavitelné plochy 
bydlení BM2.1, BM2.3, 
BM2.4, plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
DS.13 a plocha veřejných
prostranství – zeleň VZ.3,
pro které je Změnou 
navrženo zpracování 
územní studie US 10, 
zapracovat závazný 
nástroj, např. podmínku 
etapizace využití plochy 
zanesenou přímo ve 
výroku.

Vyhodnocení:
Požadavek na zapracování závazného nástroje etapizace
využití  ploch  v řešené  lokalitě  Z1  ÚP  byl  dohodnut
s DOSS - Dohoda KÚLK 90556 (OŽP příslušný z hlediska
vodního  zákona,  z hlediska  zákona  o  ochraně  ZPF)  a
stanovením  pokynů  k úpravě  na  stanovení  etapizace
přímo  do  Změny  č.  1  ÚP,  což  naplňuje  znaky  pro
podstatnou úpravu návrhu Změny č. 1 ÚP a vyvolá tedy
nezbytnost opakovaného veřejného projednání.

Pokyny k     úpravě:  
Pro  výrokovou  část: Pro  dotčenou  lokalitu  (původně
vymezenou plochou podmíněnou vydáním regulačního plánu
na žádost RP1 Jiráskova, v návrhu Změny č. 1 ÚP Frýdlant
navržené  pro  změnu  podmíněnosti  z regulačního  plánu
na pořízení  a  zpracování  územní  studie  ÚS  10)  bude
stanoveno  logické,  funkční  a  realizovatelné  pořadí  změn
v území  (etapizace),  které  zajistí  základní  předpoklady
postupné,  tj.  časově  a  věcně  koordinované,  účelné  a
hospodárné výstavby dotčené lokality po menších celcích a
udržitelného  rozvoje  území,  přičemž  stanovení  etapizace
bude dbát na zásady ochrany zemědělského půdního fondu,
spočívající zejména v postupném a hospodárném využívání
území v bezprostřední návaznosti na zástavbu sídla (a s tím
souvisejícím koordinovaném a postupném nezbytném záboru
zemědělského  půdního  fondu  včetně  zabránění  nevhodné
fragmentace).
Pro tyto účely projektant bude zároveň vycházet z podkladu
stanovení  pořadí  změn  v území  (etapizace),  který  byl
nedílnou  součástí  návrhu vypořádání  stanovisek  a  učiněné
Dohody  s DOSS  (návrh  vypořádání  stanovisek  PDMUFT
28869/2020/OSUZP, MUF 1156/2019/OSUZP/37/Pos a KULK
90556/2020), a který zohledňuje požadavky města Frýdlantu
reprezentované určeným zastupitelem v rámci vyhodnocování
výsledků projednání.
V reakci  na  podklad  stanovení  pořadí  změn  v území
(etapizace)  pořizovatel  dále  upřesňuje  požadavek,  že
etapizace  stanoví  jednoznačné,  všem  srozumitelné  (a
nezaměnitelné) pořadí změn  v území,  tj.  jejich  vzájemnou
časovou  či  věcnou  posloupnost  či  možný  souběh,  nebo
vzájemnou  podmíněnost  (např.  podmíněnost  dílčího  celku
zástavby  dostatečnou  veřejnou  infrastrukturou)  tak,  aby
o stanovení pořadí změn v území nebylo sporu (tedy pokud
stanovení etapizace umožňuje např. možný souběh více etap,
pak takové nebudou označeny odlišným pořadovým číslem
„1.  ve  smyslu  první  a  2.  ve  smyslu  druhá“).  Zároveň
ve výroku  nebude  formulována  podmínka  pro  etapu,
která  není  podmíněna  využitím,  resp.  procentuálním
podílem zastavěním předchozí  etapy zástavby (například
pokud  se  jedná  v pořadí  první  o  etapu  zástavby  v rámci
prověřované lokality Jiráskova),  způsobem „lze využít bez
podmínek“,  neboť  taková  formulace  není  přesná  a
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jednoznačná.
Návrh  etapizace  zároveň  zohlední  a  stanoví  základní
zásady postupného zajištění dostatečně kapacitní veřejné
infrastruktury  a  přímého  podmínění  možností  nové
výstavby  dostatečnou  veřejnou  infrastrukturou  (např.
podmíněné  nebo  vyvolané  investice,  zejm.  do  veřejné
infrastruktury),  a  to  i  s ohledem  na  zajištění  uplatnění
závazné Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace
č. 1, 2, 3 a 5 – a to zejména její priority č. 24 – tj.  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 veřejnou
infrastrukturou  přímo  podmínit.  Vytvářet  podmínky  pro
zvyšování  bezpečnosti  a  plynulosti  dopravy,  ochrany  a
bezpečnosti  obyvatelstva a  zlepšování  jeho  ochrany  před
hlukem  a  emisemi,  s  ohledem  na  to  vytvářet  v  území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např.
železniční, cyklistickou). Rozhodnutí o tom, co je „dostatečná“
veřejná  infrastruktura  závisí  na  posouzení  dané  konkrétní
nové  výstavby.  Dostatečná  veřejná  infrastruktura  tak
v konkrétním případě nezbytně  nemusí  zahrnovat  veškerou
veřejnou  infrastrukturu  dle  stavebního  zákona,  přitom  však
není z posouzení žádná část veřejné infrastruktury vyloučena.
V rozsahu, v jakém by využití zastavitelných ploch pro novou
výstavbu  v případě  chybějící  veřejné  infrastruktury  vedlo
ke vzniku situací, kdy by nebyly dodrženy požadavky právních
předpisů nebo vznikly závažné urbanistické závady, musí být
stavby  v  těchto  plochách  vyžadující  veřejnou  infrastrukturu
zařazeny do podmíněně přípustného využití s podmínkou, že
potřebná  veřejná  infrastruktura  bude  vybudována  před
povolením těchto staveb nebo alespoň před započetím jejich
užívání.  Potřebnou  infrastrukturu  je  třeba  současně
v územním  plánu  slovně  určit.  Uvedená  problematika
může být v územním plánu řešena právě také s využitím
etapizace [vyhláška č.  500/2006 Sb.,  příloha č.  7,  část  I.,
odst. 2 písm. e); § 19 odst. 1 písm. f), § 43 odst. 2 a § 66
odst. 3 písm. f) SZ]. 
V části Odůvodnění pak projektant jím navržené optimální
řešení komplexně,  věcně,  dostatečně a přezkoumatelně
zdůvodní.

V tomto smyslu bude etapizace řešit  zejména podmíněnost
z hlediska  dopravního  obsloužení  dílčích  celků  (etap
výstavby)  a  jejich  dopravního  napojení  na  hierarchicky
uspořádaný dopravní systém města. 
S ohledem na stanovisko KÚLK z hlediska zákona o vodách
bude v rámci stanovení pořadí změn v území (etapizace) též
řešena výstavba pro hlavní kanalizační stoky i vodovod pro
veřejnou  potřebu.  Zároveň  bude  upřesněna  vzájemná
podmíněnost  jednotlivých  etap  tak,  aby  byla  umožněna
plynulá zastavitelnost lokality.

Přímo  do  Odůvodnění  návrhu  Z1  ÚP  Frýdlant  bude
zároveň doplněno kompletní Dopravní posouzení lokality
pro výstavbu RD Frýdlant  – ul.  Jiráskova,  ul.  K. Světlé
(Ing. Nýdrle, 11/2021), na jejímž podkladě je navrhované
řešení  Z1  ÚP,  resp.  kapacity  únosnosti  území
(komunikační sítě) navrhováno a odůvodňováno.

12.5 § 107 odst. 1 
písm. a) Zákona
č. 254/2001 Sb., 
o vodách - 
z hlediska zájmů 
chráněných 
vodním zákonem

Stanovisko
V řešeném území US10 je 
plánována výstavba pro 
bydlení a občanského 
vybavení. Domy i 
občanské vybavení budou 
zásobovány vodou 
z vodovodu pro veřejnou 
potřebu, odkanalizování 
celé oblasti je řešeno 
připojením do kanalizace 
pro veřejnou potřebu. 
S ohledem na hustotu 
plánované zástavby nejsou
přípustná jiná řešení. 
Doporučujeme provést 
etapizaci výstavby pro 
hlavní kanalizační stoky i 
vodovod pro veřejnou 
potřebu a upřesnit 
vzájemnou podmíněnost 
jednotlivých etap tak, aby 
byla umožněna plynulá 
zastavitelnost lokality. 
Upozorňujeme, že 
meliorace v řešeném 
území navazují na 
meliorace v širším 
územním celku. Nelze je 

Vyhodnocení:
Požadavek na zapracování závazného nástroje etapizace
výstavby  kanalizační  stoky  i  vodovod  pro  veřejnou
potřebu a upřesnění vzájemné podmíněnosti jednotlivých
etap  tak,  aby  byla  umožněna  plynulá  zastavitelnost
lokality v řešené lokalitě Z1 ÚP byl  dohodnut s DOSS -
Dohoda KÚLK 90556 (OŽP příslušný z hlediska vodního
zákona, z hlediska zákona o ochraně ZPF) a stanovením
pokynů k úpravě na stanovení etapizace přímo do Změny
č.  1  ÚP,  což  naplňuje  znaky  pro  podstatnou  úpravu
návrhu  Změny  č.  1  ÚP  a  vyvolá  tedy  nezbytnost
opakovaného veřejného projednání.

Pokyny k     úpravě:  
Pro výrokovou část:
Pro  dotčenou  lokalitu  (původně  vymezenou  plochou
podmíněnou  vydáním  regulačního  plánu  na  žádost  RP1
Jiráskova,  v návrhu Změny č.  1  ÚP Frýdlant  navržené pro
změnu  podmíněnosti  z regulačního  plánu  na  pořízení  a
zpracování  územní  studie  ÚS 10)  bude stanoveno logické,
funkční  a  realizovatelné  pořadí  změn  v území  (etapizace),
které  zajistí  základní  předpoklady  postupné,  tj.  časově  a
věcně koordinované, účelné a hospodárné výstavby dotčené
lokality  po  menších  celcích  a  udržitelného  rozvoje  území,
přičemž  stanovení  etapizace  bude  zároveň  zohledňovat  a
koordinovat  požadavky  podmíněnosti  možností  výstavby
v rámci dílčích celků dostatečnou veřejnou infrastrukturou –
z hlediska zákona o vodách v oblasti zásobování vodou pro
veřejnou potřebu a z hledisek nakládání s odpadními vodami
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tedy řešit bez těchto širších
souvislostí. Odvodňovací 
zařízení jsou vodním dílem
dle §55 odst. 1 písm. e) 
vodního zákona. Jejich 
změny, zrušení a 
odstranění je možno 
provádět pouze v souladu 
s tímto zákonem. 
Případnou výstavbu 
retenčního prostoru 
srážkových vod na p.p.č. 
2310/6 v k.ú. Frýdlant 
nepovažujeme za vhodnou
s ohledem na existenci 
staré zátěže. Hlavní 
odvodňovací zařízení 
prochází její spodní částí. 
S ohledem na skutečnost, 
že rozsah a vznik této 
zátěže není přesně 
popsán, lze předpokládat, 
že HOZ se nachází pod 
navážkou v rostlém terénu.
Nelze doporučit zásah do
této lokality (stará 
skládka) bez její řádné 
asanace. Rušením HOZ a 
umístěním RN v prostoru 
staré skládky by mohlo 
vést k ohrožení 
povrchových i podzemních 
vod v této lokalitě.

(odkanalizování) – zejm. hlavní kanalizační stoky a vodovod
pro veřejnou potřebu.
V části Odůvodnění pak projektant jím navržené optimální
řešení komplexně,  věcně,  dostatečně a přezkoumatelně
zdůvodní.

Vyhodnocení:
Upozornění  na  meliorace:  viz  vyhodnocení  vyjádření
Státního  pozemkového  úřadu  (výše  v tabulce  Vyhodnocení
výsledků projednání) a související pokyny k úpravě.

Vyhodnocení:
Rizika související s existencí staré zátěže (staré skládky)
ve  vztahu  k ochraně  životního  prostředí,  a  z hledisek
vodního  zákona:  V souladu  s prioritou  pro  zajištění
udržitelného  rozvoje  území  stanovenou  územním  plánem
Frýdlant (kap. B.2) v oblasti environmentálního pilíře: Vytvářet
územní  podmínky  pro  snižování  environmentálních  rizik  a
negativních  dopadů  lidské  činnosti  na  životní  prostředí  a
zdraví obyvatel. Optimálním uspořádáním ploch s rozdílným
způsobem  využití  a  stanovenými  podmínkami  pro  jejich
užívání dle jejich charakteru a ve vzájemném spolupůsobení
zajistit: mj.
 nejvyšší  kvalitu  prostředí  na  plochách  pro  bydlení,

rekreace,  občanského  vybavení  a  veřejných
prostranství

 ochranou a zvyšováním kvality vodních zdrojů, půdního
fondu a ovzduší,

 zvyšováním  účinnosti  protipovodňových  opatření,
čištěním  odpadních  vod  a  revitalizaci  ploch  starých
ekologických zátěží

Dále stejné důvody uvedené u vyhodnocení s DOSS MěÚ
Frýdlant, odpadové hospodářství
Pořizovatel  bere  informace  o  existenci,  charakteru  a
poloze staré ekologické zátěže – jako limitu využití území
v dotčené lokalitě na vědomí.

Pokyny k     úpravě:  
Do výrokové části:
Stanovit podmínku pro pořízení územní studie ÚS 10 pro
podrobnější  prověření  možností  asanace,  rekultivace,  a
revitalizace  plochy  staré  ekologické  zátěže  ve  vztahu
k možnostem využití ekologickou zátěží dotčené lokality
ve smyslu zajištění snížení environmentálních rizik na životní
prostředí  a  zdraví  obyvatel  a  zohlednění  při  podrobnějším
prověření  optimálního  uspořádání  ploch  s  rozdílným
způsobem využití  a  stanovení  podmínek  pro  jejich  užívání
v rámci územní studie.

Do  části  Odůvodnění  (textová  část  i  grafická  část  –
koordinační  výkres)  uvést  informace  o  limitu  využití
území  -  staré  zátěži  území –  neupravené  bývalé  skládky
odpadu,  a  to  včetně  omezení  vyplývajících  z tohoto  limitu
využití  území  vyplývající  z uvedeného  stanoviska  MěÚ
Frýdlant,  MUF 266/2020/OSUZP/3/Oul  ze  dne  26.  2.  2020
budou doplněny do textové části Odůvodnění Změny č. 1 ÚP
Frýdlant.
V grafické  části  Odůvodnění  Změny  č.  1  ÚP  Frýdlant  –
v koordinačním výkrese (příslušném výřezu) bude zobrazený
limit  využití  území  doplněn  o  popis  parcel  uvedených
ve stanovisku  MěÚ  Frýdlant,  MUF  266/2020/OSUZP/3/Oul
ze dne  26.  2.  2020,  tj.  p.č.  2310/7,  2310/6  a  2314/1  (k.ú.
Frýdlant).

12.6 § 49 odst. 2 
Zákona č. 
224/2015 Sb., 
o prevenci 
závažných 
havárií
DO (stanovisko)

Stanovisko BEZ 
PŘIPOMÍNEK
Ve smyslu § 49 odst. 2 
zákona č. 224/2015 Sb., 
se Návrh Z1 ÚP Frýdlant 
nedotýká zájmů 
chráněných tímto zákonem

Vzato na vědomí

12.7 § 27 odst. 1 
písm. e) a § 11 
odst. 2 písm. a) 
Zákona č. 
201/2012, o 
ochraně 
ovzduší – 
stanovisko 
z hlediska 
ochrany ovzduší

Stanovisko 
DOPORUČUJE v rámci 
územní studie US10 řešit 
rovněž návaznost bytové 
výstavby na navrhovaný 
koridor dopravní 
infrastruktury, jak je 
vymezen v platném 
územním plánu, tj. např. na
vhodných místech prověřit 
možnost vymezení pásu 
izolační zeleně na straně 
od navrhované bytové 
výstavby ke komunikaci. 
Smyslem tohoto opatření 
je snížení vlivu provozu na 
komunikaci na pohodu 
bydlení na přilehlých 

Vyhodnocení:

Pokyny k     úpravě:  
Do výrokové části:
Stanovit podmínku pro pořízení územní studie ÚS 10 
- řešit  návaznost  plánované  obytné  výstavby

na navrhovaný koridor  dopravní  infrastruktury (DS.13),
(tj.  např.  na  vhodných  místech  prověřit  možnost
vymezení  pásu  izolační  zeleně  na  straně
od navrhované obytné výstavby ke komunikaci) s cílem
snížení vlivu provozu na komunikaci na pohodu bydlení
na přilehlých pozemcích (vč. snížení vlivu prašnosti);

- prověřit možnost uplatnění opatření ke snížení dopadu
provozu na navrhované místní „obchvatové“ komunikaci
na návrhové plochy bydlení (jako nejvhodnější opatření
s v tomto  případě  jeví  vytipování  vhodných  míst
k vymezení pásů izolační zeleně).

Doplnit  věcné  zdůvodnění stanovených  podmínek  pro
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pozemcích (např. snížení 
vlivu prašnosti).
→ prověřit možnost 
uplatnění opatření ke 
snížení dopadu provozu na
navrhované místní 
„obchvatové“ komunikaci 
na návrhové plochy 
bydlení, jež mají být 
předmětem územní studie. 
Jako nejvhodnější opatření
s v tomto případě jeví 
vytipování vhodných míst 
k vymezení pásů izolační 
zeleně.

pořízení  územní  studie v  části  Odůvodnění  –  komplexní
odůvodnění  navrženého  řešení,  mj.  také  s ohledem
na požadavek  na  řešení  veřejné  infrastruktury  obsažený
v zadání  RP1 Jiráskova, jež je Z1 ÚP vypouštěno (rušeno)
spolu s podmíněností vydáním RP1: „Řešeným územím bude
kontinuálně  trasována  silnice  III/03510  v příslušných
parametrech v rámci koridoru DS.13j. Jako nedílná součást
této  silnice  bude  řešena  pěší  a  cyklistická  doprava,  pásy
doprovodné  izolační  zeleně.  Obytné  stavby  a  chráněné
venkovní  prostory  budou  mít  dostatečný  odstup  od  této
silnice.“

12.8 § 22 odst. d) 
zákona č. 
100/2001 Sb., 
o posuzování 
vlivů na životní 
prostředí

Stanovisko BEZ 
PŘIPOMÍNEK

Vzato na vědomí

12.9 § 40 odst. 3 
písm. f) zákona 
č. 13/1997 Sb., 
o pozemních 
komunikacích –
stanovisko z 
hlediska řešení 
silnic II. a III. 
třídy

SOUHLASNÉ Stanovisko Vzato na vědomí

12.10 183/2006 Sb., 
o územním 
plánování a 
stavebním řádu 
(stavební 
zákon) 

KÚLK, OÚPSŘ, jako 
nadřízený orgán vydá 
stanovisko z hledisek 
zajištění koordinace 
využívání území 
s ohledem na širší 
územní vztahy, souladu 
s politikou územního 
rozvoje a souladu 
s územně plánovací 
dokumentací vydanou 
krajem dle § 55b odst. 4 
stavebního zákona ve 
lhůtě 30 dnů poté, co od 
pořizovatele obdrží kopie
stanovisek, připomínek a
výsledků konzultací 
k návrhu předmětné 
dokumentace.

UPOZORŇUJE, že územní
studie je pouze územně 
plánovací podklad a sama 
o sobě není schopna 
zajistit koncepční a 
koordinovaný rozvoj v tak 
rozsáhlém území, který 
změna č. 1 ÚP Frýdlant 
řeší. KÚ LK, OÚPSŘ 
doporučuje využít možnosti
stanovit pořadí provádění 
změn v území (etapizaci) 
v územním plánu resp. ve 
změně č. 1 ÚP Frýdlant. 
Požadavek stanovený 
územní studií, že výstavba 
„ostatních“ domů bude 
podmíněna napojením na 
komplexní systémy veřejné
dopravní a technické 
infrastruktury, nebude 
právně závazný. V této 
souvislosti KÚ LK, OÚPSŘ
upozorňuje na ust. § 6 
odst. 3 vyhlášky č. 
268/2009 o technických 
požadavcích na stavby, ve 
znění pozdějších předpisů,
kde je uvedeno: Stavby 
podle druhu a potřeby 
musí být napojeny na 
kanalizaci pro veřejnou 
potřebu, pokud je to 
technicky a ekonomicky 
přijatelné. V opačném 
případě je nutno realizovat 
zařízení pro 

Vyhodnocení:
Zajištění koordinace využívání území – bude vyžádáno
na základě § 55b odst. 4 stavebního zákona.

Zohlednění upozornění k územním studiím a doporučení
stanovení  etapizace  –  v rámci  vypořádání  stanovisek a
učiněných  dohod  s DOSS  a  vyhodnocení  výsledků
projednání  a  stanovení  pokynů  pro podstatnou  úpravu
návrhu.
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zneškodňování anebo 
akumulaci odpadních vod.“
Zásobování pitnou vodou 
není legislativně ošetřeno 
a je volbou stavebníka, zda
bude čekat na zavedení 
vodovodní přípojky, nebo 
využije individuální 
zásobování pitnou vodou, 
pokud je to technicky 
možné. 
Vyhláška č. 268/2009 o 
technických požadavcích 
na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů 
připouští za určitých 
podmínek realizaci staveb 
bez napojení na kanalizaci.
Připojení na kanalizaci 
může být vyžadováno 
zpětně na základě ust. § 3 
odst. 8 zákona č. 274/2001
o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou 
potřebu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Územní studie jako 
odborný podklad, který 
není (na rozdíl od územně 
plánovací dokumentace) 
právně závazný, nemůže 
vlastníkům toto právo 
zakázat.

13 Krajská 
hygienická 
stanice 
Libereckého 
kraje se sídlem v
Liberci ze dne 
28. 2. 2020 pod 
Čj. KHSLB 
01104/2020
Sp.zn. S-KHSLB 
01104/2020

dne 2. 3. 
2020 pod 
č.j. PDMUFT
5997/2020

§ 82 odst. 2 
písm. j) 
v     souvislosti s   
§ 77 Zákona č. 
258/2000 Sb. – 
stanovisko 
z hlediska 
ochrany 
veřejného zdraví
včetně 
hodnocení a 
řízení 
zdravotních rizik

SOUHLASNÉ stanovisko 
k návrhu změny ÚP pro VP

Vzato na vědomí
K důvodům  zajištění  ochrany  před  hlukem  lze  odkázat
na vyhodnocení  vyjádření  Správy  železnic,  s.o.  (Správa
železnic  zn.  13230/2020-SŽDC-GŘ-O6  ze  dne  24.  února
2020,  doručené  27.  2.  2020)  uvedené  výše  v tabulce
VYHODNOCENÍ

14 e-mail z adresy 
info@japonskyto
pol.cz bez 
elektronicky 
zaručeného 
podpisu (tj. 
prostřednictvím 
veřejné datové 
sítě bez použití 
podpisu) ze dne 
29. 2. 2020;

Dne 20. 4. 
2020 pod 
č.j. PDMUFT
9281/2020

NEBYLO 
ŘÁDNĚ 
UČINĚNÝM 
PODÁNÍM ve 
smyslu § 37 
(Důvody: § 37 
odst. 1, 2, 3, 4, 5
správního řádu)

1 Dotaz k počátku 
běhu stanovené lhůty
60 měsíců (Pozn. tj. 
lhůty pro pořízení 
územní studie, její 
schválení 
pořizovatelem a 
vložení dat o této 
studii do evidence 
územně plánovací 
činnosti).

2 Dotaz k ověřovací 
dopravní studii 
(zprac. Nýdrle – 
projektová kancelář, 
spol. s r.o.) jako 
podkladu pro 
zpracování Změny 
č. 1 ÚP.

3 Dotaz k možnostem 
etapizace a prioritní 
etapizaci původně 
vymezených 
zastavitelných ploch.

4 Rozdíl v 
předpokládané 
velikosti stavebních 
pozemků (v rámci 
stanovených 
podmínek pro 
pořízení územní 
studie optimální 
velikost pozemků 
800 až 1000 m2 x 
v Zadání RP 
navrženém v rámci 
Z1 ke zrušení 
uveden požadavek 
optimální velikosti 
stavebního pozemku 
jednotlivé stavby RD 
1000 m2)

Vyhodnocení:
NEBYLO ŘÁDNĚ UČINĚNÝM PODÁNÍM ve smyslu § 37 
(Důvody: § 37 odst. 1, 2, 3, 4, 5 správního řádu).

Výzva k řádnému podání - k písemnému potvrzení podání
a odstranění vad do 6. května 2020 PDMUFT 9283/2020, 
Sp. zn. 1156/2019/OSUZP/30).

Na  výše  uvedenou výzvu  bylo  reagováno  podáním č.j.
10308/2020  ze  dne  4.  5.  2020  (Sp.  zn.
1156/2019/OSUZP/39)  označeným  námitky,  připomínky,
návrhy ke Změně č. 1 ÚP Frýdlant.
Písemnost ze dne  20. 4. 2020 pod č.j. PDMUFT 9281/2020
nebyla řádně učiněným podáním ve smyslu § 37 správního
řádu  a  podání  č.j.  10308/2020  ze  dne  4.5.2020  učiněné
po stanovené lhůtě pro uplatnění námitek a připomínek bez
náležitostí dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, nemohlo být
vyhodnoceno  jako  námitka,  bylo  tedy  vyhodnoceno  jako
PŘIPOMÍNKA obsahující následující požadavky:
1 Požadavek  na  zveřejnění  časového  termínu  v textu

připravované Změny, od kdy běží počáteční Lhůta 60
měsíců na pořízení Změny č. 1 ÚP Frýdlant.
VYHODNOCENÍ:
 Požadavek  je  bezpředmětný:   Počátek  běhu

stanovené lhůty  pro  pořízení  územní  studie,  její
schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii
do  evidence  územně  plánovací  činnosti  je
obsažen v návrhu Změny č. 1 ÚP Frýdlant, a to 60
měsíců  ode dne vydání změny č. 1 územního
plánu.  Časový  termín  byl  tedy  ve  veřejně
projednávaném  návrhu  Změny  č.  1  ÚP
jednoznačně  uveden,  požadavek  je  tedy
bezpředmětný.

2 Požadavek na uvedení  ve Změně č.  1 ÚP kompletní
dopravní studie zpracovanou společností Nýdrle.
VYHODNOCENÍ
 Vyhovuje se:   požadavek je promítnut do pokynů

k úpravě  návrhu  Změny  č.  1  ÚP  Frýdlant
na doplnění  uvedeného  Dopravního  posouzení
lokality pro výstavbu RD Frýdlant – ul. Jiráskova,
ul.  K.  Světlé  (Ing.  Nýdrle,  11/2021) do  části
Odůvodnění Změny č. 1 ÚP.
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5 Poznámka 
k informaci uvedené 
v platné základní 
koncepci rozvoje 
území obce účinného
ÚP týkající se cíle 
orientační výhledové 
velikosti 8000 trvale 
bydlících obyvatel 
k orientačnímu 
horizontu roku 2025, 
dosažitelné v rámci 
maximální varianty 
možných trendů 
přírůstků, měny a 
migrace obyvatel 
s ohledem na 
příležitosti území 
města a atraktivitu 
území přilehlých 
obcí.

3 Požadavek „vrácení předmětných pozemků (neuvedeno
jakých) přednostně opět do stavebních. A to na základě
etapizace uváděné v navrhovaném textu.
VYHODNOCENÍ
 Vyhovuje se   požadavku na stanovení etapizace:

v rámci pokynů k úpravě návrhu Změny č. 1 ÚP
promítnut  požadavek  na  stanovení  etapizace
přímo do návrhu Změny č. 1 ÚP.

4 Požadavek a návrh na zrušení předpokladu uvedeného
v připravovaném návrhu Změny č. 1 ÚP, ve kterém se
počítá,  že  město  docílí  v roce  2025  počet  8  tisíc
obyvatel.  Při  současném  počtu  7531  obyvatel  to
znamená  průměrný  roční  přírůstek  100  nových
příchozích. Toto tvrzení je silně nerealistické.
VYHODNOCENÍ
 Nevyhovuje  se:   Uvedený  předpoklad  o  prioritě

v rámci  sociálního  pilíře  v oblasti  obyvatelstva,
bytového  fondu  je  součástí platné  základní
koncepce  rozvoje  území  obce  účinného  ÚP
(týkající  se  cíle  orientační  výhledové  velikosti
8000  trvale  bydlících  obyvatel  k orientačnímu
horizontu  roku  2025,  dosažitelné  v rámci
maximální  varianty  možných  trendů  přírůstků,
měny a migrace obyvatel s ohledem na příležitosti
území města a atraktivitu území přilehlých obcí.).
Není  tedy  předmětem  schváleného  obsahu
Změny  č.  1  ÚP  a  není  ani  předmětem  řešení
návrhu Změny č. 1 ÚP. Návrhem Změny č. 1 ÚP
nedochází  k novému  vymezování  zastavitelných
ploch,  v takovém  případě  není  proto  relevantní
pro odůvodnění řešení Změny č. 1 ÚP relevantní
zpracovávat  vyhodnocení  potřeby  vymezení
zastavitelných ploch ve vazbě na uplatňování § 55
odst. 4 stavebního zákona.

15 e-mail z adresy 
bernkopfova.vlas
ta@volny.cz bez 
elektronicky 
zaručeného 
podpisu (tj. 
prostřednictvím 
veřejné datové 
sítě bez použití 
podpisu) ze dne 
2. 3. 2020;

Dne 20. 4. 
2020 pod 
č.j. PDMUFT
9285/2020

NEBYLO 
ŘÁDNĚ 
UČINĚNÝM 
PODÁNÍM 
ve smyslu § 37 
(Důvody: § 37 
odst. 1, 2, 3, 4, 5
správního řádu)

Připojení se k dotazům e-
mailu ze dne 20. 4. 2020 
pod č.j. PDMUFT 
9281/2020

Vyhodnocení:
NEBYLO ŘÁDNĚ UČINĚNÝM PODÁNÍM ve smyslu § 37 
(Důvody: § 37 odst. 1, 2, 3, 4, 5 správního řádu)

Výzva k řádnému podání - k písemnému potvrzení podání
a odstranění vad do 6. května 2020 PDMUFT 9295/2020, 
Sp. zn. 1156/2019/OSUZP/32).

Na výše uvedenou výzvu bylo reagováno e-mailem ze dne
5. května 2020 z adresy
bernkopfova.vlasta@volny.cz  bez  elektronicky  zaručeného
podpisu (tj.  prostřednictvím veřejné datové sítě  bez použití
podpisu),  tj.  nejednalo  se  o  řádně  učiněné  podání
dle správního řádu. NEBYLO ŘÁDNĚ UČINĚNÝM PODÁNÍM
ve smyslu § 37 (Důvody: § 37 odst. 1, 2, 3, 4, 5 správního
řádu), nemohlo být tedy vyhodnoceno jako námitka ani
jako připomínka, k nimž by bylo přihlíženo.

1 Kolem pozemku p.č. 4077/16 vede komunikace s plně
vybudovanými a  funkčními  sítěmi  –  voda,  kanalizace,
elektrika.  S tím  souvisí  požadavek  o  navrácení
kvalifikace  těchto  pozemků  (neupřesněno  jakých)
do stavu původního ÚP.
KOMENTÁŘ
 V rámci pokynů k úpravě návrhu Změny č. 1 ÚP

vzešlých  z vyhodnocení  výsledků  projednání  byl
promítnut  požadavek  na  stanovení  etapizace
přímo  do  návrhu  Změny  č.  1  ÚP.  Podstatná
úprava návrhu Změny č. 1 ÚP bude opakovaně
veřejně projednávána.

2 Požadavek  na  zveřejnění  časového  termínu
připravované Změny č. 1 ÚP s uvedením počátku lhůty
na její pořízení
KOMENTÁŘ
 Počátek  běhu  stanovené  lhůty  pro  pořízení

územní  studie,  její  schválení  pořizovatelem  a
vložení  dat  o  této  studii  do  evidence  územně
plánovací činnosti obsažen v návrhu Změny č. 1
ÚP  Frýdlant,  a  to  60  měsíců  ode  dne  vydání
změny č.  1  územního plánu.  Časový termín byl
tedy  ve  veřejně  projednávaném  návrhu  Změny
č. 1 ÚP jednoznačně uveden, požadavek je tedy
bezpředmětný.

Pozn.:
1) údaji o území - jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité

části území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména
na základě právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území
zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti.

2) https://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/limity-vyuziti-uzemi/4-4-
20200101.pdf
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Tab.: Seznam stanovisek, námitek a připomínek uplatněných ve smyslu § 55b odst. 2 ve spojení s § 52 odst. 2, 3 a
4 stavebního zákona k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant k veřejnému projednání konanému 9. 2.
2022.

způsob 
uplatnění
/ kým, kdy

přijato dne /
pod č.j.

Kompetence Požadavek 
stanoviska/námitky/připomínky

Vyhodnocení výsledků projednání

1. Obvodní báňský 
úřad pro území 
krajů 
Libereckého a 
Vysočina ze dne 
10. 1. 2022 pod 
Čj. SBS 
52985/2021

Dne 
10.1.2022
Pod č. j. 
PDMUFT    
932/2022

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

SOUHLASNÉ stanovisko k návrhu 
změny ÚP pro VP
V území řešeném návrhem Změny 
č. 1 územního plánu Frýdlant se 
nenachází dobývací prostory, není 
prováděna hornická činnost ani 
činnost prováděná hornickým 
způsobem – dobývání ložisek 
nevyhrazených nerostů.

Vzato na vědomí

2. Stanovisko 
Ministerstva 
obrany, Agentura
logistiky 
Regionální 
středisko 
vojenské 
dopravy Hradec 
Králové ze dne 
8. 2. 2022 pod 
Čj. SpMO 
7485/2022-7460-
15

dne 8. 2. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT
3830/2022

Zákon č. 
183/2006 Sb.   §   
16 a   § 175  
Zákon č. 
222/1999 Sb., 
o zajišťování 
obrany České 
republiky
Rozkaz ministra 
obrany č. 
39/2011 
Věstníku MO, 
Zákon č. 
13/1997 Sb., 
o pozemních 
komunikacích, 
část 1-3, Vyhl. č. 
104/1997 MDaS

§ 6 odst. 1, 
písm. h) zákona
č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování 
obrany České 
republiky – 
stanovisko 
z hlediska zájmů
obrany České 
republiky

Stanovisko bez PŘIPOMÍNEK
K navrženým dílčím změnám 
nemáme připomínek, navrhované 
funkční využití dílčích změn nenaruší
veřejný zájem na zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. 

Do správního území obce zasahuje 
vymezené území Ministerstva 
obrany:
- V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit nadzemní výstavbu 
jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním 
řádu) – ÚAP – jev 82a. V případě 
kolize může být výstavba omezena. 
Ministerstvo obrany požaduje 
respektovat výše uvedené 
vymezené území a zapracovat 
do     textové části návrhu územního   
plánu do     Odůvodnění, kapitoly   
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany
a do     grafické části - koordinačního  
výkresu.

Na celém správním území je zájem 
Ministerstva obrany posuzován z 
hlediska povolování níže uvedených 
druhů staveb podle ustanovení § 175
zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 
119) Na celém správním území 
umístit a povolit níže uvedené stavby
jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany:
-  výstavba, rekonstrukce a opravy 

dálniční sítě, rychlostních 
komunikací, silnic I. II. a III. třídy

-  výstavba a rekonstrukce 
železničních tratí a jejich objektů

-  výstavba a rekonstrukce letišť 
všech druhů, včetně zařízení

-  výstavba vedení VN a VVN
-  výstavba větrných elektráren
-  výstavba radioelektronických 

zařízení (radiové, radiolokační, 
radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a 
opěrných konstrukcí (např. 
základnové stanice….)

-  výstavba objektů a zařízení 
vysokých 30 m a více nad terénem

-  výstavba vodních nádrží (přehrady,
rybníky)

-  výstavba objektů tvořících 
dominanty v území (např. 
rozhledny)

Ministerstvo obrany požaduje 
respektovat výše uvedené 
vymezené území a zapracovat je 
do textové části návrhu územního 
plánu do Odůvodnění, kapitoly 
Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany. Do grafické části pod 
legendu koordinačního výkresu 

Vzato na vědomí

Pokyny k úpravě:

Do části odůvodnění, do kapitoly E – 
vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů. 
Popřípadě s výsledky řešení rozporů doplnit 
následující text:

- V tomto vymezeném území lze umístit a povolit 
nadzemní výstavbu jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 
175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) – ÚAP – jev 82a. 
V případě kolize může být výstavba omezena.

Na celém správním území je zájem Ministerstva 
obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 
zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) Na 
celém správním území umístit a povolit níže 
uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany:
-   výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, 

rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
-   výstavba a rekonstrukce železničních tratí a 

jejich objektů
-   výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, 

včetně zařízení
-   výstavba vedení VN a VVN
-   výstavba větrných elektráren
-   výstavba radioelektronických zařízení (radiové, 

radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí
(např. základnové stanice….)

-   výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a 
více nad terénem

-   výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
-   výstavba objektů tvořících dominanty v území 

(např. rozhledny)

Pod legendu regulačního výkresu uvést 
následující poznámku: 

„Celé správní území je zájmovým územím 
Ministerstva obrany z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb“.
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zapracujte následující textovou 
poznámku: „Celé správní území je 
zájmovým územím Ministerstva 
obrany z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb“.

3.1 Státní 
pozemkový úřad,
Krajský 
pozemkový úřad 
pro Liberecký 
kraj ze dne 17. 1.
2022 pod Čj. 
SPU 
015647/2022/10
2/Zi

dne 18. 1. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT
1784/2022

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

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK. Vzato na vědomí

3.2 Státní 
pozemkový úřad,
Krajský 
pozemkový úřad 
pro Liberecký 
kraj ze dne 17. 1.
2022 pod Čj. 
SPU 
015647/2022/10
2/Zi

dne 18. 1. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT
1784/2022

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

Vyjádření SPÚ, Odboru 
vodohospodářských staveb, 
Oddělení vodohospodářských staveb
z     titulu vlastníka technické   
infrastruktury (staveb 
k     vodohospodářským melioracím)   
k návrhu změny ÚP pro VP 
SOUHLASNÉ za podmínek.
Při dotčení staveb HOZ požadujeme:
 •  Respektovat stavby HOZ a 

zachovat jejich funkčnost. 
Z hlediska umožnění výkonu 
správy a údržby je nutné zachovat
podél zakrytých úseků HOZ 
nezastavěný manipulační pruh o 
šíři 4 m od osy potrubí na obě 
strany a podél otevřených HOZ v 
šíři 6 m od vrchní hrany. 

•   Do HOZ nebudou vypouštěny 
žádné odpadní ani dešťové vody 

•   V případě provádění výsadeb 
okolo HOZ požadujeme výsadbu 
pouze po jedné straně ve 
vzdálenosti 3m od vrchní hrany 
u otevřených HOZ a u zakrytých 
ve vzdálenosti min. 4 m od osy 
potrubí.

•   Podél staveb HOZ nebude 
navržen žádný z prvků systému 
ekologické stability

Požadujeme, aby průběh výše 
uvedených staveb HOZ byl 
pořizovatelem územního plánu vzat 
na vědomí a zejména aby trasy HOZ 
byly zpracovatelem územního plánu 
zakresleny do koordinačního 
výkresu.

Vyjádření dále obsahuje tabulku 
staveb HOZ které SPU požaduje 
zakreslit do koordinačního výkresu

Vyhodnocení
V řešeném území Změny č. 1 ÚP se vyskytuje 
stavba vodního díla – HOZ5 (zatrubněný) a POZ, 
jejichž vlastníkem je stát a k nimž je dle § 56 odst. 6
Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách a dle § 4 odst. 2
Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad 
(evidovaná jednak v Koordinačním výkrese ÚP 
Frýdlant, jednak v ÚAP ORP Frýdlant). 
Pořizovatel bere polohu POZ i průběh a 
umístění staveb HOZ na vědomí, neboť tyto údaje
o území ověřil v datové bázi ÚAP jako sledovaný 
jev č. 43 Investice do půdy za účelem zlepšení 
půdní úrodnosti (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 
500/2006 Sb., část A), které jsou údaji o území 
ve smyslu ve smyslu § 27 odst. 2 stavebního 
zákona. 

Platný ÚP Frýdlant stanovil ve vztahu k melioracím 
omezení ploch s rozdílným způsobem využití (kap. 
F.3), cit. Zástavba ploch s uskutečněnými 
investicemi do půdy (meliorace) je podmíněna 
nenarušením funkčnosti systému a 
zabezpečením odpovídajících 
hydrogeologických poměrů na navazujících 
zemědělských plochách. 
Stanovená podmínka v územním plánu Frýdlant 
není Změnou č. 1 ÚP Frýdlant rušena, zároveň 
nenahrazuje ustanovení právních předpisů, zejm. 
vodního zákona, která se k melioracím váží pro 
následná řízení – pro rozhodování o změnách 
v území.

Data o hlavních odvodňovacích zařízeních a 
hlavních závlahových zařízeních poskytuje SPÚ.

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

Rámec práv a povinností vlastníka pozemku, na 
kterém je umístěna stavba k vodohospodářským 
melioracím, je stanoven přímo vodním zákonem (§ 
56 vodního zákona).
Konkretizované požadavky vlastníka staveb 
k vodohospodářským melioracím – v tomto případě 
státu prostřednictvím Státního pozemkového úřadu 
se z výše uvedených důvodů a mj. i s ohledem na 
podrobnost územně plánovací dokumentace 
nepromítnou do řešení Změny č.1 ÚP Frýdlant, 
avšak SPÚ z titulu vlastníka těchto staveb má 
možnost je uplatnit v následných řízeních (zejm. 
územní rozhodování či povolování), v nichž bude 
účastníkem.

Vzhledem k vypuštění Podmíněnosti vydání 
regulačního plánu v rámci Z1 ÚP (kdy byl ve 
schváleném Zadání RP1 jako součásti účinného ÚP
Frýdlant obsažen požadavek cit.: řešené území je 
dotčeno vloženými investicemi do půdy (meliorace);
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řešit zásahy do systému, jehož funkčnost má být 
zachována) a nahrazení pouze podmíněností 
zpracováním územní studie je třeba v rámci územní
studie prověřit vzájemný vztah mezi uvedenými 
funkčními systémy, a to:
podrobně a komplexně vyřešit střet navrhované 
zástavby v dotčené lokalitě Jiráskova s vloženými 
investicemi do půdy (melioracemi), dotčenými POZ 
a HOZ; podrobně prověřit funkčnost tohoto systému
investic do půdy a upřesnit možné změny, úpravy 
v koordinaci na navrhovaným uspořádáním a 
využitím dotčené lokality pro zástavbu.

Požadujeme, aby průběh výše uvedených staveb 
HOZ byl pořizovatelem územního plánu vzat na 
vědomí a
zejména aby trasy HOZ byly zpracovatelem 
územního plánu zakresleny do koordinačního 
výkresu.

Výše zmíněné požadavky jsou již v     dokumentaci  
pro opakované veřejné projednání zapracovány.

6. Hasičský 
záchranný sbor 
Libereckého 
kraje ze dne 11. 
2. 2022 pod č. j.: 
HSLI – 14-3/LB -
2022

dne 11. 2. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT
4208/2022

Koordinované 
stanovisko 
dotčeného 
orgánu na 
úseku ochrany 
obyvatelstva a 
integrovaného 
záchranného 
systému

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

HZS LK jako věcně a místně 
příslušný dotčený orgán na úseku 
integrovaného záchranného systému
dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 
320/2015 Sb., o Hasičském 
záchranném sboru České republiky a
o změně některých zákonů (zákon o 
hasičském záchranném sboru) a dle 
ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a dle § 5 
odst. 1 b), § 7 odst. 1 a § 29 odst. 1 
k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, posoudil předloženou 
dokumentaci a k této vydává v 
souladu s ustanovením § 149 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasné 
stanovisko.

Vzato na vědomí

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

HZS LK jako věcně a místně 
příslušný dotčený orgán na úseku 
ochrany obyvatelstva dle ustanovení 
§ 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., 
o záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů (zákon 
o hasičském záchranném sboru), 
ve znění pozdějších předpisů a dle 
ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a dle § 20 
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva, posoudil předloženou
dokumentaci a k této vydává v 
souladu s ustanovením § 149 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasné 
stanovisko.

Vzato na vědomí

9. Městský úřad 
Frýdlant ze dne 
7. 2. 2022 pod 
č.j. PDMUFT 
3766/2022/OSU
ZP

dne 7. 2. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT
5223/2022

Koordinované
stanovisko

9.1 § 40 odst. 4 
písm. d) zákona
č. 13/1997 Sb., 
o pozemních 

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ 
PŘIPOMÍNEK.

Vzato na vědomí
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komunikacích –
stanovisko 
z hlediska 
řešení místních 
a účelových 
komunikací

9.2 § 29 odst. 2 
písm. c) Zákona
č. 20/1987, 
o státní 
památkové péči
– stanovisko 
z hlediska státní 
památkové péče

SOUHLASNÉ stanovisko
Se Změnou č. 1 územního plánu 
Frýdlant souhlasíme. Upozorňujeme 
však, že případná stavební činnost 
bude probíhat na území s 
archeologickými nálezy (zóna III. dle 
Státního archeologického seznamu). 
Dle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 sb. o státní památkové péči, 
jsou stavebníci již od doby přípravy 
stavby povinni tento záměr oznámit 
Archeologickému ústavu Akademie 
věd ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1)
a umožnit jemu, nebo oprávněné 
organizaci provést na dotčeném 
území záchranný archeologický 
výzkum (oprávněná organizace pro 
toto území – Severočeské muzeum 
v Liberci, Masarykova 11, 460 01 
Liberec).

Vzato na vědomí

9.3 § 104 odst. 2 
písm. c) a § 106 
odst. 1 a § 18 
odst. 1 Zákona 
č. 254/2001 Sb., 
o vodách –
z hlediska zájmů 
chráněných 
vodním zákonem

VYJÁDŘENÍ
Příslušným orgánem státní správy 
pro vydání stanoviska z hlediska 
zájmů chráněných vodním zákonem 
k územnímu plánu obce s rozšířenou
působností je podle § 106 odst. 2 
zákona č. 254/2001 Sb., vodního 
zákona Krajský úřad Libereckého 
kraje. 

Doporučení:
V řešeném území je plánována 
výstavba pro bydlení a občanského 
vybavení. Domy i občanské vybavení
budou zásobovány vodou z 
vodovodu pro veřejnou potřebu, 
odkanalizování celé oblasti je řešeno
připojením do kanalizace pro 
veřejnou potřebu. S ohledem na 
hustotu plánované zástavby nejsou 
přípustná jiná řešení (nejedná se 
o roztroušenou venkovskou 
zástavbu, nejsou možná individuální
řešení odkanalizování objektů), tento
navržený způsob zásobování vodou 
a odkanalizování je v souladu s § 5 
odst. 3 vodního zákona. 
Doporučujeme provést etapizaci 
výstavby pro hlavní kanalizační stoky
i vodovod pro veřejnou potřebu a 
upřesnit vzájemnou podmíněnost 
jednotlivých etap tak, aby byla 
umožněna plynulá zastavitelnost 
lokality. Dešťové vody budou 
zadržovány a využívány 
na jednotlivých pozemcích pro 
jednotlivé stavby. S ohledem 
na současné odtokové poměry 
v řešeném území může být 
zvažována i krajní možnost připojení 
do nově budované dešťové 
kanalizace (řízený odtok 
z jednotlivých pozemků, kde nebude 
možné jiné řešení srážkových vod). 
Dešťová kanalizace prioritně bude 
řešit odvodnění veřejného 
prostranství a komunikací. Bude 
zaústěna do vodního toku Smědá 
(není podrobně technicky dořešeno). 
Nutno počítat s vybudováním 
retenčních prostorů (např. nádrže) 
s řízeným odtokem, který nebude 
zhoršovat odtokové poměry v území 
(nutno dořešit se správcem toku). 
Upozorňujeme Vás, že meliorace 
v řešeném území navazují na 
meliorace v širším územním celku. 
Nelze je tedy řešit bez těchto širších 
souvislostí. Odvodňovací zařízení 
jsou vodním dílem dle § 55 odst. 1 
písm. e) vodního zákona. Jejich 
změny, zrušení a odstranění je 

Vzato na vědomí
Doporučení provést etapizaci výstavby bylo 
zohledněno v rámci upravené dokumentace 
změny č. 1. ÚP Frýdlant pro opakované veřejné 
projednání 

Upozornění na meliorace – viz vyhodnocení 
vyjádření SPÚ a stanovení pokynu k úpravě.
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možno provádět pouze v souladu 
s tímto zákonem. Případnou 
výstavbu retenčního prostoru 
srážkových vod na p. p. č. 2310/6 
v k. ú. Frýdlant nepovažujeme za 
vhodnou s ohledem na existenci 
staré zátěže. Hlavní odvodňovací 
zařízení prochází její spodní částí. 
S ohledem na skutečnost, že rozsah 
a vznik této zátěže není přesně 
popsán, lze předpokládat, že HOZ se
nachází pod navážkou v rostlém 
terénu. Nelze doporučit zásah do 
této lokality (stará skládka) bez její 
řádné asanace. Rušením HOZ a 
umístěním RN v prostoru staré 
skládky by mohlo vést k ohrožení 
povrchových i podzemních vod v této
lokalitě.

9.4 Zákon č. 
541/2020 Sb., 
o odpadech -  
z hlediska 
nakládání 
s odpady

VYJÁDŘENÍ
Změna č.1 ÚP Frýdlant zahrnuje 
řešení střetu navrhované zástavby 
v dotčené lokalitě Jiráskova s 
existencí limitu využití území staré 
ekologické zátěže včetně upřesnění 
požadavků na rekognoskaci, řízenou 
sanaci a rekultivaci staré zátěže, a to
v návaznosti a koordinaci se 
stanovenou etapizací výstavby. 
Zpracovaná územní studie lokality 
Jiráskova ve Frýdlantu bude 
vycházet a zároveň respektovat Plán 
odpadového hospodářství 
Libereckého kraje schváleného 26. 1.
2016 a Plán odpadového 
hospodářství města Frýdlant z 
listopadu 2016. Upozorňujeme, že 
v 185/2001 Sb. o odpadech, od 1. 1. 
2021 je v platnosti zákon č. 541/2020
Sb. o odpadech.

Vzato na vědomí
Vyhodnocení:
V části odůvodnění kapitole E- Vyhodnocení 
souladu se zvláštními předpisy bude 
uveden/opraven zákon č. 541/2020 Sb. 
o odpadech.

9.5 § 77 odst. 1 
písm. q) Zákona
č. 114/1992 Sb., 
o ochraně 
přírody a 
krajiny – 
stanovisko 
z hlediska své 
přenesené 
působnosti a 
z hlediska 
přenesené 
působnosti 
obecních úřadů 
a pověřených 
obecních úřadů, 
z hledisek zájmů
ochrany přírody

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK Vzato na vědomí

9.6 Zákon č. 
334/1992 Sb., 
o ochraně 
zemědělského 
půdního fondu

Vyjádření – nemá námitek
Pozn. Příslušným orgánem je dle 
§ 17a písm. a) zákona č. 334/1992 
Sb., Krajský úřad Libereckého 
kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství

Vzato na vědomí

9.7 § 48 odst. 2 
písm. b) a § 14 
odst. 2 Zákona 
č. 289/1995 Sb., 
o lesích – 
stanovisko 
z hlediska 
zachování lesa, 
ochrany 
životního 
prostředí a 
ostatních 
celospolečenský
ch zájmů

VYJÁDŘENÍ
Předložený záměr se nedotýká 
zájmů ochrany pozemků určených 
k plnění funkcí lesa.

Vzato na vědomí

9.8 Zákon č. 
201/2012, o 
ochraně 
ovzduší

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

Vzato na vědomí

9.9 § 67 Zákon č. 
449/2001 Sb., 

VYJÁDŘENÍ
Předložený záměr se nedotýká 

Vzato na vědomí
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o myslivosti – 
stanovisko 
(dotčený orgán 
státní správy)

zájmů chráněných zákonem 
o myslivosti.

12. Krajský úřad 
Libereckého 
kraje ze dne 15. 
2. 2022 pod Čj. 
OÚSŘ 
26/2020/OÚP
KULK 
89518/2021

dne 16. 2. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT
4586/2022

Koordinované
stanovisko

12.1 § 28 odst. 2 
písm. c) Zákona
č. 20/1987, 
o státní 
památkové péči
– stanovisko 
z hlediska státní 
památkové péče

Návrh změny č. 1 ÚP Frýdlant se 
nenachází na území městské 
památkové zóny Frýdlant ani 
nezasahuje do areálu nemovité 
národní kulturní památky, proto 
nejsme dotčeným orgánem. 
Dotčeným orgánem je příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou 
působností Městský úřad 
Frýdlant.

Vzato na vědomí

12.2 § 48a odst. 2 
písm. b) Zákona
č. 289/1995 Sb., 
o lesích
stanovisko

SOUHLASÍ S NÁVRHEM ZMĚNY 
Č.1 ÚP Frýdlant pro opakované VP.

Vzato na vědomí

12.3 § 77a písm. x) 
Zákona č. 
114/1992 Sb. – 
stanovisko 
z hlediska zájmů
chráněných 
zákonem 
o ochraně 
přírody a krajiny

NEMÁ NÁMITEK z hlediska zájmů 
v kompetenci krajského úřadu.

Vzato na vědomí

12.4 § 13 odst. 1 
písm. b), § 17a 
písmene a), § 5 
odst. 2 Zákona 
č. 334/1992 Sb., 
o ochraně 
zemědělského 
půdního fondu 
– stanovisko 
z hlediska 
ochrany 
zemědělského 
půdního fondu

SOUHLASÍ S NÁVRHEM ZMĚNY 
Č.1 UP Frýdlant 

Vzato na vědomí

12.5 § 107 odst. 1 
písm. a) Zákona
č. 254/2001 Sb., 
o vodách - 
z hlediska zájmů 
chráněných 
vodním zákonem

BEZ PŘIPOMÍNEK
Krajský úřad Libereckého kraje, 
odbor životního prostředí a 
zemědělství, jako vodoprávní úřad 
příslušný dle § 107 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vodní zákon“), k vydání 
stanoviska z hlediska dotčených 
zájmů chráněných vodním zákonem 
v kompetenci krajského úřadu nemá 
k návrhu Změny č. 1 územního 
plánu Frýdlant pro opakované 
veřejné projednání žádné 
připomínky.

Vzato na vědomí

12.6 § 49 odst. 2 
Zákona č. 
224/2015 Sb., 
o prevenci 
závažných 
havárií
DO (stanovisko)

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK
Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., 
o prevenci závažných havárií, 
ve znění pozdějších předpisů (dále 
zákon), se Návrh Změny č. 1 
Územního plánu Frýdlant pro 
opakované veřejné projednání 
nedotýká zájmů chráněných tímto 
zákonem.

Vzato na vědomí

12.7 zákona č. 
201/2012 Sb., 
o ochraně 
ovzduší a 
o změně 
některých 
dalších zákonů,
ve znění 
pozdějších 
předpisů

BEZ PŘIPOMÍNEK
Z hlediska ochrany ovzduší se 
k předloženému Návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Frýdlant pro 
opakované veřejné projednání 
neuplatňují připomínky.

Vzato na vědomí
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12.8 § 22 odst. d) 
zákona č. 
100/2001 Sb., 
o posuzování 
vlivů na životní 
prostředí

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK
Krajský úřad Libereckého kraje, 
odbor životního prostředí a 
zemědělství nemá z hlediska 
posuzování vlivů na životní prostředí 
k Návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Frýdlant pro opakované 
veřejné projednání připomínky.

Vzato na vědomí

12.9 § 40 odst. 3 
písm. f) zákona 
č. 13/1997 Sb., 
o pozemních 
komunikacích –
stanovisko 
z hlediska 
řešení silnic II. a 
III. třídy

SOUHLASNÉ Stanovisko
KÚ LK OSH dle § 40 odst. 3 písm. f) 
zákona souhlasí s Návrhem změny 
č. 1 Územního plánu Frýdlant pro 
opakované veřejné projednání.

Vzato na vědomí

12.10 183/2006 Sb., 
o územním 
plánování a 
stavebním řádu 
(stavební 
zákon) 

KÚ LK, odbor územního plánování a 
stavebního řádu, jako nadřízený 
orgán upozorňuje, že stanovisko 
z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy, souladu s politikou 
územního rozvoje a souladu s 
územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem dle § 55b odst. 4 
stavebního zákona vydá ve lhůtě 30 
dnů poté, co od pořizovatele obdrží 
kopie stanovisek, připomínek a 
výsledků konzultací k návrhu 
předmětné dokumentace.

Vyhodnocení:
Zajištění koordinace využívání území – bude 
vyžádáno
na základě § 55b odst. 4 stavebního zákona.

13. Krajská 
hygienická 
stanice 
Libereckého 
kraje se sídlem 
v Liberci ze dne 
16. 2. 2022 pod 
Čj. KHSLB 
25985/2021
Sp.zn. S-KHSLB 
25958/2021

dne 22. 2. 
2020 pod 
č.j. PDMUFT
5190/2022
(doručeno 
po termínu)

§ 82 odst. 2 
písm. j) 
v     souvislosti s   
§ 77 Zákona č. 
258/2000 Sb. – 
stanovisko 
z hlediska 
ochrany 
veřejného zdraví
včetně 
hodnocení a 
řízení 
zdravotních rizik

SOUHLASNÉ stanovisko Vzato na vědomí

14. Ing. Josef 
Procházka, 
Lužická 843, 
Frýdlant, 464 01

Dne 16. 2. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT
5221/2022
Podáno
osobně

Námitka z titulu 
vlastníka 
pozemku 
dotčeného 
změnou č. 1 ÚP 
Frýdlant

1. Námitku podávám k Stanovení 
pořadí změn v území (etapizaci). 
Kapitola M, strana 12 – 13 ve 
změně Územního plánu Frýdlant 
č. 1. (Myšleno v dokumentaci pro 
opakované veřejné projednání 
změny č. 1 ÚP Frýdlant, pozn. 
Pořizovatele) 
Navrženou etapizací mi je 
rozdělena parcela p. p. č. 2323/3 
(k. ú. Frýdlant) a to zhruba  z ½ 
do Zelené etapy a ½ do červené 
etapy. 

2. Námitku podávám k Stanovení 
pořadí změn v území (etapizaci) a 
jejich podmínek, kapitola M, strana
12. ve změně č. 1 Územního 
plánu Frýdlant. (Myšleno 
v dokumentaci pro opakované 
veřejné projednání změny č. 1 ÚP
Frýdlant, pozn. Pořizovatele)
Požaduji úpravu ver specifikaci 
podmínky pro zástavbu v zelené 
etapě – odkanalizování řešit 
napojením na městský kanalizační
systém a zároveň připustit 
dočasné individuální řešení 
odkanalizování do doby 
vybudování kanalizační stoky 
na ČOV Frýdlant.

Přílohou. č. 2 tohoto dokumentu  
jsou námitky v plném znění 
vč. odůvodnění.

Námitce č. 1 se vyhovuje, dokumentace bude 
upravena tak, aby celá parcela p. p. č. 2323/3 v k. 
ú. Frýdlant byla v zelené etapě. Etapa se rozšíří 
plošně, ale nebude žádným způsobem navyšována 
její kapacita – tj. 12 hlavních objektů (RD). 
Námitce se vyhovuje z následujících důvodů:
Ačkoliv územní plán vymezuje a reguluje plochy, 
nikoliv jednotlivé pozemky, v dané věci je rozhodné 
to, že lokalita, jejíž součástí je i předmětná parcela 
p. p. č. 2323/3 v k. ú. Frýdlant, byla před vydáním 
aktuálně platného územního plánu Frýdlant 
součástí zastavitelné plochy 4B.18 a byla na nich 
umožněna výstavba bez podmínky zpracování 
regulačního plánu nebo územní studie. Po vydání 
aktuálně platného územního plánu Frýdlant se tato 
plocha, jejíž součástí je i předmětná parcela p. p. č. 
2323/3 v k ú. Frýdlant, stala součástí plochy RP1 – 
tedy plochy, kde je rozhodování v území podmíněno
pořízením regulačního plánu (na žádost). Regulační
plán se nakonec – s ohledem na zákonný 
požadavek souhlasu dotčených vlastníků (srov. ust. 
§ 66 odst. 3 písm. e) stavebního zákona) – 
nepodařilo projednat, resp. nebylo možné řízení 
o pořízení regulačního plánu na žádost vůbec 
zahájit, čímž vznikla de facto zablokovaná lokalita. 
Z tohoto důvodu Zastupitelstvo města Frýdlant 
rozhodlo o pořízení změny č. 1 ÚP Frýdlant, kterou 
má být podmínka pořízení regulačního plánu 
nahrazena podmínkou pořízení územní studie. 
Předmětem změny tedy je co možná nejrychlejší 
uvolnění výstavby v ploše, která byla zastavitelná 
bez podmínek před vydáním aktuálně platného 
územního plánu. Na to reaguje etapizace 
stanovená v návrhu změny č. 1 pro opakované 
veřejné projednání. Součástí tohoto návrhu je i 
schéma, kde je patrné, že do zelené etapy 
zasahuje jen část plochy změn (dle již neplatného 
ÚPSÚ Frýdlant z roku 1997) 4B.18 a 4A.20.

Z výše uvedených důvodů je tedy námitce č. 1 
vyhověno a dokumentace bude upravena tak, aby 
celá parcela p. p. č. 2323/3 a část p. p. č. 4077/1 
(pro sjednocení s původním územním plánem) 

SAUL s.r.o 37



E – Vyhodnocení souladu se zvláštními předpisy Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

v k. ú. Frýdlant odpovídající stavu změny 4.A.20 a 
4.B.18 ÚPSÚ Frýdlant byla v zelené etapě. Etapa 
se rozšíří plošně, ale nebude navyšována její 
kapacita – tj. 12 objektů. Je třeba zdůraznit, že 
nedochází k navýšení kapacity zástavby, kterou 
předpokládal návrh změny č. 1 územního plánu, 
proti kterému byla podána námitka.

Námitce č. 2 se nevyhovuje. Požadavky 
na odkanalizování jednotlivých etap byly 
konzultovány s vodoprávním úřadem i vlastníkem a 
provozovatelem technické infrastruktury – 
kanalizace – Frýdlantskou vodárenskou společností
a.s. (dále jen „FVS a.s.“). Na základě jednání 
určeného zastupitele, pořizovatele a ředitele FVS a.
s. bylo vydáno stanovisko FVS  a. s., které 
jednoznačně deklaruje, že je technicky možné 
lokalitu zelené etapy odkanalizovat pomocí veřejné 
kanalizační stoky i po rozšíření zelené etapy podle 
námitky č. 1. V této souvislosti je vhodné opětovně 
zdůraznit, že toto stanovisko je založeno na tom, že
nedojde k zahuštění zástavby a bude umístěno 
skutečně 12 hlavních objektů (RD).
Zároveň se zelená etapa nachází přímo na okraji 
stávající zástavby, kde v ulici Jiráskova je již 
kanalizační stoka vybudována a napojení 
na kanalizační síť zde nepředstavuje žádný 
problém. Z Politiky územního rozvoje (priorita 24) 
vyplývá následující: …. Možnosti nové výstavby je 
třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo 
podmínit ….. Tuto prioritu je nutné při územně 
plánovací činnosti respektovat.
Pro úplnost vypořádání této námitky je pak vhodné 
poukázat i na stávající požadavek vyplývající přímo 
ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). Podle
ust. § 5 odst. 3 vodního zákona platí: „Při provádění
staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání 
je stavebník povinen podle charakteru a účelu 
užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním 
vodou a odváděním odpadních vod kanalizací 
k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě 
k dispozici, odpadní vody se zneškodňují přímým 
čištěním s následným vypouštěním do vod 
povrchových nebo podzemních. V případě 
technické neproveditelnosti způsobů podle vět první
a druhé lze odpadní vody akumulovat 
v nepropustné jímce (žumpě) s následným 
vyvážením akumulovaných vod na zařízení 
schválené pro jejich zneškodnění.“ Vodní zákon 
tedy nastavil varianty (kanalizace, přímé čistění a 
vypouštění a akumulace v nepropustné jímce) jako 
subsidiární. Řešení navržené podatelem námitky by
bylo v rozporu s citovanou právní úpravou, jelikož je
možné řešení podle varianty č. 1 – kanalizace.
Vzhledem ke skutečnosti, že je tedy v dané ploše – 
podle vyjádření FVS a.s. – možné napojit stavby – 
předpokládaných 12 hlavních objektů (RD) –  
na kanalizaci, bylo by umožnění dočasného řešení 
v rozporu s platným vodním zákonem.
S ohledem na výše uvedené tedy nelze této 
námitce vyhovět.

Tab.: Seznam stanovisek, námitek a připomínek uplatněných ve smyslu § 55b odst. 2 ve spojení s § 52 odst. 2, 3 a
4 stavebního zákona k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant k veřejnému projednání konanému 28. 6.
2022.

způsob 
uplatnění
/ kým, kdy

přijato dne /
pod č.j.

Kompetence Požadavek 
stanoviska/námitky/připomínky

Vyhodnocení výsledků projednání

1. Stanovisko 
Ministerstva 
obrany, Agentura
logistiky 
Regionální 
středisko 
vojenské 
dopravy Hradec 
Králové ze dne 
30. 5. 2022 pod 
Čj. MO 
218943/2022-
5512HK

dne 30. 5. 
2022
pod č.j. 
PDMUFT  
14540/2022

Zákon č. 
183/2006 Sb. § 
16 a § 175
Zákon č. 
222/1999 Sb., 
o zajišťování 
obrany České 
republiky; 
Rozkaz ministra 
obrany č. 
39/2011 
Věstníku MO, 
Zákon č. 
13/1997 Sb., 
o pozemních 
komunikacích, 

ODBORNÉ SOUHLASNÉ 
STANOVISKO

Vzato na vědomí
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část 1-3, Vyhl. č. 
104/1997 MDaS;
§ 6 odst. 1, 
písm. h) zákona
č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování 
obrany České 
republiky – 
stanovisko 
z hlediska zájmů
obrany České 
republiky

2. Obvodní báňský 
úřad pro území 
krajů 
Libereckého a 
Vysočina ze 30. 
5. 2022 pod Čj. 
SBS 23446/2022

dne 30. 5. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT
14543/2022

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

SOUHLASNÉ stanovisko
k návrhu změny ÚP pro VP
V území řešeném návrhem Změny 
č. 1 územního plánu Frýdlant se 
nenachází dobývací prostory, není 
prováděna hornická činnost ani 
činnost prováděná hornickým 
způsobem – dobývání ložisek 
nevyhrazených nerostů.

Vzato na vědomí

3. Hasičský 
záchranný sbor 
Libereckého 
kraje ze dne 1. 6.
2022 pod č. j.: 
HSLI- 1177-3/LB-
2022

dne 2. 6. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT
14929/2022

Koordinované 
stanovisko 
dotčeného 
orgánu na 
úseku ochrany 
obyvatelstva a 
integrovaného 
záchranného 
systému

3.1 § 12 odst. 2 
písm. i) Zákona 
č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném
záchranném 
systému – 
stanovisko 
z hlediska 
působnosti 
v požární 
ochraně, 
integrovaném 
záchranném 
systému a 
ochraně 
obyvatelstva při 
přípravě na 
mimořádné 
události

HZS LK jako věcně a místně 
příslušný dotčený orgán na úseku 
integrovaného záchranného systému
dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 
320/2015 Sb., o Hasičském 
záchranném sboru České republiky a
o změně některých zákonů (zákon o 
hasičském záchranném sboru) a dle 
ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a dle § 5 
odst. 1 b), § 7 odst. 1 a § 29 odst. 1 
k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, posoudil předloženou 
dokumentaci a k této vydává v 
souladu s ustanovením § 149 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasné 
stanovisko.

Vzato na vědomí

3.2 § 12 odst. 2 
písm. i) Zákona 
č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném
záchranném 
systému – 
stanovisko 
z hlediska 
působnosti 
v požární 
ochraně, 
integrovaném 
záchranném 
systému a 
ochraně 
obyvatelstva při 
přípravě 
na mimořádné 
události

HZS LK jako věcně a místně 
příslušný dotčený orgán na úseku 
ochrany obyvatelstva dle ustanovení 
§ 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o
Hasičském záchranném sboru České
republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o hasičském 
záchranném sboru), ve znění 
pozdějších předpisů a dle ustanovení
§ 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a dle § 20 
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva, posoudil předloženou
dokumentaci a k této vydává v 
souladu s ustanovením § 149 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasné 
stanovisko.

Vzato na vědomí

4. GasNet, s.r.o. ze
dne 20. 6. 2022 
pod Čj. 
5002638364

dne 23. 6. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT
17144/2022

§ 23a a § 52 
odst. 2 Zákona 
č. 183/2006 Sb. 
– námitky 
oprávněného 
investora

BEZ NÁMITEK
Z     titulu oprávněného investora –   
vlastníka technické infrastruktury

Vzato na vědomí
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5.1 Státní 
pozemkový úřad,
Krajský 
pozemkový úřad 
pro Liberecký 
kraj ze dne 23. 6.
2022 pod Čj. 
SPU 
228252/2022/10
2/Zi

dne 23. 6. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT
17271/2022

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

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK. Vzato na vědomí

5.2 Státní 
pozemkový úřad,
Krajský 
pozemkový úřad 
pro Liberecký 
kraj ze dne 23. 6.
2022 pod Čj. 
SPU 
228252/2022/10
2/Zi

dne 23. 6. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT
17271/2022

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

Vyjádření SPÚ, Odboru 
vodohospodářských staveb, 
Oddělení vodohospodářských staveb
z     titulu vlastníka technické   
infrastruktury (staveb 
k     vodohospodářským melioracím)   
k návrhu změny ÚP pro VP 
SOUHLASNÉ za podmínek.
Při dotčení staveb HOZ požadujeme:
▪ Respektovat stavby HOZ a 

zachovat jejich funkčnost. 
Z hlediska umožnění výkonu 
správy a údržby je nutné 
zachovat podél zakrytých úseků
HOZ nezastavěný manipulační 
pruh o šíři 4 m od osy potrubí 
na obě strany a podél 
otevřených HOZ v šíři 6 m od 
vrchní hrany. 

▪ Do HOZ nebudou vypouštěny 
žádné odpadní ani dešťové 
vody 

▪ V případě provádění výsadeb 
okolo HOZ požadujeme 
výsadbu pouze po jedné straně 
ve vzdálenosti 3m od vrchní 
hrany u otevřených HOZ a u 
zakrytých ve vzdálenosti min. 4 
m od osy potrubí.

▪ Podél staveb HOZ nebude 
navržen žádný z prvků systému
ekologické stability

Požadujeme, aby průběh výše 
uvedených staveb HOZ byl 
pořizovatelem územního plánu vzat 
na vědomí a zejména aby trasy HOZ 
byly zpracovatelem územního plánu 
zakresleny do koordinačního 
výkresu.

Vyjádření dále obsahuje tabulku 
staveb HOZ které SPU požaduje 
zakreslit do koordinačního výkresu

Vyhodnocení
V řešeném území Změny č. 1 ÚP se vyskytuje 
stavba vodního díla – HOZ5 (zatrubněný) a POZ, 
jejichž vlastníkem je stát a k nimž je dle § 56 odst. 6
Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách a dle § 4 odst. 2
Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad 
(evidovaná jednak v Koordinačním výkrese ÚP 
Frýdlant, jednak v ÚAP ORP Frýdlant). 
Pořizovatel bere polohu POZ i průběh a 
umístění staveb HOZ na vědomí, neboť tyto údaje 
o území ověřil v datové bázi ÚAP jako sledovaný 
jev č. 43 Investice do půdy za účelem zlepšení 
půdní úrodnosti (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 
500/2006 Sb., část A), které jsou údaji o území 
ve smyslu ve smyslu § 27 odst. 2 stavebního 
zákona. 
Platný ÚP Frýdlant stanovil ve vztahu k melioracím 
omezení ploch s rozdílným způsobem využití (kap. 
F.3), cit. Zástavba ploch s uskutečněnými 
investicemi do půdy (meliorace) je podmíněna 
nenarušením funkčnosti systému a 
zabezpečením odpovídajících 
hydrogeologických poměrů na navazujících 
zemědělských plochách. 
Stanovená podmínka v územním plánu Frýdlant 
není Změnou č. 1 ÚP Frýdlant rušena, zároveň 
nenahrazuje ustanovení právních předpisů, zejm. 
vodního zákona, která se k melioracím váží pro 
následná řízení – pro rozhodování o změnách 
v území.

Data o hlavních odvodňovacích zařízeních a 
hlavních závlahových zařízeních poskytuje 
SPÚ.
Hlavní odvodňovací zařízení a podrobná 
odvodňovací zařízení jsou dle § 56 odst. 2 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů stavbami 
k vodohospodářským melioracím pozemků. 
Dle § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona 
patří stavby k vodohospodářským melioracím
pozemků mezi vodní díla. Dle § 15 odst. 1 
vodního zákona (stavební povolení k vodním 
dílům) je k provedení vodních děl, k jejich 
změnám a změnám jejich užívání, jakož i 
k jejich zrušení a odstranění třeba 
povolení vodoprávního úřadu…
Rámec práv a povinností vlastníka pozemku, 
na kterém je umístěna stavba 
k vodohospodářským melioracím, je 
stanoven přímo vodním zákonem (§ 56 
vodního zákona).
Konkretizované požadavky vlastníka staveb 
k vodohospodářským melioracím – v tomto 
případě státu prostřednictvím Státního 
pozemkového úřadu se z výše uvedených 
důvodů a mj. i s ohledem na podrobnost 
územně plánovací dokumentace 
nepromítnou do řešení Změny č.1 ÚP 
Frýdlant, avšak SPÚ z titulu vlastníka těchto 
staveb má možnost je uplatnit v následných 
řízeních (zejm. územní rozhodování či 
povolování), v nichž bude účastníkem.
Vzhledem k vypuštění Podmíněnosti vydání 
regulačního plánu v rámci Z1 ÚP (kdy byl ve 
schváleném Zadání RP1 jako součásti 
účinného ÚP Frýdlant obsažen požadavek 
cit.: řešené území je dotčeno vloženými 
investicemi do půdy (meliorace); řešit zásahy
do systému, jehož funkčnost má být 
zachována) a nahrazení pouze podmíněností
zpracováním územní studie je třeba v rámci 
územní studie prověřit vzájemný vztah mezi 
uvedenými funkčními systémy, a to:
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podrobně a komplexně vyřešit střet navrhované 
zástavby v dotčené lokalitě Jiráskova s vloženými 
investicemi do půdy (melioracemi), dotčenými POZ 
a HOZ; podrobně prověřit funkčnost tohoto systému
investic do půdy a upřesnit možné změny, úpravy 
v koordinaci na navrhovaným uspořádáním a 
využitím dotčené lokality pro zástavbu.

Požadujeme, aby průběh výše uvedených staveb 
HOZ byl pořizovatelem územního plánu vzat na 
vědomí a
zejména aby trasy HOZ byly zpracovatelem 
územního plánu zakresleny do koordinačního 
výkresu.
Výše zmíněné požadavky jsou již v     dokumentaci  
pro opakované veřejné projednání zapracovány.

6. Stanovisko 
Ministerstva 
obrany, Sekce 
majetková 
Ministerstva 
obrany odbor 
ochrany 
územních zájmů 
a státního 
oborného dozoru
ze dne 30. 6. 
2022 pod Čj. 
138073-1322-
OÚZ-PHA

dne 8. 2. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT
3830/2022

Zákon č. 
183/2006 Sb. § 
16 a § 175
Zákon č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování 
obrany České 
republiky
Rozkaz ministra 
obrany č. 
39/2011 
Věstníku MO, 
Zákon č. 
13/1997 Sb., o 
pozemních 
komunikacích, 
část 1-3, Vyhl. č. 
104/1997 MDaS

§ 6 odst. 1, 
písm. h) zákona
č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování 
obrany České 
republiky – 
stanovisko 
z hlediska zájmů
obrany České 
republiky

Stanovisko bez PŘIPOMÍNEK
K navrženým dílčím změnám změny 
č. 1 územního plánu Frýdlant 
nemáme připomínek, navrhované 
funkční využití dílčích změn nenaruší
veřejný zájem na zajištění obrany a 
bezpečnosti státu.

Vymezená území Ministerstva 
obrany (jev 082a a119) jsou v textu i 
v koordinačním výkrese zapracovány
a musí být i nadále stabilizovány.

Ministerstvo obrany požaduje 
upravit text Odůvodnění, kapitoly 
I.P.3 Zvláštní zájmy
Ministerstva obrany ČR takto:
Do správního území obce zasahuje 
vymezené území Ministerstva 
obrany:
Koridor RR směrů - zájmové území 
pro nadzemní stavby (dle ustanovení
§ 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat
podle zákona č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany ČR a zákona č. 
127/2005
o elektronických komunikacích. V 
tomto vymezeném území lze umístit 
a povolit nadzemní
výstavbu jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) – ÚAP 
– jev 82a. V případě kolize
může být výstavba omezena.

Ministerstvo obrany žádá 
pořizovatele o vypořádání 
uplatněné připomínky ve smyslu 
úpravy textu v kapitole I.P.3 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany
ČR. Jedná se o deklaraci 
stávajících strategicky důležitých 
limitů v území v části Odůvodnění,
která je uplatněna ve veřejném 
zájmu na zajištění obrany a 
bezpečnosti státu a neovlivňuje 
urbanistickou koncepci 
předložené
ÚPD obce.

Vzato na vědomí

Pokyny k úpravě:

Upravit znění kapitoly odůvodnění I.P.3 Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany ČR následovně:

Do správního území obce zasahuje vymezené 
území Ministerstva obrany:
Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní 
stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu), které je nutno respektovat podle zákona 
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona 
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. 
V tomto vymezeném území lze umístit a povolit 
nadzemní výstavbu jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) – ÚAP – jev 82a. 
V případě kolize může být výstavba omezena.
 
Na celém správním území je zájem Ministerstva 
obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 
zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).
 
Na celém správním území umístit a povolit níže 
uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany:
▪ výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční 

sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 
třídy,

▪ výstavba a rekonstrukce železničních tratí a 
jejich objektů,

▪ výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, 
včetně zařízení,

▪ výstavba vedení VN a VVN,
▪ výstavba větrných elektráren,
▪ výstavba radioelektronických zařízení 

(radiové, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická) včetně anténních systémů a 
opěrných konstrukcí (např. základnové 
stanice….),

▪ výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a 
více nad terénem,

▪ výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky),
▪ výstavba objektů tvořících dominanty v území

(např. rozhledny).

7. Krajská 
hygienická 
stanice 
Libereckého 
kraje se sídlem v
Liberci ze dne 
16. 2. 2022 pod 
Čj. KHSLB 
25985/2021
Sp.zn. S-KHSLB 
25958/2021

dne 30. 6. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT
18007/2022

§ 82 odst. 2 
písm. j) 
v     souvislosti s   
§ 77 Zákona č. 
258/2000 Sb. – 
stanovisko 
z hlediska 
ochrany 
veřejného zdraví 
včetně 
hodnocení a 
řízení 
zdravotních rizik

SOUHLASNÉ stanovisko Vzato na vědomí

8. Městský úřad 
Frýdlant ze dne 
5. 7. 2022 pod 
Čj. PDMUFT 

dne 5. 7. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT
19373/2022

Koordinované 
stanovisko

SAUL s.r.o 41



E – Vyhodnocení souladu se zvláštními předpisy Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

19347/2022/OS
UZP

8.1 § 40 odst. 4 
písm. d) zákona
č. 13/1997 Sb., 
o pozemních 
komunikacích –
stanovisko 
z hlediska 
řešení místních 
a účelových 
komunikací

SOUHLASNÉ stanovisko BEZ 
PŘIPOMÍNEK.

Vzato na vědomí

8.2 § 29 odst. 2 
písm. b) Zákona 
č. 20/1987, o 
státní památkové
péči – stanovisko
z hlediska státní 
památkové péče

SOUHLASNÉ stanovisko
Upozornění, že případná stavební 
činnost bude probíhat na území 
s archeologickými nálezy (zóna III. 
dle státního archeologického 
seznamu). Dle ustanovení § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, jsou stavebníci již 
od doby přípravy stavby povinní tento
záměr oznámit Archeologickému 
ústavu Akademie věd ČR (Letenská 
4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu, 
nebo oprávněné organizaci provést 
na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum (oprávněná 
organizace pro toto území – 
Severočeské muzeum v Liberci, 
Masarykova 11, 460 01 Liberec).

Vzato na vědomí

8.3 § 104 odst. 2 
písm. c) a § 106 
odst. 1 a § 18 
odst. 1 Zákona 
č. 254/2001 Sb., 
o vodách –
z hlediska zájmů 
chráněných 
vodním zákonem

Vyjádření
Příslušným orgánem státní správy 
pro vydání stanoviska z hlediska 
zájmů chráněných vodním zákonem 
k územnímu plánu obce 
s rozšířenou působností je podle 
§ 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 
Sb., vodního zákona Krajský úřad 
Libereckého kraje. (působnost 
Krajského úřadu podle § 107 odst. 1 
písm. a) 
Doporučení provést etapizaci 
výstavby pro hlavní kanalizační stoky
i vodovod pro veřejnou potřebu a 
upřesnit vzájemnou podmíněnost 
jednotlivých etap tak, aby byla 
umožněna plynulá zastavitelnost 
lokality.
Upozornění, že meliorace v řešeném
území navazují na meliorace v širším
území. Nelze je tedy řešit bez těchto 
širších souvislostí. Odvodňovací 
zařízení jsou vodním dílem dle § 55 
odst. 1 písm. e) vodního zákona. 
Jejich změny, zrušení a odstranění je
možno provádět pouze v souladu 
s tímto zákonem.
Upozornění na existenci staré zátěže
- bývalé skládky – na p.č. 2310/6 
v k.ú. Frýdlant.

Vzato na vědomí
Doporučení provést etapizaci výstavby bylo 
zohledněno v rámci dohody s DOSS – KÚLK 
90556 (OŽP příslušný z hlediska vodního zákona, 
z hlediska zákona o ochraně ZPF) a stanovení 
pokynů k úpravě.

Upozornění na meliorace – viz vyhodnocení 
vyjádření SPÚ a stanovení pokynu k úpravě.

8.4 Zákon č. 
541/2020 Sb., 
o odpadech -  
z hlediska 
nakládání 
s odpady

Bez připomínek Vzato na vědomí

8.5 § 77 odst. 1 
písm. q) Zákona
č. 114/1992 Sb., 
o ochraně 
přírody a 
krajiny – 
stanovisko 
z hlediska své 
přenesené 
působnosti a 
z hlediska 
přenesené 
působnosti 
obecních úřadů 
a pověřených 
obecních úřadů, 
z hledisek zájmů
ochrany přírody

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK Vzato na vědomí

8.6 Zákon č. Vyjádření – nemá námitek Vzato na vědomí
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334/1992 Sb., o 
ochraně 
zemědělského 
půdního fondu

Pozn. Příslušným orgánem je dle 
§ 17a písm. a) zákona č. 334/1992 
Sb., Krajský úřad Libereckého 
kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství

8.7 § 48 odst. 2 
písm. b) a § 14 
odst. 2 Zákona 
č. 289/1995 Sb., 
o lesích – 
stanovisko 
z hlediska 
zachování lesa, 
ochrany 
životního 
prostředí a 
ostatních 
celospolečenský
ch zájmů

VYJÁDŘENÍ
Předložený záměr se nedotýká 
zájmů ochrany pozemků určených 
k plnění funkcí lesa.

Vzato na vědomí

8.8 Zákon č. 
201/2012, 
o ochraně 
ovzduší

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

Vzato na vědomí

8.9 § 67 Zákon č. 
449/2001 Sb., 
o myslivosti – 
stanovisko 
(dotčený orgán 
státní správy)

VYJÁDŘENÍ
Předložený záměr se nedotýká 
zájmů chráněných zákonem o 
myslivosti.

Vzato na vědomí

9 Krajský úřad 
Libereckého 
kraje ze dne 4. 7.
2022 pod Čj. 
KULK 
40815/2022-
OÚP

dne 7. 7. 
2022 pod 
č.j. PDMUFT
18374/2022

Koordinované 
stanovisko

9.1 § 28 odst. 2 
písm. c) Zákona
č. 20/1987, o 
státní 
památkové péči
– stanovisko 
z hlediska státní 
památkové péče

Návrh změny č. 1 ÚP Frýdlant se 
nenachází na území městské 
památkové zóny Frýdlant ani 
nezasahuje do areálu nemovité 
národní kulturní památky, proto 
nejsme dotčeným orgánem. 
Dotčeným orgánem je příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou 
působností Městský úřad 
Frýdlant.

Vzato na vědomí

9.2 § 48a odst. 2 
písm. b) Zákona
č. 289/1995 Sb., 
o lesích
stanovisko

SOUHLASNÉ stanovisko k návrhu 
změny ÚP pro 2. opakované veřejné 
projednání

Vzato na vědomí

9.3 § 77a odst. 4. 
písm. z) Zákona
č. 114/1992 Sb. 
– stanovisko 
z hlediska zájmů
chráněných 
zákonem o 
ochraně přírody 
a krajiny

BEZ NÁMITEK Vzato na vědomí

9.4 § 13 odst. 1 
písm. b), § 17a 
písmene a), 
Zákona č. 
334/1992 Sb., 
o ochraně 
zemědělského 
půdního fondu 
– stanovisko 
z hlediska 
ochrany 
zemědělského 
půdního fondu

SOUHLASNÉ STANOVISKO Vzato na vědomí

9.5 § 107 odst. 1 
písm. a) Zákona
č. 254/2001 Sb., 
o vodách - 
z hlediska zájmů 
chráněných 
vodním zákonem

BEZ PŘIPOMÍNEK Vzato na vědomí

9.6 § 49 odst. 2 Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK Vzato na vědomí
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Zákona č. 
224/2015 Sb., 
o prevenci 
závažných 
havárií
DO (stanovisko)

Ve smyslu § 49 odst. 2 zákona 
č. 224/2015 Sb., se Návrh Z1 ÚP 
Frýdlant nedotýká zájmů chráněných
tímto zákonem

9.7 § 27 odst. 1 
písm. e) a § 11 
odst. 2 písm. a) 
Zákona č. 
201/2012, 
o ochraně 
ovzduší – 
stanovisko 
z hlediska 
ochrany ovzduší

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK
Z hlediska ochrany ovzduší se 
k předloženému návrhu 1. změny 
Územního plánu Frýdlant pro 2. 
opakované veřejné projednání 
neuplatňují připomínky.

Vzato na vědomí

9.8 § 22 odst. d) 
zákona č. 
100/2001 Sb., 
o posuzování 
vlivů na životní 
prostředí

Stanovisko BEZ PŘIPOMÍNEK Vzato na vědomí

9.9 § 40 odst. 3 
písm. f) zákona 
č. 13/1997 Sb., 
o pozemních 
komunikacích –
stanovisko z 
hlediska řešení 
silnic II. a III. 
třídy

SOUHLASNÉ Stanovisko Vzato na vědomí

9.10 183/2006 Sb., 
o územním 
plánování a 
stavebním řádu 
(stavební 
zákon) 

KÚ LK, odbor územního plánování a 
stavebního řádu, jako nadřízený 
orgán upozorňuje, že stanovisko 
z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy, souladu s politikou 
územního rozvoje a souladu s 
územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem dle § 55b odst. 4 
stavebního zákona vydá ve lhůtě 30 
dnů poté, co od pořizovatele obdrží 
kopie stanovisek, připomínek a 
výsledků konzultací k návrhu 
předmětné dokumentace.

Vzato na vědomí
Zajištění koordinace využívání území – bude 
vyžádáno
na základě § 55b odst. 4 stavebního zákona.
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F ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE 
O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ 
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k návrhu
obsahu Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant, resp. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného
úřadu k navrhovanému obsahu Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant dle § 55a odst. 2 písm. d)
stavebního zákona, resp. dle § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona - stanovisko ze dne 15. 4.
2019, zn. KULK 28018/2019.

Závěr stanoviska:

Z hlediska soustavy NATURA 2000: Navrhovaná změna nemůže mít samostatně ani ve spojení
s jinými záměry významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, předměty jejich
ochrany ani na celistvost soustavy Natura 2000.

Z hlediska  posouzení  vlivů  na  životní  prostředí:  K návrhu  změny  Frýdlant,  po  posouzení  jeho
obsahu  a  na  základě  kritérií  uvedených  v příloze  č.  8  zákona,  krajský  úřad  neuplatňuje
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Na  základě  § 53,  odst.  2  si  pořizovatel  vyžádal  stanovisko  příslušného  úřadu  a  stanovisko
příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i Zákona o ochraně přírody a krajiny k podstatné
úpravě návrhu Změny č. 1 ÚP Frýdlant pro druhé opakované veřejné projednání. Příslušný úřad
ve svém stanovisku KULK 31802/2022 ze dne 4. 5. 2022, PDMUFT  12220/2022 sdělil z hlediska
soustavy Natura 2000, že záměr nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný
vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblast. Současně byl vyloučen významný negativní
vliv na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na její celistvost. Zároveň z hlediska posouzení
vlivu na životní prostředí sdělil, že krajský úřad neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení
vlivu na životní prostředí.

Vyhodnocení vlivu návrhu Změny č.1 ÚP Frýdlant na udržitelný rozvoj včetně vyhodnocení vlivu
životní prostředí nebylo s ohledem na výše uvedené požadováno a tedy nebylo zpracováváno.
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G STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5
SZ

Krajský  úřad  Libereckého  kraje  jako  příslušný  orgán  z hlediska  vlivu  záměru  na  evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast  a posuzování vlivů záměru na životní prostředí v souladu
s ustanovením § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona, vydal k návrhu na pořízení změny
územního plánu zkráceným postupem stanovisko č.j.  KÚLK 31802/2022 ze dne 4. 5. 2022, se
závěrem, že změna nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný negativní
vliv  na  evropsky  významné  lokality  ani  ptačí  oblasti,  předměty  její  ochrany  ani  na  celistvost
soustavy natura 2000. Zároveň krajský úřad neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení
vlivů na životní prostředí.
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H SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU
PODLE § 50 ODST. 5 SZ ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY 
NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY

Protože  nebylo  požadováno  vyhodnocení  vlivů  na  udržitelný  rozvoj  území,  nebylo  ani
zpracováváno a proto nemohlo být stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ vydáno a
zohledněno.
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I KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
Změna č. 1  ÚP Frýdlant  mění  platný  územní  plán Frýdlant  vydaný opatřením obecné povahy
č. 1/2015,  č.j.  8999/2015/ÚP  usnesením  zastupitelstva  města  Frýdlant  č.  99/2015  ze  dne
26.8.2015, který nabyl platnosti dne 21.9.2015.

I.A ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

V rámci změny č. 1 ÚP Frýdlant se nemění vymezení zastavěného území. V rámci návrhu obsahu
změny č. 1 Územního plánu Frýdlant toto nebylo požadováno.

I.B ODŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, 
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot se v rámci změny č. 1 ÚP
Frýdlant nemění.

I.C ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE

Ke změně urbanistické koncepce v rámci změny č. 1 ÚP Frýdlant nedochází.

V rámci  změny č. 1 ÚP Frýdlant  není  zasahováno do vymezení  ploch s  rozdílným způsobem
využití, pouze se vypouští podmínka vydání regulačního plánu RP1 „Jiráskova“ a v rámci stejných
hranic se vymezuje podmínka zpracování územní studie US10 „Jiráskova“.

Nenavrhují se žádné nové zastavitelné ani nezastavitelné plochy.

I.D ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Koncepce veřejné infrastruktury se v rámci změny č. 1 ÚP Frýdlant nemění.

I.E ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Koncepce uspořádání krajiny se v rámci změny č. 1 ÚP Frýdlant nemění.

I.F ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se v rámci změny č. 1 ÚP
Frýdlant nemění. Nenavrhují se žádné nové zastavitelné ani nezastavitelné plochy. Pouze v rámci
regulačních podmínek ploch BM se ruší odkaz na regulační plán, který je z ÚP vypouštěn.

I.G ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ 
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT

Vymezení  veřejně  prospěšných  staveb,  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 se v rámci změny č. 1 ÚP Frýdlant nemění.

I.H ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo se v rámci změny č. 1 ÚP Frýdlant nemění.
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I.I ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV

Změna č. 1 ÚP Frýdlant nevymezuje ani nemění vymezení ploch ani koridorů územních rezerv.

I.J ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI

Změna č. 1 ÚP Frýdlant nemění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci.

I.K ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM 
ÚZEMNÍ STUDIE

Návrh  obsahu  změny  č.  1  ÚP
Frýdlant  uvádí:  „Cílem  změny  je
odstranění  podmíněnosti
rozhodování  o  změnách  v území
na základě  nižšího  stupně  závazné
územně  plánovací  dokumentace
(tj. regulačního  plánu),  avšak  při
současném zachování podmíněnosti
rozhodování o změnách v dotčeném
území  na  základě  podrobnějšího  a
komplexního  prověření  dotčeného
území  dle  územní  studie  jako
podmínky  pro  rozhodování
o změnách  v území,  a  tím  zajištění
předpokladů  pro  koncepční  řešení,
harmonické  a  účelné  uspořádání
území,  zajištění  potřebných
návazností,  koordinaci  a  etapizaci
rozvoje  v území  a  zajištění  obecně
prospěšného  souladu  veřejných  a
soukromých zájmů na rozvoji území.“
Na  základě  tohoto  požadavku  byla
změnou  č.  1  ÚP  Frýdlant   nově
vymezena  podmínka  zpracování
územní  studie  US10  „Jiráskova“  v  rámci  stejného  území,  pro  které  byla  vymezena  rušená
podmínka schválení regulačního plánu RP10 „Jiráskova“, tj.  zastavitelné plochy bydlení BM2.1,
BM2.3,  BM2.4,  plocha dopravní  infrastruktury -  silniční  DS.13,  plocha veřejných prostranství  –
zeleň VZ.3 a další stabilizované plochy ležící v řešeném území. Viz kap. K výroku.

Lhůta pro pořízení územní studie

Lhůta  pro  pořízení  územní  studie,  její  schválení  pořizovatelem  a  vložení  dat  o této  studii
do evidence  územně  plánovací  činnosti  byla  stanovena  právě  s  ohledem  na  čtyřletý  cyklus
vyhodnocování  územního  plánu  a  jeho  změny  dle  §  55  odst.  1  stavebního  zákona,  přičemž
po zpracování  zprávy o uplatňování  je třeba ještě nějaký čas na případné pořízení  změny ÚP
v případě, že pořizovatel dojde k závěru, že je třeba lhůtu prodloužit. Pokud by tento čas chyběl,
podmínka územní studie by přestala být platná a hrozilo by nekoncepční a nevratné využití části
území,  které  by  mohlo  znamenat  značné  komplikace  při  následném  vymezování  zejména
nezbytné  dopravní  a  technické  veřejné  infrastruktury  v  rozvojovém  území.  Proto  byla  lhůta
stanovena pětiletá (60 měsíců).
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Podmínky pro zpracování územní studie

Dále  návrh  obsahu  změny  č.  1  ÚP  Frýdlant  obsahuje  požadavek  na  zařazení  následujících
podmínek pro US10, tyto podmínky byly zapracovány do výrokové části (kap. K):

▪ stanovení logického, funkčního a realizovatelného pořadí změn v území (etapizaci) pro
zajištění základních předpokladů postupné, tj.  časově a věcně koordinované, účelné a
hospodárné výstavby a udržitelného rozvoje území;

▪ stanovení podmiňující nebo vyvolané výstavby (investic), zejména veřejné infrastruktury; 

▪ prověření podrobnějšího uspořádání území, zejména veřejné infrastruktury, a prověření a
doporučení podrobnějších prvků regulace a podmínek záměrů.

Požadavky vyplývající z ÚAP a ze zvláštních právních předpisů

Na  základě  výsledků  projednání  a  požadavků  byly  do  kap.  K  pro  ÚS10  Jiráskova  doplněny
požadavky vyplývající z ÚAP a ze zvláštních právních předpisů:

▪ podrobně a komplexně vyřešit střet navrhované zástavby s vloženými investicemi do půdy
(melioracemi)  a  dotčenými  POZ  a  HOZ  v koordinaci  s  navrhovaným  uspořádáním  a
využitím lokality pro zástavbu, a to i v návaznosti na jednotlivé etapy výstavby a funkční
celky; vložené investice do půdy je třeba v rámci řešení územní studie zohlednit tak, aby
byla v maximální míře zachována jejich funkčnost zejména pro okolní plochy, jimž zůstává
produkční  zemědělská  funkce,  požadavek  byl  vložen  na  základě  požadavku  SPÚ  a
pořizovatele;

▪ podrobně  a  komplexně vyřešit  střet  navrhované zástavby s existencí  staré  ekologické
zátěže (podmíněnost využití / výstavby) včetně upřesnění požadavků na rekognoskaci,
řízenou sanaci a rekultivaci staré zátěže, a to v návaznosti a koordinaci se stanovenou
etapizací výstavby; jedná se o fyzický limit využití území, který je třeba při řešení územní
studie zohlednit a řešení koordinovat s vlastníkem předmětných pozemků, požadavek byl
vložen na základě požadavku Městského úřadu Frýdlant a pořizovatele;

▪ respektovat požadavky vyplývající z Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje
Plánu odpadového hospodářství města Frýdlant; jedná se o požadavek Městského úřadu
Frýdlant a pořizovatele; pro podrobnější prověřování uspořádání území v rámci územní
studie se dále z POH Města Frýdlant uplatní zejména zohlednění relevantního opatření
4.2.1.1.1  Zahustit  síť  sběrných  nádob  na  tříděný  odpad  (síť  sběrných  nádob  –  míst
na odpad: rozšiřovat v lokalitách s novou výstavbou dle orientačních kritérií: doporučená
docházková vzdálenost  max.  150 m,  max.  220  spádových  obyvatel  na  jedno  sběrné
místo, každé místo vybavit kontejnery na papír, plasty, sklo, nápojové kartony, pravidelně
rozšiřovat  síť  pro  sběr  kovových  odpadů),  a  opatření  4.2.5  Sanace  starých  zátěží  a
prevence škod;

▪ zajistit dopravní dostupnost zemědělských a lesních pozemků zejména p.p.č. 4058, 3433
a  4266/1  v  k.ú.  Frýdlant  pro  techniku  obvyklou  při  lesnickém hospodaření;  jedná  se
o požadavek Městského úřadu Frýdlant;  požadavek na zajištění  /  zachování  dopravní
dostupnosti zemědělských a lesních pozemků zejména p.p.č. 4058, 3433 a 4266/1 v k.ú.
Frýdlant  pro  techniku  obvyklou  při  lesnickém  hospodaření;  vzhledem  k  morfologii
terénu, kdy jsou tyto pozemky odříznuty řekou Smědou, železniční tratí a příkrými svahy
na pravém břehu řeky Smědé, zůstává jediným přístupovým směrem lokalita,  která je
předmětem  řešeného  území  Změny  č.  1  ÚP;  je  zde  potřeba  počítat  s občasným
průjezdem obvyklé lesnické techniky a tomu přizpůsobit komunikace, tedy šířku vozovky a
poloměry zatáček, průjezdu odvozní soupravy pro odvoz dříví (rámcově vozidlo o délce
cca 20 m, výšce cca 4 m, šířce cca 3,5 m a váze s nákladem cca 40 tun).

Etapizace

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozvojové území, jehož využití je nově podmíněno zpracováním
územní studie US10 „Jiráskova“ a v rámci požadavků na řešení této studie je uveden i požadavek
na stanovení  etapizace,  stanovuje  se  v  rámci  požadavků na zpracování  územní  studie  US10
„Jiráskova“  počet  obytných  domů  (předpokládají  se  RD),  které  je  možné  napojit  na  stávající
infrastrukturu  města  jako  závazný  podklad  pro  podrobnější  stanovení  etapizace.  Z  hlediska
dopravní obslužnosti území je rozhodující kapacita stávajícího profilu ul. Jiráskova a K. Světlé,
který  dle  odborného  posouzení  (Dopravní  posouzení  lokality  pro  výstavbu  RD Frýdlant  –  ul.
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Jiráskova, ul. K. Světlé – Ing. Nýdrle, 11/2021) unese navíc dopravu generovanou třiceti novými
rodinnými  domy,  které  mohou  vzniknout  v  lokalitě  řešené  územní  studií  US10.  Podmínkou
pro případnou výstavbu dalších domů (nad 30) je zajištění dalšího dopravního přístupu do lokality
dle řešení  US10.  Technická  infrastruktura  pro  uvedených  30  domů  bude  řešena  přednostně
napojením na systémy města, v případě nemožnosti bude dočasně řešena individuálně. Ve věci
dalších podrobností stanovení etapizace v územní studii je nanejvýš účelné a vhodné ponechat
prostor  budoucímu  zpracovateli  územní  studie  pro  toto  řešení  v  podrobnějším  měřítku  a
nepředjímat tuto podrobnější koncepci v rámci územního plánu v podrobnosti měřítka 1:5000.

Důvodem pro zvolená pravidla etapizace je snaha umožnit zástavbu podél stávajících komunikací
s  možností  napojení  na  stávající  infrastrukturu  města,  v návaznosti  na  zastavěné  území
přednostně před zástavbou, která pro svoji realizaci vyžaduje vybudování zcela nové dopravní a
technické infrastruktury.

Etapizace je v rámci Změny č. 1 ÚP Frýdlant řešena v kap. M výrokové části.
Pozn.: další podrobnosti jsou v příslušném kontextu zařazeny v následující kap. I.N odůvodnění.

I.L ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 
REGULAČNÍHO PLÁNU

Návrh  obsahu  změny  č.  1  ÚP  Frýdlant  uvádí:  „Cílem  změny  je  odstranění  podmíněnosti
rozhodování  o  změnách  v území  na  základě  nižšího  stupně  závazné  územně  plánovací
dokumentace (tj. regulačního plánu), avšak při současném zachování podmíněnosti rozhodování
o změnách  v dotčeném  území  na  základě  podrobnějšího  a  komplexního  prověření  dotčeného
území dle  územní  studie  jako podmínky pro  rozhodování  o  změnách v území,  a  tím zajištění
předpokladů pro koncepční řešení, harmonické a účelné uspořádání území, zajištění potřebných
návazností,  koordinaci  a  etapizaci  rozvoje  v území  a  zajištění  obecně  prospěšného  souladu
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.“ Na základě tohoto požadavku byla změnou č. 1
ÚP Frýdlant zrušena podmínka vydání regulačního plánu RP1 pro lokalitu „Jiráskova“ vymezenou
v ÚP Frýdlant.  Jedná se o zastavitelné plochy bydlení BM2.1, BM2.3, BM2.4, plocha dopravní
infrastruktury - silniční DS.13, plocha veřejných prostranství – zeleň VZ.3 a další  stabilizované
plochy ležící v řešeném území.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou a pohledově exponovanou zastavitelnou lokalitu, byla
podmínka  vydání  regulačního  plánu  nahrazena  podmínkou  zpracování  územní  studie  US10
„Jiráskova“.

Regulační plán je nahrazen územní studií

Vzhledem k tomu, že již v konceptu ÚP Frýdlant (05/2012) zpracovaném společností SAUL s.r.o.
Liberec byla pro tuto skupinu ploch (tehdy ještě ve větším plošném rozsahu) uplatněna podmínka
zpracování  územní  studie  (US2),  tj.  podrobnější  územně plánovací  dokumentace,  která  vyřeší
všechny následné podrobnosti nutné k zodpovědnému, funkčnímu a koncepčnímu využití ploch, je
zřejmé,  že  zpracovatel  toto  řešení  další  projektové  přípravy  předmětného  území  považuje
za vhodné,  dostačující,  smysluplné a realizovatelné.  Zodpovědně zpracovaná územní studie je
vhodným  nástrojem  pro  zajištění  předpokladů  pro  koncepční  řešení,  harmonické  a  účelné
uspořádání  území,  zajištění  potřebných  návazností,  koordinaci  a  etapizaci  rozvoje  v území  a
zajištění obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.

Požadavek  na  nahrazení  územní  studie  US2  regulačním  plánem  RP1  vzešel  v  průběhu
projednávacího procesu ÚP ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje (viz níže) a byl v ÚP
Frýdlant respektován.

Odůvodnění požadavku návrhu obsahu změny č. 1 ÚP Frýdlant:

ÚP Frýdlant vymezil v kap. L Textové části a ve výkrese č. 1 „Výkres základního členění území“
plochu  RP1  Jiráskova,  ve  které  je  rozhodování  o  změnách  v území  podmíněno  vydáním
regulačního plánu na žádost. Dotčenými rozvojovými plochami jsou – zastavitelné plochy bydlení
BM2.1,  BM2.3,  BM2.4,  plocha  dopravní  infrastruktury  -  silniční  DS.13  a  plocha  veřejných
prostranství – zeleň VZ.3.
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Podmínka  zpracování  regulačního  plánu  vyplynula  z procesu  projednávání  Územního  plánu
Frýdlant, z požadavku Krajského úřadu Libereckého kraje (na základě koordinovaného stanoviska
OÚPSŘ/179/2011/OÚP  ze  dne  14.  5.  2013  k návrhu  územního  plánu)  a  následné  dohody
o vypořádání požadavků k návrhu ÚP Frýdlant. Z dohody mj. vyplynul požadavek na nezbytnost
řešení daného území komplexně z hlediska širších vztahů v území (tj. řešení dopravní a technické
infrastruktury pro celou rozvojovou plochu, včetně dopravní návaznosti daného území na sousední
obce).

Územní plán obsahuje zároveň v kap. L Textové části zadání regulačního plánu na žádost RP1 –
Jiráskova. Součástí tohoto zadání je mj. bod i. Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační
plán nahradí (cit: s.72) Regulační plán nahradí územní rozhodnutí
▪ umístění stavby
▪ rozhodnutí o změně využití území
▪ dělení nebo scelování pozemků

Město  Frýdlant  se  ujalo  role  budoucího  žadatele  a  zahájilo  kroky  na  zpracování  návrhu RP1
Jiráskova  a  dalších  náležitostí  k přípravě  žádosti  o  vydání  regulačního  plánu.  Z dosavadního
průběhu těchto prací vyplynuly překážky, které znesnadňují, až v zásadě znemožňují další postup
při pořízení a projednání (řízení o RP) regulačního plánu na žádost, a to zejména:

1. K žádosti žadatel připojí dle § 66 odst. 3, písm. e) stavebního zákona doklady prokazující
jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést  stavbu nebo
opatření k pozemkům nebo stavbám v řešené ploše, nelze-li tato práva ověřit v katastru
nemovitostí,  anebo souhlas vlastníků pozemků a staveb v řešené ploše nebo dohodu
o parcelaci, k nimž žadatel nemá potřebné právo; souhlas nebo dohoda o parcelaci se
nepředkládá,  jestliže  lze  pozemky  vyvlastnit  nebo  vyměnit,  resp.  dle  přílohy  č. 10
k vyhlášce č.  500/2006 Sb.  Obsahové náležitosti  žádosti  o  vydání  regulačního plánu,
tj. části B – Přílohy k žádosti,  bod 6. Doklad podle § 184a odst. 1 stavebního zákona,
pokud se nejedná o případ podle § 184a odst. 3 stavebního zákona

▪ Město  Frýdlant  jako  žadatel  o  vydání  regulačního  plánu  se  pokusilo  tyto  podklady
obstarat.

▪ I přes tyto pokusy se městu nepodařilo obstarat úplné doklady požadované dle § 66 odst.
3, písm. e) stavebního zákona (např. souhlasy všech vlastníků apod.).

▪ Bez úplné žádosti nelze zahájit řízení o RP dle § 67 stavebního zákona.

▪ Vlastníků nemovitostí v ploše podmíněné vydáním regulačního plánu je velké množství –
přibližně 22 subjektů,  což  činí  dosažení  konsenzu na závazné podobě podrobnějšího
uspořádání území a související úpravě vlastnických vztahů zásadně obtížné.

2. Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán na žádost (dle závazného znění
zadání  regulačního plánu RP1 Jiráskova z ÚP Frýdlant)  nahradí  (tj.  musí  toto splnit  a
nahradit 3 typy územních rozhodnutí v konkrétní podobě dle návrhu RP), se jeví omezující
v situaci,  kdy  žadatel  nemá  bezprostřední  potřebu  realizovat  investiční  přípravu  či
výstavbu v území, avšak zároveň je žádoucí prostřednictvím regulačního plánu stanovit
podrobnější  podmínky  pro  rozhodování  v území  a  tím  zajistit  územní  podmínky
pro koordinovaný rozvoj v území. Tato podmínka v zadání RP1 se proto v této souvislosti
jeví jako neúčelná.

S ohledem  na  značnou  rozlohu  vymezené  plochy  RP1  Jiráskova,  resp.  zejména  dotčených
rozvojových (zastavitelných) ploch,  a její  bezprostřední  navázání  na významnou plochu/koridor
dopravy (DS.13) pro průtah dopravní trasy silnice III/03510 je pravděpodobné, že ve vymezené
ploše  nebude  realizován  pouze  jeden  komplexní  záměr  nebo  nebude  realizována  zástavba
v celém rozsahu v jednom krátkém časovém období,  ale zástavba bude realizována postupně.
Přitom je třeba zajistit  územní  předpoklady a podmínky pro koncepční  a koordinovaný rozvoj,
po menších funkčních celcích ve vazbě na nové nároky veřejnou infrastrukturu  (tj.  podmíněné
nebo vyvolané investice).
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I.M ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVAT 
ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN 
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

V  rámci  změny  č. 1  ÚP  Frýdlant  se  nemění  vymezení  architektonicky  nebo  urbanisticky
významných staveb, pro které může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt.

I.N ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Změna č. 1  územního plánu Frýdlant  stanovuje  pořadí  změn v  území pro  zastavitelné plochy
BM2.1, BM2.3 a BM2.4. Důvodem k tomu je požadavek Krajského úřadu Libereckého kraje, který
vyplynul z vypuštění podmínění rozhodování o změnách v území vydáním regulačního plánu RP1
Jiráskova  pro  plochy  BM2.1,  BM2.3,  BM2.4,  DS.13  a  VZ.3  a  zároveň  doplnění  podmínky
rozhodování o změnách v území zpracováním územní studie US10 Jiráskova. I přesto, že v rámci
požadavků na řešení územní studie US10 je uveden požadavek na stanovení etapizace včetně
podmiňujících investic v rámci řešeného území US10, KÚLK nespatřuje v územní studii dostatečně
silný nástroj,  který by byl  schopen zajistit  postupné,  koordinované a smysluplné využití  tohoto
rozvojového  území  včetně  postupného  zajištění  dostatečně  kapacitní  veřejné  infrastruktury.
Smyslem je zejména zajištění postupného zabírání zemědělského půdního fondu a zabránění jeho
nevhodné fragmentaci.

Etapizace byla upravena dle požadavků Pokynů pořizovatele pro podstatné úpravy návrhu Změny
č. 1 Územního plánu Frýdlant pro účely opakovaného veřejného projednání.

Etapizace byla ve shodě s požadavky města Frýdlantu stanovena takto:

Zelená etapa:

Jedná se o pás území přiléhající ke stabilizovaným plochám bydlení (ul. Jiráskova a K. Světlé) a
zastavěnému území,  jehož  využitím  nemůže  dojít  k  nevhodné  fragmentaci  ZPF  a  z  hlediska
kapacit je tato nová zástavba napojitelná na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Z těchto
důvodů lze tuto etapu využít bez podmínky naplněnosti jiné etapy. Převážně se jedná o pozemky
s konkrétními stavebníky a předpokládá se rychlé využití plochy této etapy.

Pro využití zelené etapy platí:
▪ východní část plochy BM2.3, viz schéma etapizace;
▪ lze využít bez podmínky naplněnosti jiné etapy;
▪ dopravní napojení na stávající uliční systém města, ul. Jiráskova, K. Světlé; výstavba je

podmíněna vybudováním místní komunikace k nové výstavbě dle řešení US10;
▪ odkanalizování řešit napojením na městský kanalizační systém;
▪ zásobování  pitnou vodou řešit  napojením na městský vodovodní  systém, je  přípustné

individuální řešení;
▪ předpokládaný počet objektů: 12.

Na  základě  odborného  posouzení  (Dopravní  posouzení  lokality  pro  výstavbu  RD  Frýdlant  –
ul. Jiráskova, ul. K. Světlé – Ing. Nýdrle, 11/2021) lze předpokládat, že stávající dopravní kostra
navazující části města bude schopna unést zvýšenou dopravní zátěž způsobenou využitím ploch
zelené a modré etapy. V rámci plochy zelené etapy je samozřejmě nutné vybudovat síť místních
komunikací  v souladu  s řešením  navrženým  v  územní  studii  US10.  Komunikace  lze  budovat
postupně v kontextu s požadavky na využití jednotlivých stavebních pozemků.

V  rámci  uličních  prostorů  je  třeba  uložit  sítě  technické  infrastruktury,  zejména  splaškovou
kanalizaci a vodovod, obojí napojené na městské systémy. Další sítě bude řešit územní studie
US10.  Výše  uvedené  požadavky  na  veřejnou  dopravní  a  technickou  infrastrukturu  vyplývají
z krajských priorit územního plánování (zejm. P3 a P13), které jsou obsaženy v ZÚR LK ve znění
aktualizace č. 1.

Předpokládaný počet objektů vyplývá z prostorových možností území při respektování požadavků
stanovených územním plánem pro příslušné zastavitelné plochy a je uveden zejména pro možnost
posouzení podílu využití etapy.
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Modrá etapa:

Jedná se o pás území podél stávající komunikace ul. Jiráskova a jejím prodloužení  (p.p.č. 2315
v k.ú. Frýdlant) v přibližně vrstevnicové trase, který je kapacitně napojitelný na stávající dopravní
infrastrukturu  (ul.  Jiráskova).  Prodloužená  trasa  komunikace  Jiráskova  představuje  přirozenou
základní  rozvojovou  osu  zástavby  celého  řešeného  území  US10  Jiráskova,  která  navazuje
na stabilizovanou síť komunikací města Frýdlant. Další důležitou osu představuje přeložka silnice
III/03510, která je ale trasována  kolmo k vrstevnicím, jejíž vznik se předpokládá v následujících
etapách.  Využitím modré dojde k dočasné fragmentaci  ZPF (nikoliv na technikou nevyužitelné
plochy) v poloze mezi ul. Jiráskova (p.p.č. 2315 v k.ú. Frýdlant) a stabilizovanými železničními
drahami, tato část území zůstane i nadále přístupná pro zemědělskou techniku v prostoru koridoru
DS.13 (přeložka silnice III/03510). Toto území bude využito následně v rámci žluté etapy.

Pro využití modré etapy platí:
▪ plocha BM2.1 a  části plochy BM2.3 obsloužitelné stávající komunikací Jiráskova (p.p.č.

2315 v k.ú. Frýdlant), viz schéma etapizace;
▪ lze využít bez podmínky naplněnosti jiné etapy;
▪ dopravní napojení na stávající uliční systém města, ul. Jiráskova; výstavba je podmíněna

vybudováním místní komunikace k nové výstavbě dle řešení US10;
▪ odkanalizování  řešit  napojením na  městský  kanalizační  systém,  je  přípustné  dočasné

individuální  řešení  odkanalizování  do  doby  vybudování  kanalizační  stoky  na  ČOV
Frýdlant;

▪ zásobování  pitnou vodou řešit  napojením na městský vodovodní  systém, je  přípustné
individuální řešení;

▪ výstavba na p.p.č. 2310/7 v k.ú. Frýdlant je podmíněna sanací či rekultivací staré zátěže
dle řešení US10;

▪ předpokládaný počet objektů: 18.

Na  základě  odborného  posouzení  (Dopravní  posouzení  lokality  pro  výstavbu  RD  Frýdlant  –
ul. Jiráskova, ul. K. Světlé – Ing. Nýdrle, 11/2021) lze předpokládat, že stávající dopravní kostra
navazující části města bude schopna unést zvýšenou dopravní zátěž způsobenou využitím ploch
modré a zelené etapy. V rámci plochy modré etapy je samozřejmě nutné vybudovat síť místních
komunikací  v souladu  s řešením  navrženým  v  územní  studii  US10.  Komunikace  lze  budovat
postupně v kontextu s požadavky na využití jednotlivých stavebních pozemků.

V  rámci  uličních  prostorů  je  třeba  uložit  sítě  technické  infrastruktury,  zejména  splaškovou
kanalizaci a vodovod napojený na městský vodovodní systém. Vzhledem k výškovým a kapacitním
poměrům je třeba pro odkanalizování části modré etapy (a dalších částí území řešeného územní
studií US10) vybudovat novou kanalizační stoku směrem na stávající ČOV Frýdlant. Protože se
jedná o náročnou a nákladnou investici, je připuštěna možnost dočasného individuálního řešení
likvidace  splaškových  odpadních  vod  u  objektů  v  modré  etapě.  V  rámci  nově  budovaných
komunikací bude splašková kanalizace připravena a po dobudování nové stoky na ČOV Frýdlant
budou  individuální  řešení  rušena.  Další  sítě  bude  řešit  územní  studie  US10.  Výše  uvedené
požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu vyplývají z krajských priorit územního
plánování (zejm. P3 a P13), které jsou obsaženy v ZÚR LK ve znění aktualizace č. 1.

Vzhledem k tomu, že v rozsahu modré etapy se vyskytuje stará zátěž území – neupravená bývalá
skládka odpadu (limit vyplývá ze stanoviska MěÚ Frýdlant, MUF 266/2020/OSUZP/3/Oul ze dne
26. 2. 2020), je využití p.p.č. 2310/7 v k.ú. Frýdlant podmíněno sanací či rekultivací staré zátěže
dle řešení US10.

Předpokládaný počet objektů vyplývá z prostorových možností území při respektování požadavků
stanovených územním plánem pro příslušné zastavitelné plochy a je uveden zejména pro možnost
posouzení podílu využití etapy.

Žlutá etapa:

Žlutá etapa představuje část území mezi ulicí Jiráskova a stabilizovanými železničními drahami.
Využití  tohoto  území  má  již  vyšší  nároky  na  dopravní  a  technickou  infrastrukturu,  proto  je
podmíněno alespoň šedesátiprocentním využitím dvou předcházejících etap a dále vybudováním
nového dopravního napojení lokality (v rámci koridoru DS.13) a řešením odkanalizování formou
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zbudování nové kanalizační stoky na stávající kapacitní ČOV Frýdlant bez možnosti dočasného
individuálního řešení. Po zbudování této stoky na ní bude následně napojena i zástavba etapy
modré, přičemž budou postupně likvidována dočasná individuální řešení odkanalizování. Využitím
žluté etapy bude vyloučena jakákoliv nevhodná fragmentace ZPF.

Pro využití žluté etapy platí:
▪ plocha BM2.4 a jižní část plochy BM2.3, viz schéma etapizace;
▪ žlutou etapu lze využít při splnění podmínky částečného  využití zelené a modré etapy

v součtu dle počtu objektů (staveb hlavních) ze 60 %;
▪ dopravní  napojení  prostřednictvím  nové  komunikace  v  ploše  DS.13;  výstavba  je

podmíněna  vybudováním  komunikace  v  ploše  DS.13  (postačí  jedním  směrem)  a
navazující místní komunikace k nové výstavbě dle řešení US10;

▪ odkanalizování řešit napojením na nově vybudovanou kanalizační stoku na ČOV Frýdlant;
▪ zásobování  pitnou vodou řešit  napojením na městský vodovodní  systém, je  přípustné

individuální řešení;
▪ výstavba na p.p.č. 2314/1 a 2310/6 v k.ú. Frýdlant je podmíněna sanací či  rekultivací

staré zátěže dle řešení US10;
▪ předpokládaný počet objektů: 30.

Na  základě  odborného  posouzení  (Dopravní  posouzení  lokality  pro  výstavbu  RD  Frýdlant  –
ul. Jiráskova, ul. K. Světlé - Projektová kancelář Nýrdle) lze předpokládat, že stávající dopravní
kostra  navazující  části  města  nebude  schopna  unést  zvýšenou  dopravní  zátěž  způsobenou
využitím ploch žluté etapy, proto je výstavba podmíněna vybudováním komunikace v ploše DS.13,
přičemž postačí jedním směrem, neboť v této souvislosti nejde o zbudování celé navržené trasy
silnice III/03510, ale pouze o dopravní napojení rozvojových ploch. V rámci plochy žluté etapy je
samozřejmě nutné vybudovat síť místních komunikací v souladu s řešením navrženým v územní
studii  US10.  Komunikace lze budovat  postupně v kontextu  s požadavky na využití  jednotlivých
stavebních pozemků.

V  rámci  uličních  prostorů  je  třeba  uložit  sítě  technické  infrastruktury,  zejména  splaškovou
kanalizaci napojenou na novou kanalizační stoku na stávající ČOV Frýdlant a vodovod napojený
na  městský  vodovodní  systém.  Vzhledem  k  výškovým  a  kapacitním  poměrům  je  třeba
pro odkanalizování žluté etapy (a dalších částí území řešeného územní studií US10) vybudovat
novou kanalizační  stoku směrem na stávající  ČOV Frýdlant.  Přestože se jedná o náročnou a
nákladnou investici,  nepřipouští  se pro žlutou etapu,  možnost  dočasného individuálního řešení
likvidace splaškových odpadních vod, a to z důvodu velkého rozsahu žluté etapy. Další sítě bude
řešit  územní  studie  US10.  Výše  uvedené  požadavky  na  veřejnou  dopravní  a  technickou
infrastrukturu  vyplývají  z krajských  priorit  územního  plánování  (zejm.  P3  a  P13),  které  jsou
obsaženy v ZÚR LK ve znění aktualizace č. 1.

Vzhledem k tomu, že v rozsahu žluté etapy se vyskytuje stará zátěž území – neupravená bývalá
skládka odpadu (limit vyplývá ze stanoviska MěÚ Frýdlant, MUF 266/2020/OSUZP/3/Oul ze dne
26. 2. 2020), je využití p.p.č. 2314/1 a 2310/6 v k.ú. Frýdlant podmíněno sanací či rekultivací staré
zátěže dle řešení US10.

Předpokládaný počet objektů vyplývá z prostorových možností území při respektování požadavků
stanovených územním plánem pro příslušné zastavitelné plochy a je uveden zejména pro možnost
posouzení podílu využití etapy.

Červená etapa:

K využití této etapy dojde až v poslední fázi zástavby lokality Jiráskova, tato etapa nejvyšší měrou
zasahuje  do  krajiny  a  do  ucelených  ploch  ZPF.  Využití  tohoto  území  má  již  vyšší  nároky
na dopravní a technickou infrastrukturu, proto je podmíněno alespoň šedesátiprocentním využitím
žluté etapy a dále vybudováním nového dopravního napojení lokality (v rámci koridoru DS.13) a
řešením odkanalizování  formou  zbudování  nové  kanalizační  stoky  na  stávající  kapacitní  ČOV
Frýdlant.  Tato  infrastruktura  bude  již  připravena  v  rámci  žluté etapy.  Zařazení  tohoto  území
do poslední –  červené etapy  je zajištěno postupné využívání území a minimalizována nevhodná
fragmentace ZPF.
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Pro využití žluté etapy platí:
▪ severozápadní část plochy BM2.3, viz schéma etapizace;
▪ červenou etapu lze využít při splnění podmínky částečného využití  žluté etapy dle počtu

objektů (staveb hlavních) ze 60 %;
▪ dopravní  napojení  prostřednictvím  nové  komunikace  v  ploše  DS.13;  výstavba  je

podmíněna  vybudováním  komunikace  v  ploše  DS.13  (postačí  jedním  směrem)  a
navazující místní komunikace k nové výstavbě dle řešení US10;

▪ odkanalizování řešit napojením na nově vybudovanou kanalizační stoku na ČOV Frýdlant;
▪ zásobování  pitnou vodou řešit  napojením na městský vodovodní  systém, je  přípustné

individuální řešení;
▪ předpokládaný počet objektů: 40.

Na  základě  odborného  posouzení  (Dopravní  posouzení  lokality  pro  výstavbu  RD  Frýdlant  –
ul. Jiráskova, ul. K. Světlé - Projektová kancelář Nýrdle) lze předpokládat, že stávající dopravní
kostra  navazující  části  města  nebude  schopna  unést  zvýšenou  dopravní  zátěž  způsobenou
využitím ploch červené etapy,  proto je  výstavba podmíněna vybudováním komunikace v ploše
DS.13, přičemž postačí jedním směrem, neboť v této souvislosti nejde o zbudování celé navržené
trasy silnice III/03510, ale pouze o dopravní napojení rozvojových ploch. V rámci plochy červené
etapy je samozřejmě nutné vybudovat síť místních komunikací v souladu s řešením navrženým
v územní  studii  US10.  Komunikace  lze  budovat  postupně  v kontextu  s požadavky  na  využití
jednotlivých stavebních pozemků.

V  rámci  uličních  prostorů  je  třeba  uložit  sítě  technické  infrastruktury,  zejména  splaškovou
kanalizaci napojenou na novou kanalizační stoku na stávající ČOV Frýdlant a vodovod napojený
na městský vodovodní systém. Vzhledem ke kapacitním poměrům je třeba pro odkanalizování
červené etapy (a dalších částí území řešeného územní studií US10) vybudovat novou kanalizační
stoku směrem na stávající ČOV Frýdlant. Přestože se jedná o náročnou a nákladnou investici,
nepřipouští  se  pro  červenou  etapu,  možnost  dočasného  individuálního  řešení  likvidace
splaškových odpadních vod, a to z důvodu velkého rozsahu červené etapy. Další sítě bude řešit
územní studie US10. Výše uvedené požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
vyplývají z krajských priorit územního plánování (zejm. P3 a P13), které jsou obsaženy v ZÚR LK
ve znění aktualizace č. 1.

Předpokládaný počet objektů vyplývá z prostorových možností území při respektování požadavků
stanovených územním plánem pro příslušné zastavitelné plochy a je uveden zejména pro možnost
posouzení podílu využití etapy.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Dle odborného posouzení (Dopravní posouzení lokality pro výstavbu RD Frýdlant – ul. Jiráskova,
ul. K. Světlé – Ing. Nýdrle, 11/2021) je kapacitně přípustné napojení na stávající ul. Jiráskovu a
K. Světlé 30 nových RD, což je kapacita zelené a modré etapy. Využití žluté a červené etapy má již
vyšší  nároky  na dopravní  infrastrukturu,  proto  je  podmíněno  vybudováním nového  dopravního
napojení  lokality  v  rámci  koridoru  DS.13.  Podrobné  řešení  dopravní  infrastruktury  v lokalitě
Jiráskova je předmětem řešení územní studie US10.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování

Ve  městě  Frýdlant  je  vybudována  jednotná  kanalizace  se  systémem  gravitačních  stok
zakončených  na  ČOV  Frýdlant,  která  je  ve  vlastnictví  města  a  provozována  je  Frýdlantskou
vodárenskou společností, a.s.

Zelená etapa  lokality  Jiráskova  bude  napojena  na  městský  kanalizační  systém,  nové  úseky
kanalizace budou budovány jako oddílné. U  modré etapy není vzhledem k výškovým poměrům
v lokalitě možné napojení na městskou kanalizaci  v ul.  Jiráskova, proto je umožněno dočasné
individuální řešení odkanalizování. Výstavba  žluté etapy je mimo jiné podmíněna vybudováním
nové kanalizační stoky přímo na ČOV Frýdlant, po jejím vybudování se na ní postupně napojí
i zástavba  modré  etapy,  přičemž  dočasná  individuální  řešení  odkanalizování  budou  zrušena.
Červená etapa bude též napojena na novou kanalizační stoku.
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Dešťové vody

Srážkové vody důsledně oddělovat a v souladu s platnou legislativou v maximální míře zasakovat
v  místě  vzniku,  zbylé  regulovaně  odvádět  do  vodotečí.  V  maximální  míře  zamezovat  nátoku
dešťových vod do splaškové kanalizační sítě.

Vodovod

Město  Frýdlant  je  zásobováno  pitnou  vodou  z vodovodu  Frýdlant,  který  je  rovněž  napojen
na skupinový  vodovod  Bílý  Potok.  Vodovody  jsou  v majetku  Města  Frýdlant  a  provozování
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

Zástavba všech etap lokality Jiráskova bude zásobována z městského vodovodu. V odůvodněných
případech je možné individuální řešení. Vzhledem k postupně se snižující hladině spodních vod
na Frýdlantsku v souvislosti  s postupující  těžbou v dole Turów  se předpokládá napojení všech
objektů na městský vodovod.

Podrobné řešení  technické infrastruktury v lokalitě Jiráskova je předmětem řešení územní studie
US10.

ÚSES

K dojmu vyšší fragmentace ZPF přispívá zejména aktuálně nevhodný způsob využívání pozemku
p.č. 4056 v k.ú. Frýdlant, který je jak v územním plánu Frýdlant, tak v Zásadách územního rozvoje
Libereckého kraje určen pro funkci biocentra nadregionálního významu NC68 a do budoucna by
měl být změněn způsob jeho využití směrem k funkci plochy přírodní.

I.O ODŮVODNĚNÍ ÚDAJŮ O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A 
POČTU VÝKRESŮ K NÍ PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Textová i  grafická část  změny č. 1 ÚP Frýdlant  je  zpracována v souladu s požadavky návrhu
obsahu změny č. 1 ÚP Frýdlant.

I.P LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

I.P.1 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Pozn.: uvedeny jsou pouze limity týkající se území, které je předmětem řešení změny č. 1

Stará  zátěž  území –  neupravená  bývalá  skládka  odpadu,  limit  vyplývá  ze  stanoviska  MěÚ
Frýdlant, MUF 266/2020/OSUZP/3/Oul ze dne 26. 2. 2020. Jedná se o parcely č. 2310/7, 2310/6 a
částečně 2314/1.  Jedná se o  nezdokumentovanou starou zátěž,  kde se vyskytují  komunální  i
průmyslové  odpady  (Zpráva  o  provedeném  průzkumu  ze  dne  duben  2004  vypracovaná
Geologickou  kanceláří  PROSPEKTA).  Nelze  tedy  plánovanou  výstavbou  zasahovat
do stabilizovaného tělesa skládky bez předchozí rekognoskace, řízené sanace a rekultivace dané
lokality. Z tohoto důvodu je plánovaná výstavba v dané lokalitě podmíněna provedením již zmíněné
sanace a rekultivace.

I.P.2 OCHRANA PŮDNÍHO FONDU

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF)
Zemědělské půdy s I.  a II.  třídou ochrany jsou územním limitem pro změny využívání
území  dle  vyhlášky  č.  48/2011  Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů,  kdy  výjimkou  jsou
záměry realizace veřejně prospěšných, zejména liniových staveb, realizace navržených
prvků  ÚSES,  některá  opatření  navyšující  ekologickou  stabilitu  území  (př.  zalesňovaní
vytipovaných pozemků, zakládaní remízů ve scelených nadměrných honech orné půdy,
apod.) podléhající příslušnému povolovacímu řízení a schvalovacímu procesu (důvodem
je  trvalá  změna  druhu  dotčeného  pozemku  a  způsob  jeho  využití  –  oproti  např.
případnému  pěstování  energetických  plodin,  rychle  rostoucích  dřevin,  či  plantáží
vánočních stromků).

SAUL s.r.o 57



I – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI – 
MELIORACE
Na  správním  území  města  Frýdlant
evidujeme  stavby  vodních  děl  –  hlavní
odvodňovací  zařízení  (HOZ),  které  jsou
v majetku státu  a  příslušnosti  hospodařit
Státního  pozemkového  úřadu  v  souladu
s §  56  odst.  6  zákona č.  254/2001  Sb.,
o vodách, v platném znění a § 4 odst. 2
zákona  č.  503/2012  Sb.,  o  Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění.
Na  území  řešeném  změnou  č.  1  se
nachází  jeden  trubní  kanál  označený
HOZ 5.
Stavby  HOZ  musí  být  respektovány  a
zachována jejich funkčnost.

Tab.: Hlavní odvodňovací zařízení vyskytující se v
území, které je předmětem řešení změny č. 1 ÚP Frýdlant

Ozn. název HOZ ID
(-11201000)

ČHP druh
HOZ

délka
(km)

rok
pořízení

HOZ 5 HMZ FRY.I. 
O1 -
zatrub.

1050000345 2-04-10-021/0 trubní 0,142 1984

Zdroj: SPÚ

Z hlediska  umožnění  výkonu  správy  a  údržby  je  nutné  zachovat  podél  trubních  HOZ
nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě strany a podél otevřených
HOZ  6  m  oboustranný  manipulační  pruh.  Na  uvedených  vodních  dílech  HOZ  je
zajišťována  běžná  údržba,  např.  odstranění  splavené  ornice,  sečení  porostů  a
odstraňování  náletů,  dřevin  z průtočného  profilu  HOZ.  Do  HOZ  nebudou  vypouštěny
žádné odpadní ani dešťové vody. V případě provádění výsadeb okolo HOZ požadujeme
výsadbu pouze po jedné straně ve vzdálenosti  1  m od břehové hrany.  Při  provádění
výsadeb na plochách s výskytem podrobného odvodňovacího zařízení  (POZ) musí  být
provedena taková opatření, aby bylo zabráněno prorůstání kořenů do drenáží a nedošlo
k porušení jejich funkčnosti.

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

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

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

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
▪ lesní plochy - lesní pozemky dle evidence katastru nemovitostí (VKP ze zákona)
▪ ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,

ve znění pozdějších předpisů
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▪ ochranné pásmo lesa 50 m od okraje dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění
pozdějších předpisů
Pozn.: Pro ÚP je územním limitem obecně existence lesních porostů (mj. VKP dle § 3
zákona  č. 114/92 Sb.)  a  jeho  ochranné  pásmo  50 m  od  okraje  lesa  dle  zákona
č. 289/95 Sb., § 14 a dalších.

I.P.3 ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY ČR

Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 

Koridor RR směrů – zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích.

V tomto vymezeném území lze umístit  a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle  ustanovení  § 175 zákona č.  183/2006 Sb.  (dle  ÚAP jev 119).
Na celém  správním  území  umístit  a  povolit  níže  uvedené  stavby  jen  na  základě  závazného
stanoviska Ministerstva obrany:
▪ výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.

třídy,
▪ výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů,
▪ výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení,
▪ výstavba vedení VN a VVN,
▪ výstavba větrných elektráren,
▪ výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická)

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….),
▪ výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem,
▪ výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky),
▪ výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny).

SAUL s.r.o 59



J – Vyhodnocení účelného využití zastavěného území Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

J VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Změna č. 1 ÚP Frýdlant nenavrhuje žádné nové rozvojové plochy pro jakoukoliv funkci (včetně
bydlení,  výroby,  občanského  vybavení  apod.),  proto  není  relevantní  zpracovávat  vyhodnocení
účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
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K VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

Širších vztahů řešeného území se změna č. 1 ÚP Frýdlant nedotýká.

SAUL s.r.o 61



L – Vyhodnocení splnění požadavků zadání Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

L VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NÁVRHU 
OBSAHU ZMĚNY ÚP

L.1 NÁVRH OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

L.1.1 ÚDAJE NÁVRHU OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastupitelstvo  města  Frýdlant,  usnesením  č.  81/2019  ze  dne  24.  dubna  2019  na  základě
ustanovení  §  55a  odst.  2  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním řádu,
v platném  znění  (dále  jen  „stavební  zákon“),  rozhodlo  z vlastního  podnětu  o  pořízení  Z1  ÚP
Frýdlant a o jejím obsahu, přičemž změna je na základě tohoto usnesení pořizována zkráceným
postupem.

Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k návrhu
obsahu změny č. 1 Územního plánu Frýdlant, resp. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného
úřadu k návrhu obsahu změny č. 1 Územního plánu Frýdlant dle § 55a odst. 2 písm. d) stavebního
zákona, resp. dle § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona

Stanovisko ze dne 15. 4. 2019, zn. KULK 28018/2019, závěr stanoviska:

Z hlediska soustavy NATURA 2000: Navrhovaná změna nemůže mít samostatně ani ve spojení
s jinými záměry významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti,  předměty jejich
ochrany ani na celistvost soustavy Natura 2000.

Z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí: K návrhu obsahu změny Frýdlant, po posouzení
jeho  obsahu  a  na  základě  kritérií  uvedených  v příloze  č.  8  zákona,  krajský  úřad  neuplatňuje
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

L.1.2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NÁVRHU OBSAHU ZMĚNY Č. 1 
ÚZEMNÍHO PLÁNU FRÝDLANT

VYMEZENÍ  ŘEŠENÉHO
ÚZEMÍ  ZMĚNY  Č. 1
ÚZEMNÍHO PLÁNU

▪ Řešeným  územím  změny
územního plánu Frýdlant je
dotčena  lokalita  vymezená
plochou  RP1  Jiráskova,  ve
které  je  rozhodování  o
změnách  v území
podmíněno  vydáním
regulačního  plánu  na
žádost.  Dotčenými
rozvojovými  plochami
v ploše  RP1  jsou
zastavitelné  plochy  bydlení
BM2.1,  BM2.3,  BM2.4,
plocha  dopravní
infrastruktury  -  silniční
DS.13  a  plocha  veřejných
prostranství – zeleň VZ.3.

Splněno. Změna  č.  1  ÚP
Frýdlant  respektuje
definované řešené území.

Obr.: Výřez z Výkresu základního členění území Územního plánu Frýdlant

62 SAUL s.r.o



Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant L – Vyhodnocení splnění požadavků zadání

POŽADAVKY NA VĚCNÉ ŘEŠENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

▪ Cílem změny je odstranění podmíněnosti  rozhodování o změnách v území na základě
nižšího stupně závazné územně plánovací dokumentace (tj.  regulačního plánu),  avšak
při současném  zachování  podmíněnosti  rozhodování  o  změnách  v dotčeném  území
na základě podrobnějšího a komplexního prověření dotčeného území dle územní studie
jako  podmínky  pro  rozhodování  o  změnách  v území,  a  tím  zajištění  předpokladů
pro koncepční  řešení,  harmonické  a  účelné  uspořádání  území,  zajištění  potřebných
návazností,  koordinaci  a  etapizaci  rozvoje  v území  a  zajištění  obecně  prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.

Splněno. Změnou č. 1 ÚP Frýdlant se ruší podmínka schválení regulačního plánu RP1
pro využití  ploch v rámci  jeho řešeného území a v rámci stejných hranic se doplňuje
podmínka zpracování územní studie US10.

Změna územního plánu Frýdlant v rámci řešené lokality:

▪ Prověří  zrušení  vymezení  plochy RP1 Jiráskova,  ve  které  je  rozhodování  o  změnách
v území podmíněno vydáním regulačního plánu na žádost.

Splněno. Změnou č. 1 ÚP Frýdlant se ruší podmínka schválení regulačního plánu RP1
„Jiráskova“ pro využití ploch v rámci jeho řešeného území, viz rušená kapitola L výroku
„Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu“.

▪ A zároveň v témže územním
rozsahu  (plochy  RP1
Jiráskova) prověří vymezení
plochy,  ve které  je
rozhodování  o  změnách
v území  podmíněno
zpracováním územní studie

Splněno. Změnou č.  1 ÚP
Frýdlant  se  nově vymezuje
podmínka  zpracování
územní  studie  US10
„Jiráskova“ v rámci stejného
území,  pro  které  byla
vymezena rušená podmínka
schválení regulačního plánu
RP10  „Jiráskova“,  tj.
zastavitelné  plochy  bydlení
BM2.1,  BM2.3,  BM2.4,
plocha  dopravní
infrastruktury  -  silniční
DS.13,  plocha  veřejných
prostranství – zeleň VZ.3 a
další  stabilizované  plochy
ležící v řešeném území. Viz kap. K výroku.

▫ a stanoví  podmínky pro její  pořízení  a  přiměřenou lhůtu  pro  vložení  dat  o  této studii
do evidence  územně  plánovací  činnosti  (nejvýše  však  v délce  4  let  odpovídající
čtyřletému  cyklu  vyhodnocování  územního  plánu  a  jeho  změny  dle  §  55  odst.  1
stavebního zákona).

Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii
do evidence  územně  plánovací  činnosti  byla  stanovena  právě  s  ohledem na  čtyřletý
cyklus vyhodnocování územního plánu a jeho změny dle § 55 odst. 1 stavebního zákona,
přičemž  po  zpracování  zprávy  o  uplatňování  je  třeba  ještě  nějaký  čas  na  případné
pořízení změny ÚP v případě, že pořizovatel dojde k závěru, že je třeba lhůtu prodloužit.
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Pokud by tento čas chyběl, podmínka územní studie by přestala být platná a hrozilo by
nekoncepční a nevratné využití části území, které by mohlo znamenat značné komplikace
při následném vymezování zejména nezbytné dopravní a technické veřejné infrastruktury
v rozvojovém území. Proto byla lhůta stanovena pětiletá (60 měsíců).

▫ V rámci  stanovení  podmínek  pro  pořízení  územní  studie  bude  zejména  stanovena
podmínka:

▫ stanovení logického, funkčního a realizovatelného pořadí změn v území (etapizaci)
pro zajištění základních předpokladů postupné, tj.  časově a věcně koordinované,
účelné a hospodárné výstavby a udržitelného rozvoje území.

▫ stanovení  podmiňující  nebo  vyvolané  výstavby  (investic),  zejména  veřejné
infrastruktury

▫ prověření  podrobnějšího  uspořádání  území,  zejména  veřejné  infrastruktury,  a
prověření a doporučení podrobnějších prvků regulace a podmínek záměrů

Splněno. Výše uvedené podmínky byly zapracovány do požadavků na řešení územní
studie US10 v kap. K výroku.

▪ Prověří  účelnost  stanovení  pořadí  změn  v území  (etapizace)  nebo  základních  zásad
etapizace v řešené lokalitě přímo touto změnou územního plánu.

Vzhledem k  tomu,  že  se jedná  o  rozvojové  území,  jehož využití  je  nově  podmíněno
zpracováním územní studie US10 „Jiráskova“ a v rámci požadavků na řešení této studie
je uveden i požadavek na stanovení etapizace, je nanejvýš účelné a vhodné ponechat
prostor budoucímu zpracovateli  územní studie pro toto řešení v podrobnějším měřítku
územní  studie  a  nepředjímat  tuto  podrobnější  koncepci  v  rámci  územního  plánu
v podrobnosti  měřítka 1:5000. V principu by se v takovém případě jednalo o zařazení
do ÚP obsahu, který náleží podrobnějším územně plánovacím dokumentacím, a proto
do ÚP nepatří. Proto se změnou č. 1 ÚP Frýdlant etapizace nestanovuje.

▪ Nevyplyne-li  to  z procesu  projednávání  této  změny,  zůstane  vymezení  a  rozsah
zastavitelných  ploch  bydlení  BM2.1,  BM2.3,  BM2.4,  plochy  dopravní  infrastruktury  -
silniční DS.13 a plochy veřejných prostranství – zeleň VZ.3. nezměněn.

Splněno. Změnou č. 1 ÚP Frýdlant se nemění vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití (zastavěných, zastavitelných, nezastavěných, nezastavitelných).

▪ Nebudou vymezovány další zastavitelné plochy.

Splněno. Změnou č. 1 ÚP Frýdlant se nemění vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, nejsou vymezovány žádné zastavitelné plochy.

▪ Změna bude invariantní.

Splněno. Změna č. 1 ÚP Frýdlant neobsahuje varianty řešení.

POŽADAVKY  NA  USPOŘÁDÁNÍ  OBSAHU  NÁVRHU  ZMĚNY  ÚZEMNÍHO  PLÁNU  A
NA USPOŘÁDÁNÍ  JEJÍHO  ODŮVODNĚNÍ  VČETNĚ  MĚŘÍTEK  VÝKRESŮ  A  POČTU
VYHOTOVENÍ

Součástí změny územního plánu bude také vyhotovení úplného znění Územního plánu Frýdlant
po vydání Změny č. 1.

Bude zpracováno následně.

Změna č. 1 ÚP Frýdlant i úplné znění ÚP Frýdlant bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů  a
v souladu  s příslušnými  prováděcími  vyhláškami  a  dle  metodických  doporučení  Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.

Splněno.  Změna  č.  1  ÚP byla  zpracována  dle  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s příslušnými  prováděcími  vyhláškami  a  dle  metodických  doporučení  Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.
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Výstupy jednotlivých etap budou zpracovány a předány v listinné a digitální podobě elektronické
verze ve strojově čitelném formátu, v etapě:

▪ Dokumentace  návrhu  Změny  č.  1  Územního  plánu  Frýdlant  pro  veřejné  projednání
(dle § 52 odst.  1 stavebního zákona),  a případná opakovaná veřejná projednání,  vždy
ve dvou vyhotoveních + elektronická verze (textová část ve formátu DOC nebo DOCX a
PDF, a grafická část taktéž ve formátu PDF);

Splněno.  Změna č. 1 ÚP – dokumentace pro veřejné projednání byla předána ve dvou
vyhotoveních  v  tištěné  podobě  a  jednou  na  datovém  nosiči  v  elektronické  podobě
(formáty DOC, DOCX a PDF).

▪ Dokumentace návrhu Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant pro vydání zastupitelstvem
města Frýdlant v jednom vyhotovení + elektronická verze (textová část ve formátu DOC
nebo DOCX a PDF, a grafická část taktéž ve formátu PDF);

Bude zpracováno následně.

▪ Dokumentace Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant v počtu čtyř vyhotovení + elektronická
verze a úplné znění  Územního plánu Frýdlant po vydání  Změny č.  1 v počtu jednoho
vyhotovení + elektronická verze ve strojově čitelném formátu (textová část ve formátu
DOC nebo DOCX a PDF, a grafická část taktéž ve formátu PDF).

Bude zpracováno následně.

Kompletní dokumentace budou odevzdány v tištěné podobě i v elektronické verzi na paměťovém
médiu, v příslušném počtu vyhotovení.

Splněno.

Textové i grafické zpracování územně plánovací dokumentace bude vzhledově korespondovat se
stávajícím  Územním  plánem  Frýdlant.  Měřítka  výkresů  Změny  č.  1  a  úplného  znění  budou
odpovídat měřítkům výkresů stávajícího Územnímu plánu Frýdlant.

Splněno.

Změna územního plánu

Dokumentace Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant bude zpracována v rozsahu měněných částí
včetně srovnávacího textu a bude obsahovat:

Změna územního plánu (výroková část)

▪ Textovou část v rozsahu měněných částí

▪ Grafickou část v rozsahu měněných částí, zejména 

▫ Výkres základního členění území

Splněno.  Hranice regulačních plánů a územních studií  jsou v ÚP Frýdlant  zakresleny
pouze ve výkresu základního členění území, proto výroková část změny obsahuje pouze
tento výkres, ostatní nejsou změnou dotčeny.

Odůvodnění změny územního plánu 

▪ Textovou část

▫ text odůvodnění změny v rozsahu měněných částí

▫ text územního plánu s vyznačením změn

▪ Grafickou část v rozsahu měněných částí, zejména

▫ Koordinační výkres

Splněno.
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Úplné znění územního plánu Frýdlant po vydání Změny č. 1

Úplné znění územního plánu Frýdlant po vydání Změny č. 1 bude obsahovat textovou a grafickou
část  územně  plánovací  dokumentace,  ve  znění  platném  po  změně  územního  plánu,  a
z odůvodnění  koordinační  výkres  celého  území  obce  (§  2  odst.  2  Vyhlášky  č.  500/2006  Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů).

Úplné znění územního plánu Frýdlant po vydání Změny č. 1 tedy bude obsahovat zejména:

▪ Textovou část (úplné znění textové části územně plánovací dokumentace)

▪ Grafickou část (všechny výkresy Výrokové části)

▫ Výkres základního členění území (výkres č. 1)

▫ Hlavní výkres – uspořádání území (výkres č. 2)

▫ Hlavní výkres – dopravní a technická infrastruktura (výkres č. 3)

▫ Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (výkres č. 4)

▪ Grafickou část (z části Odůvodnění) 

▫ Koordinační výkres (výkres č. 5)

Bude zpracováno následně.

Požadavky na elektronickou verzi ve strojově čitelném formátu

Textová část bude vyhotovena ve formátech .doc (.docx) nebo .rtf a .pdf

Grafická část bude vyhotovena v podobě odpovídající tiskovým výstupům

bude vyhotovena ve formátech vrstveného vektorového .pdf

Datová část

Budou dodrženy základní požadavky na čistotu dat. Součástí předání bude datový model skladby
výkresů a datových vrstev.

Datová část bude vyhotovena ve vektorové podobě v nativním formátu projektanta:

▪ pro systém CAD ve formátu výkresových/datových souborů .dgn (programu MicroStation)
nebo .dwg (verze AutoCAD 2000) 

Součástí elektronické verze budou:

▪ projekty výkresů

▫ pro systém CAD jednotlivé výkresové soubory (.dgn nebo .dwg)

▪ data jednotlivých jevů

▫ pro systém CAD ve formátu výkresových/datových souborů .dgn (programu MicroStation)
nebo .dwg (verze AutoCAD 2000)

Bude zpracováno následně.

Požadavky na kvalitu dat

▪ Plochy stejného významového druhu (např. plochy s rozdílným způsobem využití), které
mají celoplošně rozčleňovat a pokrývat řešené území, se nesmějí vzájemně žádnou částí
překrývat.

▪ Ploch, u nichž se má provádět načítání hodnot textů (centroidů) v nich obsažených nebo
načítání výměr z grafiky, se nesmějí nikde překrývat a elementy tvořící jejich hranice se
musí krýt v koncových bodech (nikde nesmějí být nedotahy či přesahy).

▪ U šrafovaných ploch se zásadně zachovávají hranice ploch (třeba v jiné hladině nebo i
výkrese), i když se nepoužijí při tiskových výstupech.

▪ Liniová kresba nesmí obsahovat  pseudouzly  a musí,  zejména v případě sítí  technické
infrastruktury, dodržovat správný směr (mj. z hlediska orientace značek).

▪ Popisy ploch musí mít vykládací (vztažný) bod vždy uvnitř  příslušné plochy. V případě
liniových a bodových prvků se texty umísťují svým vztažným bodem na popisovaný prvek.

Požadavky na kvalitu dat jsou standardně dodržovány.
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L.2 POKYNY POŘIZOVATELE PRO PODSTATNOU ÚPRAVU NÁVRHU 
ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU FRÝDLANT PRO ÚČELY 
OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

L.2.1 ÚDAJE O POKYNECH POŘIZOVATELE PRO PODSTATNOU ÚPRAVU 
NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU FRÝDLANT PRO ÚČELY 
OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

Městský  úřad  Frýdlant,  odbor  stavebního  úřadu  a  životního  prostředí,  jako  orgán  územního
plánování (dále jen „úřad územního plánování" nebo „pořizovatel"), příslušný podle ustanovení § 6
odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „stavební  zákon"),  jako správní  orgán příslušný věcí  a
místem podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád"), pořizuje Změnu č. 1 Územního plánu Frýdlant. Návrh Změny č 1
Územního plánu Frýdlant, který zpracoval zhotovitel SAUL s.r.o., projektant Ing. arch. Jiří Plašil.

Pořizovatel  na základě § 53 odst.  1 stavebního zákona ve spolupráci  s určeným zastupitelem
vyhodnotil  výsledky  projednání  návrhu  Změny  č.  1  Územního  plánu  Frýdlant  a  zajistil  řešení
rozporů.  Na základě výsledků projednání,  výsledku řešení  rozporů  je  třeba návrh  Změny č. 1
územního plánu Frýdlant podstatně upravit pro účely opakovaného veřejného projednání.

S ohledem na výše uvedené a na základě vyhodnocení výsledků projednání předkládá zhotoviteli
změny územního plánu níže uvedené pokyny pro úpravu návrhu změny územního plánu v souladu
s výsledky projednání a výsledky řešení rozporů. Zhotovitel požadavky vyplývající z těchto pokynů
do návrhu změny územního plánu zapracoval nebo je případně pořizovateli vysvětlil a odůvodnil.

L.2.2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ POKYNŮ POŘIZOVATELE 
PRO PODSTATNOU ÚPRAVU NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
FRÝDLANT PRO ÚČELY OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

1. Zohlednit a zapracovat vyhodnocení Vyjádření SPÚ, Odboru vodohospodářských
staveb, oddělení vodohospodářských staveb (č.j. PDMUFT 3060/2020), zejména:

Do výrokové části:

Stanovit podmínku pro pořízení územní studie podrobně a komplexně vyřešit  střet navrhované
zástavby v dotčené lokalitě Jiráskova s vloženými investicemi do půdy (melioracemi), dotčenými
POZ a  HOZ;  podrobně prověřit  funkčnost  tohoto  systému investic  do půdy a  upřesnit  možné
změny, úpravy v koordinaci a souladu s navrhovaným uspořádáním a využitím dotčené lokality
pro zástavbu, a to i v návaznosti na jednotlivé etapy výstavby a funkční celky.

Vloženo do tab. US10 v kap. K - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie.

Do části Odůvodnění uvést:

Uvést podrobné informace o stávajících POZ a HOZ vyskytujících se v řešeném území Změny č. 1
ÚP Frýdlant (viz Stanovisko SPÚ k návrhu Změny č. 1 ÚP Frýdlant) a režimu a podmínkách jejich
správy a údržby: Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél trubních
HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě strany a podél otevřených
HOZ 6 m oboustranný manipulační pruh. Na uvedených vodních dílech HOZ je zajišťována běžná
údržba,  např.  odstranění  splavené  ornice,  sečení  porostů  a  odstraňování  náletů,  dřevin
z průtočného  profilu  HOZ.  Do  HOZ  nebudou  vypouštěny  žádné  odpadní  ani  dešťové  vody.
V případě  provádění  výsadeb  okolo  HOZ  požadujeme  výsadbu  pouze  po  jedné  straně
ve vzdálenosti 1 m od břehové hrany. Při provádění výsadeb na plochách s výskytem podrobného
odvodňovacího  zařízení  (POZ)  musí  být  provedena  taková  opatření,  aby  bylo  zabráněno
prorůstání kořenů do drenáží a nedošlo k porušení jejich funkčnosti.

Zapracováno do kap. E.1, zapracováno též do kap. I.P Limity využití území odůvodnění.
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Investice do půdy (POZ i HOZ) budou vyznačeny v Koordinačním výkrese Změny č. 1 ÚP Frýdlant
- zejména průběh HOZ5 (trubní kanál) dle Vyjádření SPÚ nebyl v projednávaném Koordinačním
výkrese  dostatečně  vidět  -  zlepšit  zobrazení  jeho  průběhu  v  koordinačním  výkrese  a  doplnit
do výkresu jeho popis (označení).

Koordinační výkres byl v tomto smyslu upraven, byla zvýrazněna grafika liniových prvků meliorací.

Dále do odůvodnění doplnit informace:

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

Zapracováno do kap. E.1, zapracováno též do kap. I.P Limity využití území odůvodnění.

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

Zapracováno do kap. E.1, zapracováno též do kap. I.P Limity využití území odůvodnění.

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

Zapracováno do kap. E, zapracováno též do kap. I.P Limity využití území odůvodnění.

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

Pro změnu ÚP není relevantní.

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

Do tab. US10 v kap. K - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie byl  vložen požadavek:  "podrobně a komplexně vyřešit
střet  navrhované zástavby s vloženými investicemi do půdy (melioracemi) a dotčenými POZ a
HOZ  v koordinaci  s  navrhovaným  uspořádáním  a  využitím  lokality  pro  zástavbu,  a  to  i
v návaznosti na jednotlivé etapy výstavby a funkční celky"

2. Zohlednit a zapracovat vyhodnocení stanoviska MěÚ Frýdlant, OSUŽP z hlediska
státní památkové péče (č.j. PDMUFT 6494/2020):

Do  části  Odůvodnění  uvést:  výskyt  území  s  archeologickými  nálezy  (zóna  III.  dle  státního
archeologického seznamu) a upozornění:  Dle ustanovení  § 22 odst.  2 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinní tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu, nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (oprávněná
organizace pro toto území - Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, 460 01 Liberec).

Doplněno do kap. E.

3. Zohlednit a zapracovat vyhodnocení stanoviska MěÚ Frýdlant, OSUŽP z hlediska
nakládání s odpady (č.j. PDMUFT 6494/2020):

Do výrokové části:

Stanovit podmínku pro pořízení územní studie podrobně a komplexně vyřešit  střet navrhované
zástavby (podrobnějšího uspořádání území) v dotčené lokalitě Jiráskova s existencí limitu využití
území  staré  ekologické  zátěže  (podmíněnost  využití  /  výstavby)  včetně  upřesnění  požadavků
na rekognoskaci,  řízenou sanaci  a  rekultivaci  staré  zátěže,  a  to  v  návaznosti  a  koordinaci  se
stanovenou etapizací výstavby.
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Do kap. K, do tab US10 byl vložen požadavek: "podrobně a komplexně vyřešit střet navrhované
zástavby s existencí staré ekologické zátěže (podmíněnost využití / výstavby) včetně upřesnění
požadavků  na  rekognoskaci,  řízenou  sanaci  a  rekultivaci  staré  zátěže,  a  to  v návaznosti  a
koordinaci se stanovenou etapizací výstavby"

Do části Odůvodnění (textová část i grafická část - koordinační výkres) uvést informace o limitu
využití  území -  staré zátěži  území - neupravené bývalé skládky odpadu,  a to včetně omezení
vyplývajících z tohoto limitu využití území vyplývající z uvedeného stanoviska MěÚ Frýdlant, MUF
266/2020/OSUZP/3/Oul ze dne 26. 2. 2020 budou doplněny do textové části Odůvodnění Změny
č. 1 ÚP Frýdlant.

Doplněno do kap. E.1 textové části odůvodnění a kap. I.P Limity využití území.

V grafické části Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Frýdlant - v koordinačním výkrese (příslušném výřezu)
bude zobrazený limit využití území doplněn o popis parcel uvedených ve stanovisku MěÚ Frýdlant,
MUF 266/2020/OSUZP/3/Oul ze dne 26. 2. 2020, tj. p.č. 2310/7, 2310/6 a 2314/1 (k.ú. Frýdlant).

Zobrazení staré ek. zátěže bylo v grafické části odůvodnění (koordinační výkres) upraveno.

Do části Odůvodnění (textová část) doplnit:

Informace o schválených koncepčních dokumentech v oblasti odpadového hospodářství - Plánu
odpadového  hospodářství  Libereckého  kraje  schváleného  26.  1.  2016  a  Plánu  odpadového
hospodářství města Frýdlant z listopadu 2016 vyplývající z uvedeného stanoviska MěÚ Frýdlant,
MUF 266/2020/OSUZP/3/Oul ze dne 26. 2. 2020 budou doplněny do textové části Odůvodnění
Změny č. 1 ÚP Frýdlant - do části Komplexní zdůvodnění přijatého řešení - Odůvodnění vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie - odůvodnění Podmínek pro pořízení, resp. pro zpracování územní studie US10.

Ve  vztahu  k  existenci  neupravené  bývalé  skládky  –  staré  zátěže)  a  související  podmínce
pro pořízení územní studie vyplývá z Plánu odpadového hospodářství města Frýdlantu uplatňování
závazného cíle 3.12.1b Zajistit  správné nakládání s odpady s odpady odloženými mimo místa
k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.

Pro  podrobnější  prověřování  uspořádání  území  v  rámci  územní  studie  se  dále  z  POH Města
Frýdlant uplatní zejména zohlednění relevantního opatření 4.2.1.1.1 Zahustit síť sběrných nádob
na tříděný odpad (síť sběrných nádob - míst na tříděný odpad: rozšiřovat v lokalitách s novou
výstavbou dle orientačních kritérií:  doporučená docházková vzdálenost max.  150 m, max. 220
spádových obyvatel na jedno sběrné místo, každé místo vybavit kontejnery na papír, plasty, sklo,
nápojové kartony, pravidelně rozšiřovat síť pro sběr kovových odpadů), a opatření 4.2.5 Sanace
starých zátěží a prevence škod.

Doplněn požadavek na územní studii do výrokové části, kap K (US10) a do odůvodnění, kap. I.K.

4. Zohlednit  a  zapracovat  vyhodnocení  vyjádření  MěÚ Frýdlant,  OSUŽP z  hlediska
ochrany lesa a lesní správy (č.j. PDMUFT 6494/2020):

Do části Odůvodnění (textová část) uvést informace o podmínkách v území z hlediska zajištění
přístupnosti lesních pozemků, zejména:

Z ÚP Frýdlant plynoucí požadavky:

Pro  technologickou  přístupnost  praktické  činnosti  zemědělského  a  lesnického  hospodaření
využívat  soustavu  účelových  komunikací,  které  jsou  nedílnou  součástí  příslušných  ploch.
Nepovolovat stavby ani záměry, které bv vedly k narušení nebo zneprůchodnění soustavy veřejně
přístupných cest, v krajním případě budou rušené cesty překládány.

Doplněno do kap. E.1.

A dále upřesnění skutečných podmínek a poměrů zjištěných z Vyjádření MěÚ Frýdlant, OSUZP,
ŽP, z hlediska lesního hospodářství:

Požadavek  na  zajištění  /  zachování  dopravní  dostupnosti  zemědělských  a  lesních  pozemků
zejména  p.p.č.  4058,  3433  a  4266/1  v  k.ú.  Frýdlant  pro  techniku  obvyklou  při  lesnickém
hospodaření.  Vzhledem k  morfologii  terénu,  kdy  jsou  tyto  pozemky  odříznuty  řekou  Smědou,
železniční  tratí  a  příkrými  svahy na pravém břehu řeky  Smědé,  zůstává jediným přístupovým
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směrem lokalita,  která je předmětem řešeného území Změny č.  1 ÚP. Je zde potřeba počítat
s občasným  průjezdem  obvyklé  lesnické  techniky  a  tomu  přizpůsobit  komunikace,  tedy  šířku
vozovky a poloměry zatáček, průjezdu odvozní soupravy pro odvoz dříví (rámcově vozidlo o délce
cca 20 m, výšce cca 4 m, šířce cca 3,5 m a váze s nákladem cca 40 tun).

Doplnit zároveň do části Odůvodnění Zákres výchozího stanoviště odvozu dřeva a navazující trasa
nákladní techniky pro odvoz dřeva (viz Příloha).

Doplněno do kap. E1, požadavek doplněn do kap. K, US10.

5. Zohlednit  a  zapracovat  vyhodnocení  stanoviska  KÚ  LK  z  hlediska  ochrany
zemědělského půdního fondu (č.j. PDMUFT 5831/2020) a učiněné dohody s tímto
dotčeným orgánem (KÚLK 90556), zejména:

Pro výrokovou část:

Pro  dotčenou  lokalitu  (původně  vymezenou  plochou  podmíněnou  vydáním  regulačního  plánu
na žádost RP1 Jiráskova, v návrhu Změny č. 1 ÚP Frýdlant navržené pro změnu podmíněnosti
z regulačního  plánu na pořízení  a  zpracování  územní  studie  ÚS 10)  bude stanoveno logické,
funkční  a  realizovatelné  pořadí  změn  v  území  (etapizace),  které  zajistí  základní  předpoklady
postupné,  tj.  časově  a  věcně  koordinované,  účelné  a  hospodárné  výstavby  dotčené  lokality
po menších  celcích  a  udržitelného  rozvoje  území,  přičemž  stanovení  etapizace  bude  dbát
na zásady  ochrany  zemědělského  půdního  fondu,  spočívající  zejména  v  postupném  a
hospodárném využívání území v bezprostřední návaznosti na zástavbu sídla (a s tím souvisejícím
koordinovaném a postupném nezbytném záboru zemědělského půdního fondu včetně zabránění
nevhodné fragmentace).

Pro  tyto  účely  projektant  bude zároveň  vycházet  z  podkladu stanovení  pořadí  změn v  území
(etapizace), který byl nedílnou součástí návrhu vypořádání stanovisek a učiněné Dohody s DOSS
(návrh  vypořádání  stanovisek PDMUFT 28869/2020/OSUZP,  MUF 1156/2019/OSUZP/37/Pos a
KULK  90556/2020),  a  který  zohledňuje  požadavky  města  Frýdlantu  reprezentované  určeným
zastupitelem v rámci vyhodnocování výsledků projednání.

V  reakci  na  podklad  stanovení  pořadí  změn  v  území  (etapizace)  pořizovatel  dále  upřesňuje
požadavek, že etapizace stanoví jednoznačné, všem srozumitelné (a nezaměnitelné) pořadí změn
v území, tj. jejich vzájemnou časovou či věcnou posloupnost či možný souběh, nebo vzájemnou
podmíněnost (např. podmíněnost dílčího celku zástavby dostatečnou veřejnou infrastrukturou) tak,
aby o stanovení pořadí změn v území nebylo sporu (tedy pokud stanovení etapizace umožňuje
např.  možný  souběh  více  etap,  pak  takové  nebudou  označeny  odlišným  pořadovým  číslem
„1. ve smyslu první a 2. ve smyslu druhá").  Zároveň ve výroku nebude formulována podmínka
pro etapu,  která není  podmíněna využitím,  resp.  procentuálním podílem zastavěním předchozí
etapy zástavby (například pokud se jedná v pořadí první o etapu zástavby v rámci prověřované
lokality Jiráskova), způsobem „lze využít bez podmínek“, neboť taková formulace není přesná a
jednoznačná.
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Návrh etapizace zároveň zohlední  a stanoví  základní  zásady postupného zajištění  dostatečně
kapacitní  veřejné  infrastruktury  a  přímého  podmínění  možností  nové  výstavby  dostatečnou
veřejnou  infrastrukturou  (např.  podmíněné  nebo  vyvolané  investice,  zejm.  do  veřejné
infrastruktury),  a  to  i  s  ohledem na zajištění  uplatnění  závazné Politiky  územního rozvoje  ČR
ve znění  Aktualizace  č.  1,  2,  3  a  5  -  a  to  zejména  její  priority  č.  24  -  tj.  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 veřejnou infrastrukturou
přímo podmínit.  Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti  a plynulosti  dopravy, ochrany a
bezpečnosti  obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet  v  území  podmínky  pro  environmentálně  šetrné  formy  dopravy  (např.  železniční,
cyklistickou). Rozhodnutí o tom, co je „dostatečná" veřejná infrastruktura závisí na posouzení dané
konkrétní  nové výstavby.  Dostatečná veřejná infrastruktura tak v  konkrétním případě nezbytně
nemusí  zahrnovat  veškerou  veřejnou  infrastrukturu  dle  stavebního  zákona,  přitom  však  není
z posouzení  žádná  část  veřejné  infrastruktury  vyloučena.  V  rozsahu,  v  jakém  by  využití
zastavitelných ploch pro novou výstavbu v případě chybějící veřejné infrastruktury vedlo ke vzniku
situací, kdy by nebyly dodrženy požadavky právních předpisů nebo vznikly závažné urbanistické
závady,  musí  být  stavby  v  těchto  plochách  vyžadující  veřejnou  infrastrukturu  zařazeny
do podmíněně  přípustného  využití  s  podmínkou,  že  potřebná  veřejná  infrastruktura  bude
vybudována před povolením těchto staveb nebo alespoň před započetím jejich užívání. Potřebnou
infrastrukturu je třeba současně v územním plánu slovně určit. Uvedená problematika může být
v územním plánu řešena právě také s využitím etapizace (vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7,
část I., odst. 2 písm. e); § 19 odst. 1 písm. f), § 43 odst. 2 a § 66 odst. 3 písm. f) SZ).

V části Odůvodnění pak projektant jím navržené optimální řešení komplexně, věcně, dostatečně a
přezkoumatelně zdůvodní.

V tomto smyslu  bude etapizace řešit  zejména podmíněnost  z  hlediska dopravního obsloužení
dílčích celků (etap výstavby) a jejich dopravního napojení na hierarchicky uspořádaný dopravní
systém města.

S ohledem na stanovisko KÚLK z hlediska zákona o vodách bude v rámci stanovení pořadí změn
v území (etapizace)  též  řešena výstavba pro  hlavní  kanalizační  stoky  i  vodovod pro  veřejnou
potřebu.  Zároveň  bude  upřesněna  vzájemná  podmíněnost  jednotlivých  etap  tak,  aby  byla
umožněna plynulá zastavitelnost lokality.

Dle výše uvedených požadavků a na základě závěrů pracovních jednání uskutečněných v průběhu
zpracování  se  zástupci  města a  pořizovatele  byla  upravena kap.  M -  Stanovení  pořadí  změn
v území ve výrokové části a kap. I.N. odůvodnění.

6. Zohlednit  a  zapracovat  vyhodnocení  stanoviska  KÚ  LK  z  hlediska  zájmů
chráněných vodním zákonem (č.j. PDMUFT 5831/2020) a učiněné dohody s tímto
dotčeným orgánem (KÚLK 90556), zejména:

Pro výrokovou část:

Pro  dotčenou  lokalitu  (původně  vymezenou  plochou  podmíněnou  vydáním  regulačního  plánu
na žádost RP1 Jiráskova, v návrhu Změny č. 1 ÚP Frýdlant navržené pro změnu podmíněnosti
z regulačního  plánu na pořízení  a  zpracování  územní  studie  ÚS 10)  bude stanoveno logické,
funkční  a  realizovatelné  pořadí  změn  v  území  (etapizace),  které  zajistí  základní  předpoklady
postupné,  tj.  časově  a  věcně  koordinované,  účelné  a  hospodárné  výstavby  dotčené  lokality
po menších  celcích  a  udržitelného  rozvoje  území,  přičemž stanovení  etapizace  bude  zároveň
zohledňovat  a  koordinovat  požadavky  podmíněnosti  možností  výstavby  v  rámci  dílčích  celků
dostatečnou veřejnou infrastrukturou - z hlediska zákona o vodách v oblasti zásobování vodou
pro veřejnou potřebu a z hledisek nakládání s odpadními vodami (odkanalizování) - zejm. hlavní
kanalizační stoky a vodovod pro veřejnou potřebu.

V části Odůvodnění pak projektant jím navržené optimální řešení komplexně, věcně, dostatečně a
přezkoumatelně zdůvodní.
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Dle výše uvedených požadavků a na základě závěrů pracovních jednání uskutečněných v průběhu
zpracování  se  zástupci  města a  pořizovatele  byla  upravena kap.  M -  Stanovení  pořadí  změn
v území ve výrokové části a kap. I.N. odůvodnění.

Do výrokové části:

Stanovit  podmínku  pro  pořízení  územní  studie  ÚS  10  pro  podrobnější  prověření  možností
asanace, rekultivace, a revitalizace plochy staré ekologické zátěže ve vztahu k možnostem využití
ekologickou zátěží dotčené lokality ve smyslu zajištění snížení environmentálních rizik na životní
prostředí a zdraví obyvatel a zohlednění při podrobnějším prověření optimálního uspořádání ploch
s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro jejich užívání v rámci územní studie.

Do části Odůvodnění (textová část i grafická část - koordinační výkres) uvést informace o limitu
využití  území -  staré zátěži  území - neupravené bývalé skládky odpadu,  a to včetně omezení
vyplývajících  z  tohoto  limitu  využití  území  vyplývající  z  uvedeného  stanoviska  MěÚ  Frýdlant,
MUF 266/2020/OSUZP/3/Oul ze dne 26. 2. 2020 budou doplněny do textové části Odůvodnění
Změny č. 1 ÚP Frýdlant.

Vloženo do kap. E.1; do kap. K, do tab US10 byl vložen požadavek: "podrobně a komplexně
vyřešit  střet  navrhované  zástavby  s existencí  staré  ekologické  zátěže  (podmíněnost  využití  /
výstavby) včetně upřesnění požadavků na rekognoskaci, řízenou sanaci a rekultivaci staré zátěže,
a to v návaznosti a koordinaci se stanovenou etapizací výstavby"

V grafické části Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Frýdlant - v koordinačním výkrese (příslušném výřezu)
bude zobrazený limit využití území doplněn o popis parcel uvedených ve stanovisku MěÚ Frýdlant,
MUF 266/2020/OSUZP/3/Oul ze dne 26. 2. 2020, tj. p.č. 2310/7, 2310/6 a 2314/1 (k.ú. Frýdlant).

V koordinačním výkrese bylo upraveno grafické znázornění staré zátěže území.

7. Zohlednit a zapracovat vyhodnocení stanoviska KÚ LK z hlediska zájmů ochrany
ovzduší (č.j. PDMUFT 5831/2020), zejména:

Do výrokové části:

Stanovit podmínku pro pořízení územní studie ÚS 10

▪ řešit návaznost plánované obytné výstavby na navrhovaný koridor dopravní infrastruktury
(DS.13), (tj. např. na vhodných místech prověřit možnost vymezení pásu izolační zeleně
na straně od navrhované obytné výstavby ke komunikaci) s cílem snížení vlivu provozu
na komunikaci na pohodu bydlení na přilehlých pozemcích (vč. snížení vlivu prašnosti); 

▪ prověřit  možnost  uplatnění opatření ke snížení dopadu provozu na navrhované místní
„obchvatové"  komunikaci  na  návrhové  plochy  bydlení  (jako  nejvhodnější  opatření  se
v tomto případě jeví vytipování vhodných míst k vymezení pásů izolační zeleně).

Do Odůvodnění:

Doplnit věcné zdůvodnění stanovených podmínek pro pořízení územní studie v části Odůvodnění -
komplexní odůvodnění navrženého řešení, mj. také s ohledem na požadavek na řešení veřejné
infrastruktury  obsažený  v  zadání  RP1  Jiráskova,  jež  je  Z1  ÚP  vypouštěno  (rušeno)  spolu
s podmíněností  vydáním RP1:  „Řešeným územím bude kontinuálně trasována silnice III/03510
v příslušných parametrech v rámci koridoru DS.13j. Jako nedílná součást této silnice bude řešena
pěší a cyklistická doprava, pásy doprovodné izolační zeleně. Obytné stavby a chráněné venkovní
prostory budou mít dostatečný odstup od této silnice.“

Je uvedeno v kap. K, US10: „v rámci řešeného území bude zohledněna a upřesněna trasa silnice
III/03510  v příslušných  parametrech  v  rámci  koridoru  DS.13  s  navrženým  mimoúrovňovým
vykřížením se železniční  tratí;  jako nedílná součást této silnice bude řešena pěší a cyklistické
doprava, pásy doprovodné izolační zeleně; obytné stavby a chráněné venkovní prostory budou mít
dostatečný odstup od této silnice.“
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8. V textové části Odůvodnění, kap. Vyhodnocení splnění požadavků návrhu obsahu
změny ÚP, Údaje o návrhu obsahu změny územního plánu

Opravit  chybný 1.  odstavec  -  nebylo  schváleno  pořízení  a  „následně"  nebyl  zpracován  návrh
obsahu  změny  -  tento  odstavec  tedy  takto  vypustit  a  nahradit  správnou  informací,  že  ZM
uvedeným usnesením č. 81/2019 ze dne 24. 4. 2019 schválilo z vlastního podnětu pořízení Změny
č. 1 ÚP a (zároveň) tak i  její  obsah (viz výtah usnesení z 6. veřejného zasedání ZM Frýdlant
konaného dne 24. 4. 2019); a že bylo schváleno pořízení této změny zkráceným postupem.

Opraveno dle požadavku.

9. V textové části Odůvodnění

Aktualizovat  stav platné PÚR ČR (aktuálně znění  závazné od 11.  9.  2020 -  5.  Aktualizace) a
aktuální stav projednávané aktualizace ZÚR (již po veřejném projednání)

Kapitola B byla aktualizována, tj. soulad s PÚR ČR i ZÚR LK.

10. Do textové části Odůvodnění, kapitoly A Postup při pořízení změny územního plánu
- doplnit tyto údaje:

Zastupitelstvo města Frýdlant, usnesením č. 19/2018 ze dne 19. prosince 2018 schválilo Ing. Dana
Ramzera jako určeného zastupitele pro územní plán Frýdlantu pro volební období 2018-2022.

Zastupitelstvo  města  Frýdlant,  usnesením  č.  81/2019  ze  dne  24.  dubna  2019  na  základě
ustanovení  §  55a  odst.  2  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním řádu,
v platném  znění  (dále  jen  „stavební  zákon"),  rozhodlo  z  vlastního  podnětu  o  pořízení  Z1  ÚP
Frýdlant a o jejím obsahu, přičemž změna je na základě tohoto usnesení pořizována zkráceným
postupem.

Městský úřad Frýdlant, OSÚZP, jako orgán územního plánován (také jen „pořizovatel"), pořizuje
na základě § 6 odst. 1, písm. a) stavebního zákona Změnu č. 1 Územního plánu Frýdlant.

Ze stanovisek ze dne 15. 4. 2019, zn. KULK 28018/2019 na základě ust. § 55a odst. 2 písm. d)
stavebního zákona, resp. dle § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona k návrhu Obsahu Z1 ÚP
Frýdlant  přitom  nevyplynuly  požadavky  na  zpracování  vyhodnocení  vlivů  Z1  ÚP  Frýdlant
na udržitelný rozvoj území. Z hlediska soustavy NATURA 2000 navrhovaná změna nemůže mít
samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí
oblasti, předměty jejich ochrany ani na celistvost soustavy Natura 2000. Z hlediska posouzení vlivů
na životní prostředí: K návrhu změny Frýdlant, po posouzení jeho obsahu a na základě kritérií
uvedených v příloze č. 8 zákona, krajský úřad neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení
vlivů na životní prostředí.

V souladu se zkráceným postupem podle § 55b zpracoval na základě schváleného obsahu Z1 ÚP
Frýdlant  návrh  Z1 ÚP Frýdlant  zhotovitel  společnost  SAUL s.r.o.,  IČ:  43224229,  U  Domoviny
491/1,  Liberec  IV-Perštýn,  projektantem  je  Ing.  arch.  Jiří  Plašil,  autorizovaný  architekt  ČKA
č. 01603.

Dne 09. 01. 2020 obdržel pořizovatel od projektanta návrh Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant
k veřejnému  projednání.  Návrh  Změny  č.  1  Územního  plánu  Frýdlant  a  oznámení  o  konání
veřejného  projednání  pořizovatel  doručil  veřejnou  vyhláškou,  včetně  způsobu  umožňujícího
dálkový  přístup  a  k  veřejnému  projednání,  doručil  krajskému  úřadu  a  městu  Frýdlant,  přizval
jednotlivě dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce dle ustanovení § 55b stavebního zákona
za použití ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona. Dále v oznámení uvedl poučení o lhůtě a
možnostech  pro  podání  stanovisek,  námitek  a  připomínek  včetně  poučení,  že  k  později
uplatněným stanoviskům,

připomínkám a námitkám se  nepřihlíží,  stejně jako ke stanoviskům,  námitkám a připomínkám
ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje. Návrh změny územního
plánu byl vystaven k nahlédnutí od 20. 1. 2020 do 2. 3. 2020 (včetně) na Městském úřadu Frýdlant
včetně způsobu umožňujícím dálkový přístup.
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V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona se dne 24. 2. 2020 konalo veřejné projednání
návrhu  Změny  č.  1  Územního  plánu  Frýdlant.  Po  celou  dobu  průběhu  veřejného  projednání
v zasedací místnosti Městského úřadu Frýdlant byl vystaven návrh Změny č. 1 Územního plánu
Frýdlant. Tento návrh byl mj. vystaven způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce
na úřední desce Městského úřadu Frýdlant https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/uredni-deska/.
Pořizovatel seznámil všechny přítomné s návrhem Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant, přednesl
a  popsal  průběh  pořízení  návrhu  Změny  č.  1  Územního  plánu  Frýdlant.  Před  veřejným
projednáním byla uplatněna tato stanoviska:

▪ Ministerstvo  obrany,  Agentura  logistiky  Regionální  středisko  vojenské  dopravy  Hradec
Králové ze dne 17. 1. 2020 pod Čj. MO 20591/2020-5512HK

▪ Obvodní  báňský  úřad  pro  území  krajů  Libereckého  a  Vysočina  ze  dne  21.  2.  2020
pod Čj. SBS 02126/2020

▪ Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj ze dne 29. 1. 2020
pod Čj. SPU 032774/2020/102/Zi

▪ Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ze dne 7. 2. 2020 pod Čj. HSLI-396-2/KŘ-P-
OOB-2020

Projektant Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant v souladu s ustanovením § 22 stavebního zákona
přednesl odborný výklad k předložené územně plánovací dokumentaci, představil řešení navržené
změny  -  kdy  navrhl  změnu  podmíněnosti  rozhodování  v  území  v  rozvojovém  území  „lokality
Jiráskova"  z  podmíněnosti  vydáním regulačního  plánu  na  žádost  na  podmíněnost  zpracování
územní studie pro tentýž rozsah řešeného území. Zároveň stanovil podmínky pro pořízení územní
studie a přiměřenou lhůtu pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Po představení návrhu řešení Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant dostali slovo jednotliví přítomní
občané, kteří se veřejného jednání zúčastnili. Projektantem Návrhu Změny č. 1 Územního plánu
Frýdlant  byly  zodpovězeny  vznesené  dotazy  k  uvedené  dokumentaci  a  problematice  s  ní
související.

Zúčastnění byli vyzváni k předložení písemných připomínek, námitek a stanovisek a poučeni, že
námitky proti  návrhu změny územního plánu mohou podat  pouze vlastníci  pozemků a  staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (§ 55b odst. 2 a § 52 odst. 2
stavebního zákona). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své
připomínky  a  dotčené  osoby  (podle  výše  uvedené  věty)  námitky,  ve  kterých  musí  uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska
k návrhu změny.

K  později  uplatněným  stanoviskům,  připomínkám  a  námitkám  se  nepřihlíží.  Ke  stanoviskům,
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního

rozvoje, se nepřihlíží. Pořizovatel učinil o průběhu veřejného projednání písemný záznam. Během
projednání nebyly k předložené dokumentaci v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona
předloženy připomínky, námitky a stanoviska.

V zákonné lhůtě po veřejném projednání obdržel pořizovatel následující stanoviska:

▪ Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 13. 2. 2020 pod Čj. MPO 7524/2020, doručeno
dne 25. 2. 2020

▪ Ministerstvo životního prostředí ze dne 25. 2. 2020 pod Čj. MZP/2020/540/72

▪ Městský úřad Frýdlant ze dne 26. 2. 2020 pod Čj. MUF 266/2020/OSUZP/3/Oul

▪ Ministerstvo vnitra České republiky Č.j. MV-17917-5/OSM-2020 doručené dne 27. 2. 2020

▪ Krajský úřad Libereckého kraje ze dne 27. 2. 2020 pod Čj. OÚPSŘ 26/2020/OÚP KULK
18320/2020, doručeno dne 28. 2. 2020

▪ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 28. 2. 2020 pod
Čj. KHSLB 01104/2020 Sp.zn. S-KHSLB 01104/2020, doručeno dne 2. 3. 2020

Podle  ustanovení  §  55b  odst.  2  a  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  v  zákonné  lhůtě  7  dnů
od veřejného projednání mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti podat námitky, každý mohl uplatnit připomínky.
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Pořizovatel v souladu s § 53 odst. 1 ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky
veřejného projednání.

V této fázi došlo při vyhodnocování výsledků projednání k potřebě vypořádat některá stanoviska
dotčených orgánů uplatněných k veřejně projednávanému návrhu Změny č. 1 územního plánu
Frýdlant, zejména stanoviska MěÚ Frýdlant z hlediska nakládání s odpady, z hlediska ochrany lesa
a myslivosti a dále stanoviska KÚLK jako dotčeného orgánu z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu a z hlediska zákona o vodách.

Podle § 4 odst. 8 stavebního zákona orgány územního plánování a stavební úřady projednávají
protichůdná  stanoviska  (viz  také  §  51  odst.  1  stavebního  zákona)  nebo  protichůdná  závazná
stanoviska dotčených orgánů. Dojde-li k rozporu mezi příslušnými orgány podle tohoto zákona a
dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, postupuje se podle správního řádu.
Pokud  to  povaha projednávané věci  umožňuje,  pokusí  se  správní  orgán o  smírné  odstranění
rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci (§ 5 správního řádu).

Hlavní  řešenou  otázkou  při  vyhodnocování  stanovisek  a  rozporů  byla  v  souvislosti  s  věcným
řešením Obsahu změny územního plánu otázka stanovení pořadí změn v území (etapizace), a to
přímo do výrokové části Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant.

Na  základě  projednání  s  dotčenými  orgány  a  jimi  uplatněných  stanovisek  a  návrhu  na  jejich
vypořádání  na základě vyhodnocení  pořizovatelem ve spolupráci  s  určeným zastupitelem bylo
dosaženo dohod s těmito orgány.

Následně  bylo  pořizovatelem  ve  spolupráci  s  určeným  zastupitelem  dokončeno  vyhodnocení
výsledků projednání. Z učiněných dohod a z vyhodnocení výsledků projednání vyplynula potřeba
úpravy  návrhu  Změny  č.  1  Územního  plánu  Frýdlant  spočívající  zejména  v  požadavku
na stanovení pořadí změn v území (etapizace) přímo ve výrokové části Změny č. 1 Územního
plánu Frýdlant.

Tato úprava byla přitom zároveň vyhodnocena jako podstatná, neboť může zasáhnout do práv
subjektů oprávněných podat námitku nebo do veřejných zájmů chráněných zvláštními předpisy - to
vyvolá potřebu opakovaného veřejného projednání.

Vloženo do kap. A postup při pořízení změny UP.

11. Doplnění kapitoly Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení.

Do odůvodnění byla doplněna kapitola N - výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich
vymezení.

12. Doplnění  kapitoly  Vyhodnocení  souladu  Změny  č.  1  s  požadavky  zvláštních
právních předpisů a  se stanovisky dotčených orgánů podle  zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů - vyhodnocení uvedené v příloze
k pokynům - Vyhodnocení výsledků projednání, vyhodnocení řešení rozporů.

Zpracováno pořizovatelem, doplněno do kap. E.2 odůvodnění.

13. Bude  zapracováno  vyhodnocení  připomínky  označené  pořadovým  číslem  14
v Příloze  k  pokynům  -  Vyhodnocení  výsledků  projednání,  vyhodnocení  řešení
rozporů.

Připomínka nebyla zpracovateli zaslána. Z vyhodnocení provedeného pořizovatelem v kap. E není
zřejmé, co konkrétně je požadováno zapracovat. Pokud se jedná o bod 3. - „Požadavek vrácení
předmětných  pozemků  (neuvedeno  jakých)  přednostně  opět  do  stavebních.  A to  na  základě
etapizace  uváděné  v navrhovaném  textu.“,  pak,  i  přesto,  že  není  známo,  o  které  konkrétní
pozemky  se  jedná,  lze  požadavek  považovat  za  neopodstatněný,  neboť  změna č.  1  nemění
funkční využití žádných pozemků / ploch. Etapizace musela být stanovena na základě požadavku
KÚLK.

14. Vyhotovení podstatně upraveného návrhu Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant pro
opakované veřejné projednání.

Dokumentace byla vyhotovena jak v elektronické, tak klasické tištěné formě.
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L – Vyhodnocení splnění požadavků zadání Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

L.3 POKYNY K ÚPRAVĚ ZMĚNY Č. 1 ÚP FRÝDLANT PO VEŘEJNÉM 
PROJEDNÁNÍ

L.3.1 ÚDAJE O POKYNECH K ÚPRAVĚ ZMĚNY Č. 1 ÚP FRÝDLANT 
PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

Pokyny k úpravě změny č. 2 ÚP Frýdlant po veřejném projednání byly v pracovní podobě zaslány
pořizovatelem zpracovateli  dne  22.4.2022,  finální  pak  následně.  Pokyny  obsahují  mimo  jiné  i
vyhodnocení  stanovisek  dotčených  orgánů,  které  bylo  doplněno  do  odůvodnění.  Dle  sdělení
pořizovatele je dokumentace změny č. 1 upravována pro druhé opakované veřejné projednání.

L.3.2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ POKYNŮ K ÚPRAVĚ ZMĚNY 
Č. 1 ÚP FRÝDLANT PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

1) NA ZÁKLADĚ STANOVISKA MINISTERSTVA OBRANY 

Pokyny k úpravě:

Do  části  odůvodnění,  do  kapitoly  E  –  vyhodnocení  souladu  s požadavky  zvláštních  právních
předpisů  a  se  stanovisky  dotčených  orgánů  podle  zvláštních  právních  předpisů.  Popřípadě
s výsledky řešení rozporů doplnit následující text:

- V tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle  ustanovení  §  175  zákona č.  183/2006 Sb.  (dle  ÚAP jev  119)
Na celém  správním  území  umístit  a  povolit  níže  uvedené  stavby  jen  na  základě  závazného
stanoviska Ministerstva obrany:

▪ výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy

▪ výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů

▪ výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení

▪ výstavba vedení VN a VVN

▪ výstavba větrných elektráren

▪ výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická)
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)

▪ výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem

▪ výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)

▪ výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

Pod legendu regulačního výkresu uvést následující poznámku: „Celé správní území je zájmovým
územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.

Výše uvedený požadavek byl zapracován do odůvodnění změny č. 2 ÚP Frýdlant, na základě
zkušeností  zpracovatele a po dohodě s pořizovatelem byl  text  vložen do kapitoly I.P – Limity
využití území, které svou podstatou lépe vyhovuje. Konkrétně se jedná o novou podkapitolu I.P.3 -
Zvláštní  zájmy  Ministerstva  obrany  ČR.  Do  legendy  koordinačního  výkresu  byla  doplněna
požadovaná věta.

2) NA ZÁKLADĚ  KOORDINOVANÉHO  STANOVISKA MĚÚ  FRÝDLANT (Z  HLEDISKA
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY)

V části odůvodnění kapitole E- Vyhodnocení souladu se zvláštními předpisy bude uveden/opraven
zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Zákon č. 185/2001 Sb.,  o odpadech platil  do 31.12.2020,  od 1.1.2021 byl nahrazen zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech, tj.  ke změně zákona došlo v průběhu pořizování změny č. 1 ÚP
Frýdlant. V kap. E.1 bylo označení zákona o odpadech upraveno.
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Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant L – Vyhodnocení splnění požadavků zadání

3) NA ZÁKLADĚ NÁMITKY Č. 1 – PAN ING. PROCHÁZKA

dokumentace bude upravena tak, aby celá parcela p. p. č.  2323/3 a část p. p. č. 4077/1 (pro
sjednocení  s  původním územním plánem) v k.  ú.  Frýdlant  odpovídající  stavu změny 4.A.20 a
4.B.18 ÚPSÚ Frýdlant byla v zelené etapě. Etapa se rozšíří plošně, ale nebude navyšována její
kapacita – tj. 12 objektů. Je třeba zdůraznit, že nedochází k navýšení kapacity zástavby, kterou
předpokládal návrh změny č. 1 územního plánu, proti kterému byla podána námitka.

Schéma etapizace v kap. M - Stanovení pořadí změn v území (etapizace) bylo upraveno v místě
p.p.č. 2323/3, k.ú. Frýdlant.
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M – Výčet záležitostí nadmístního významu Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

M VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 
NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR

Změna č. 1 ÚP Frýdlant nenavrhuje záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR.
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Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant N – Výčet prvků regulačního plánu

N VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM
JEJICH VYMEZENÍ

Nevymezují se.
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O – Vyhodnocení důsledků na ZPF a PUPFL Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

O VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A NA POZEMKY 
URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

O.1 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZPF

V rámci  změny č.  1 ÚP Frýdlant  není  zasahováno do vymezení  ploch s rozdílným způsobem
využití, pouze se vypouští podmínka vydání regulačního plánu RP1 „Jiráskova“ a v rámci stejných
hranic se vymezuje podmínka zpracování územní studie US10 „Jiráskova“. Proto ze změny č. 1
ÚP Frýdlant nevyplývá potřeba záboru zemědělského půdního fondu.

O.2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

V rámci  změny č.  1 ÚP Frýdlant  není  zasahováno do vymezení  ploch s rozdílným způsobem
využití, pouze se vypouští podmínka vydání regulačního plánu RP1 „Jiráskova“ a v rámci stejných
hranic se vymezuje podmínka zpracování územní studie US10 „Jiráskova“. Proto ze změny č. 1
ÚP Frýdlant nevyplývá potřeba záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.
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Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant P – Návrh rozhodnutí o námitkách

P NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH 
ODŮVODNĚNÍ

P.1 NÁMITKY UPLATNĚNÉ K 1. VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

1. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ze dne 24. 2. 2020 v 16:00h

Pořizovatel z došlých podání uplatněných k veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Frýdlant
obdržel pod č. j. PDMUFT 10308/2020 ze dne 4. 5. 2020 učiněné po stanovené lhůtě pro uplatnění
námitek  a  připomínek  bez  námitek  a  připomínek  bez  náležitostí  dle  §  52  odst.  3  stavebního
zákona,  nemohlo  být  vyhodnoceno  jako  námitka,  bylo  tedy  vyhodnoceno  jako  PŘIPOMÍNKA.
Podání  bylo  učiněno  z emailové  adresy  info@japonskytopol.cz  bez  elektronicky  zaručeného
podpisu (tj. prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití podpisu) ze dne 29. 2. 2020.

Vyhodnocení:

NEBYLO ŘÁDNĚ UČINĚNÝM PODÁNÍM ve smyslu § 37 
(Důvody: § 37 odst. 1, 2, 3, 4, 5 správního řádu).

Výzva k řádnému podání - k písemnému potvrzení podání a odstranění vad do 6. května 2020
PDMUFT 9283/2020, Sp. zn. 1156/2019/OSUZP/30).

Na výše uvedenou výzvu bylo reagováno podáním č.j. 10308/2020 ze dne 4. 5. 2020 (Sp. zn.
1156/2019/OSUZP/39) označeným námitky, připomínky, návrhy ke Změně č. 1 ÚP Frýdlant.
Písemnost ze dne  20. 4. 2020 pod č.j.  PDMUFT 9281/2020 nebyla řádně učiněným podáním
ve smyslu § 37 správního řádu a podání č.j. 10308/2020 ze dne 4.5.2020 učiněné po stanovené
lhůtě pro uplatnění  námitek a připomínek bez náležitostí  dle § 52 odst.  3 stavebního zákona,
nemohlo  být  vyhodnoceno  jako  námitka,  bylo  tedy  vyhodnoceno  jako  PŘIPOMÍNKA.  Její
vypořádání je uvedeno níže.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ze dne 24. 2. 2020 v 16:00h  

Pořizovatel z došlých podání uplatněných k veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Frýdlant
obdržel pod č. j. PDMUFT 10308/2020 ze dne 4. 5. 2020 učiněné po stanovené lhůtě pro uplatnění
námitek  a  připomínek  bez  námitek  a  připomínek  bez  náležitostí  dle  §  52  odst.  3  stavebního
zákona,  nemohlo  být  vyhodnoceno  jako  námitka,  bylo  tedy  vyhodnoceno  jako  PŘIPOMÍNKA.
Podání  bylo  učiněno  z emailové  adresy  info@japonskytopol.cz  bez  elektronicky  zaručeného
podpisu (tj. prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití podpisu) ze dne 29. 2. 2020.

Vyhodnocení:

NEBYLO ŘÁDNĚ UČINĚNÝM PODÁNÍM ve smyslu § 37 
(Důvody: § 37 odst. 1, 2, 3, 4, 5 správního řádu).

Výzva k řádnému podání - k písemnému potvrzení podání a odstranění vad do 6. května 2020
PDMUFT 9283/2020, Sp. zn. 1156/2019/OSUZP/30).

Na výše uvedenou výzvu bylo reagováno podáním č.j. 10308/2020 ze dne 4. 5. 2020 (Sp. zn.
1156/2019/OSUZP/39) označeným námitky, připomínky, návrhy ke Změně č. 1 ÚP Frýdlant.
Písemnost ze dne  20. 4. 2020 pod č.j.  PDMUFT 9281/2020 nebyla řádně učiněným podáním
ve smyslu § 37 správního řádu a podání č.j. 10308/2020 ze dne 4.5.2020 učiněné po stanovené
lhůtě pro uplatnění  námitek a připomínek bez náležitostí  dle § 52 odst.  3 stavebního zákona,
nemohlo  být  vyhodnoceno  jako  námitka,  bylo  tedy  vyhodnoceno  jako  PŘIPOMÍNKA.  Její
vypořádání je uvedeno níže.

P.2 NÁMITKY UPLATNĚNÉ K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

Pořizovatel  z došlých podání uplatněných k opakovanému veřejnému projednání návrhu Změny
č. 1  ÚP  Frýdlant  obdržel  dvě  námitky  učiněné  jedním  podáním.  Podatelem  je  Ing.  Josef
Procházka, Lužická 843, Frýdlant, 464 01. Podání bylo učiněno osobně dne 16. 2. 2022 pod č.j.
PDMUFT   5221/2022.

Námitka č. 1 – požadavek (podatel - Ing. Josef Procházka, Lužická 843, Frýdlant, 464 01)
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P – Návrh rozhodnutí o námitkách Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

Námitku podávám k Stanovení pořadí změn v území (etapizaci). Kapitola M, strana 12 – 13 ve
změně Územního plánu Frýdlant č. 1. [Myšleno v dokumentaci pro opakované veřejné projednání
změny č. 1 ÚP Frýdlant, pozn. Pořizovatele] Navrženou etapizací mi je rozdělena parcela p. p. č.
2323/3 ( k. ú. Frýdlant) a to zhruba  z ½ do Zelené etapy a ½ do červené etapy.

Námitce č. 1 se vyhovuje, dokumentace bude upravena tak, aby celá parcela p. p. č. 2323/3
v k.ú.  Frýdlant  byla  v  zelené  etapě.  Etapa  se  rozšíří  plošně,  ale  nebude  žádným  způsobem
navyšována její kapacita – tj. 12 hlavních objektů (RD). 

Odůvodnění
Námitce se vyhovuje z následujících důvodů:
Ačkoliv  územní  plán  vymezuje  a  reguluje  plochy,  nikoliv  jednotlivé  pozemky,  v dané  věci  je
rozhodné to, že lokalita, jejíž součástí je i předmětná parcela p. p. č. 2323/3 v k. ú. Frýdlant, byla
před vydáním aktuálně platného územního plánu Frýdlant součástí zastavitelné plochy 4B.18 a
byla na nich umožněna výstavba bez podmínky zpracování regulačního plánu nebo územní studie.
Po vydání aktuálně platného územního plánu Frýdlant se tato plocha, jejíž součástí je i předmětná
parcela p. p. č. 2323/3 v k ú. Frýdlant, stala součástí plochy RP1 – tedy plochy, kde je rozhodování
v  území  podmíněno  pořízením regulačního  plánu  (na  žádost).  Regulační  plán  se  nakonec  –
s ohledem na zákonný požadavek souhlasu dotčených vlastníků (srov. ust. § 66 odst. 3 písm. e)
stavebního zákona)  –  nepodařilo  projednat,  resp.  nebylo  možné řízení  o  pořízení  regulačního
plánu  na žádost  vůbec  zahájit,  čímž  vznikla  de  facto zablokovaná  lokalita.  Z tohoto  důvodu
Zastupitelstvo  města  Frýdlant  rozhodlo  o  pořízení  změny  č.  1  ÚP  Frýdlant,  kterou  má  být
podmínka pořízení regulačního plánu nahrazena podmínkou pořízení územní studie. Předmětem
změny  tedy  je  co  možná  nejrychlejší  uvolnění  výstavby  v  ploše,  která  byla  zastavitelná  bez
podmínek před vydáním aktuálně platného územního plánu. Na to reaguje etapizace stanovená
v návrhu změny č. 1 pro opakované veřejné projednání. Součástí tohoto návrhu je i schéma, kde je
patrné, že do zelené etapy zasahuje jen část plochy změn (dle již neplatného ÚPSÚ Frýdlant
z roku 1997) 4B.18 a 4A.20.

Z výše uvedených důvodů je tedy námitce č. 1 vyhověno a dokumentace bude upravena tak, aby
celá parcela p. p. č. 2323/3 a část p. p. č. 4077/1 (pro sjednocení s původním územním plánem)
v k. ú. Frýdlant odpovídající stavu změny 4.A.20 a 4.B.18 ÚPSÚ Frýdlant byla v zelené etapě.
Etapa se rozšíří plošně, ale nebude navyšována její kapacita – tj. 12 objektů. Je třeba zdůraznit, že
nedochází k navýšení kapacity zástavby, kterou předpokládal návrh změny č. 1 územního plánu,
proti kterému byla podána námitka.
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Námitka č. 2 – požadavek (podatel - Ing. Josef Procházka, Lužická 843, Frýdlant, 464 01)

Námitku podávám k Stanovení pořadí změn v území (etapizaci) a jejich podmínek, kapitola M,
strana  12.  ve  změně č.  1  Územního plánu  Frýdlant.  [Myšleno v  dokumentaci  pro  opakované
veřejné projednání změny č. 1 ÚP Frýdlant, pozn. Pořizovatele]
Požaduji  úpravu  ve  specifikaci  podmínky  pro  zástavbu  v  zelené  etapě  –  odkanalizování  řešit
napojením  na  městský  kanalizační  systém  a  zároveň  připustit  dočasné  individuální  řešení
odkanalizování do doby vybudování kanalizační stoky na ČOV Frýdlant.

Námitce č. 2 se nevyhovuje.

Odůvodnění
Požadavky  na  odkanalizování  jednotlivých  etap  byly  konzultovány  s  vodoprávním  úřadem
i vlastníkem a provozovatelem technické infrastruktury – kanalizace – Frýdlantskou vodárenskou
společností a.s.  (dále jen „FVS a.s.“).  Na základě jednání určeného zastupitele, pořizovatele a
ředitele FVS a. s. bylo vydáno stanovisko FVS  a. s., které jednoznačně deklaruje, že je technicky
možné lokalitu zelené etapy odkanalizovat pomocí veřejné kanalizační stoky i po rozšíření zelené
etapy podle námitky č. 1. V této souvislosti je vhodné opětovně zdůraznit, že toto stanovisko je
založeno na tom, že nedojde k zahuštění zástavby a bude umístěno skutečně 12 hlavních objektů
(RD).
Zároveň se zelená etapa nachází přímo na okraji stávající zástavby, kde v ulici Jiráskova je již
kanalizační stoka vybudována a napojení na kanalizační síť zde nepředstavuje žádný problém.
Z Politiky územního rozvoje (priorita 24) vyplývá následující: …. Možnosti nové výstavby je třeba
dostatečnou  veřejnou  infrastrukturou  přímo  podmínit …..  Tuto  prioritu  je  nutné  při  územně
plánovací činnosti respektovat.
Pro úplnost vypořádání této námitky je pak vhodné poukázat i na stávající požadavek vyplývající
přímo ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „vodní  zákon“).  Podle  ust.  §  5  odst.  3  vodního  zákona  platí:
„Při provádění  staveb nebo jejich  změn nebo změn jejich  užívání  je  stavebník  povinen podle
charakteru  a  účelu  užívání  těchto  staveb  je  zabezpečit  zásobováním  vodou  a  odváděním
odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se
zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních.
V případě  technické  neproveditelnosti  způsobů  podle  vět  první  a  druhé  lze  odpadní  vody
akumulovat v nepropustné jímce (žumpě) s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení
schválené pro jejich zneškodnění.“ Vodní zákon tedy nastavil varianty (kanalizace, přímé čistění a
vypouštění  a  akumulace  v nepropustné  jímce)  jako  subsidiární.  Řešení  navržené  podatelem
námitky by bylo v rozporu s citovanou právní úpravou, jelikož je možné řešení podle varianty č. 1 –
kanalizace.
Vzhledem ke skutečnosti,  že je tedy v dané ploše – podle vyjádření FVS a.s. – možné napojit
stavby – předpokládaných 12 hlavních objektů (RD) –  na kanalizaci, bylo by umožnění dočasného
řešení v rozporu s platným vodním zákonem.
S ohledem na výše uvedené tedy nelze této námitce vyhovět.

P.3 NÁMITKY UPLATNĚNÉ K DRUHÉMU OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU 
PROJEDNÁNÍ

Pořizovatel z došlých podání uplatněných k druhému opakovanému veřejnému projednání návrhu
Změny č. 1 ÚP Frýdlant neobdržel žádné námitky. Druhé opakované veřejné projednání změny
č. 1 Územního plánu Frýdlant se obešlo bez námitek.
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Q VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Q.1 PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ K 1. VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

1)  Podání pod č.  j.  PDMUFT 10308/2020 ze dne 4.  5.  2020 učiněné po stanovené lhůtě pro
uplatnění  námitek  a  připomínek  bez  námitek  a  připomínek  bez  náležitostí  dle  §  52  odst.  3
stavebního  zákona,  nemohlo  být  vyhodnoceno  jako  námitka,  bylo  tedy  vyhodnoceno  jako
PŘIPOMÍNKA.  Podání  bylo učiněno z emailové adresy info@japonskytopol.cz bez elektronicky
zaručeného podpisu (tj.  prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití podpisu) ze dne 29. 2.
2020.

Vyhodnocení:

NEBYLO ŘÁDNĚ UČINĚNÝM PODÁNÍM ve smyslu § 37 
(Důvody: § 37 odst. 1, 2, 3, 4, 5 správního řádu).

Výzva k řádnému podání - k písemnému potvrzení podání a odstranění vad do 6. května 2020
PDMUFT 9283/2020, Sp. zn. 1156/2019/OSUZP/30).

Na výše uvedenou výzvu bylo reagováno podáním č.j. 10308/2020 ze dne 4. 5. 2020 (Sp. zn.
1156/2019/OSUZP/39) označeným námitky, připomínky, návrhy ke Změně č. 1 ÚP Frýdlant.
Písemnost  ze dne 20.  4.  2020 pod č.j.  PDMUFT 9281/2020 nebyla řádně učiněným podáním
ve smyslu § 37 správního řádu a podání č.j. 10308/2020 ze dne 4.5.2020 učiněné po stanovené
lhůtě pro uplatnění  námitek a připomínek bez náležitostí  dle § 52 odst.  3 stavebního zákona,
nemohlo být  vyhodnoceno jako námitka,  bylo tedy vyhodnoceno jako PŘIPOMÍNKA obsahující
následující požadavky:

1. Požadavek  na  zveřejnění  časového  termínu  v textu  připravované  Změny,  od  kdy  běží
počáteční Lhůta 60 měsíců na pořízení Změny č. 1 ÚP Frýdlant.
Vyhodnocení:
▪ Požadavek  je  bezpředmětný:  Počátek  běhu  stanovené  lhůty  pro  pořízení  územní

studie, její  schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii  do evidence územně
plánovací činnosti je obsažen v návrhu Změny č. 1 ÚP Frýdlant, a to 60 měsíců ode
dne  vydání  změny  č.  1  územního  plánu.  Časový  termín  byl  tedy  ve  veřejně
projednávaném  návrhu  Změny  č.  1  ÚP  jednoznačně  uveden,  požadavek  je  tedy
bezpředmětný.

2. Požadavek  na  uvedení  ve  Změně  č.  1  ÚP  kompletní  dopravní  studie  zpracovanou
společností Nýdrle.
Vyhodnocení:
▪ Vyhovuje  se:  požadavek  je  promítnut  do  pokynů  k úpravě  návrhu  Změny  č.  1  ÚP

Frýdlant na doplnění uvedené dopravní studie (zprac. Nýdrle – projektová kancelář,
spol. s r.o.) do části Odůvodnění Změny č. 1 ÚP.

3. Požadavek  „vrácení  předmětných  pozemků  (neuvedeno  jakých)  přednostně  opět
do stavebních. A to na základě etapizace uváděné v navrhovaném textu.
Vyhodnocení:
▪ Vyhovuje  se  požadavku  na  stanovení  etapizace:  v  rámci  pokynů  k úpravě  návrhu

Změny č. 1 ÚP promítnut požadavek na stanovení etapizace přímo do návrhu Změny
č. 1 ÚP.

4. Požadavek a návrh na zrušení předpokladu uvedeného v připravovaném návrhu Změny č. 1
ÚP, ve kterém se počítá, že město docílí v roce 2025 počet 8 tisíc obyvatel. Při současném
počtu  7531  obyvatel  to  znamená průměrný  roční  přírůstek  100  nových  příchozích.  Toto
tvrzení je silně nerealistické.
Vyhodnocení:
▪ Nevyhovuje  se:  Uvedený  předpoklad  o  prioritě  v rámci  sociálního  pilíře  v oblasti

obyvatelstva, bytového fondu je součástí platné základní koncepce rozvoje území obce
účinného  ÚP  (týkající  se  cíle  orientační  výhledové  velikosti  8000  trvale  bydlících
obyvatel k orientačnímu horizontu roku 2025, dosažitelné v rámci maximální varianty
možných trendů přírůstků, měny a migrace obyvatel s ohledem na příležitosti území
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města a atraktivitu území přilehlých obcí.). Není tedy předmětem schváleného obsahu
Změny č. 1 ÚP a není ani předmětem řešení návrhu Změny č. 1 ÚP. Návrhem Změny
č. 1 ÚP nedochází k novému vymezování zastavitelných ploch, v takovém případě není
proto  relevantní  pro  odůvodnění  řešení  Změny  č.  1  ÚP  relevantní  zpracovávat
vyhodnocení  potřeby vymezení  zastavitelných ploch ve vazbě na uplatňování  §  55
odst. 4 stavebního zákona.

2) Podání  ze  dne  2.  3.  2020  e-mail  z  adresy  bernkopfova.vlasta@volny.cz  bez  elektronicky
zaručeného podpisu (tj.  prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití  podpisu) ze dne 2. 3.
2020;

Vyhodnocení:

NEBYLO ŘÁDNĚ UČINĚNÝM PODÁNÍM ve smyslu § 37 
(Důvody: § 37 odst. 1, 2, 3, 4, 5 správního řádu)

Výzva k řádnému podání - k písemnému potvrzení podání a odstranění vad do 6. května 2020
PDMUFT 9295/2020, Sp. zn. 1156/2019/OSUZP/32).

Na výše uvedenou výzvu bylo reagováno e-mailem ze dne 5. května 2020 z adresy
bernkopfova.vlasta@volny.cz  bez  elektronicky  zaručeného  podpisu  (tj.  prostřednictvím  veřejné
datové sítě bez použití  podpisu),  tj.  nejednalo se o řádně učiněné podání dle správního řádu.
NEBYLO ŘÁDNĚ UČINĚNÝM PODÁNÍM ve smyslu § 37 (Důvody: § 37 odst. 1, 2, 3, 4, 5
správního řádu), nemohlo být tedy vyhodnoceno jako námitka ani jako připomínka, k nimž
by bylo přihlíženo.

1. Kolem pozemku p.č. 4077/16 vede komunikace s plně vybudovanými a funkčními sítěmi –
voda, kanalizace, elektrika. S tím souvisí požadavek o navrácení kvalifikace těchto pozemků
(neupřesněno jakých) do stavu původního ÚP.
KOMENTÁŘ
▪ V rámci  pokynů k úpravě návrhu Změny č.  1 ÚP vzešlých z vyhodnocení  výsledků

projednání byl promítnut požadavek na stanovení etapizace přímo do návrhu Změny
č. 1  ÚP.  Podstatná  úprava  návrhu  Změny  č.  1  ÚP  bude  opakovaně  veřejně
projednávána.

2. Požadavek  na  zveřejnění  časového  termínu  připravované  Změny  č.  1  ÚP  s uvedením
počátku lhůty na její pořízení
KOMENTÁŘ
▪ Počátek běhu stanovené lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem

a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti obsažen v návrhu
Změny č. 1 ÚP Frýdlant, a to 60 měsíců ode dne vydání změny č. 1 územního plánu.
Časový termín byl tedy ve veřejně projednávaném návrhu Změny č. 1 ÚP jednoznačně
uveden, požadavek je tedy bezpředmětný. 

3) Část  podání  ze  dne   27.  2.  2020  pod  Čj.  OÚPSŘ 26/2020/OÚP,  KULK 18320/2020  a  to
konkrétně část 4. Na základě  zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve     znění pozdějších předpisů.   Zde KÚ LK, OŽPZ, jako orgán ochrany zemědělského půdního
fondu (dále jen „ochrany ZPF“) podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“),
příslušný podle § 17a písmene a) zákona o ochraně ZPF, podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF
uplatňuje k dokumentaci „Změna č. 1 ÚP Frýdlant“ (dále jen „Změna“), následující požadavky a
připomínky:

▪ požaduje v dotčeném území, pro které byl původně navržen regulační plán RP1 „Jiráskova“,
jehož  součástí  jsou  zastavitelné  plochy  bydlení  BM2.1,  BM2.3,  BM2.4,  plocha  dopravní
infrastruktury – silniční DS.13 a plocha veřejných prostranství  – zeleň VZ.3, pro které je
Změnou  navrženo  zpracování  územní  studie  US  10,  zapracovat  závazný  nástroj,  např.
podmínku etapizace využití plochy zanesenou přímo ve výroku.

Odůvodnění: 
Výměra  řešeného  území  je  cca  21,4343  ha,  kdy  je  dotčena  rozsáhlá  plocha  zemědělského
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půdního fondu. Dále se v řešeném území vyskytuje rozptýlená stávající obytná zástavba včetně
přístupových komunikací. Pro plochu je navrženo zpracování územní studie ve lhůtě do 60 měsíců
ode dne vydání změny č. 1 ÚP Frýdlant. Pokud nebude územní studie zpracována a vložena do
evidence územně plánovací  činnosti  do doby stanovené územním plánem, pak přestane platit
podmínka rozhodování podle územní studie stanovená územním plánem a tedy nejsou zajištěny
zásady  ochrany  zemědělského  půdního  fondu  podle  zákona  č.  324/1992  Sb.  o  ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a to v postupném a hospodárném
využívání území v bezprostřední návaznosti na zástavbu sídla i po uplynutí 5 let. Podle § 30 odst.
1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Územní studie navrhuje,
prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých
funkčních  systémů  v  území,  například  veřejné  infrastruktury,  územního  systému  ekologické
stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo
jejich  vybraných  částí.“  Územní  studie  nestanovuje  závazné  požadavky,  tj.  není  závazná,  pro
budoucí rozhodování a není tedy schopna v dostatečné míře zajistit  ochranu v nesystémovém
využití takto rozsáhlé plochy.

Vyhodnocení:
Požadavek na zapracování závazného nástroje etapizace využití ploch v řešené lokalitě Z1
ÚP byl dohodnut s DOSS - Dohoda KÚLK 90556 (OŽP příslušný z hlediska vodního zákona,
z hlediska zákona o ochraně ZPF) a stanovením pokynů k úpravě na stanovení etapizace
přímo do Změny č. 1 ÚP, což naplňuje znaky pro podstatnou úpravu návrhu Změny č. 1 ÚP a
vyvolá tedy nezbytnost opakovaného veřejného projednání.

V rámci obou opakovaných veřejných projednání bylo od KÚ LK, OŽPZ obdrženo k návrhu změny
č. 1 ÚP Frýdlant souhlasné stanovisko.

4) Část  podání  ze  dne   27.  2.  2020  pod  Čj.  OÚPSŘ 26/2020/OÚP,  KULK 18320/2020  a  to
konkrétně část 5. Na základě  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve     znění pozdějších předpisů.  
Zde KÚ LK, OŽPZ, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vodní zákon“), uvádí k předloženému „Návrhu 1. změny ÚP Frýdlant“ následující:

V  řešeném území  US10  je  plánována  výstavba  pro  bydlení  a  občanského  vybavení.  Domy i
občanské vybavení budou zásobovány vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, odkanalizování
celé  oblasti  je  řešeno  připojením do kanalizace  pro  veřejnou  potřebu.  S  ohledem na  hustotu
plánované zástavby nejsou přípustná jiná řešení. Doporučujeme provést etapizaci výstavby pro
hlavní  kanalizační  stoky  i  vodovod  pro  veřejnou  potřebu  a  upřesnit  vzájemnou  podmíněnost
jednotlivých  etap  tak,  aby  byla  umožněna  plynulá  zastavitelnost  lokality.  Upozorňujeme,  že
meliorace v řešeném území navazují na meliorace v širším územním celku. Nelze je tedy řešit bez
těchto  širších  souvislostí.  Odvodňovací  zařízení  jsou  vodním  dílem dle  §55  odst.  1  písm.  e)
vodního zákona. Jejich změny, zrušení a odstranění je možno provádět pouze v souladu s tímto
zákonem.  Případnou  výstavbu  retenčního  prostoru  srážkových  vod  na  p.p.č.  2310/6  v  k.  ú.
Frýdlant  nepovažujeme za vhodnou s ohledem na existenci  staré zátěže.  Hlavní  odvodňovací
zařízení prochází její spodní částí. S ohledem na skutečnost, že rozsah a vznik této zátěže není
přesně popsán,  lze  předpokládat,  že  HOZ se nachází  pod  navážkou v  rostlém terénu.  Nelze
doporučit zásah do této lokality (stará skládka) bez její řádné asanace. Rušením HOZ a umístěním
RN v  prostoru  staré  skládky by mohlo vést  k  ohrožení  povrchových i  podzemních vod v této
lokalitě.

Vyhodnocení:
Požadavek  na  zapracování  závazného  nástroje  etapizace  výstavby  kanalizační  stoky  i
vodovod pro veřejnou potřebu a upřesnění vzájemné podmíněnosti jednotlivých etap tak,
aby byla umožněna plynulá zastavitelnost  lokality v řešené lokalitě Z1 ÚP byl  dohodnut
s DOSS - Dohoda KÚLK 90556 (OŽP příslušný z hlediska vodního zákona, z hlediska zákona
o ochraně ZPF) a stanovením pokynů k úpravě na stanovení etapizace přímo do Změny č. 1
ÚP,  což  naplňuje  znaky  pro  podstatnou  úpravu  návrhu  Změny  č.  1  ÚP  a  vyvolá  tedy
nezbytnost opakovaného veřejného projednání.
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V rámci  obou následných opakovaných veřejných projednání  bylo od KÚ LK, OŽPZ obdrženo
k návrhu změny č. 1 ÚP Frýdlant souhlasné stanovisko.

5) část  podání  ze dne 29.  1.  2020 pod Č.j.  SPU 032774/2020/102/Zi  a  to  konkrétně část  B)
Vyjádření SPÚ, odboru vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury
k návrhu změny ÚP pro VP na základě na základě  ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb.,
o vodách (z hlediska hospodaření se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které
jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
(z hlediska příslušnosti hospodařit se stavbami … ve vlastnictví státu) bylo vyhodnoceno jako
Připomínka.

Vyjádření SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb, Oddělení vodohospodářských staveb z titulu
vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) k návrhu změny ÚP
pro VP SOUHLASNÉ za podmínek. 

Respektovat  stavby  hlavních  odvodňovacích  zařízení  a  zachovat  jejich  funkčnost.  Z hlediska
umožnění  výkonu  správy  a  údržby  je  nutné  zachovat  podél  trubních  HOZ  nezastavěný
manipulační  pruh  o  šíři  4  m  od  osy  potrubí  na  obě  strany  a  podél  otevřených  HOZ  6  m
oboustranný manipulační pruh. Na uvedených vodních dílech HOZ je zajišťována běžná údržba,
např. odstranění splavené ornice, sečení porostů a odstraňování náletů dřevin z průtočného profilu
HOZ.  Do  HOZ  nebudou  vypouštěny  žádné  odpadní  ani  dešťové  vody.  V případě  provádění
výsadeb okolo HOZ požadujeme výsadbu pouze po jedné straně ve vzdálenosti 1 m od břehové
hrany.
Při provádění výsadeb na plochách s výskytem podrobného odvodňovacího zařízení (POZ) musí
být  provedena  taková  opatření,  aby  bylo  zabráněno  prorůstání  kořenů  do  drenáží  a  nedošlo
k porušení jejich funkčnosti.

Vyhodnocení:

V řešeném území Změny č. 1 ÚP se vyskytuje stavba vodního díla – HOZ5 (zatrubněný) a POZ,
jejichž vlastníkem je stát a k nimž je dle § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb., o vodách a dle § 4
odst.  2  Zákona  č.  503/2012  Sb.,  o  Státním  pozemkovém  úřadu  příslušný  hospodařit  Státní
pozemkový  úřad  (evidovaná  jednak  v Koordinačním výkrese  ÚP Frýdlant,  jednak  v ÚAP ORP
Frýdlant). 
Pořizovatel bere polohu POZ i průběh a umístění staveb HOZ na vědomí, neboť tyto údaje
o území ověřil v datové bázi ÚAP jako sledovaný jev č. 43 Investice do půdy za účelem zlepšení
půdní  úrodnosti  (dle  přílohy  č.  1  k vyhlášce  500/2006  Sb.,  část  A),  které  jsou  údaji  o  území
ve smyslu ve smyslu § 27 odst. 2 stavebního zákona. 

Platný ÚP Frýdlant stanovil ve vztahu k melioracím omezení ploch s rozdílným způsobem využití
(kap.  F.3),  cit.  Zástavba  ploch  s  uskutečněnými  investicemi  do  půdy  (meliorace)  je
podmíněna  nenarušením  funkčnosti  systému  a  zabezpečením  odpovídajících
hydrogeologických poměrů na navazujících zemědělských plochách.
Stanovená podmínka v územním plánu Frýdlant není Změnou č. 1 ÚP Frýdlant rušena, zároveň
nenahrazuje ustanovení právních předpisů, zejm. vodního zákona, která se k melioracím váží pro
následná řízení – pro rozhodování o změnách v území.

Data o hlavních odvodňovacích zařízeních a hlavních závlahových zařízeních poskytuje SPÚ.

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

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

Konkretizované požadavky vlastníka staveb k vodohospodářským melioracím – v tomto případě
státu prostřednictvím Státního pozemkového úřadu se z výše uvedených důvodů a mj. i s ohledem
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na podrobnost územně plánovací dokumentace nepromítnou do řešení Změny č.1 ÚP Frýdlant,
avšak SPÚ z titulu vlastníka těchto staveb má možnost je uplatnit v následných řízeních (zejm.
územní rozhodování či povolování), v nichž bude účastníkem.

Vzhledem  k vypuštění  Podmíněnosti  vydání  regulačního  plánu  v rámci  Z1  ÚP  (kdy  byl  ve
schváleném Zadání  RP1 jako součásti  účinného ÚP Frýdlant  obsažen požadavek cit.:  řešené
území je  dotčeno vloženými  investicemi  do půdy (meliorace);  řešit  zásahy do systému,  jehož
funkčnost  má být  zachována) a  nahrazení  pouze podmíněností  zpracováním územní studie je
třeba v rámci územní studie prověřit vzájemný vztah mezi uvedenými funkčními systémy, a to:
podrobně a komplexně vyřešit střet navrhované zástavby v dotčené lokalitě Jiráskova s vloženými
investicemi do půdy (melioracemi), dotčenými POZ a HOZ; podrobně prověřit  funkčnost tohoto
systému  investic  do  půdy  a  upřesnit  možné  změny,  úpravy  v koordinaci  na  navrhovaným
uspořádáním a využitím dotčené lokality pro zástavbu.

6) část podání ze dne 26. 2. 2020 pod Č.j. MUF 266/2020/OSUZP/3/Oul a to konkrétně část 4.
Z hlediska nakládání s odpady na základě zákona č.  185/2001 o odpadech (již  neplatný).  Zde
Městský úřad Frýdlant, OSUZP uvádí následující: 

Upozornění, že lokalita (ozn. BM2.4) – p.č. 2310/7, 2310/6 a částečně 2314/1, k.ú. Frýdlant je
plocha bývalé neupravené skládky odpadu. Jedná se o nezdokumentovanou starou zátěž, kde se
vyskytují komunální i průmyslové odpady (Zpráva o provedeném průzkumu ze dne duben 2004
vypracovaná Geologickou kanceláří PROSPEKTA). Nelze tedy plánovanou výstavbou zasahovat
do stabilizovaného tělesa skládky bez předchozí rekognoskace, řízené sanace a rekultivace dané
lokality. Z tohoto důvodu je plánovaná výstavba v dané lokalitě podmíněna provedením již zmíněné
sanace a rekultivace.

Zpracovaná územní studie lokality Jiráskova z hlediska nakládání s odpady musí respektovat a
vycházet z Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje schváleného 26. 1. 2016 a Plánu
odpadového hospodářství města Frýdlant z listopadu 2016.

Vyhodnocení:
Dohoda s DOSS (MěÚ Frýdlant, odpadové hospodářství) PDMUFT 13290/2020POSUZP, MUF
1156/2020/OSUZP/34/Pos

ÚP Frýdlant stanovuje Omezení ve využívání ploch s rozdílným způsobem využití s ohledem
na sledované limity využití území v rámci kap. F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem  využití,  podkapitola  F.3  Prostorové  uspořádání  území,  kde  se  mj.  stanovuje  (cit.):
Respektovat omezení využití stabilizovaných i rozvojových ploch stávajícími limity využití území,
vyplývajícími z příslušných právních předpisů a správních rozhodnutí.

□ Využití stabilizovaných i rozvojových ploch zasahujících do stávajících limitů řešit tak, aby při
respektování  podmínek  příslušného  limitu  v  budoucnu  nevznikly  nároky  na  opatření  proti
nepříznivým účinkům tohoto zásahu; pokud tyto nároky přece vzniknou, budou hrazeny majitelem
příslušné plochy.

Pozn.: Výčet stávajících navržených limitů je uveden v textové části Odůvodnění územního plánu
a  zákres  proveden  ve  výkresu  č.  6  –  Koordinační  výkres,  pokud  to  podrobnost  (měřítko)
dokumentace umožňuje.

Závazný  rámec  zohledňující  existenci  limitu  využití  území  –  staré  zátěže  je  zakotven
ve stávajícím  účinném  ÚP  Frýdlant  –  v rámci  stanovení  Omezení  ve  využívání  ploch
s rozdílným způsobem využití  (podkap.  F.3)  s vazbou na limity  využití  území vyznačené
v Koordinačním  výkrese (vyznačena  a  evidována  jako  stará  zátěž  území  (bývalá  skládka
odpadu na p.č. 2314/1). Stará zátěž území je přitom údajem o území ve smyslu § 27 odst.  2
stavebního  zákona1,  jevem  č.  64  sledovaným  územně  analytickými  podklady  dle  vyhlášky
č. 500/2006 Sb., příloha č. 1., limitem využití území číslo: 4.4.1032). 

1  údaji o území - jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území,
například  ploše,  pozemku,  přírodnímu útvaru  nebo stavbě,  a  která  vznikla  nebo byla  zjištěna  zejména na  základě  právních
předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku,
pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti.

2  https://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/limity-vyuziti-uzemi/4-4-20200101.pdf
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Z1 ÚP Frýdlant tento závazný rámec nemění (respektuje jej). Omezení ve využívání území
vyplývající  z příslušného  limitu  využití  území  bude  ve  vztahu  ke  konkrétnímu  záměru
na změnu v území (a s ohledem na konkrétní podmínky v území) uplatňováno a posuzováno
v následných  etapách  projektové  přípravy  a  následných  řízeních  (např.  územní
rozhodování).

Pořizovatel  bere  informace o  existenci,  charakteru  a  poloze  –  jako  limitu  využití  území
v dotčené lokalitě na vědomí.

V rámci  obou  následných  opakovaných  veřejných  projednání  bylo  od  MěÚ  Frýdlant,  OSUZP
z hlediska nakládání s odpady obdrženo k návrhu změny č. 1 ÚP Frýdlant souhlasné stanovisko.

7)  část podání ze dne 26. 2. 2020 pod Č.j. MUF 266/2020/OSUZP/3/Oul a to konkrétně část 7.
Z hlediska státní správy lesa na základě zákona č. 289/1995 Zákon o Lesích. Zde Městský úřad
Frýdlant, OSUZP požaduje následující: 

Vyjádření - PŘIPOMÍNKA
Pozn.  Příslušným orgánem je dle § 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., Krajský úřad
Libereckého kraje. 
Připomínka – požadavek na zohlednění potřeby (zajištění / zachování) dopravní dostupnosti
zemědělských a lesních pozemků zejména p.p.č. 4058, 3433 a 4266/1 v k.ú. Frýdlant pro techniku
obvyklou  při  lesnickém  hospodaření.  Vzhledem  k morfologii  terénu,  kdy  jsou  tyto  pozemky
odříznuty řekou Smědou, železniční tratí a příkrými svahy na pravém břehu řeky Smědé, zůstává
jediným přístupovým směrem lokalita, která je předmětem řešeného území Změny č. 1 ÚP. Je zde
potřeba počítat s občasným průjezdem obvyklé lesnické techniky a tomu přizpůsobit komunikace,
tedy šířku  vozovky a poloměry  zatáček,  průjezdu odvozní  soupravy pro odvoz dříví  (rámcově
vozidlo o délce cca 20 m, výšce cca 4 m, šířce cca 3,5 m a váze s nákladem cca 40 tun).

Do Změny č. 1 ÚP Frýdlant také žádáme zanést grafické vylišení hranice 50 m od okraje lesa.

Vyhodnocení:
Účinný  ÚP  Frýdlant  řeší  prostupnost  krajiny  v rámci  Koncepce  uspořádání  krajiny  (kap.  E,
podkapitola E.4 prostupnost krajiny), kde se mj. stanovuje (cit.):  Zajistit běžnou, rekreační i mezi
sídelní  prostupnost  krajiny  pro  obyvatele  i  návštěvníky  území  volnou průchodnosti  cestní  sítě
v krajině  tvořené:  …  dalšími  v  ÚP nevymezenými,  ale  v  rámci  podmínek  pro  využití  ploch
přípustnými komunikacemi zejména stávajícími zvykovými trasami (historickými cestami),
Pro  technologickou  přístupnost  praktické  činnosti  zemědělského  a  lesnického  hospodaření
využívat soustavu účelových komunikací, které jsou nedílnou součástí příslušných ploch.
Nepovolovat stavby ani záměry, které by vedly k narušení nebo zneprůchodnění soustavy veřejně
přístupných cest, v krajním případě budou rušené cesty překládány.
Tedy základní závazný rámec zohledňující uplatněnou připomínku je zakotven ve stávajícím
účinném ÚP Frýdlant. Z1 ÚP Frýdlant tento závazný rámec nemění.

Z hlediska možností  praktického uplatnění  připomínky v dalších (následných)  fázích projektové
přípravy  a jejího  zohlednění  v souladu s veřejnými  zájmy  poskytl  MěÚ Frýdlant,  OSUZP,  ŽP,
lesní  hospodářství  (orgán  státní  správy  lesa) pořizovateli  schematické  znázornění  dosud
užívaných a možných dopravních tras pro potřeby lesního hospodaření - zejm. pro účely odvozu
dřeva nadměrnými nákladními vozidly v zájmovém území řešení Změny č. 1 ÚP Frýdlant – Zákres
výchozího stanoviště odvozu dřeva a navazující trasa nákladní techniky pro odvoz dřeva.

V Koordinačním výkrese (grafické části odůvodnění) je vyznačeno Ochranné pásmo lesa 50 m.
Není tedy potřeba upravovat.
Územní plán má v rámci své závazné části řešeno Omezení ve využívání ploch s rozdílným
způsobem využití  (podkap.  F.3)  -  pro  ochranné pásmo lesa: Novostavby  na  vymezených
zastavitelných plochách, do kterých zasahuje ochranné pásmo lesa, lze umisťovat pouze tak, aby
byl dodržen odstup od kraje lesního pozemku minimálně odpovídající absolutní výškové bonitě
dřevin na konkrétní dané lokalitě.

V rámci  obou  následných  opakovaných  veřejných  projednání  bylo  od  MěÚ  Frýdlant,  OSUZP
z hlediska státní správy lesa na základě zákona č. 289/1995, obdrženo k návrhu změny č. 1 ÚP
Frýdlant souhlasné stanovisko.
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Zákres výchozího stanoviště odvozu dřeva a navazující trasa nákladní techniky pro odvoz dřeva.

8)  část podání ze dne 26. 2. 2020 pod Č.j. MUF 266/2020/OSUZP/3/Oul a to konkrétně část 7.
Z hlediska  zákona  o  myslivosti  č.  449/2001.  Zde  Městský  úřad  Frýdlant,  OSUZP požaduje
následující: 

Změna č. 1 ÚP musí zohlednit, aby nedošlo k významnému omezení pohybu zvěře krajinou, kdy
by následkem toho mohlo dojít k nárůstu dopravních nehod na silnicích i na železniční trati se
zvýšeným  množstvím  škod  působených  zvěří  i  na  zvěři.  Nesmí  dojít  k naprostému  odříznutí
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lesních pozemků p.p.č. 2173, 2174, 2176, 2177 v k.ú. Frýdlant,  aby byla zajištěna dostatečná
průchodnost krajiny pro lesní zvěř.

Vyhodnocení:
Využitím  ploch  BM2.1  a  BM2.3  (uplatněním  navržené  urbanistické  koncepce  –  navrhovaným
zastavěním těchto ploch) dojde k omezení stávající prostupnosti krajiny. Tento důsledek již však
plyne z celkové koncepce rozvoje obce a urbanistické koncepce ve vztahu ke koncepci uspořádání
krajiny,  které  jsou  stanoveny  již  v  účinném  územním  plánu  Frýdlant  (zejména  vymezením
zastavitelných ploch BM2.1 a BM2.3). Návrh Z1 ÚP nemění stanovenou celkovou koncepci rozvoje
obce, ani urbanistickou koncepci či koncepci uspořádání krajiny, řešení Z1 ÚP spočívá ve změně
podmíněnosti rozhodování o změnách v území.
Lesní  pozemky  ppč.2173,  2174,  2176,  2177  v k.ú.  Frýdlant  uvedené  ve  stanovisku  jsou  již
v současné době prostorově od okolní volné (dosud nezastavěné) krajiny odděleny z jihu tokem
řeky  Smědé,  z východu  navazuje  kompaktní  zástavba  města  Frýdlant,  ze  severu  pak  jsou
pozemky ohraničeny regionální železniční tratí Frýdlant – Nové Město pod Smrkem.
Uplatněním stanovené  koncepce  ÚP Frýdlant  –  zastavěním  vymezených  zastavitelných  ploch
v rozvojové lokalitě Jiráskova, které přiléhají k tělesu dráhy, dojde k faktickému odříznutí dotčené
lesní enklávy.  V důsledku uplatnění stanovené koncepce se však zároveň dá předpokládat,  že
v důsledku více či méně postupného zastavování okolních zastavitelných ploch ztratí tato nevelká
a prostorově oddělená lesní enkláva přirozeným způsobem pro některé druhy zvěře (např. větší
druhy savců) svůj význam jakožto preferovaný biotop. Stejně tak nelze předpokládat, že by tato
nevelká a od okolní volné lesozemědělské krajiny prostorově oddělená lesní enkláva obklopená
dle koncepce územního plánu řekou, dráhou a stávající i budoucí zástavbou, měla plnit význam
honebního pozemku.
Určitou  míru  migrační  prostupnosti,  např.  pro  menší  druhy  zvěře,  je  možné  zachovat
v jihozápadním směru od lesního pozemku p.č. 2173 přes pozemek dráhy p.č. 2296, k.ú. Frýdlant
k vymezené ploše VZ.3 a dále navazujícímu lesnímu komplexu bez faktického dopadu na řešení
Změny č. 1 ÚP Frýdlant. Dotčené lesní pozemky ppč.2173, 2174, 2176, 2177 v k.ú. Frýdlant jsou
sice součástí vymezeného ÚSES – místního biocentra A „U vyhlídky nad Smědou“ (vymezeného
v ÚP Frýdlant z důvodu nadměrné délky biokoridoru Smědé), nicméně vázaného primárně na tok
řeky Smědé.

V rámci  obou  následných  opakovaných  veřejných  projednání  bylo  od  MěÚ  Frýdlant,  OSUZP
z hlediska zákona o myslivosti č. 449/2001, obdrženo k návrhu změny č. 1 ÚP Frýdlant souhlasné
stanovisko.

9)  Podání  ze  dne  27.  2.  2020  pod  Č.j.  13230/2020-SŽDC-GŘ-O6  z hlediska  hospodaření
s majetkem  státu  a  z  hlediska  koncepce  rozvoje  železniční  infrastruktury  na  základě  zákona
77/2002 Sb. Podatelem je Správa železnic – státní organizace.

Vyjádření 

Z     titulu vlastníka dopravní infrastruktury  
Řešeným  územím  je  vedena  jednokolejná  neelektrifikovaná  železniční  trať  č.  037  Liberec  –
Jindřichovice  pod  Smrkem,  Frýdlant  v Čechách  –  Černousy,  která  je  ve  smyslu  §  3  zákona
č. 266/1994 Sb., o drahách zařazena v úseku Frýdlant v Čechách – Černousy do kategorie dráhy
celostátní  a  v úseku  Frýdlant  v Čechách  –  Jindřichovice  pod  Smrkem  do  kategorie  dráhy
regionální.
Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o drahách.
V nově  vymezených  rozvojových  či  přestavbových  lokalitách  v ochranném  pásmu  dráhy
požadujeme  zařadit  objekty  a  zařízení,  pro  které  jsou  stanoveny  hygienické  hlukové  limity,
do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové
přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních
i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí, požadavky na ochranu před hlukem jsou respektovány již v platném ÚP
Frýdlant a Změnou č. 1 ÚP Frýdlant nejsou měněny.  Změna č. 1 ÚP Frýdlant nevymezuje
nové zastavitelné plochy.
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Q.2 PŘIPOMÍNKY  UPLATNĚNÉ K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU 
PROJEDNÁNÍ

Pořizovatel  z došlých podání uplatněných k opakovanému veřejnému projednání návrhu Změny
č. 1 ÚP Frýdlant obdržel následující podání, které vyhodnotil jako připomínku:  

1)  část  podání  ze  dne 17.  1.  2022 pod Č.j.  SPU 015647/2022/102/Zi  a  to konkrétně část  B)
Vyjádření  SPÚ,  odboru  vodohospodářských  staveb z titulu  vlastníka  technické  infrastruktury
k návrhu změny ÚP pro VP na základě na základě  ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb.,
o vodách (z hlediska hospodaření se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které
jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
(z hlediska příslušnosti hospodařit se stavbami … ve vlastnictví státu) bylo vyhodnoceno jako
Připomínka.

Vyjádření SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb, Oddělení vodohospodářských staveb z     titulu  
vlastníka technické infrastruktury (staveb k     vodohospodářským melioracím)   k návrhu změny ÚP
pro VP SOUHLASNÉ za podmínek. 

Při dotčení staveb HOZ požadujeme:
1. Respektování staveb HOZ a zachování jejich funkčnosti.
2. Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél zakrytých úseků HOZ

nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě strany a podél otevřených
HOZ oboustranný manipulační pruh v šíři 6 m od vrchní hrany.

3. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody.
4. V  případě  provádění  výsadeb  okolo  HOZ  požadujeme  výsadbu  pouze  po  jedné  straně

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

5. Podél staveb HOZ nebude navržen žádný z prvků systému ekologické stability krajiny.
Požadujeme, aby průběh výše uvedených staveb HOZ byl pořizovatelem územního plánu vzat
na vědomí  a  zejména  aby  trasy  HOZ  byly  zpracovatelem  územního  plánu  zakresleny
do koordinačního výkresu.

Vyhodnocení: 
Požadavky při dotčení staveb HOZ jsou brány pořizovatelem na vědomí.
Průběh HOZ v řešeném území změny č. 1 ÚP Frýdlant byl pořizovatelem vzat na vědomí,
trasy HOZ jsou součástí koordinačního výkresu.

Q.3 PŘIPOMÍNKY  UPLATNĚNÉ K DRUHÉMU OPAKOVANÉMU 
VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

Pořizovatel z došlých podání uplatněných k druhému opakovanému veřejnému projednání návrhu
Změny č. 1 ÚP Frýdlant obdržel následující podání, které vyhodnotil jako připomínku:  

1) část  podání  ze dne 17.  1.  2022 pod Č.j.  SPU 015647/2022/102/Zi  a  to  konkrétně část  B)
Vyjádření  SPÚ,  odboru  vodohospodářských  staveb z titulu  vlastníka  technické  infrastruktury
k návrhu změny ÚP pro VP na základě na základě  ust. § 56 odst. 6 Zákona č. 254/2001  Sb.,
o vodách (z hlediska hospodaření se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, které
jsou v majetku státu) a ust. § 4 odst. 2 Zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
(z hlediska příslušnosti hospodařit se stavbami … ve vlastnictví státu) bylo vyhodnoceno jako
Připomínka.

Vyjádření SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb, Oddělení vodohospodářských staveb z     titulu  
vlastníka technické infrastruktury (staveb k     vodohospodářským melioracím)   k návrhu změny ÚP
pro VP SOUHLASNÉ za podmínek. 

Při dotčení staveb HOZ požadujeme:
1. Respektování staveb HOZ a zachování jejich funkčnosti.
2. Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél zakrytých úseků HOZ

nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě strany a podél otevřených
HOZ oboustranný manipulační pruh v šíři 6 m od vrchní hrany.
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3. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody.
4. V  případě  provádění  výsadeb  okolo  HOZ  požadujeme  výsadbu  pouze  po  jedné  straně

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

5. Podél staveb HOZ nebude navržen žádný z prvků systému ekologické stability krajiny.
Požadujeme, aby průběh výše uvedených staveb HOZ byl pořizovatelem územního plánu vzat
na vědomí  a  zejména  aby  trasy  HOZ  byly  zpracovatelem  územního  plánu  zakresleny
do koordinačního výkresu.

Vyhodnocení: 
Požadavky při dotčení staveb HOZ jsou brány pořizovatelem na vědomí.
Průběh HOZ v řešeném území změny č. 1 ÚP Frýdlant byl pořizovatelem vzat na vědomí,
trasy HOZ jsou součástí koordinačního výkresu.

SAUL s.r.o 93



R – Přílohy Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

R PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Text územního plánu s vyznačením změn.
Žlutě označeno: vypouští se;

červeně označeno: doplňuje se.

A VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Vymezuje se zastavěné území pro správní území města Frýdlant k datu 16. 6. 2014.

Zastavěné území je zobrazeno ve výkresech:

č. 1. Výkres základního členění území,

č. 2. Hlavní výkres – uspořádání území,

č. 3. Hlavní výkres – dopravní a technická infrastruktura.
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B ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, 
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Územní plán Frýdlant vytváří územní podmínky pro udržitelný rozvoj města:
 které posílí význam města v rámci Libereckého kraje a České republiky,
 které zajistí kvalitní bydlení, práci a rekreaci jeho obyvatel i ostatních uživatelů území,
 které zajistí ochranu a rozvoj jeho přírodních a civilizačních hodnot.

B.1 ÚLOHA MĚSTA V ŠIRŠÍM ÚZEMÍ

Při změnách využití území města Frýdlant respektovat vazby v širším území:
 Frýdlant - významné centrum osídlení Euroregionu Nisa (mezinárodní vazby města),
 Frýdlant  -  přirozené  spádové  centrum  mikroregionálního  významu vyššího  stupně

ve struktuře osídlení Libereckého kraje (ZÚR LK),
 funkční kooperace centra osídlení Frýdlant s centry osídlení Raspenava a Hejnice,
 Frýdlant - polyfunkční středisko cestovního ruchu (CR) v oblasti CR Frýdlantsko,
 Frýdlant - dopravní uzel mikroregionálního významu,
 regionální  dopady soustředěné urbanizace na ÚSES,  odtokové poměry  v území  a

další hlediska ochrany životního prostředí.

B.2 PRIORITY PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

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

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

 Ochranu  hodnot  území  provázat  s potřebami  ekonomického  a  sociálního  rozvoje
v souladu s principy udržitelného rozvoje.

 Uplatňovat cílenou ochranu míst zvláštního zájmu, bránit upadání venkovských částí
městské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.

 Posilovat  právní  jistotu  veřejných  a  soukromých  zájmů  v  území  koordinovanou
regulací záměrů na změny v území a rozlišením jejich priorit.

SOCIÁLNÍ PILÍŘ 

OBYVATELSTVO, BYTOVÝ FOND
 Rozvíjet  město na úroveň orientační výhledové velikosti  cca 8 000 trvale bydlících

obyvatel k orientačnímu horizontu roku 2025, dosažitelnou v rámci  maximální varianty
možných trendů přírůstků, měny a migrace obyvatel s ohledem na příležitosti území
města a na atraktivitu území přilehlých obcí.

 Veřejnou infrastrukturu  a  veškeré  jevy  vázané na tzv.  uživatele území  dimenzovat
na denní přítomné obyvatelstvo – cca 10 000 denních uživatelů území.

 V  souvislosti  s  rostoucími  nároky  na  kvalitu  bydlení,  vývojem  velikosti  censové
domácnosti  a  očekávaným  budoucím  odpadem  bytového  fondu  zajistit  plochy
pro předpokládanou výstavbu cca 1 090 bytů.

 Vytvářením územních podmínek podpořit rozvoj pestré nabídky pracovních příležitostí.
 Předcházet  vzniku  sociálně  odloučených  lokalit  a  sociálně  patologických  jevů,

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

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
 Občanské vybavení se bude rozvíjet na stávajících a navržených plochách, určených

pro rozvoj občanského vybavení, v závislosti na skutečných potřebách obyvatelstva
v souladu s dosaženým stupněm hospodářského a sociálního rozvoje. 

 Rozvíjet aktivity polyfunkčního střediska cestovního ruchu v oblasti cestovního ruchu
Frýdlantsko.
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
 Stabilizovat  a  rozvíjet  soubor  ploch  uceleného  celoměstského  systému  veřejných

prostranství:
 sledovat  harmonický  soulad  motorové,  bezmotorové  a  pěší  dopravy  v  rámci

zajištění  dostupnosti  všech ploch s  rozdílným způsobem využití  a  prostupnosti
městské krajiny a vytváření územních podmínek pro podporu programu mobility,

 zvyšovt  společenský význam a kvalitu  denní  rekreace na pobytových plochách
veřejných prostranství s přiměřeným uplatněním zeleně.

OCHRANA KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT
 V  prostorové  kompozici  města  respektovat  podmínky  ochrany vyhlášené  MPZ

Frýdlant se souborem nemovitých kulturních památek, dominantní význam hradu a
zámku Frýdlant  (národní  kulturní  památka)  a  řady  dalších  objektů  v  památkovém
zájmu vč. dochovaných objektů lidové architektury. 

 Vytvářet  podmínky  pro  zachovní  evidovaných  objektů  tzv.  průmyslového  dědictví
„industriál“ (architektinicky cenné objekty nezařazené do památkové ochrany).

 Zachovat  tzv.  genius loci  (duch místa)  -  nepřipouštět  nevhodné zásahy a činnosti,
narušující hodnoty území a městské panorama.

HOSPODÁŘSKÝ PILÍŘ

PODNIKÁNÍ A EKONOMIKA
 Rozvíjet  ekonomicky stabilní město podporující rozvoj výrobních odvětví, cestovního

ruchu a podnikatelského prostředí, představující základní podněty pro rozvoj města a i
přes současné hospodářské výkyvy jeden z impulzů jeho migračního růstu.

 Pro  zajištění  požadavků  na  stabilizaci  nebo  restrukturalizaci  stávajících  výrobních
provozů a umístění nových ekonomických aktivit využívat stávající i navržené plochy
výroby a skladování zajištěné odpovídající dopravní a technickou infrastrukturou:
 při využívání brownfields zejména v centrálním prostoru města, pokud to umožní

stav  objektů,  místo  a  charakter  okolní  zástavby  nevylučovat  možnosti  jiných
nevýrobních funkcí (bydlení/loft, občanské vybavení, volnočasové aktivity apod.).

 Pro zajištění aktivit zemědělské a lesnické výroby a zemědělských a lesnických služeb
využívat zejména plochy stávajících areálů po zániku forem zemědělské velkovýroby,
které mají přímou vazbu na předmětný půdní fond.

 Pro rozvoj cestovního ruchu, který představuje významný zdroj pracovních příležitostí
využívat zejména potenciál, založený na kulturních a přírodních hodnotách území:
 upřednostňovat tzv. šetrné formy cestovního ruchu ve smyslu ochrany přírodních a

kulturních hodnot území a aktivity s celoročním provozem.

DOPRAVA
 Provázat  a  vyvážit  jednotlivé  druhy  dopravy  tak,  aby  jako  bezpečná,  plynulá,

spolehlivá a rozšiřitelná podporovala dostupnost a rozvoj města:
 rozvíjet dopravní vazby na vyšší centra osídlení zejména v koridoru silnice I/13, 
 zlepšovat  přístupnost  města  ze  sousedních  obcí  spádového  obvodu  obce

s rozšířenou působností, zejména v předmětných silničních trasách II. a III. třídy,
 odvádět zátěže silniční dopravy z centra města a mimo obytné zóny, 
 rozvíjet síť místních komunikací účelným propojením jednotlivých městských částí,

 Územně chránit koridor ŽD8 stabilizací žlz. trati Praha – Frýdlant – Zawidów (PL). 
 Posilovat  rozvinutý  systém  veřejné  osobní  dopravy (VOD)  v  účelné  koordinaci

jednotlivých složek včetně nemotorové dopravy,
 Rozvíjet  síť  koridorů pro turistickou a cykloturistickou dopravu v kontextu propojení

místních atraktivit při respektování specifických podmínek území.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
 Rozvíjet spolehlivý a kapacitou odpovídající systém technické infrastruktury, nezbytný

pro udržitelný rozvoj území:
 upřednostňovat účelně koordinované vedení  sítě technické infrastruktury v rámci

ploch veřejných prostranství – komunikace,
 je-li to účelné s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, umísťovat dopravní

a technickou infrastrukturu do společných koridorů.
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
 Kontinuálně rozvíjet založený systém zásobování vodou:

 zachovat vysoký podíl obyvatel napojených na vodovodní systém a systém doplnit
o části napojující rozvojové zastavitelné plochy.

 Kontinuálně rozvíjet založený kanalizační systém města a napojit  na něj maximum
rozvojových zastavitelných ploch:
 pro likvidaci odpadních vod v maximální míře využívat městskou ČOV,
 srážkové vody přednostně zasakovat v místě vzniku.

ENERGETIKA
 Kontinuálně  rozvíjet  energetické  systémy  města,  kapacity  a  spolehlivost  dodávek

na stabilizovaných i rozvojových zastavitelných plochách. 
 Pro úspory energie v oblastech výroby, distribuce a spotřebních systémů preferovat:

 aplikaci kombinované výroby elektřiny a tepla v decentralizovaných zdrojích,
 výstavbou tzv.  nízkoenergetických a pasivních domů a účelným a systémovým

využíváním alternativních zdrojů energie,
 systém CZT územně stabilizovat v ekonomicky odůvodněném rozsahu, 
 pokrytí území rozvody zemního plynu pro zásobování decentralizovaných zdrojů.

ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
 Respektovat  územní  podmínky  pro  zabezpečení  ochrany  přírodních  a  krajinných

hodnot území vyjádřené stanovenými limity využití území, zejména: 
 přiměřeným využíváním území v souladu s principy udržitelného rozvoje, 
 obecnou i zvláštní ochranou přírody a krajiny.

 Rozvíjet provázanost systému městské zeleně s volnou krajinou: 
 minimalizovat plošné nároky záborů zemědělského a lesního půdního fondu,
 minimalizovat zásahy do krajinného rázu a zachovat migrační prostupnost krajiny,
 minimalizovat fragmentaci krajiny koridory dopravně technické infrastruktury.

 Chránit a odpovědně užívat nezastavěná a nezastavitelná území: 
 plochy přírodní pro  územní identifikaci vybraných ploch a  naplňování požadavků

zvláštní ochrany přírody a krajiny,
 lokality  a  území  VKP (lesy,  rašeliniště,  vodní  toky,  rybníky  a  údolní  nivy)  pro

naplňování požadavků obecné ochrany přírody a krajiny,
 ložiska nerostných surovin.

KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 Vytvářet  územní  podmínky  pro  snižování  environmentálních  rizik  a  negativních

dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví obyvatel. Optimálním uspořádáním
ploch s  rozdílným způsobem využití  a  stanovenými podmínkami  pro  jejich  užívání
dle jejich charakteru a ve vzájemném spolupůsobení zajistit:
 nejvyšší kvalitu prostředí na plochách pro bydlení, rekreace, občanského vybavení

a veřejných prostranství,
 segregovanou  lokalizaci  zón  soustředěných  ekonomických  aktivit a  dopravně

technické infrastruktury, které jsou obtížně slučitelné s obytným prostředím a mají
či mohou mít negativní vliv na kvalitu prostředí a na dlouhodobý pobyt v něm, 

 ochranou a zvyšováním kvality vodních zdrojů, půdního fondu a ovzduší,
 zvyšováním  účinnosti  protipovodňových  opatření,  čištěním  odpadních  vod  a

revitalizaci ploch starých ekologických zátěží, 
 revitalizací toků v městském prostoru sledovat snížení následků povodní a vyšší

uplatnění nábřeží pro denní rekreaci obyvatel.
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C URBANISTICKÁ KONCEPCE
Urbanistická koncepce stanovená vymezením ploch s rozdílným způsobem využití je zakreslena
ve výkresu č. 2. „Hlavní výkres – uspořádání území“).
Specifikace ploch a podmínky pro jejich využití jsou stanoveny v kapitole F. „Stanovení podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“.

C.1 ZÁSADY URBANISTICKÉ KONCEPCE MĚSTA

VÝCHODISKA
 Zachovat a rozvíjet přiměřenou promíšenost funkční struktury v optimálních vazbách

bydliště – pracoviště – rekreace.
 Rozlišit intenzitu rozvoje kompaktního města a příměstských / venkovských částí.
 Zajistit dostupnost všech funkčních ploch v optimální struktuře veřejných prostranství.
 Upřednostňovat využití proluk v zástavbě před záborem ploch volné krajiny, zastavitelné

plochy v odůvodněných výměrách vymezovat návazně na zastavěné území.
 Nezakládat nová odloučená sídla ve volné krajině.
 Propojovat systémy sídelní a krajinné zeleně. 
 Posilovat význam vodních ploch a nábřeží v městském prostoru (vodní fenomén).

URBANISTICKÁ KONCEPCE 
Rozvíjí se harmonické město směrem dovnitř využitím proluk a tzv. brownfields i směrem
ven uváženým zastavováním území navazující volné krajiny.

 městské centrum 
 zahrnuje stabilizované plochy města: SC „plochy smíšené obytné – centrální“, VK

„plochy veřejných prostranství – komunikace“, VZ „plochy veřejných prostranství
zeleň“ a DD „plochy dopravní infrastruktury – drážní“ (železniční stanice Frýdlant)
ve struktuře historického jádra města s vyhlášenou MPZ Frýdlant,

 kompaktní  polyfunkční  zástavba  s  relativně  nejvyšší  intenzitou  využití  ploch
v údolní nivě vodního toku Smědá,

 navrhuje se:  vymístění průtahu silniční trasy I/13 (do jihovýchodního obchvatu
města),  zkvalitnění  dopravní  obslužnosti  jádrového  území  založením  vnitřního
sběrného městského okruhu a přemístění autobusového nádraží do přestupního
místa (terminál veřejné dopravy) u železniční stanice Frýdlant.

 městské části po obvodu městského centra
 zahrnuje stabilizované a rozvojové plochy města: BM „plochy bydlení“, OV „plochy

občanského vybavení“, OS „plochy občanského vybavení – sport a rekreace“ a
RZ „plochy rekreace - zahrádkové kolonie“

 komponované formy městské zástavby v relativně pravidelně uspořádané osnově
s relativně střední intenzitou využití ploch na svažitých polohách okolo městského
centra, 

 navrhuje se:  vymístění průtahu silniční trasy I/13 (do jihovýchodního obchvatu
města), dostavba volných proluk ve stávající zástavbě a po jejím obvodu plochami
zejména pro individuální bydlení a zkvalitnění dopravní obslužnosti rozvojových
lokalit prostřednictvím sběrných městských radiál.

 příměstské / venkovské částí v okrajových polohách městského prostoru 
 zahrnuje  stabilizované  a  rozvojové  plochy města:  zejména  SV  „plochy  smíšené

obytné – venkovské“ a OH „plochy občanského vybavení – hřbitovy“,
 volné formy zástavby příměstských částí a venkovských území – uspořádání území

s nízkou intenzitou využití  ploch  v  kontextu  osnovy původní  zástavby,  konfigurace
terénu a cestní sítě, 

 navrhuje  se:  dostavba  volných  proluk  ve  stávající  zástavbě  a  po  jejím  obvodu
plochami  pro  individuální  bydlení  a  zkvalitnění  jejich  dopravní  obslužnosti
prostřednictvím sběrných městských radiál

 v prostorovém uspořádání rozvojových lokalit v příměstských / venkovských částech
bude sledováno optimální začlenění do krajiny.

 v prostorově odloučené části Albrechtice se v souvislosti s rozvojem obytné základny
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na plochách SV „plochy smíšené obytné – venkovské“ vymezují plochy: SC „plochy
smíšené  obytné  –  centrální“  (lokální  centrum  pro  zajištění  dostupnosti  základních
potřeb občanského vybavení a pro rozvoj služeb cestovního ruchu) a v souvislosti
s potřebami obhospodařování přilehlých zemědělských ploch nová lokalita SR „plochy
smíšené výrobní“.

 hospodářská základna území
 zahrnuje stabilizované a rozvojové  plochy města: VS „plochy výroby a skladování“,

SR „plochy smíšené výrobní“ a SS „plochy specifické – skládky“
 specifické činnosti  a  stavby v zónách soustředěných ekonomických aktivit  v rámci

potenciálu hospodářské základny území,
 navrhuje  se:  rozvoj  výroby  pro  zajištění  nových  pracovních  příležitostí,  zejména

na rozvojových plochách SR „plochy smíšené výrobní“ na západním okraji městského
prostoru v návaznosti na navržené kapacitní komunikace a nové využití opuštěných
nebo dosud extenzívně využívaných areálů na stabilizovaných plochách SR „plochy
smíšené výrobní“.

 veřejná infrastruktura
dopravní infrastruktura

 zahrnuje  stabilizované  a  rozvojové  plochy:  DS  „plochy  dopravní  infrastruktury  –
silniční a stabilizovanéplochy DD „plochy dopravní infrastruktury – drážní“ 

 navrhuje  se:  přeložka  silnice  I/13  do  jihovýchodního  obchvatu  města  a  na  ní
navázaná úprava silniční sítě II. a III. třídy ve vztahu ke zlepšení dopravní dostupnosti
města, průchodnosti městským prostorem a eliminace negativních účinků z dopravy
na obytné zóny. 

 obsluha všech stabilizovaných i rozvojových ploch s rozdílným způsobem využití a
pozemků  v  nich  vymezených  bude  zajištěna  prostřednictvím  místních  komunikací
v rámci optimalizované sítě ploch VK „plochy veřejných prostranství – komunikace“. 
technická infrastruktura

 zahrnuje stabilizované a rozvojové plochy: TI „ plochy technické infrastruktury“,
 navrhuje se:  v souvislosti  s  rozvojem území budou rozvíjeny systémy zásobování

vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií, teplem a plynem a nakládání
s odpady.
občanské vybavení

 občanské vybavení pro obsluhu všech částí území  se bude rozvíjet na stávajících a
navržených  plochách,  určených  pro  rozvoj  občanského  vybavení,  v závislosti
na skutečných  potřebách  obyvatelstva  v souladu  s  dosaženým  stupněm
hospodářského  a  sociálního  rozvoje  zejména  na  plochách:  SC  „plochy  smíšené
obytné  –  centrální“,  OV  „plochy  občanského  vybavení“,  OS  „plochy  občanského
vybavení – sport a rekreace“, OH „plochy občanského vybavení – hřbitovy.

 nezastavitelné plochy
 úhrn  ploch: VH „plochy vodní  a vodohospodářské, ZP „plochy zemědělské“,  LP

„plochy lesní“, PP „plochy přírodní“ a SK „plochy smíšené krajinné“ pro zajištění
ochrany a rozvoje přírodních hodnot území a krajinného rázu,

 navrhuje  se: územní  systém  ekologické  stability  (ÚSES)  tvořený  biocentry  a
biokoridory  nadregionálního  a  místního  významu,  propojení  systémů  sídelní  a
krajinné zeleně,

 pro denní  rekreaci  obyvatel  a  uživatelů  území se vymezují  plochy:  VZ „plochy
veřejných prostranství – zeleň“.

 prostorová koncepce 
 prostorová koncepce rozvoje území sleduje upevnění dominantního významu areálu

hradu / zámku Frýdlant (národní kulturní památka) a jeho vazby na centrum města
(MPZ s kumulací nemovitých kulturních památek)

 zohledňuj  úlohu místních vrcholů,  hřebenů a svahů (vrchy Suchý,  Křížový,  Supí  a
Frýdlantská výšina), panorama Jizerských hor a nivy vodních toků Smědé, Řasnice a
Větrovského potoka. 

 Další regulační podmínky stanovují kapitoly: D. Koncepce veřejné infrastruktury, E. Koncepce uspořádání
krajiny a F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
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C.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

Návrh plošného a prostorového uspořádání území je zobrazen ve výkrese č. 2 – Hlavní
výkres – plochy s rozdílným způsobem využití.

Označení ploch v textové i grafické části (regulační kód) zahrnuje: 

             BM1.1
PLOCHA S ROZDÍLNÝM VÝŠKOVÁ HLADINA POŘADOVÉ ČÍSLO 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ ZÁSTAVBY PLOCHY

C.2.1 ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Vysvětlení podmíněnosti využití ploch:

*HL umisťování staveb pro bydlení na ploše, je podmíněno požadavkem, prokázat měřením hluku dodržení
hygienických  limitů  hluku  z  dopravy  (silniční  a  železniční)  v  budoucích  chráněných  venkovních
prostorech staveb a budoucích chráněných venkovních prostorech.

*VP minimální velikost stavebního pozemku 1500 m2 (k.ú. Albrechtice u Frýdlantu)
*AP využití plochy podmíněno provedením záchranného archeologického průzkumu

Tab. C.2.1.a: Zastavitelné plochy

označení
plochy

katastrální území způsob využití plochy výšková 
hladina 
zástavby

podmínky využití 
plochy

BM2.1 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.3 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.4 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.5 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.6 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.7 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.8 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.10 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.11 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.12 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.13 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.14 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.15 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.16 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.17 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.18 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.19 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.20 Frýdlant Plochy bydlení 2 *HL

BM2.21 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.22 Frýdlant Plochy bydlení 2 *HL

BM2.23 Frýdlant Plochy bydlení 2 *HL

BM2.25 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.26 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.27 Frýdlant Plochy bydlení 2 *HL

BM2.28 Frýdlant Plochy bydlení 2
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označení
plochy

katastrální území způsob využití plochy výšková 
hladina 
zástavby

podmínky využití 
plochy

BM2.30 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.31 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.32 Frýdlant Plochy bydlení 2 *HL

BM2.33 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.34 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.35 Frýdlant Plochy bydlení 2 *HL

BM2.36 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.37 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.39 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.40 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.41 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.42 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.43 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.44 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.45 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.49 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.51 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.52 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.53 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.54 Frýdlant Plochy bydlení 2

BM2.55 Frýdlant Plochy bydlení 2

SV1.1 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.2 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.3 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.4 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.5 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.6 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.7 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.8 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.9 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.10 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.11 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.12 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.13 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.14 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.15 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.16 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.17 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.18 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.19 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.21 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.22 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.23 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.25 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1
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označení
plochy

katastrální území způsob využití plochy výšková 
hladina 
zástavby

podmínky využití 
plochy

SV1.26 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.27 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.28 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.29 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.31 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.32 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.33 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.34 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.35 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.36 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.37 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.38 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.39 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.40 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.41 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.42 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.43 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.45 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *HL

SV1.46 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *HL

SV1.48 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.51 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.52 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.53 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.54 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.55 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *HL, *VP

SV1.56 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.57 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.58 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *HL, *VP

SV1.59 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *HL, *VP

SV1.60 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.61 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.64 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.65 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.67 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.70 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.71 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.72 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.73 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.74 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *HL, *VP

SV1.75 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.77 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *HL, *VP

SV1.78 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *HL, *VP

SV1.81 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.84 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP
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označení
plochy

katastrální území způsob využití plochy výšková 
hladina 
zástavby

podmínky využití 
plochy

SV1.88 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 1

SV1.89 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP, *HL

SV1.90 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP, *HL

SV1.91 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SV1.92 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – venkovské 1 *VP

SC2.1 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – centrální 2 *HL

SC2.2 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – centrální 2 *HL

SC2.4 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – centrální 2 *HL

SC2.7 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené obytné – centrální 2

SC2.9 Frýdlant Plochy smíšené obytné – centrální 2

OS1.4 Albrechtice u Frýdlantu Plochy občanského vybavení – sport a rekreace 1

VK.1 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.2 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.3 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.5 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.6 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.10 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.13 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.16 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.17 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.18 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace -

DS.2 Frýdlant Plochy dopravní infrastruktury – silniční -

DS.3 Frýdlant Plochy dopravní infrastruktury – silniční -

DS.4 Frýdlant Plochy dopravní infrastruktury – silniční -

DS.5 Frýdlant Plochy dopravní infrastruktury – silniční -

DS.9 Albrechtice u Frýdlantu Plochy dopravní infrastruktury – silniční -

DS.10 Albrechtice u Frýdlantu Plochy dopravní infrastruktury – silniční -

DS.11 Albrechtice u Frýdlantu Plochy dopravní infrastruktury – silniční -

DS.12 Frýdlant Plochy dopravní infrastruktury – silniční -

DS.13 Frýdlant Plochy dopravní infrastruktury – silniční -

DD.1 Frýdlant Plochy dopravní infrastruktury – drážní -

TI1.1 Frýdlant Plochy technické infrastruktury 1

TI1.2 Frýdlant Plochy technické infrastruktury 1

TI1.3 Frýdlant Plochy technické infrastruktury 1

VS2.1 Frýdlant Plochy výrobny a skladování 2

VS2.3 Frýdlant Plochy výrobny a skladování 2

VS2.4 Frýdlant Plochy výrobny a skladování 2

SR2.2 Frýdlant Plochy smíšené výrobní 2 *AP (platí pouze pro
p.p.č. 2096/1)

SR2.3 Frýdlant Plochy smíšené výrobní 2

SR2.4 Albrechtice u Frýdlantu Plochy smíšené výrobní 2
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C.2.2 PLOCHY PŘESTAVBY
Tab. C.2.1.b: Plochy přestavby

označení
plochy

katastrální území způsob využití plochy výšková 
hladina 
zástavby

podmínky využití 
plochy

SV2.87 Frýdlant Plochy smíšené obytné – venkovské 2

C.2.3 NEZASTAVITELNÉ PLOCHY
Tab. C.2.1.c: Nezastavitelné plochy

označení
plochy

katastrální území způsob využití plochy podmínky využití 
plochy

VH.2 Frýdlant Plochy vodní a vodohospodářské

ZP.2 Frýdlant Plochy zemědělské

ZP.6 Frýdlant Plochy zemědělské

LP.1 Frýdlant Plochy lesni – LP

PP.1 Frýdlant Plochy přírodní

PP.2 Frýdlant Plochy přírodní

PP.3 Frýdlant Plochy přírodní

PP.4 Frýdlant Plochy přírodní

PP.5 Frýdlant Plochy přírodní

PP.6 Frýdlant Plochy přírodní

PP.7 Frýdlant Plochy přírodní

PP.9 Frýdlant Plochy přírodní

PP.10 Frýdlant Plochy přírodní

PP.11 Albrechtice u Frýdlantu Plochy přírodní

PP.12 Albrechtice u Frýdlantu Plochy přírodní

PP.13 Frýdlant Plochy přírodní

PP.15 Frýdlant Plochy přírodní

SK.1 Frýdlant Plochy smíšené krajinné

VZ.1 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – zeleň

VZ.3 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – zeleň

D KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Koncepce dopravní infrastruktury je zobrazena ve výkresu č.3. „Hlavní výkres – dopravní
a technická infrastruktura“. 

D.1.1 ZÁKLADNÍ SILNIČNÍ SÍŤ

D.1.1.1 SILNICE I/13 LIBEREC – HABARTICE

Navrhuje se:

a) Albrechtice u Frýdlantu

 kategorie silnice S 11,5(2+1)/70 

 trasa západního obchvatu zastavěného území v délce 2,0 km

 mimoúrovňové křížení s:

 biokoridorem 1399/L052
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 dálkovou trasou pro migraci velkých savců č. 899

 vodním tokem

 místní  komunikací  zpřístupňující  zemědělské  a  lesní  plochy  ležící  východně
od koridoru

 pozn.: nutno zachovat kontinuitu silnice III/27252

 úrovňová křížovtka se silnicí III/27252

 mimoúrovňové křížení s cyklotrasou, turistickou stezkou a lyžařskou trasou

 mimoúrovňové křížení s dálkovou trasou pro migraci velkých savců č. 901

b) Frýdlant

 na stávající části silnice mimoúrovňové křížení s:

 nadregionálním biokoridorem K24MB (188/L039)

 dálkovou trasou pro migraci velkých savců č. 927

kategorie  silnice  S 11,5/70  po  křižovatku  se  silnicí  II/291  (u  Větrova),  v další  trase
na Habartice S 9,5/70

trasa východního obchvatu města v celkové délce 5,7 km

úrovňová křižovatka se silnicí II/291

 mimoúrovňové křížení bez napojení s:

 místní komunikací Dlouhá

 vodním tokem Větrovský potok

 mimoúrovňové křížení bez napojení se silnicí III/2901

 mimoúrovňové křížení bez napojení s:

 místní komunikaci „K Zátiší“

 biokoridorem 1406/L033

 úrovňové napojení křižovatkového ramene DS.5 (křiž. I/13, II/290, III/2901)

 mimoúrovňové křížení křižovatkového ramene DS.5 s:

 místním bezejmenným vodním tokem

 biokoridorem L033/1406/B

 mimoúrovňové křížení se stávající železniční tratí č. 037 Liberec – Černousy

 mimoúrovňové křížení s:

 řekou Smědá

 místní komunikací vedoucí v souběhu se Smědou po jejím pravém břehu

 biokoridorem 1406/B

 mimoúrovňové křížení bez napojení s místní komunikací Zámecká

 mimoúrovňové křížení bez napojení s místní komunikací - spojka Zámecká – II/291

 úrovňové napojení stávající silnice II/291 (směr Nové Město pod Smrkem), ve stejném
místě úrovňové napojení městské sběrné – navržený koridor VK.1

 mimoúrovňové křížení s železniční tratí č 039 Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem

 mimoúrovňové křížení s:

 řekou Řasnicí

 biokoridorem 1410/1411

D.1.1.2 SILNICE II/290 FRÝDLANT – HEJNICE – DESNÁ
Navrhuje se:

mimoúrovňové křížení se silnicí I/13 (jednostranné připojení)

přesun začátku staničení do křižovatky se silnicí I/13 a III/2901
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D.1.1.3 SILNICE II/291 KUNRATICE – FRÝDLANT – NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM 
Navrhuje se:
 kategorie silnice S 9,5/70
 ulice Žitavská, rekategorizace trasy stávající silnice III/03511
 úrovňové křížení s úzkokolejnou dráhou Frýdlant – Heřmanice
 nové propojení  ulic  Liberecká a  Žitavská v délce  0,9  km včetně  dvou úrovňových

křižovatek s ul. Žitavská a dále Liberecká (III/03510)
 úsek do křižovatky s přeložkou silnice I/13 – rekategorizace trasy silnice I/13 v délce

0,2 km a nový úsek (DS.3) v délce 0,1 km pro úpravu zaústění do navržené I/13,
 peážní  úsek  trasy  se  silnicí  I/13  (východní  obchvat  Frýdlantu)  v délce  3,6  km

obchvatu silnice I/13
 úrovňové křížení se silnicí I/13 (Frýdlant, směr Nové Město pod Smrkem) 
 nové prostorové uspořádání křižovatky s přeložkou trasy silnice III/2911 (směr Krásný

Les)
 přesun začátku staničení k hraničnímu přechodu do Polska (Bogatynia)

D.1.1.4 SILNICE III/27252 MNÍŠEK – ALBRECHTICE U FRÝDLANTU – CHRASTAVA
Navrhuje se:
 kategorie silnice S 9,5/70 (Mníšek – Albrechtice u Frýdlantu) a S 7,5/60 (Albrechtice

u Frýdlantu – Chrastava)
 úsek Albrechtice u Frýdlantu x Mníšek, rekategorizace trasy silnice I/13
 úrovňové křížení se silnicí I/13
 rozšíření vozovky v úsecích autobusových zastávek na normový záliv pro vozidlo
 přesun začátku staničení do křižovatky se silnicí II/592 v Mníšku (ul. Novoveská x ul.

Frýdlantská)

D.1.1.5 SILNICE III/03510 FRÝDLANT – VIŠŇOVÁ
Navrhuje se:
 kategorie silnice S 7,5/60
 nové prostorové uspořádání křižovatky se silnicí II/291 na vstupu do města
 rekategorizace trasy  silnice  I/13  v  délce  1,0  km – ul  Liberecká a  Žitavská včetně

stávající okružní křižovatky uvedených ulic a úrovňového křížení se železniční dráhou
 rekategorizace  stávající  místní  komunikace  Úzká  včetně  úrovňového  křížení  se

železniční dráhou
 nový úsek v územním prostoru severozápadního městského segmentu v délce 1,6 km
 mimoúrovňové křížení se železniční tratí č. 037 Liberec – Černousy 
 rozšíření vozovky v úsecích autobusových zastávek na normový záliv pro BUS
 přesun začátku staničení do křižovatky se silnicí II/291

D.1.1.6 SILNICE III/03511 FRÝDLANT – KUNRATICE – HRANIČNÍ PŘECHOD PL
Navrhuje se:
 rekategorizace trasy, silnice II/291

D.1.1.7 SILNICE III/2901 FRÝDLANT (MÍSTNÍ ČÁST VĚTROV)
Navrhuje se:
 kategorie silnice S 7,5/60
 mimoúrovňové křížení se silnicí I/13
 úsek ulice Jizerské x křižovatka silnic I/13 + II/290, rekategorizace trasy silnice II/290

D.1.1.8 SILNICE III/2902 FRÝDLANT (MÍSTNÍ ČÁST VĚTROV)

Navrhuje se:
 vyřazení ze silniční sítě
 zařazení do sítě místních komunikací
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D.1.1.9 SILNICE III/2903 FRÝDLANT – RASPENAVA

Navrhuje se:
 vyřazení ze silniční sítě
 zařazení do sítě funkční skupiny C místních komunikací (obslužné) 

D.1.1.10 SILNICE III/2911 FRÝDLANT – KRÁSNÝ LES

Navrhuje se:
 kategorie silnice S 7,5/60
 přeložka trasy silnice z Krásného Lesa do křižovatky se silnicí II/291
 v úseku ulice K Bažantnici vyřazení ze silniční sítě a:

 část  úseku  (západně  od navrženého  koridoru  pro  silnici  I/13)  zařadit  do  sítě
místních komunikací

 část úseku mezi koridorem I/13 a koridorem přeložky III/2911 vrátit zemědělskému
využití

D.1.2 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

D.1.2.1 SBĚRNÉ KOMUNIKACE (FUNKČNÍ SKUPINA B) – MĚSTSKÝ OKRUH
Navrhuje se:
 vytvoření městského sběrného okruhu z ulic Míru, Komenského, Fügnerova, Zahradní

a U Potoka
 nové propojení ulic Zahradní x U Potoka 
 typy místních komunikací sběrných MS2 12/9/50 – MS2 9/7/50

D.1.2.2 SBĚRNÉ KOMUNIKACE (FUNKČNÍ SKUPINA B) – RADIÁLY
Navrhuje se:
 vytvoření kvalitního dopravního spojení do okrajových částí města:

 severozápad, ulice Kodešova  
 jihozápad a jih, ulice Liberecká a Žitavská 
 jihovýchod, ulice Hejnická
 sever, ulice Mládeže, Březinova a Strmá s navrženým mimoúrovňovým křížením

železniční tratě Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem
 východ,  ulice Fügnerova,  úprava uspořádání  křižovatky Fügnerova x Lužická x

K Bažantnici, nový úsek ulice K Bažantnici
 typy místních komunikací sběrných MS2 14/9/50 – MS2 8/6,5/50

D.1.2.3 OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE (FUNKČNÍ SKUPINA C)
Navrhuje se:
 zkvalitnění  dopravní  obslužnosti  jádrového  území  města  (vnitřního  sektoru

vymezeného  sběrným  městským  okruhem)  a  vnějšího  zastavěného  území  (mezi
sběrnými radiálními komunikacemi)

a) jádrové území města
 ulice Čs. armády (stanoviště BUS, přístupnost náměstí T.G.Masaryka)
 ulice Míru (přístupnost náměstí T.G.Masaryka)
 typy místních komunikací obslužných MO2 12/8/50 – MO2 9/7/50

b) vnější zastavěné území
 severní městský sektor:

 propojení silnic I/13 a III/03510 (část Údolí) 
 ulice Holečkova s novým propojením do ulice Strmé 
 ulice Lužická 

 západní sektor města:
 ulice Jiráskova
 ul. Žitavská od křiž. II/291 x III/03510 k areálu fy Lucas
 ulice Tovární

 jihozápadní sektor města:
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 ulice Větrná, ulice Spojovací, ulice Dlouhá a Potoční
 východní sektor města:

 ulice Bělíkova, propojení Bělíkova x Hejnická
 ulice Zámecká

 typy místních komunikací obslužných MO2 10/8/50 – MO2k -/6,5/40

D.1.2.4 OSTATNÍ KOMUNIKACE
Navrhuje se:
 minimální kategorie dvoupruhových obousměrných komunikací MO2k 6,5/6,5/40 nebo

MO2k -/5,5/30 (koncové úseky) v nových lokalitách RD
 minimální kategorie jednopruhových obousměrných komunikací s výhybnami MO1k

3,75/3,75/30 ve starší městské okrajové zástavbě

D.1.3 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Navrhuje se:
 přesun autobusového nádraží do prostoru železniční  stanice Frýdlant  jako součást

navrhovaného  přestupního  terminálu,  prostor  plošně  ověřit  v tomto  kontextu
samostatnou studií (stanoviště BUS včetně přivedení linek BUS, odstavná stání, pěší
trasy)

 stávající autobusové nádraží přeorganizovat na přestupní místo s možností parkování
zájezdových autobusů

 v prostoru autobusových zastávek rozšířit vozovku o zálivy pro vozidla
 zvyšovat bezpečnost pěších na přístupech k autobusovým zastávkám

D.1.4 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

D.1.4.1 ŽELEZNIČNÍ DRÁHA CELOSTÁTNÍ
Navrhuje se:
 poloha celostátní železniční tratě Liberec – Černousy je v území stabilizována
 součást koridoru konvenční železnice ŽD8 (PÚR ČR ve znění aktualizace č.1) Praha –

Liberec – Frýdlant – Zwidów (ZÚR LK – D 27)
 úsek Liberec – Frýdlant zohlednit v rámci zařazení do projektu využití železničních a

tramvajových tratí
 optimalizace ve stávající stopě a elektrizace železniční tratě (dohoda AGTC o zajištění

rychlejší přepravy zboží mezi státy Evropy)
 elektrizace železniční tratě
 mimoúrovňové křížení železniční tratě s trasou silnice I/13 (silniční nadjezd)
 přesun  autobusového  nádraží  do  prostoru  železniční  stanice  Frýdlant  jako  součást

navrhovaného přestupního terminálu, prostor plošně ověřit v tomto kontextu samostatnou
studií (stanoviště BUS včetně přivedení linek BUS, odstavná stání, pěší trasy)

D.1.4.2  ŽELEZNIČNÍ DRÁHA REGIONÁLNÍ
Navrhuje se:
 poloha regionální železniční tratě Frýdlant  – Jindřichovice pod Smrkem je v území

stabilizována
 elektrizace železniční tratě
 mimoúrovňové křížení železniční tratě s ulicí Strmou (nadjezd místní komunikace)
 mimoúrovňové křížení železniční tratě s trasou silnice I/13 (silniční nadjezd)

D.1.4.3 ŽELEZNIČNÍ ÚZKOKOLEJNÁ DRÁHA
Navrhuje se:
 obnovení rekreačního provozu zrušené úzkokolejné dráhy Frýdlant – Heřmanice 
 úrovňové křížení železniční tratě s  trasou silnice II/291

D.1.5 LETECKÁ DOPRAVA
Navrhuje se:
 zlepšit  technické  parametry  stávajícího  prostoru  (helipad)  pro  bezpečné  přistání

vrtulníků IZS v kontaktu s areálem nemocnice
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D.1.6 DOPRAVA V KLIDU
Navrhuje se:
 optimalizace uspořádání  odstavných ploch na náměstí  T.G.Masaryka a v kontaktní

centrální zóně
 možné  využití  plochy  stávajícího  autobusového  nádraží  po  jeho  přemístění

do navrženého  terminálu  veřejné  osobní  dopravy  v  prostoru  železniční  stanice
Frýdlant

 rozšíření a změna uspořádání odstavných ploch u výrobních areálů a významnějších
objektů občanské vybavenosti a služeb 

 rozšířit odstavné plochy v kontaktu s hradem a zámkem Frýdlant 
 přeorganizování odstavné plochy u nemocnice   
 rozšířit odstavné plochy v zónách vícepodlažní bytové zástavby
 rozšířit a uspořádat odstavnou plochu u koupaliště a skateparku

D.1.7 PĚŠÍ, TURISTICKÉ, CYKLISTICKÉ A LYŽAŘSKÉ TRASY
Navrhuje se:

a) Albrechtice u Frýdlantu
 mimúrovňové křížení cyklotrasy č. 3039 s přeložkou silnice I/13
 mimoúrovňové křížení turistické stezky a lyžařské trasy v rozsahu severní větve Nové

Hřebenovky s přeložkou silnice I/13

b) Frýdlant
 naplňovat záměry v souladu s Generelem cyklistických tras LK
 nový úsek cyklotrasy č. 3016 v propojení ulic Havlíčkova x Strmá s mimoúrovňovým

křížením s železniční tratí Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem
 nový úsek cyklostezky kolem objektu bývalého mlýna (součást cyklotrasy č. 3016)
 chodník v ulici Bělíkova
 stavebně-technickými úpravami zvýšit bezpečnost cyklistů v souběhu s trasami silnic

II. a III. třídy
 postupná realizace segregovaných stezek pro chodce a cyklisty   
 zlepšovat zázemí pro turisty a cykloturisty
 lokálními stavebními a technickými opatřeními zvyšovat bezpečnost pěších a cyklistů

v kolizi s automobilovou dopravou

D.1.8 LANOVÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
Navrhuje se :
 zlepšit technické parametry a vlastní zázemí lyžařského areálu pod Křížovým vrchem

D.1.9 HLUK Z DOPRAVY
Navrhuje se :
 novým  vymezením  koridorů  silniční  sítě  mimo  obytné  zóny  (urbanistické  návrhy)

snižovat negativní dopady na obyvatelstvo ze silniční dopravy
 organizačními a technickými opatřeními na místních komunikacích snižovat negativní

dopady z dopravy na obyvatelstvo
 umístění staveb pro bydlení a ostatních, obnášejících chráněné prostory, v hlukem

zasaženém území dopravních liniových staveb povolovat pouze po prokázaní souladu
s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem

D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Koncepce technické infrastruktury je zobrazena ve výkresu č.3. „Hlavní výkres - dopravní
a technická infrastruktura“.

Pro uložení sítí technické infrastruktury využít přednostně následující plochy s rozdílným
způsobem využití:
 plochy veřejných prostranství – komunikace,
 plochy veřejných prostranství – zeleň
 plochy dopravní infrastruktury – silniční.
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D.2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

D.2.1.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Zachovat  napojení  současného systému zásobení  Frýdlantu z  vodovodu pro  veřejnou
potřebu Frýdlant. 

Navrhuje se záložní zásobování vodovodu Frýdlant z vodního zdroje z VD Josefův Důl
přes skupinový vodovod Bílý Potok.

Zachovat  systém  zásobování  vodou  tvořený  hlavními  přívodními  řady,  vodojemy,
čerpacími stanicemi a rozvodnými řady včetně propojení celé vodovodní soustavy města
přes tlaková pásma.

Systém zásobování vodou doplnit o prvky:
 vodovodní řady pro zásobování navržených zastavitelných ploch
 pro zlepšení tlakových poměrů dolního tlakového pásma vybudovat novou akumulaci,

VDJ (1 000 m3) s přívodním řadem a zásobním řadem (plocha TI1.1)
 zvětšit akumulaci vodojemu VDJ Údolí 50 m3 na dvojnásobek (plocha TI1.2) 
 propojení  vodovodu  Frýdlant  s  vodovodem  Dětřichov  –  vodovodní  řady  včetně

vodojemu Dětřichov 300 m3 (plocha TI1.3) 

Frýdlant a Větrov
Rozšiřovat stávající rozvody do nových zastavitelných ploch, a to zejména v ulicích Údolí,
Kodešova, prodloužení K. Světlé, Palackého, Strmá, Růžová, K Bažantnici, Novoměstská,
Jiráskova, Žitavská – Liberecká, Spojovací, Jizerská, Dětřichovská, K Zátiší, Na Hágu.

Albrechtice
Zachovat stávající stav – individuální zásobování objektů pitnou vodou.

D.2.1.2 ODKANALIZOVÁNÍ
Zachovat současný systém odkanalizování města.

Převádět maximum splaškových odpadních vod na kapacitní městskou čistírnu odpadních
vod (dále též ČOV).

Navržené úseky kanalizace musí být řešeny jako oddílné, stejně tak je třeba postupovat
při úpravách stávajících kanalizačních řadů. 

Systém likvidace splaškových a dešťových odpadních vod doplnit o prvky:
 kanalizační  stoky  pro  odvedení  splaškových  odpadních  vod  z  navržených

zastavitelných ploch,
 oddělení  balastních  vod  natékajících  do kanalizace  a  jejich  odvedení  přímo

do příslušného recipientu dílčího povodí,
 systém splaškové kanalizace v severní  části  města (Údolí)  – kombinace gravitační

kanalizace a čerpacích stanic odpadních vod a výtlačných řadů.

Do vybudování systému veřejné kanalizace lze povolovat rozvoj zástavby na zastavěných
a zastavitelných plochách s využitím dočasného individuálního řešení likvidace odpadních
vod. Po vybudování veřejné kanalizace individuální čištění likvidovat.

V  plochách,  jejichž  využití  je  podmíněno  vydáním  regulačního  plánu  či  zpracováním
územní studie, upřesnit individuální řešení v rámci těchto dokumentací.

V plochách, jejichž využití je podmíněno zpracováním územní studie, upřesnit individuální
řešení v rámci těchto územních studií.

Srážkové vody důsledně oddělovat a v maximální míře zasakovat v místě vzniku, zbylé
regulovaně odvádět do vodních toků, v maximální míře zamezovat nátoku balastních vod
do kanalizační sítě důsledným oddělením vodních toků od kanalizačního systému.

Frýdlant a Větrov
 Využívat stávající stokové sítě, rozšiřovat ji k rozvojovým lokalitám – zejména v ulicích

Kodešova, Hřbitovní, Údolní, Palackého, Jiráskova, Pod Rozhlednou, Růžová, Strmá,
Předměstská, Řasnická, Úzká, Žitavská, Liberecká, Dlouhá, Dětřichovská, Spojovací,
Větrná, Vrchlického, Na Výsluní, Jizerská, K Zátiší. V lokalitě Jizerská – K Zátiší bude
vybudována nová  čerpací  stanice  odpadních vod a  kanalizační  výtlak  na stávající
stokový systém.
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 V místní části Údolí realizovat systém gravitačních stok, čerpacích stanic odpadních
vod a kanalizačních výtlaků zaústěných do gravitačních stok.

 Postupně  rekonstruovat  převažující  stávající  jednotnou  kanalizační  síť,  pokud  to
technické podmínky umožní, navrhovat důsledně oddílnou kanalizaci.

 Napojit na systém kanalizace  a ČOV města Frýdlant kanalizaci z Raspenavy.

Albrechtice

Zachovat stávající stav – individuální likvidaci splaškových vod.

D.2.1.3 VODNÍ TOKY A NÁDRŽE, OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Zajišťovat  ochranu  vodních  toků  před  jejich  znečištěním  důslednou  likvidací
produkovaných odpadních vod.

Zajišťovat ochranu území před zvýšeným odtokem srážkových vod především technickým
řešením maximálního zadržení těchto vod v místě v jejich vzniku, minimalizovat rozsah
zpevněných  povrchů  bez  možnosti  vsakování,  realizovat  vsakovací  zařízení,  při
nevhodných  podmínkách  (např.  geologických)  pro  zasakování  využít  akumulace
srážkových vod v retenčních nádržích a následné regulované vypouštění do recipientu.
Při návrhu staveb a opatření k ochraně před povodněmi preferovat přírodě blízká řešení
v nezastavěném území a minimalizovat technické zásahy.

Revitalizovat  úseky  vodních  toků  v zastavěném  území,  vytvářet  územní  podmínky
pro sportovně rekreační využití vodních ploch.

Revitalizovat úseky vodních toků v nezastavěném území, zejména Olešku včetně jejích
přítoků a levostranný přítok Smědé od Hágu, při uplatnění přírodě blízkých technologií,
které nenaruší migrační prostupnost území a krajinný ráz.

Zachovat,  případně  obnovit  migrační  prostupnost  vodních  toků  pro  vodní  živočichy
ve smyslu zajištění maximální ekologické stability.

Navrhují se suché poldry na Řasnici SP.1, u kotelny (Střelnice) SP.2.

Navrhuje  se  vodní  plocha  VH.2  u  prodloužené  ul.  Palackého  (funkce  retenční  a
krajinonotvorná).

Respektovat  nezastavitelnost  okolí  vodních  toků  minimálně  do  vzdálenosti  6 m
od břehové čáry.

D.2.2 ENERGETIKA

D.2.2.1 ZÁKLADNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE

ELEKTRICKÁ ENERGIE
Elektrická energie  bude přiváděna z transformovny TR 400/110 kV Bezděčín vedením
VVN 110 kV přes TR Jeřmanice a TR Liberec Východ. Záložní napájení je řešeno z TR
Babylón přes TR Noviny. 

Rozvody VN jsou napájeny z transformovny TR 110/22 kV Frýdlant – Větrov. V okrajových
částech města zůstanou zachovány vrchní rozvody VN 22 kV, v centrální části kabelové
rozvody VN 22 kV.

Na území města se vyskytují lokální zdroje elektrické energie – plynové a spalovacích,
vodní a sluneční.

PLYN
Z  VTL  plynovodů  je  připojena  distribuční  regulační  stanice  VTL/STL  Bažantnická  a
velkoodběratelská VTL/STL regulační stanice Západ. Z regulační stanice STL/NTL v ulici
Nerudy jsou napájeny nízkotlaké plynovody na sídlišti kolem ulice Fügnerovy. Regulační
stanice VTL/STL Bělíkova slouží pouze pro kotelnu CZT.

TEPLO
Stávající systém CZT se zachovává. V systému CZT je volná kapacita.

Nadále  bude  vytěsňováno  spalování  uhlí  pro  účely  vytápění  a  upřednostňovány
obnovitelné zdroje energie.
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D.2.2.2 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
Bude vybudován nový vodní  zdroj  elektrické energie na ploše VH.3.  Bude pokračovat
stavba lokálních zdrojů elektrické energie v návaznosti na politiku podpory obnovitelných
zdrojů. Malé sluneční zdroje budou považovány za technické zařízení budov.

ÚPRAVY DISTRIBUČNÍ SÍTĚ
Navrhují se nové trafostanice VN/NN TN1, TN2, TN3, TN4, TN5, TN6, TN7, TN8, TN9,
TN10,  TN11,  TN12,  TN13,  TN14,  TN15,  TN16,  TN17,  TN18  a  TN19.  Navržené
zastavitelné  plochy  budou  připojeny  ze stávajících  a  z nově  navržených  trafostanic.
Přesné  umístění  trafostanic  a  jejich  napojení  na  rozvody  VN  budou  upřesněny
v návaznosti  na časový  harmonogram  využití  ploch.  Nové  rozvody  VN  v zastavěném
území budou provedeny přednostně podzemními kabely.

D.2.2.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Zásobování  navržených  ploch  v průmyslové  zóně  je  navrženo  ze  stávající  regulační
stanice  VTL/STL a  alternativně  z nové  velkoodběratelské  regulační  stanice  umístěné
poblíž VTL plynovodu uvnitř nových ploch pro výrobu.

V regulační  stanici  VTL/STL  Bažantnická  je  50%  rezerva,  která  vyhoví  požadavkům
na připojení nových odběratelů.

ÚPRAVY PLYNOVODŮ
 V průmyslové zóně bude vybudována nová regulační stanice, alternativně v případě,

že nedojde k dohodě se stávajícím vlastníkem regulační stanice VTL/STL Západ,
 budou  rozšířeny  STL a  NTL plynovody  z regulační  stanice  VTL/STL Bažantnická

k navrženým zastavitelným plochám.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZE SYSTÉMŮ CZT

Ke stávajícím rozvodům CZT budou připojeny lokality přilehlé k těmto rozvodům.

D.2.3 SPOJE
Telekomunikační a datové sítě se nenavrhují.

Budou respektovány radioreléové trasy, MW spoje a sdělovací kabely.

D.2.4 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Nakládání  s komunálním odpadem na území města Frýdlant  řídit  dle obecně závazné
vyhlášky města.

Navrhuje  se  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  s  vazbou  na  plochy  výrobně
obchodní,  sloužící  ke  shromažďování  separovaných  odpadů,  nebezpečných  odpadů,
rozměrných odpadů, využitelného komunálního odpadu a k jejich případnému dotřídění a
k demontáži.

Umísťování  dalších  zařízení,  vyplývající  z koncepce  nakládání  s odpady,  povolovat
výlučně v těch plochách, jejichž funkční regulativy to umožňují – VO – plochy výroby a
skladování,  VS –  plochy  smíšené  výrobní,  TI  –  plochy technické  infrastruktury,  SS –
plochy specifické – skládky.

D.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Občanské vybavení  se bude rozvíjet  na stávajících a navržených plochách,  určených pro
rozvoj občanského vybavení,  v závislosti na skutečných potřebách obyvatelstva v souladu
s dosaženým  stupněm  hospodářského  a  sociálního  rozvoje.  Zastoupení  složek  a
dimenzování základního i vyššího občanského vybavení se bude vyvíjet v prostoru a čase,
v mezích  ekonomických  limitů,  v  souvislosti  s  vývojem  počtu  obsluhovaných  obyvatel,
věkovou a vzdělanostní strukturou obyvatelstva a potřebami optimální dostupnosti. Pro tento
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účel budou využity i vhodné plochy typu brownfields.
Rozlišují  se  následující  kategorie  občanského  vybavení,  odlišné  charakterem
poskytovaných služeb a nároků na jejich zajištění:
 občanské vybavení: zejména zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči

o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní
prodej, ubytování, stravování, služby, věda a výzkum, lázeňství,

 občanské  vybavení  –  sport  a  rekreace: zejména  zařízení  pro  koncentrovanou
lokalizací  sportovních  a  sportovně  rekreačních  činností  místního  i  nadmístního
významu v areálech pro denní rekreaci obyvatel města i cestovní ruch,

 občanské vybavení – hřbitovy: zařízení pro lokalizací pietních činností s parkovými
úpravami v kombinaci s pohřebišť různých druhů.

Zajistit  územní  podmínky pro  odpovídající  rozvoj  nabídky ploch a zařízení  základního
i vyššího občanského vybavení v souvislosti  s vývojem počtu obsluhovaných obyvatel,
věkovou a vzdělanostní strukturou obyvatelstva a potřebami optimální dostupnosti:
 odpovídající kapacity základního občanského vybavení (zejména předškolní výchovy,

sociálních  a  zdravotních  služeb,  obchodního  prodeje  a  ochrany  obyvatelstva)
umisťovat v rámci stabilizovaných a rozvojových ploch pro bydlení

 vyšší občanské vybavení umisťovat v centrální části městského území včetně využití
tzv. brownfields ve smyslu intenzívnějšího využívání stávajícího fondu  

Zajistit územní podmínky pro rozvoj ploch občanského vybavení – sport a rekreace pro
sport na vrcholové úrovni i pro denní rekreaci obyvatel a uživatelů území.

Zajistit  územní podmínky pro rozvoj polyfunkčního střediska cestovního ruchu  v oblasti
cestovního ruchu Frýdlantsko.
Navrhuje se:
 upevňovat  vazby  centra  města  na  hrad  a  zámek  Frýdlant  upřednostňováním

umisťování účelové vybavenosti pro cestovní ruch zejména na propojovací uliční síti
 upřednostňovat  rozvoj  aktivit  cestovního  ruchu a  odpovídající  řešení  parteru  při

využívání ploch občanského vybavení okolo hradu a zámku Frýdlant
 obnovení úzkokolejné trati Frýdlant – rekreační využití v původním profilu 
 koordinace rozvoje území s multifunkčním koridorem nové hřebenovky: česko polská část:

 pěší trasa (úsek: Oldřichovské sedlo - Albrechtice u Frýdlantu - Lysý vrch)
 lyžařská trasa (úsek: Oldřichov v Hájích - Filipov - Albrechtice u Frýdlantu - Lysý vrch)

D.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Stabilizovat  soubor  ploch  uceleného  celoměstského  systému  veřejných  prostranství -
náměstí,  ulic,  veřejné  zeleně  a  dalších  prostor  přístupných  každému bez  omezení  a
zřizovaných nebo užívaných na území města Frýdlant ve veřejném zájmu.

Pro veřejná prostranství se vymezují následující plochy s rozdílným způsobem využití:
 plochy veřejných prostranství – komunikace
 plochy veřejných prostranství – zeleň

Součástí  veřejných  prostranství  jsou  i  části  veřejně  přístupných  pozemků  staveb
občanského vybavení.

Veřejná prostranství lze dále zřizovat v rámci všech zastavitelných ploch.

D.5 BEZPEČNOST

Obrana a bezpečnost státu:

Při rozvoji města Frýdlant budou respektovány objekty důležité pro obranu státu:
 Lysý vrch u  Frýdlantu  (za  hranicí  katastrálního území  Albrechtice  u  Frýdlantu)  se

zasahujícím ochranným pásmem, 
 územní ochrana důležitých komunikací, zejména silnice I/13.

Civilní ochrana:
▪ ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní: 

▫ území zvláštní povodně se nevymezují
▫ ochrana území před povodněmi viz kapitola D.2.1.3
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▪ zóny havarijního plánování: 
▫ zóny havarijního plánování se nevymezují

▪ ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události; 
▫ nové plochy pro realizaci ukrytů obyvatelstva se nevymezují

▪ evakuace obyvatelstva a jeho ubytování: 
▫ pro  ubytování  evakuovaných  osob  využít  zejména  objekty  základní  občanské

vybavenosti (základní školy) a lůžkových kapacit rekreačních zařízení
▪ skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci: 

▫ výdejní sklady budou zajištěny dle potřeby ve vybraných obecních objektech
▪ vymezení  a  uskladnění  nebezpečných  látek  mimo  současně  zastavěná  území  a

zastavitelná území obce: 
▫ nové plochy pro uskladnění nebezpečných látek se nenavrhují

▪ záchranné,  likvidační  a  obnovovací  práce  pro  odstranění  nebo  snížení  škodlivých
účinků kontaminace vzniklých při mimořádné události: 
▫ nové plochy pro záchranné, likvidační a obnovovací práce se nenavrhují,
▫ pro zastavěné i zastavitelné území bude zabezpečeno zásobování požární vodou

minimálně v min. rozsahu platných předpisů o požární ochraně - s novu výstavbou
doplňovat zdroje požární vody včetně míst přístupu pro požární techniku:
- hydrantová síť veřejných vodovodů,
- vodní plochy a toky na území města, zejména Smědá a Řasnice,
- požární nádrž Albrechtice u Frýdlantu,

▫ pozemní komunikace v zastavěném a zastavitelném území budou navrženy tak,
aby umožnily zásah těžkou mobilní požární technikou,

▫ stabilizovat v území objekty požární ochrany, Policie ČR a Městské policie,
▫ koordinovaný postup složek IZS v přípravě na mimořádné události a při provádění

záchranných a likvidačních prací  a krizového řízení  v  souladu s Havarijním a
Krizovým plánem LK

▪ ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území: 
▫ nakládání s nebezpečnými látkami skladovanými a používanými na území obce

řešit v souladu s Havarijním a Krizovým plánem LK (zejména skladovací kapacity
pohonných hmot a zásobníky čpavku na zimním stadionu, záhraboviště),

▫ riziko představují možné výbuchy plynu (plošná plynofikace města)
▪ nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energii: 

▫ pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os./den) budou sloužit:
- vodní zdroje a vodovodní rozvody městského vodovodního systému,
- zdravotně nezávadné domovní studny,

▫ zásobování užitkovou vodou podle havarijní situace:
- odběrem z individuálních zdrojů
- odběrem z vodních toků
- popř. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem

▫ nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií je řešeno provozními řády
správců sítí

E KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce uspořádání krajiny je stanovena v grafické části ÚP Frýdlant ve výkresu č. 2
„Hlavní výkres – uspořádání území“.

E.1 OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU

Zásady ochrany krajinného rázu: 
 ochrana a rozvoj přírodních hodnot území a krajinného rázu 

 respektovat základní uspořádání a charakteristické znaky krajiny,
 stabilizovat a rozvíjet údolní zelené pásy uvnitř urbanizovaného území, pronikající

do  zástavby  podél  vodních  toků  z  volné  krajiny  a  doplněné  strukturou prvků
systému sídelní zeleně,

 stabilizovat a rozvíjet enklávy lesní i nelesní zeleně na místních vrcholech po obvodu
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urbanizovaného území,
 nenarušit krajinné horizonty a celkový obraz města v krajině.

 ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
 respektovat a pouze místně a uvážlivě doplňovat základní uspořádání území, 
 snižovat intenzitu využití  ploch a výškovou hladinu zástavby od centra směrem

k okrajům urbanizovaného území ve smyslu plynulého přechodu urbanizovaných
ploch do volné krajiny,

 zachovat  charakteristické  znaky  obrazu  města  s  jeho  hlavními  historickými
stavebními dominantami,

 respektovat charakter a strukturu zástavby venkovských / příměstských částí města,
zejména Větrov a Albrechtice u Frýdlantu,

 koridory nových silničních tras vymezovat mimo hlavní pohledové horizonty.
 posílení ekologické stability území 

 vymezení ÚSES, 
 vymezení ploch přírodních (PP) pro naplnění požadavků zvláštní ochrany přírody

a krajiny
 systematické propojení sídelní a krajinné zeleně. 

 respektování stanovených záplavových území a zvyšování retenční schopnosti území
optimálním využitím a uspořádáním území. 

Koncepce plošného a prostorového uspořádání území ve vztahu k ochraně krajinného rázu:

1. Vymezení ploch podle významu a stanovení podmínek jejich využití:

Plochy  podle  významu jsou  zobrazeny  ve  výkrese  č. 2  -  Hlavní  výkres -  uspořádání
území. Podmínky pro plochy podle významu jsou stanoveny v podkapitole F.1.1 - Plochy
podle významu (zastavitelnost území a rozlišení ploch stabilizovaných a ploch změn). 

2. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek jejich využití:

Plochy podle způsobu využití jsou zobrazeny ve výkrese č. 2 -  Hlavní výkres -  uspořádání
území. Podmínky pro plochy podle způsobu využití jsou stanoveny v podkapitole F.1.2 - Plochy
podle způsobu využití a v kapitole F.2 – Podmínky pro využití  ploch s rozdílným způsobem
využití (rozlišení kategorií ploch podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití). 

3. Koncepce ochrany hodnot nezastavěných a nezastavitelných částí krajiny a ochrana
a rozvoj charakteristického obrazu města:

Pro  dosažení  vyváženosti  urbanizačních  zásahů  a  ochrany  jedinečných  přírodních  a
krajinných hodnot se vymezují:
 zastavěné  a  zastavitelné  plochy  s  rozdílným  způsobem  využití  se  stanovenou

intenzitou využití pozemků v plochách a výškovou hladinou zástavby,
 nezastavěné a nezastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití.

Intenzita využití pozemků v plochách a výšková hladina zástavby ve vztahu k jednotlivým
kategoriím ploch dle funkce, významu a polohy v území se stanovuje  v kapitole  F.3  –
Prostorové uspořádání území.

Pro zajištění ochrany a rozvoje charakteristického obrazu města se vymezují významné
vyhlídkové body jako základní místa důležitých pohledů na město:
 hradní věž – hrad a zámek Frýdlant  
 radniční věž (MěÚ Frýdlant)
 rozhledna Frýdlantská výšina
 vodojem Supí vrch
 horní stanice lanového dopravního zařízení Křížový vrch

Pro zajištění ochrany a rozvoje charakteristického obrazu venkovské části Albrechtice se
vymezuje vyhlídkový bod jako základní místo důležitých pohledů:

 Albrechtické sedlo – silnice I/13

Při rozhodování o případných stavbách převyšujících svým objemem nebo výškou okolní
zástavbu bude vždy podkladem zákres záměru do fotografií  pořízených z významných
vyhlídkových bodů, ze kterých bude záměr viditelný. Záměry na změny v území nesmí
narušit charakteristické a jedinečné panorama města a jeho venkovské části Albrechtice.
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Pohledově dominantní prvky zajišťující funkce hlavních kompozičních prvků území města:
 hrad a zámek Frýdlant
 městská památková zóna s historickými objekty zejména okolo nám. T.G. Masaryka 
 reliéf terénu, zejména: 

 místní vrcholy, hřebeny a svahy (vrchy Suchý, Křížový, Supí a Frýdlantská výšina)
 nivy hlavní vodní toky - řeky Smědé a dále Řasnice a Větrovského potoka
 panorama Jizerských hor, lemující jihovýchodní okraj území města
 Albrechtické sedlo s liniovou dominantou albrechtické aleje

Výškové dominanty, zajišťující charakteristické panorama města a orientaci v městském
prostoru:
 hradu a zámku Frýdlant 
 věž radnice (MěÚ Frýdlant)
 věž kostela Nalezení sv. Kříže
 rozhledna Frýdlantská výšina

E.2 VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Vymezuje se územní systém ekologické stability (dále ÚSES, systém) tvořený biocentry a
biokoridory (nadregionálního a místního biogeografického významu).

Výčet prvků či jejich částí:
 biocentra: 3-NC68, NC84,  186,  188,  L033,  L034,  L035,  L036,  L037,  L038,  L039,

L044,  L046,  L047,  L048,  L049,  L050,  L051,  L052,  1398,  1399,  1400,  1406,  1408,
1409, 1410, 1411, 1456, A, B, C a D;

 biokoridory: A/1406, D/L036, 3/186, 3/1411, 4/L051, 4/L052, 84/D, 84/L037, 84/L050,
186/A,  186/187,  186/1456,  187/188,  188/L039,  1398/L047,  1398/1399,  1399/1400,
1399/L052,  1406/B,  1406/1456,  1406/L033,  1408/1409,  1408/1447,  1409/1410,
1410/1411,  1410/1412,  L033/1406/B,  L033/L034,  L033/L035,  L035/L036,  L036/C,
L037/L038,  L037/L042,  L038/C,  L039/C,  L043/L044,  L043/L050,  L044/L045,
L044/L047, L046/L047, L047/L048, L047/L052, L048/L049, L049/84/L044, L049/L051
a L049/L052.

Založit navržené prvky ÚSES nebo jejich části:
 biocentra: B, 3-NC68 části, L035, L039, L052;
 biokoridory: 3/1411, 186/187, 186/1456, 187/188, 188/L039, 1398/L047, 1398/1399,

1399/1400,  1399/L052,  1406/B,  1406/1456,  1406/L033,  1408/1409,  L033/L035,
L036/C a L039/C.

Budou odstraněny střety mezi prvky ÚSES a navrhovanými dopravními liniovými stavbami
(již ve fázi projektové přípravy tras) v prvcích: 188/L039 (K24MB), 1398/L047, 1399/L052,
1406/B, 1406/L033, 1410/1411, 1406/1456 a L033/1406/B.

E.3 SÍDELNÍ A KRAJINNÁ ZELEŇ

Systém sídelní zeleně je na území města Frýdlant zahrnuje:

 plochy  veřejných  prostranství  –  zeleň,  vymezené  v  grafické  části  dokumentace
na plochách stabilizovaných a na plochách změn,

 veřejná  prostranství  –  zeleň,  která  budou  řešena  v  rámci  zastavitelných  ploch
s rozdílným způsobem využití,

 zeleň  integrovaná  v  plochách  zastavěných  a  zastavitelných  včetně  ochranné
a doprovodné zeleně (veřejná i neveřejná na soukromých stavebních pozemcích).

Systém sídelní zeleně bude v rámci uvedených ploch chráněn a rozvíjen.

Systém sídelní zeleně na území města Frýdlant plynule navazuje na systém krajinné
zeleně na přiléhajících plochách nezastavěných a nezastavitelných.

Systém krajinné zeleně je na území města Frýdlant zahrnuje:

 plochy lesní, vymezené v grafické části dokumentace,
 plochy zemědělské, vymezené v grafické části dokumentace,
 plochy přírodní, vymezené v grafické části dokumentace,
 plochy smíšené krajinné, vymezené v grafické části dokumentace. 
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Obecné podmínky:
 rozvíjet systém  veřejně  přístupné  sídelní  zeleně  dle  stanoveného  harmonogramu

Města Frýdlant a Generelu zeleně pro městská sídliště, 
 rozvíjet  ochrannou  a  doprovodnou  zeleň  místních  komunikací  (plochy  veřejných

prostranství  –  komunikace)  a  silnic  (plochy dopravní  infrastruktury  –  silnice),  vždy
v souladu  se  zajištěním  bezpečnosti  provozu  a  se  znalostí  rozvodů  technické
infrastruktury, 

 rozvíjet  ochrannou  zeleň  v  zónách  soustředěných  ekonomických  aktivit  a  okolo
ostatních provozů s možným negativním vlivem na okolní prostředí,

 rozvíjet  doprovodnou zeleň s  ekologicky  stabilizační  funkcí  podél  vodních ploch a
vodních  toků  (plochy  vodní  a  vodohospodářské),  vždy  s  ohledem  na  zajištění
plynulého odtoku velkých vod,

 respektovat  a  rozvíjet  ekologicky  stabilizační  funkce  stabilizovaných  i  zakládaných
prvků ÚSES. 

E.4 PROSTUPNOST KRAJINY

Zajistit  běžnou, rekreační i  mezisídelní prostupnost  krajiny pro obyvatele i  návštěvníky
území volnou průchodností cestní sítě v krajině tvořené:
 vymezenými plochami dopravní infrastruktury – silniční (DS),
 vymezenými plochami veřejných prostranství (VK), 
 dalšími  v  ÚP nevymezenými,  ale  v  rámci  podmínek  pro  využití  ploch  přípustnými

komunikacemi zejména stávajícími zvykovými trasami (historickými cestami),
 pěší trasy a ostatní druhy nemotorové dopravy, pokud to situace dovolí, budou vedeny

nezávisle na základní silniční síti (DS).

Pro technologickou přístupnost praktické činnosti zemědělského a lesnického hospodaření
využívat soustavu účelových komunikací, které jsou nedílnou součástí příslušných ploch.

Nepovolovat stavby ani záměry, které by vedly k narušení nebo zneprůchodnění soustavy
veřejně přístupných cest, v krajním případě budou rušené cesty překládány.

V krajním případě technologické potřeby oplocování ucelených území vedoucí k narušení
cestní sítě řešit prostupnost:
 vyčleněním cest z oplocení,
 dočasnými operativními opatřeními např. v případě oplocování pastevních areálů apod.,
 technickými  prvky  např.  v  případě  oplocenek  při  obnově  lesů  nebo  fragmentace

krajiny liniemi silničních komunikací.

V případě realizace navrhovaných silničních komunikací bude zajištěna dopravní přístupnost
a dostupnost přilehlých zemědělských pozemků pomocí nových zemědělských cest.

Návrhy ÚP nepředjímají změny v krajině v důsledku později zpracovávaných pozemkových
úprav.

Prostupnost ÚSES

V rámci územního řízení ve věci navržených koridorů dopravní infrastruktury řešit křížení
dopravních tras s biokoridory ÚSES.

Migrační prostupnost krajiny dálkovými trasami pro velké savce

V rámci územního řízení ve věci navržených koridorů dopravní infrastruktury řešit křížení
navrhovaných dopravních liniových tras staveb s významnými migračními trasami velkých
savců č. 899, 901 a 927 - optimálně v součinnosti s řešením míst křížení s prvky ÚSES.

Oplocení  pozemků  v  krajině  (zemědělské,  výběhy,  obory,  lesní  školky  apod.)  nesmí
ohrozit funkci koridorů dálkových migračních tras pro velké savce.

Prostupnost území v zájmech obecné i zvláštní ochrany přírody a krajiny

Přístupnost  území  v  zájmech obecné i  zvláštní  ochrany přírody a krajiny je  omezena
legislativními  ustanoveními  dle  stanoveného  ochranného  režimu  těchto  lokalit  a  bude
posuzována individuálně.

Souvislé  pásy  zeleně  pronikající  zejména  podél  vodních  toků  z  volné  krajiny
do zastavěného území pro spojitost ekosystémů na území obce.
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E.5 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Ekologickou  stabilitu  území  upevňuje  spojitá  síť  vymezených  funkčních  biocenter  a
biokoridorů, ploch lesa a prvků systému sídelní a krajinné zeleně:
 navýšení  stability  dopomohou  navrhovaná  a  realizovaná  opatření  v  rozsahu

nefunkčních prvků ÚSES,
 respektování přírodních a přírodě blízkých nelesních ekosystémů – zejména plošné

krajinné zeleně, remízků, břehových porostů a mokřadů.

Protierozní a protipovodňová opatření na vodních tocích.

Pro eliminaci případných erozních jevů při zemědělském a lesnickém hospodaření:
 vyloučit orné hospodaření ve svažitých pozemcích (neočekávaný trend),
 důsledně dodržovat technologickou kázeň zemědělského hospodaření,
 při obnově lesů ve svažitých partiích a při vyklizování a soustřeďování vytěžené dřevní

hmoty volit  k  půdě a pokryvu šetrné technologie – v  těchto partiích minimalizovat
používání těžké mechanizace.

E.6 OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Viz kapitola D.2.1.3 Vodní toky a nádrže, ochrana před povodněmi.

E.7 REKREACE

Při rekreačním využívání území upřednostňovat zejména stabilizované i rozvojové plochy
občanského vybavení  – sport  a  rekreace a veřejných prostranství  – zeleň,  uplatňovat
šetrné formy cestovního ruchu.

E.8 DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

Plochy těžby se nenavrhují.

F STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Plochy s rozdílným způsobem využití označené regulačními kódy jsou vymezeny v grafické části
ÚP Frýdlant ve výkresu č.2 – Hlavní výkres – uspořádání území. 

F.1 USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

 Podmínkami pro využití  a  uspořádání  ploch se rozumí nástroje pro uskutečňování
činností,  zřizování  staveb  a  zařízení  a  provádění  úprav  a  změn  kultur  s  těmito
činnostmi  souvisejících,  o  nichž  se  rozhoduje  v  územním nebo  stavebním  řízení,
popřípadě správním řízení souvisejícím.

 Podmínky pro využití a uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití se stanovují
společně pro celé správní území města Frýdlant.

F.1.1 PLOCHY PODLE VÝZNAMU 

ZASTAVITELNOST PLOCH
 plochy  zastavěné, vymezené  jako  stabilizovaná  součást  zastavěného  území

(soubory  převážně  zastavěných  pozemků  vč.  přestavbových),  které  umožňují
zastavění podle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,

 plochy zastavitelné, navržené ke změně využití území uvnitř nebo vně zastavěného
území,  které  umožňují  zastavění  dle  podmínek  pro  využití  ploch  s rozdílným
způsobem využití,

 plochy nezastavěné, vymezené jako stabilizovaná součást zastavěného území nebo
nezastavěného území (soubor převážně nezastavěných pozemků), které neumožňují
zastavění s výjimkou základní vybavenosti území, budou využívány dle podmínek pro
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využití ploch s rozdílným způsobem využití,

 plochy  nezastavitelné, navržené  ke  změně  využití  území  uvnitř  nebo  vně
zastavěného  území,  které  neumožňují  zastavění  s výjimkou  základní  vybavenosti
území  a  budou  využívány  dle  podmínek  pro  využití  ploch  s rozdílným  způsobem
využití.

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PLOCH
 plochy stabilizované - stávajícího stavu - zastavěné i nezastavěné, na kterých bude

zachován  charakter  využití  stanovený  v  podmínkách  pro  využití  a  uspořádání
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití,  umožňují zastavění dle podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,

 plochy změn – návrhové - zastavitelné i nezastavitelné uvnitř nebo vně zastavěného
území,  na kterých  bude  změněn  dosavadní  charakter  využití  tak,  aby  umožnil
zastavění  zastavitelných  ploch  a  využití  nezastavitelných  ploch  dle  podmínek  pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití,

 plochy změn – přestavby - zastavitelné i nezastavitelné - navržené ke změně využití
znehodnoceného  území  ve  smyslu  narušení  urbanistické  struktury  města  uvnitř
zastavěného území na plochách zastavěných,  na kterých bude dosavadní  způsob
využití  ploch  změněn  tak,  aby  umožnil  zastavění  zastavitelných  ploch  a  využití
nezastavitelných ploch dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,

 plochy a koridory územní rezervy se v ÚP Frýdlant nevymezují.

F.1.2 PLOCHY PODLE ZPŮSOBU VYUŽITÍ

SPECIFIKACE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné, zastavitelné:

BM Plochy bydlení 
SV Plochy smíšené obytné – venkovské
SC Plochy smíšené obytné – centrální
RZ Plochy rekreace - zahrádkové kolonie
OV Plochy občanského vybavení
OS Plochy občanského vybavení – sport a rekreace
OH Plochy občanského vybavení – hřbitovy 
VK Plochy veřejných prostranství – komunikace
DS Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
DD Plochy dopravní infrastruktury – drážní 
TI Plochy technické infrastruktury 
VS Plochy výroby a skladování
SR Plochy smíšené výrobní
SS Plochy specifické – skládky

Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné a nezastavitelné:
VH Plochy vodní a vodohospodářské 
ZP Plochy zemědělské 
LP Plochy lesní 
PP Plochy přírodní 
SK Plochy smíšené krajinné 
VZ Plochy veřejných prostranství – zeleň 

PŘÍPUSTNOST ČINNOSTÍ, STAVEB, ZAŘÍZENÍ, ÚPRAV A KULTUR 
 hlavní využití - činnosti definující určující charakter ploch (pokud jej lze stanovit), hlavní

využití plochy musí zaujímat více než 50% výměry vymezené plochy
 přípustné využití -  činnosti,  stavby,  zařízení,  úpravy a kultury  odpovídající  charakteru

hlavního  využití  plochy,  jejich  povolení  váže  na splnění  podmínek  obecně  závazných
předpisů,

 podmíněně přípustné využití - činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nejsou
v rozporu s charakterem ploch, představují jejich doplňkové využití a lze je povolit pouze
tehdy,  nenaruší-li  svým působením hlavní  využití  plochy;  pro  jejich  povolení  je  kromě
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splnění podmínek obecně závazných předpisů nutné, aby aby stavebník v záměru doložil
a  stavební  úřad  ověřil  splnění  dalších  podmínek  stanovených  v  regulativech  ploch
s rozdílným způsobem využití z hledisek:
 význam činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury v širším území,
 charakter, výška a hustota zástavby ve vztahu k ochraně krajinného rázu,
 zátěž, kterou činnost, stavba, zařízení, úprava a kultura vyvolá svým provozem,
 kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

 nepřípustné  využití -  činnosti,  stavby,  zařízení,  úpravy  a  kultury,  které  nesplňují
stanovené podmínky pro využití jednotlivých kategorií ploch s rozdílným způsobem využití,
nesplňují  podmínky stanovené obecně závaznými předpisy a správními rozhodnutími a
neodpovídají  místním podmínkám; takové činnosti,  stavby,  úpravy a kultury  nesmí  být
ve vymezené ploše povoleny a pokud se na dané ploše již vyskytují, musí být podnikány
kroky k jejich vymístění.

Stanovenému  způsobu  využití  ploch  musí  odpovídat  způsob  jejich  užívání,  umisťování
činností,  staveb,  zařízení,  úprav  a kultur  vč.  jejich  změn.  Přitom  musí  být  přihlédnuto
k místním podmínkám urbanistickým, ekologickým, hygienickým a technickým.
Na plochách změn je přípustné  zachování stávajícího využití území včetně údržby a oprav
existujících  staveb  a  zařízení  do doby  provedení  změn  jejich  využití  a  uspořádání  pokud
nedochází:

 ke  znehodnocení  stanoveného  hlavního  využití  dané  plochy  a  ploch  navazujících
ve smyslu hygienických a dalších podmínek a funkční struktury obce,

 k narušování funkčnosti nezastavitelných ploch, krajinného rázu, protierozní ochrany a
odtokových poměrů.

F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

F.2.1 PLOCHY ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ

ZÁKLADNÍ VYBAVENOST ÚZEMÍ
Pozemky pro činnosti,  stavby, zařízení, úpravy a kultury  uvedené v následujícím výčtu
mohou  tvořit  nedílnou  součást  všech  zastavěných  a  zastavitelných  ploch  bez  ohledu
na jejich určené využití pokud:

 slouží bezprostředně pro zajištění hlavního využití vymezené plochy,
 charakterem a kapacitou nebrání potřebám hlavního využití vymezené plochy,
 nemají negativní vliv na hodnotu území, přiměřenou poloze, účelu a charakteru plochy,
 odpovídají podmínkám prostorového uspořádání příslušné plochy.

Tab. F.2.1a: Základní vybavenost ploch zastavěných a zastavitelných

 terénní úpravy - náspy, zářezy, opěrné zdi, propustky a přemostění
 parkové, sadovnické a zahradnické úpravy, krajinné struktury - plošné a liniové prvky ochranné a doprovodné

zeleně, drobné vodní toky a vodní plochy do 100 m2 

 místní komunikace pro obsluhu pozemků v ploše (veřejná prostranství)
 zeleň pro denní rekreaci uživatelů vymezené plochy (veřejná prostranství)
 účelové komunikace,  odstavování a parkování vozidel na pozemcích staveb, odpovídající jejich charakteru a

kapacitě  
 technická infrastruktura, zejména zařízení vodovodů a kanalizace, energetická (vč. obnovitelných zdrojů energie

se samozásobitelskou funkcí) a elektronických komunikací
 ochrana osob a majetku, bezpečnost - zejména stavby a opatření pro protipovodňovou, protierozní, protihlukovou,

protiexhalační ochranu, integrované úkryty apod.
 informační a reklamní zařízení, památníky, kapličky, křížky
 oplocení pozemků, které rozsahem a provedením nenaruší charakter stavby na oploceném pozemku a jeho okolí,

nenaruší průchodnost krajiny a neohrozí bezpečnost osob, účastníků silničního provozu (rozhledové pole sjezdu,
připojujícího stavbu na pozemní komunikaci) a zvířat, nezhorší průběh povodně (odtokové poměry) v záplavových
územích

Pro každé 2 ha zastavitelné plochy BM, SV, SC, RZ, OV, OS bude vymezena s touto zastavitelnou plochou související
plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.
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BM PLOCHY BYDLENÍ

hlavní využití  bydlení

přípustné 
využití

 rodinné domy (RD), bytové domy (BD)
 specifické bydlení - domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.1a 

podmíněně 
přípustné 
využití 

 smíšené funkce - domy smíšené funkce,
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby 

 rodinná rekreace – stavby pro rodinnou rekreaci,
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby 

 hřiště, mobiliář, skleníky,                                                                                                                       
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby 

 samostatné zahrady pro rekreaci a drobnou pěstitelskou činnost,
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby

 občanské vybavení, zejména

▫ základní občanské vybavení,
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby a slouží zejména
obyvatelům ve vymezené ploše

▫ ubytování - ubytovny, hotely, penziony, 
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby 

 dopravní vybavení - zejména veřejná parkoviště a parkovací objekty OA,
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby a slouží zejména
obyvatelům ve vymezené ploše

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů,
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel – hlavní využití 

podmínky 
prostorového
uspořádání

 vazba domu  na  pozemek  upřednostňuje  rekreační  využití  před  obsluhou  nebytových  funkcí  a
připouští se pouze podíl samozásobitelské pěstitelské činnosti

 výměry stavebních pozemků při využití proluk se budou posuzovat individuálně v kontextu způsobu
okolní zástavby

 výměry  stavebních  pozemků  na  rozvojových  plochách  soustředěné  výstavby  upřesní  příslušné
předepsané územní studie nebo regulační plán

 výměry  stavebních  pozemků  na  rozvojových  plochách  soustředěné  výstavby  upřesní  příslušné
předepsané územní studie

 v odůvodněných případech požadavků na uplatnění skupinové zástavby (řadová, terasová, atriová)
budou stanoveny individuelní podmínky prostorového uspořádání na úrovni podrobnější dokumentace

 BM 2  -  IVP / b - střední, výšková hladina zástavby: max. 2 NP + 1 podkroví
 BM 4  -  IVP / b - střední, výšková hladina zástavby: max. 4 NP + 1 podkroví
 BM 6  -  IVP / b - střední, výšková hladina zástavby: max. 6 NP + 1 podkroví
 BM 8  -  IVP / b - střední, výšková hladina zástavby: max. 8 NP + 1 podkroví

ostatní 
podmínky

 odstavení a garážování vozidel obyvatel v normové kapacitě na vlastním pozemku stavby
 odstavení vozidel na plochách stabilizovaných (pouze pokud nelze řešit na vlastním pozemku stavby)

lze v případě příznivé docházkové vzdálenosti řešit na jiných plochách, jejichž podmínky pro využití a
uspořádání to umožňují

 podnikatelská činnost provozovaná v objektech pro bydlení nesmí negativně ovlivnit pohodu bydlení
sousedních obytných pozemků a staveb

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy, kapacitou neodpovídají  účelu a výměře plochy, mají  negativní  vliv
na hodnotu  území  přiměřenou  účelu  a  charakteru  plochy,  nesplňují  stanovené  podmínky
prostorového uspořádání a ostatní podmínky
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SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ

hlavní využití  bydlení

přípustné 
využití

 rodinné domy (RD)
 rodinná rekreace – chalupy, stavby pro rodinnou rekreaci

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.1a

podmíněně 
přípustné 
využití 

 smíšené funkce - domy smíšené funkce,
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby

 bytové domy (BD)
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby

 specifické bydlení - domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby

 hřiště, mobiliář, skleníky, přístřešky kotce pro drobnou pěstitelskou a chovatelskou činnost,
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby 

 občanské vybavení, zejména:

▫ základní občanské vybavení,
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby a slouží zejména
obyvatelům ve vymezené ploše

▫ ubytování - ubytovny,  penziony, 
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby 

 samostatné zahrady, popř. zahrádkové kolonie pro rekreaci a drobnou pěstitelskou činnost
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby

 výrobní služby, pěstitelská a chovatelská činnost  nad rámec samozásobitelské produkce –
zejména  výrobní  služby,  technické  služby  obce,  zemědělské  a  lesnické  služby,  zahradnictví,
skleníkové areály, rodinné farmy, 
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby a kapacitou nezatíží
nadměrně komunikace, inženýrské sítě a nenaruší kvalitu prostředí

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů,
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel – hlavní využití 

podmínky 
prostorového
uspořádání

 vazba domu  na  pozemek  připouští  rekreační  využití  i  hospodářské  funkce  (nebytové  funkce,
pěstitelská a chovatelská činnost nad rámec samozásobitelských potřeb),  která neobtěžuje okolní
zástavbu nad únosnou míru

 stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití (včetně staveb doplňkových) objemem
nepřekročí a výrazem se přizpůsobí určujícímu charakteru okolních staveb hlavního využití v rámci
ploch SV

 velikost stavebního pozemku na zastavitelných plochách pro bydlení v RD:

▫ k.ú. Frýdlant:                           min. 1200 m2

▫ k.ú. Albrechtice u Frýdlantu:   min. 1500 m2 

 SV 1 - IVP / c - nízká, výšková hladina zástavby: max. 1 NP + 1 podkroví
 SV 2 - IVP / c - nízká, výšková hladina zástavby: max. 2 NP + 1 podkroví

ostatní 
podmínky

 odstavení a garážování vozidel obyvatel v normové kapacitě na vlastním pozemku stavby 
odstavení vozidel na plochách stabilizovaných (pouze pokud nelze řešit na vlastním pozemku stavby)
lze v případě příznivé docházkové vzdálenosti řešit na jiných plochách, jejichž podmínky pro využití a
uspořádání to umožňují

 podnikatelská činnost provozovaná v objektech pro bydlení nesmí negativně ovlivnit pohodu bydlení
sousedních obytných pozemků a staveb

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu a výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy, nesplňují stanovené podmínky prostorového
uspořádání a ostatní podmínky
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SC PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – CENTRÁLNÍ

hlavní využití  městské obslužné funkce slučitelné s bydlením 

přípustné 
využití

 smíšené funkce - domy smíšené funkce
 specifické bydlení - domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou
 ubytování - ubytovny, hotely, motely, penziony
 občanské vybavení - zejména vyšší obslužné funkce 

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.1a

podmíněně 
přípustné 
využití 

 bytové domy (BD) , rodinné domy (RD)
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru smíšené obytné zástavby

 integrované stavby a zařízení pro výrobní služby, popř. nerušící výroby,
pokud charakterem a kapacitou nezatíží nadměrně komunikace a inženýrské sítě a nenaruší hodnotu
území, přiměřenou účelu a charakteru smíšené obytné zástavby

 hřiště, mobiliář,                                                                                                                                  
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru ploch smíšených obytných centrálních

 dopravní vybavení - zejména veřejná parkoviště a parkovací objekty OA, terminály / přestupní místa
VOD, čerpací stanice pohonných hmot, 
pokud charakterem a kapacitou nezatíží nadměrně komunikace a inženýrské sítě a nenaruší hodnotu
území, přiměřenou účelu a charakteru smíšené obytné zástavby

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů,
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel – hlavní využití 

podmínky 
prostorového
uspořádání

 vazba domu na pozemek může upřednostňovat obsluhu nebytových funkcí před rekreačním využitím,
zvláštní důraz na přiměřenou výměru a kvalitu parteru – veřejných prostranství

 výměry stavebních pozemků při využití proluk se budou posuzovat individuálně v kontextu způsobu
okolní zástavby a budou upřesněny objemovými studiemi

 SC 2 - IVP / a - vysoká, výšková hladina zástavby: max. 2 NP + 1 podkroví
 SC 4 - IVP / a - vysoká, výšková hladina zástavby: max. 4 NP + 1 podkroví
 na území MPZ je výšková hladina zástavby daná, veškerá investiční činnost podléhá režimu památkově

chráněného území

ostatní 
podmínky

 odstavení vozidel na plochách stabilizovaných je možné v případě příznivé docházkové vzdálenosti
řešit na jiných plochách, jejichž podmínky pro využití a uspořádání to umožňují 

 zvláštní požadavky na využití ploch zahrnutých do MPZ 
 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy, nesplňují stanovené podmínky prostorového
uspořádání a ostatní podmínky
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R – Přílohy Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

RZ PLOCHY REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ KOLONIE

hlavní využití  zahrádkové kolonie pro samozásobitelskou pěstitelskou činnost 

přípustné 
využití

 soustředěné pozemky jednotlivých zahrádek 
 zahradní chatky

 základní vybavenost území - přípustné využití (viz Tab. F.2.1a)

podmíněně 
přípustné 
využití 

 nádrže a jímací objekty pro zavlažování 
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru plochy a bezpečnost pobytu

 skleníky
pokud nenaruší krajinnou hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru plochy

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů,
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel – hlavní využití 

podmínky 
prostorového
uspořádání

 prostorové a organizační uspořádání areálu a v něm umístěných staveb musí sledovat nadřazený
význam přírodních kvalit území - nesmí být porušena krajinná hodnota území 

 stavby na sousedních pozemcích na sebe nebudou stavebně navazovat

 RZ 1 - IVP / e - přírodě blízká, výšková hladina zástavby: max. 1 NP + 1 podkroví

ostatní 
podmínky

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy, nesplňují stanovené podmínky prostorového
uspořádání a ostatní podmínky
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Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant R – Přílohy

OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

hlavní využití  občanské vybavení

přípustné 
využití

 občanské vybavení – zejména:

▫ předškolní a základní školní výchova, vyšší a celoživotní vzdělávání, věda, výzkum

▫ zdravotní a sociální služby, péče o rodinu a senjory, hospice, lázeňství, veterinární služby

▫ veřejná správa, administrativa, bezpečnost, pošta, bankovnictví, pojišťovnictví 

▫ kultura (kina, divadla, muzea, výstavnictví, zoologické a botanické expozice), kostely a církve

▫ obchodní prodej, nevýrobní služby, stravování, ubytování, služby cestovnímu ruchu 
z toho:
- základní občanské vybavení slouží zejména pro obyvatele jednotlivých obytných souborů
- vyšší občanské vybavení má celoměstský nebo nadměstský význam

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.1a

podmíněně 
přípustné 
využití 

 školní hřiště, tělocvičny, bazény, posilovny,
pokud souvisejí nebo jsou slučitelné s funkcí občanského vybavení a neomezí účel hlavního využití
plochy 

 drobné podnikání související nebo slučitelné s funkcí občanského vybavení, 
pokud neomezí účel a charakter hlavního využití a nesnižuje kvalitu prostředí ve vymezené ploše 

 správa, údržba, ubytování správce/majitele plochy, sociální a technologická zařízení,            
pokud souvisejí nebo jsou slučitelné s funkcí občanského vybavení a neomezí účel hlavního využití 
plochy 

 zahradnictví
pokud slouží především pro údržbu vymezené plochy

 rozhledny
pokud negativně neovlivní krajinný ráz

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů,
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel – hlavní využití 

podmínky 
prostorového
uspořádání

 pro  každé 2  ha  zastavitelné  plochy  občanského vybavení  bude  vymezena  s  touto  zastavitelnou
plochou související plocha veřejného prostranství - zeleň o výměře nejméně 1000 m2 

 OV 2 - IVP / d - specifická, výšková hladina zástavby: max. 2 NP + 1 podkroví
 OV 3 - IVP / d - specifická, výšková hladina zástavby: max. 3 NP + 1 podkroví
 OV 6 - IVP / d - specifická, výšková hladina zástavby: max. 6 NP + 1 podkroví

ostatní 
podmínky

 pro nové plochy občanského vybavení musí být zajištěny kapacitně dostačující plochy dopravního
vybavení,  odstavení  vozidel  na  plochách  stabilizovaných  lze  v  případě  příznivé  docházkové
vzdálenosti řešit na jiných plochách, jejichž podmínky pro využití a uspořádání to umožňují

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy, nesplňují stanovené podmínky prostorového
uspořádání a ostatní podmínky
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R – Přílohy Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

OS PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A REKREACE

hlavní využití  sport a rekreace 

přípustné 
využití

 intenzívní sportovní aktivity provozované převážně v uzavřených objektech - zejména stadióny,
sportovní  haly,  tělocvičny,  sokolovny,  plavecké  bazény,  akvaparky,  krytá  hřiště  se  zvláštním
vybavením

 intenzívní sportovní aktivity provozované převážně na otevřených plochách - zejména stavebně
upravená hřiště,  tribuny,  golfové areály,  motokrosové areály,  cyklistické,  běžecké, jezdecké a jiné
nemotoristické areály, areály vodních sportů, lyžařské areály, kynologická cvičiště

 intenzívní  rekreační  aktivity -  zejména  kempy,  autokempy,  chatové  tábory,  veřejná  tábořiště,
přírodní koupaliště, pláže, rozhledny, stezky v korunách stromů

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.1a

podmíněně 
přípustné 
využití 

 občanské vybavení ve vztahu k účelu plochy – zejména hotely, penziony, ubytovny, restaurace a
další služby rekreaci a cestovnímu ruchu,
pokud souvisejí nebo jsou slučitelné s účelem plochy, neomezí účel hlavního využití plochy a nesníží
kvalitu prostředí ve vymezené ploše

 správa, údržba, ubytování správce/majitele plochy, sociální zařízení,                                           
pokud souvisejí nebo jsou slučitelné s funkcí občanského vybavení – sport a rekreace a neomezí účel
hlavního využití plochy 

 pozemky staveb a zařízení pro technické zajištění provozu ve vztahu k účelu vymezení plochy  -
zejména pro obsluhu, údržbu a hygienu, lanová dopravní zařízení,  technické vybavení pro výrobu
umělého zasněžování a osvětlení, 
pokud nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana a nebude omezeno hlavní využití plochy 

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů,
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel – hlavní využití

podmínky 
prostorového
uspořádání

 pro každé 2 ha zastavitelné plochy sportu a rekreace bude vymezena s touto zastavitelnou plochou
související plocha veřejného prostranství - zeleň o výměře nejméně 1000 m2 

 OS 1 - IVP / d - specifická, výšková hladina zástavby:       max. 1 NP + 1 podkroví
 OS 2 - IVP / d - specifická, výšková hladina zástavby:       max. 2 NP + 1 podkroví
 OS 10 - IVP / d - specifická, výšková hladina zástavby:     max. 10 NP + 1 podkroví
 OS x - IVP / d - specifická, lyžařská sjezdová trať + lanové dopravní zařízení (LDZ)

ostatní 
podmínky

 odstavení  vozidel  řešit  pro  plnou  kapacitu  normového  počtu  stání  na  vymezené  ploše,
v odůvodněných případech smluvně zajistit  na  dostupných plochách,  jejichž podmínky pro využití
a uspořádání to umožňují

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy, nesplňují stanovené podmínky prostorového
uspořádání a ostatní podmínky
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Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant R – Přílohy

OH PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOVY

hlavní využití  pohřbívání

přípustné 
využití

 hroby, urnové háje, rozptylové loučky, márnice, kaple, kostely, smuteční síně, krematoria
 komponovaná okrasná a doprovodná zeleň

 základní vybavenost území - přípustné využití (viz Tab. F.2.1a)

podmíněně 
přípustné 
využití 

 občanského vybavení,
pokud souvisí s hlavním využitím, neomezí hlavní využití a nenaruší pietní funkce 

 správa, údržba, ubytování správce/majitele plochy, sociální a technologická zařízení,            
pokud souvisejí nebo jsou slučitelné s funkcí občanského vybavení – hřbitovy a neomezí účel 
hlavního využití plochy 

 zahradnictví
pokud slouží  bezprostředně k zajištění  hlavního využití  plochy, neomezí hlavní využití  a  nenaruší
pietní funkce

podmínky 
prostorového
uspořádání

 OH 1 - IVP / d - specifická), výšková hladina zástavby: max. 1 NP + 1 podkroví

ostatní 
podmínky

 odstavení vozidel řešit na veřejných parkovištích v příslušné docházkové vzdálenosti na dostupných
plochách, jejichž podmínky pro využití a uspořádání to umožňují 

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy, nesplňují stanovené podmínky prostorového
uspořádání a ostatní podmínky
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R – Přílohy Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

VK PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - KOMUNIKACE

hlavní využití  veřejně přístupné plochy a komunikace k zajištění dostupnosti ploch jiného způsobu využití

přípustné 
využití

 náměstí, návsi, ulice s místními komunikacemi, odpočívné kouty - komunikace sběrné, obslužné,
účelové,  se  smíšeným  provozem,  nemotoristické  –  cyklistické  a  pěší  a  další  plochy  slučitelné
s účelem veřejných prostranství, jejichž samostatné vymezení je nezbytné ke stabilizaci prostorové
struktury zástavby v souladu s jejich významem a účelem 

 liniové stavby místních rozvodů technické infrastruktury (inženýrské sítě)

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.1a

podmíněně 
přípustné 
využití 

 dopravní vybavení - veřejná parkoviště a podzemní parkovací objekty OA a BUS, zastávky VOD
pokud charakterem a kapacitou nezatíží nadměrně komunikace, inženýrské sítě a neomezí ve smyslu
hygienických a dalších předpisů hlavní využití vymezené plochy – veřejné prostranství

 vybavenost  městského  parteru -  pódia,  tržnice,  stánky,  předzahrádky  restaurací,  veřejná  WC,
čekárny zastávek VOD, přístřešky pro údržbu, dětská hřiště, městský mobiliář, informační systémy),
pokud nenaruší kvalitu hlavního využití plochy, plynulost provozu a bezpečný pohyb osob nebo takové
důsledky nevyvolají druhotně

 plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů,
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel – hlavní využití 

podmínky 
prostorového
uspořádání

 zajistit segregaci motorové a pěší dopravy v úsecích průchodu silniční sítě a městských sběrných
komunikací

 respektovat požadavky dopravní přístupnosti ploch jiného způsobu využití v legislativně stanovených
minimálních profilech i ve smyslu bezbariérových řešení pro užívání veřejných prostranství

 využití stávajících uličních alejí a umístění nových uličních alejí nesmí ohrozit rozhledové poměry a
bezpečnost  na  komunikacích  -  ozelenění  dřevinami  musí  být  komponováno  se  znalostí  vedení
dopravní a technické infrastruktury

 VK - IVP / d - specifická

ostatní 
podmínky

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy, nesplňují stanovené podmínky prostorového
uspořádání a ostatní podmínky
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Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant R – Přílohy

DS PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ

hlavní využití  silniční doprava

přípustné 
využití

 silniční síť  – zejména silnice I., II., III. třídy - pozemní komunikace včetně jejich součástí – náspy,
zářezy, opěrné zdi, mosty, odvodnění, propustky, protihlukové stěny a doprovodná a izolační zeleň 

 dopravní vybavení – zejména veřejná parkoviště a parkovací objekty OA, zastávky VOD, čerpací
stanice pohonných hmot 

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.1a

podmíněně 
přípustné 
využití 

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů,
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel – hlavní využití 

 přeložky místních komunikací pro obsluhu dotčených pozemků, chodníky, cyklotrasy,            
pokud jsou vyvolané novostavbou silniční komunikace a nevyloučí využívání plochy pro stanovený 
účel – hlavní využití

podmínky 
prostorového
uspořádání

 využití  stávajících  uličních  alejí  a  umístění  nových  doprovodných  alejí  nesmí  ohrozit  rozhledové
poměry a bezpečnost na komunikacích -  ozelenění dřevinami musí být  komponováno se znalostí
vedení dopravní a technické infrastruktury

 DS - IVP / d - specifická

ostatní 
podmínky

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy, nesplňují stanovené podmínky prostorového
uspořádání a ostatní podmínky
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R – Přílohy Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

DD PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ

hlavní využití  železniční doprava 

přípustné 
využití

 trati a kolejiště, železniční vlečky, nádraží, železniční stanice a zastávky, železniční překladiště
a nákladové obvody

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.1a

podmíněně 
přípustné 
využití 

 dopravní vybavení - veřejná parkoviště a parkovací objekty OA, terminály VOD
pokud neomezí hlavní využití vymezené plochy a bezpečnost provozu 

 skladování a logistika - zejména skladové areály, překladiště,
pokud neomezí hlavní využití vymezené plochy a bezpečnost provozu

 integrovaná zařízení pro výrobní služby,
pokud neomezí hlavní využití vymezené plochy a bezpečnost provozu

 integrované občanské vybavení,
pokud slouží  bezprostředně potřebám hlavního využití  vymezené plochy a neomezí hlavní využití
vymezené plochy a bezpečnost provozu

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů,
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel – hlavní využití 

podmínky 
prostorového
uspořádání

 koridor konvenční železnice ŽD8 – optimalizace úseku žlz. trati Liberec – Frýdlant - Zawidów
 ochranná  a  doprovodná  zeleň  nesmí  ohrozit  rozhledové  poměry  a  bezpečnost  na  železnici

- ozelenění dřevinami musí být komponováno se znalostí souběžných vedení technické infrastruktury

 DD  - IVP / d - specifická

ostatní 
podmínky

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy, nesplňují stanovené podmínky prostorového
uspořádání a ostatní podmínky

TI PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

hlavní využití  technická infrastruktura

přípustné 
využití

 technická infrastruktura:

▫ zásobování vodou – zejména vodovody, vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice

▫ odvádění  a  čištění  odpadních  vod  –  zejména  stoky,  čistírny  odpadních  vod,  čerpací  stanice,
retenční nádrže

▫ zásobování elektrickou energií – zejména vedení, transformovny, rozvodny

▫ zásobování teplem – zejména vedení, teplárny, výtopny, výměníkové stanice

▫ zásobování plynem – zejména vedení, regulační stanice

▫ spoje – zejména veřejné komunikační sítě - telekomunikace, radiokomunikace, informační systémy
 nakládání s odpady - sběrné dvory odpadů, kompostárny, sběrny surovin
 technické služby obce

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.1a

podmíněně 
přípustné 
využití 

 správa a servisní činnost, 
pokud slouží pro zajištění technické infrastruktury a neomezí základní funkce ploch

podmínky 
prostorového
uspořádání

 TI 1 - IVP / d - specifická, výšková hladina zástavby: max. 1 NP + 1 podkroví
 TI 2 - IVP / d - specifická, výšková hladina zástavby: max. 2 NP + 1 podkroví

ostatní 
podmínky

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy, nesplňují stanovené podmínky prostorového
uspořádání a ostatní podmínky
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VS PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

hlavní využití  výroba a skladování 

přípustné 
využití

 výroba  a  skladování -  zejména  průmyslová  výroba,  stavební  výroba, výroba  energie,  skladové
areály, překladiště, výrobní služby, sběrné dvory odpadů, nakládání s odpady, technické služby obce,
technologické parky, logistická centra

 dopravní vybavení – zejména parkoviště a garáže OA, terminály a zastávky VOD, vozovny, opravny,
areály údržby komunikací, parkoviště a garáže NA a autobusů, areály kamionové přepravy, odstavné
plochy nákladních automobilů, čerpací stanice pohonných hmot

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.1a

podmíněně 
přípustné 
využití 

 občanské vybavení, zejména: 

▫ administrativa, bezpečnost, zdravotní služby, obchodní prodej, stravování,
pokud slouží  bezprostředně potřebám hlavního  využití  vymezené plochy  a  nejsou  omezovány
hlavní činností na sousedních pozemcích nad neúnosnou míru

▫ věda a výzkum
pokud souvisí a jsou slučitelné s hlavním využitím plochy a neomezí hlavní využití plochy

▫ nákupní a obslužná centra
pokud jsou slučitelné s hlavním využitím plochy a neomezí hlavní využití plochy

▫ správa, údržba, ubytování správce/majitele plochy,                                                                     
pokud souvisí nebo jsou slučitelné s funkcí výroby a skladování a neomezí účel hlavního využití 
plochy

▫ ubytování - zejména ubytovny zaměstnanců,
pokud slouží  bezprostředně potřebám hlavního  využití  vymezené plochy  a  nejsou  omezovány
hlavní činností na sousedních pozemcích nad neúnosnou míru

▫ zvláštní zájmy – civilní ochrana, vězeňství
pokud souvisí a jsou slučitelné s hlavním využitím plochy a neomezí hlavní využití plochy

 železniční doprava – vlečky, 
pokud slouží bezprostředně potřebám hlavního využití vymezené plochy

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů,
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel – hlavní využití 

podmínky 
prostorového
uspořádání

 VS 2 - IVP – d - specifická, výšková hladina zástavby: max. 2 NP + 1 podkroví
 VS 4 - IVP – d - specifická, výšková hladina zástavby: max. 4 NP + 1 podkroví

ostatní 
podmínky

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy, nesplňují stanovené podmínky prostorového
uspořádání a ostatní podmínky
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SR PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

hlavní využití  - 

přípustné 
využití

 nerušící výroba a skladování – zejména odvětví lehkého průmyslu, zemědělská a lesnická výroba,
výroba energie, skladové areály, stavební dvory 

 nerušící  výrobní  služby –  zejména výrobní  služby,  zemědělské  a  lesnické  služby,  zahradnictví,
skleníkové areály, technické služby obce, sběrné dvory odpadů, kompostárny a sběrny surovin

 rodinné farmy, školní statky, chovné stanice,  veterinární služby a  zvířecí útulky, bažantnice,
skleníkové areály a pod.

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.1a

podmíněně 
přípustné 
využití 

 chov  hospodářských  zvířat –  zejména  stáje  a  produkční  haly,  sklady,  stavby  pro zpracování
produktů živočišné i rostlinné výroby,
pokud pozemky disponují vazbou na využitelné přírodní zázemí, nenaruší ve smyslu hygienických
předpisů přilehlé okolní plochy a nebudou ovlivněny negativními účinky okolní výroby a skladování

 dopravní vybavení – zejména parkoviště a garáže OA, zastávky VOD, areály údržby komunikací,
odstavné plochy nákladních automobilů a autobusů, čerpací stanice pohonných hmot, autobazary, 
pokud kapacitou nadměrně nezatíží komunikace a nemá negativní vliv na okolí

 bydlení – pouze stávající – zejména rodinné domy, bytové domy, 
pokud není omezováno činností na sousedních pozemcích nad neúnosnou míru

 smíšené funkce - domy smíšené funkce,
pokud nejsou omezovány činností na sousedních pozemcích nad neúnosnou míru

 správa, údržba, ubytování správce/majitele plochy,                                                                          
pokud souvisejí nebo jsou slučitelné s využitím plochy a nejsou omezovány činností na sousedních 
pozemcích nad neúnosnou míru

 občanské vybavení, zejména:

▫ administrativa, bezpečnost, zdravotní služby, obchod, stravování, nevýrobní služby,
pokud  slouží  bezprostředně  potřebám využití  vymezené  plochy  a  nejsou  omezovány  činností
na sousedních pozemcích nad neúnosnou míru

▫ technologické parky pro vědu a výzkum,
pokud nejsou omezovány činností na sousedních pozemcích nad neúnosnou míru

▫ nákupní, obslužná a logistická centra, autobazary
pokud jsou dobře dopravně dostupná a neomezí činnosti na sousedních pozemcích nad únosnou
míru

▫ ubytování - zejména ubytovny zaměstnanců,
pokud slouží  bezprostředně potřebám hlavního  využití  vymezené plochy  a  nejsou  omezovány
činností na sousedních pozemcích nad neúnosnou míru 

▫ zvláštní zájmy – civilní ochrana, 
pokud souvisí a jsou slučitelné s využitím plochy a neomezí využití plochy

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů,
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel – hlavní využití 

podmínky 
prostorového
uspořádání

 SR 1 - IVP / d - specifická, výšková hladina zástavby: max. 1 NP + 1 podkroví
 SR 2 - IVP / d - specifická, výšková hladina zástavby: max. 2 NP + 1 podkroví

ostatní 
podmínky

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy, nesplňují stanovené podmínky prostorového
uspořádání a ostatní podmínky
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SS PLOCHY SPECIFICKÉ – SKLÁDKY

hlavní využití  skládkování – likvidace a ukládání tuhých komunálních odpadů

přípustné
využití 

 likvidace a ukládání komunálního odpadu 
 pozemky rekultivovaných ploch

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.1a

podmíněně
přípustné
využití 

 zajištění hlavního využití vymezené plochy – správa a údržba, sociální zařízení, 
pokud slouží  bezprostředně potřebám hlavního využití  vymezené plochy a neomezí hlavní využití
vymezené plochy

 kompostárny
pokud neomezí hlavní využití vymezené plochy

 sběrné dvory odpadů,
pokud neomezí hlavní využití vymezené plochy

 dopravní vybavení – zejména zařízení údržby komunikací, odstavné plochy osobních a nákladních
automobilů a mechanismů pro úpravy podloží a ukládání odpadů, čerpací stanice pohonných hmot
pokud slouží  bezprostředně potřebám hlavního využití  vymezené plochy a neomezí hlavní využití
plochy

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů,
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel – hlavní využití 

 základní vybavenost území - podmíněně přípustné využití (viz Tab. F.2.1a)

podmínky
prostorového
uspořádání

 SS 1 - IVP – d - specifická, výšková hladina zástavby: max. 1 NP + 1 podkroví

ostatní
podmínky

 stavby, činnosti a úpravy nesmí narušit hygienické podmínky podloží a sousedních ploch
 nepřípustné ukládání tekutých a nebezpečných odpadů
 následně po ukončení provozování skládky budou plochy skládky rekultivovány
 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy, nesplňují stanovené podmínky prostorového
uspořádání a ostatní podmínky
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F.2.2 PLOCHY NEZASTAVĚNÉ A NEZASTAVITELNÉ

ZÁKLADNÍ VYBAVENOST ÚZEMÍ
 Pozemky pro činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury uvedené v následujícím výčtu

mohou tvořit  nedílnou součást  všech nezastavěných a  nezastavitelných ploch bez
ohledu na jejich určené využití pokud:
 slouží bezprostředně pro zajištění hlavního využití vymezené plochy,
 charakterem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře vymezené plochy,
 jsou  technologicky  přímo  vázané  na  dané  stanoviště  a  nelze  je  odůvodněně

umístit v příslušných zastavitelných plochách,
 budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost vymezené plochy,
 nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a odtokové poměry,
 budou uplatněny podmínky prostorového uspořádání minimalizované pro zajištění

hlavního využití vymezené plochy a neznemožňující prostupnost krajiny.

Tab. F.2.2a: Základní vybavenost ploch nezastavěných a nezastavitelných

 krajinná struktura, zejména vodní toky a vodní plochy do 2000 m2, doprovodná zeleň, rozptýlené nelesní porosty
 revitalizační zásahy do vodních ploch a toků pro optimalizaci  enviromenálních a vodohospodářských funkcí,

při kterých budou v realizaci uplatněny přírodě blízké technologie, které nenaruší krajinný ráz a stabilitu prvků ÚSES
 komunikace pro obsluhu a údržbu území do šířky 6 m,  zejména polní  a lesní cesty včetně  náspů, zářezů,

mostků, propustků, brodů, železničních přejezdů apod.
 nemotoristické sportovně rekreační trasy, umístěné v souladu se schválenou podrobnější dokumentací, pokud to

nevylučuje hlavní využití plochy a nebude nenarušeno nebo omezeno využití plochy
 zařízení směřující k navýšení veřejného povědomí o hodnotách území, zejména naučné stezky případně stezky

v korunách stromů s doprovodnými informačními prvky (v plochách PP pouze podmíněně přípustné)
 zařízení technické infrastruktury vymezených ploch, pokud jsou nezbytná pro údržbu vymezených ploch,

zejména zařízení  vodovodů a  kanalizace,  energetická  (netýká  se  obnovitelných  zdrojů  energie),  elektronických
komunikací

 ochrana osob a majetku před povodněmi, erozí, hlukem a exhalacemi
 informační zařízení, mobiliář pro rekreační využití krajiny, kapličky, památníky, křížky
 oplocení pozemků, pouze výběhy, obory, lesní školky, které nenaruší krajinný ráz a průchodnost krajiny
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VH PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

hlavní využití  vodní plochy a toky

přípustné 
využití

 vodních plochy a toky – zejména řeky, potoky, umělé kanály, přírodní i umělé vodní nádrže, mokřady

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.2a

podmíněně 
přípustné 
využití 

 vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území 
před záplavami jako ochranné hráze, nábřežní zdi, jezy a pod.,                                                              
pokud nenaruší hlavní využití plochy, krajinný ráz a stabilitu prvků ÚSES

 zařízení pro vodní hospodářství -  zejména hráze, zdrže, jezy,  stavby a zařízení k využití  vodní
energie, stavby a zařízení sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod, stavby a
zařízení sloužící k chovu vodních hospodářských zvířat,
pokud charakterem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře místně souvisejících vodních ploch,
jsou  technologicky  přímo vázané  na  dané stanoviště,  nelze  je  odůvodněně  umístit  v příslušných
zastavitelných plochách, budou-li splněny požadavky na funkčnost vodních ploch anebude narušen
krajinný ráz, protierozní ochrana, odtokové poměry a stabilita prvků ÚSES

 zařízení pro vodní dopravu a sportovně rekreační činnost – zejména mola,  přístaviště, pláže,
doprovodné vybavení pro vodní sporty a sportovní rybaření,
pokud nenaruší vodohospodářské funkce,  charakterem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře
místně  souvisejících  vodních  ploch,  budou-li  splněny  požadavky  na  funkčnost  vodních  ploch
a nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana, odtokové poměry a stabilita prvků ÚSES

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů, 
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel a nenaruší krajinný ráz a prostupnost krajiny

podmínky 
prostorového
uspořádání

-

ostatní 
podmínky

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy
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ZP PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

hlavní využití  zemědělský půdní fond

přípustné 
využití

 zemědělský půdní fond - zejména orná půda, trvalé travní porosty (louky a pastviny), ovocné sady
pro zemědělské  hospodaření  způsobem,  který  nebude  znečišťovat  půdu  škodlivými  látkami,
ohrožujícími zdraví lidí a existenci živých organismů

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.2a

podmíněně 
přípustné 
využití 

 pěstování speciálních kultur s hospodářským využitím - zejména energetické plodiny, okrasné dřeviny,
zahradní kultury pro drobnou pěstitelskou činnost,                                                                                  
pokud nenaruší hlavní využití plochy a krajinný ráz,                                                                                        
na území CHKO Jizerské hory s vyloučením pěstování nepůvodních druhů

 zařízení pro technické zajištění pěstební činnosti - zejména konstrukce chmelnic, vinic, sadů a závlah, 
oplocení intenzivně pěstovaných kultur,                                                                                                         
pokud nenaruší prostupnost území, celistvost a funkčnost plochy, krajinný ráz a protierozní ochranu 

 plošné a liniové prvky ochranné a doprovodné zeleně – zejména remízky, 
pokud  charakter  a  případné  pěstební  zásahy  na  nich  realizované  vedou  k navýšení  protierozní
ochrany, krajinných a produkčních hodnot

 přístřešky a stavby pro zemědělské hospodaření - zejména letní stáje, uskladnění zemědělských
surovin a produktů,
pokud slouží bezprostředně pro hospodářské využití plochy a zajištění její údržby,
nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel,
charakterem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře místně souvisejících zemědělských ploch,
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště, 
nelze je odůvodněně umístit v příslušných zastavitelných plochách, 
budou-li  splněny  požadavky  na  celistvost  a  funkčnost  plochy  a  nebude  narušen  krajinný  ráz  a
protierozní ochrana 

 protierozní opatření pro ochranu půdního fondu - zejména protierozní meze, průlehy, zasakovací
pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění a pod., 
pokud  nenaruší  hlavní  využití  a  budou-li  splněny  požadavky  na  celistvost  a  funkčnost  plochy  a
nebude narušen krajinný ráz 

 vodohospodářská opatření  sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území
před záplavami jako nádrže, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry a pod., 
pokud nenaruší hlavní využití a krajinný ráz a budou-li splněny požadavky na celistvost a funkčnost
plochy 

 revitalizace toků na pozemcích ZPF (v katastru nemovitostí neevidovaných v druhu pozemku vodní plocha),
pokud budou při realizaci uplatněny přírodě blízké technologie, které nenaruší krajinný ráz    

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů, 
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel a nenaruší krajinný ráz a prostupnost krajiny

podmínky 
prostorového
uspořádání

-

ostatní 
podmínky

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy, kapacitou neodpovídají  účelu a výměře plochy, mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy
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LP PLOCHY LESNÍ

hlavní využití  pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) – les

přípustné 
využití

 lesní porosty s určujícími funkcemi dle kategorizace lesů - hospodářské, ochranné a zvláštního
určení pro hospodaření v souladu s lesními hospodářskými plány a osnovami, pro rekreaci a posílení
ekologické stability území

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.2a

podmíněně 
přípustné 
využití 

 přístřešky a stavby pro lesnické hospodaření a zařízení výkonu myslivosti - zejména konstrukce
lesních školek,  závlah, oborohy, uskladnění lesnických surovin a produktů,  oplocenky pro ochranu
před škodami způsobenými zvěří, krmelce a posedy, 
pokud slouží bezprostředně pro hospodářské využití plochy a zajištění její údržby,
nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel,
charakterem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře místně souvisejících lesních ploch,
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště,
nelze je odůvodněně umístit v příslušných zastavitelných plochách,
budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost plochy,
nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana 

 revitalizace toků na lesních pozemcích (v katastru nemovitostí neevidovaných v druhu pozemku vodní plocha), 
pokud budou při realizaci uplatněny přírodě blízké technologie, které nenaruší krajinný ráz 

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů 
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel a nenaruší krajinný ráz a prostupnost krajiny

podmínky 
prostorového
uspořádání

-

ostatní 
podmínky

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy

PP PLOCHY PŘÍRODNÍ 

hlavní využití  lesní a nelesní plochy pro zajištění podmínek ochrany přírody a ekologické stability území 

přípustné 
využití

 zvláště chráněná území (zejména 1. a 2. zóna chráněné krajinné oblasti Jizerské hory)
 evropsky významné lokality
 biocentra ÚSES

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.2a

podmíněně 
přípustné 
využití 

 revitalizace vodních toků a ploch,                                                                                                       
pokud budou při realizaci uplatněny postupy v souladu s požadavky zvláštní ochrany přírody 

 zařízení  směřující  k navýšení  veřejného  povědomí  o  přírodních  hodnotách  lokalit  zájmů
ochrany přírody a krajiny - zejména naučné stezky s doprovodnými informačními prvky,
pokud budou splněny požadavky na funkčnost plochy a nebude narušen krajinný ráz a protierozní
ochrana

 drobné stavby pro zajišťování myslivosti, 
pokud nebude narušena hlavní funkce plochy a krajinný ráz 

 liniové stavby plošně nenáročná zařízení technického vybavení nadřazených systémů, 
pokud nenaruší  podmínky ochrany přírody a krajiny,  krajinný ráz a ekologicko stabilizační  funkce
přírodních ploch 

podmínky 
prostorového
uspořádání

-

ostatní 
podmínky

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy
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SK PLOCHY SMÍŠENÉ KRAJINNÉ

hlavní využití  plochy smíšené krajinné nelesní a neprodukční, na kterých veškeré činnosti směřují k zajištění
ekologicko stabilizačních a krajinně estetických funkcí 

přípustné 
využití

 přírodní  a  přírodě  blízké  nelesní  ekosystémy -  zejména  náletové  louky,  extenzivní  pastviny,
remízky, břehové porosty, mokřady, ostatní plošná krajinná zeleň 

 liniové  prvky  krajinné  zeleně -  zejména  ochranná,  doprovodná  zeleň,  která  nemá  s ohledem
na umístění a funkci v systému zeleně charakter veřejných prostranství 

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.2a

podmíněně 
přípustné 
využití 

 zařízení  pro  zemědělské  a  lesní  hospodaření -  zejména  letní  stáje,  stavby  pro uskladnění
zemědělských a lesnických surovin a produktů, technická zařízení pro výkon myslivosti,
pokud slouží bezprostředně pro hospodářské využití plochy a k zajištění její údržby, 
nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel,
charakterem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře místně souvisejících smíšených ploch,
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště,
nelze je odůvodněně umístit v příslušných zastavitelných plochách,
budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost plochy,
nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů 
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel a nenaruší krajinný ráz a prostupnost krajiny 

podmínky 
prostorového
uspořádání

-

ostatní 
podmínky

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu  a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy

VZ PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZELEŇ

hlavní využití  veřejně přístupné plochy sídelní zeleně

přípustné 
využití

 parkově upravená krajinná i městská zeleň – zejména parky, lesoparky, pobytové louky
 liniové  prvky  krajinné  i  městské  zeleně –  zejména  ochranná,  doprovodná  zeleň,  která  má

s ohledem na umístění a funkci v systému zeleně charakter veřejných prostranství

 základní vybavenost území – viz tab. F.2.2a

podmíněně 
přípustné 
využití 

 pozemky  staveb  a  zařízení  pro  rekreační  a  kulturní  využití  a  jeho  technického  zajištění -
zejména přírodní  hřiště,  přírodní  scény  (amfiteátry  s  pódii),  parkety  pro  tanec  pod širým nebem,
stavby pro obsluhu, občerstvení a hygienu, stavby pro údržbu, zahradnictví,
pokud slouží pro zajištění hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití plochy,
nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel,
charakterem a kapacitou odpovídají účelu a výměře plochy,
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště,
budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost plochy,
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a odtokové poměry

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů 
pokud nevyloučí využívání plochy pro stanovený účel a nenaruší krajinný ráz a prostupnost krajiny

podmínky 
prostorového
uspořádání

- 

ostatní 
podmínky

 další podmínky a definice pojmů jsou stanoveny v kapitole: F.3 - Prostorové uspořádání území 

nepřípustné 
využití

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím plochy,
brání  potřebám využití  plochy,  kapacitou  neodpovídají  účelu  a  výměře plochy,  mají  negativní  vliv
na hodnotu území přiměřenou účelu a charakteru plochy
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F.3 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

VYMEZOVÁNÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH ÚP

■ Vymezování stavebních pozemků
Stavební  pozemky  na  zastavitelných  plochách  budou  v  následných  podrobnějších
dokumentacích vymezovány vždy tak,
 aby svou polohou, velikostí a uspořádáním objektů umožňovaly využití pro navrhovaný

účel, vč. zajištění normové kapacity odstavných a parkovacích stání a podílu zeleně,
 aby  byly  napojeny  na  veřejně  přístupné  pozemní  komunikace  a  místní  rozvody

technické  infrastruktury,  vč.  řešení  nakládání  s  odpady,  odpadními  a  dešťovými
vodami,

 aby nebyly negativně ovliňovány limity využití území a činností na sousedních plochách.

Minimální  velikost  stavebního pozemku na vymezených plochách  změn (při  dělení  nebo
scelování  pozemků  za  účelem  vymezení  stavebních  pozemků)  se  stanovuje  pouze
v případech, kdy je to účelné.  V jednotlivých odůvodněných případech může být i snížena,
zejména  pokud  pozemek navazuje  na  nezastavěné  a  nezastavitelné  plochy  a  nebude-li
narušen krajinný ráz.

Pokud je to účelné,  s  ohledem na nenarušitelnost  krajinného rázu se v rámci stanovené
intenzity využití pozemků v plochách (IVP) předepisuje: 
 podíl  zastavění  stavebního  pozemku  nadzemními  stavbami -  maximální  hodnota  poměru

výměry  všech  částí  stavebního  pozemku,  které  mohou  být  zastavěny  nadzemními  stavbami,
k celkové výměře plochy, vyjádřená v procentech
(nadzemní stavba = prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a
střešní konstrukcí; části staveb plně zakryté upraveným terénem, který plynule navazuje na rostlý
terén nebo sousedící stavby, se nezapočítají),

 podíl zeleně na stavebním pozemku - minimální hodnota poměru výměry všech nezastavěných
částí  stavebního  pozemku,  které  nebudou  zastavěny  nadzemními  stavbami  ani  zpevněnými
plochami (zeleň) k celkové výměře plochy, vyjádřená v procentech

 (zeleň = část pozemku, která není zastavěna nadzemními stavbami ani zpevněnými plochami).

■ Vymezování nezastavitelných pozemků 
Pozemky na nezastavitelných plochách budou vždy vymezovány tak, aby svou polohou a
velikostí  umožňovaly  využití  pro navrhovaný účel  (zemědělské a  lesnické hospodaření,
rekreace, ochranná a doprovodná zeleň, ekologická stabilita území) a byly dostupné pro
údržbu. 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
Výstavba na návrhových plochách se musí  řídit  podmínkami prostorového uspořádání
stanovenými  pro  jednotlivé  plochy  -  v  prostorovém řešení  bude  zohledněn  charakter
okolní zástavby a navaznosti na existující systémy veřejné infrastruktury,  pokud nebude
odpovídajícím způsobem (např. územní studií) prokázáno jiné vhodnější řešení. 

■ Výšková hladina zástavby (maximální počet nadzemních podlaží) 
 odvozuje se z výšky nadzemních podlaží obvyklé pro daný účel; pokud konstrukční výška

podlaží překročí u staveb pro bydlení a rekreaci 3,5 m, u ostatních staveb 4,5 m, musí
být  celková  výška  objektu  upravena  snížením  stanoveného  maximálního  počtu
nadzemních podlaží,

 výšková  hladina  zástavby  halovými  objekty  bude  posuzována  individuálně  dle
konkrétních  podmínek  v  území  (zejména  v  prostorových  souvislostech  se  stávající  i
navrženou  okolní  zástavbou  a  z  hlediska  nenarušení  unikátní  historické  siluety  a
krajinných pohledových horizontů),

 výšková  hladina zástavby  se posuzuje  na hlavním průčelí  objektu  ve  vztahu k pozici
nástupu  z  veřejného  prostranství  (nezohledňují  se  vstupy  a  vjezdy  do  podzemních
podlaží a anglické dvorky),

 stanovená  výšková  hladina  zástavby  může  být  překročena  v  případě  umístění
technologických zařízení v souladu s ostatními ustanoveními ÚP a obecně závazných
předpisů, pokud podstatou funkčnosti zařízení je jeho výška - komíny, stožáry, výtahy.

SAUL s.r.o 139



R – Přílohy Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant

■ IVP – intenzita využití pozemků v plochách 
odvozená z polohy, účelu, významu plochy a konkrétních podmínek v území 

a vysoká - zejména koncentrovaná polyfunkční zástavba centrálních částí území: 
 kompaktní až spojité formy zástavby centra města, zejména stabilizované bloky

v historicky založené uliční osnově v kompozici prostorových uzlů a dominant, 
 relativně kompaktnější formy venkovské zástavby centra (návsi) Albrechtic, 
 zvláštní požadavky na využití ploch zahrnutých do MPZ Frýdlantv zájmu ochrany a

nenarušitelnosti struktury a charakteru historického městského prostoru,
 zvláštní  požadavky  na  využití  ploch  na  k.ú.  Albrechtice  u  Frýdlantu  v  zájmu

ochrany a přírody a krajiny v rámci CHKO JH,
 max. zastavění nadzemními stavbami a min. podíl zeleně na stavebním pozemku:

 na k.ú. Frýdlant: s ohledem na polyfunční charakter ploch se specifickými nároky
na využití území a regulaci zástavby se nestanovuje,

 na k.ú. Albrechtice u Frýdlantu: zastavění max. 30 %, zeleň min. 40 % (zbytek
pro zpevněné plochy)

b střední - zejména obytné zóny po obvodě centrálních částí území:
 komponované formy městské zástavby v relativně pravidelně uspořádané osnově, 
 přípustné izolované i  skupinové formy zástavby -  hlavní  stavby na sousedních

pozemcích na sebe mohou stavebně navazovat, 
 max. zastavění nadzemními stavbami a min. podíl zeleně na stavebním pozemku:

 zastavění max. 30%, zeleň min. 40% (zbytek pro zpevněné plochy)

c nízká - zejména volné formy zástavby příměstských částí a venkovských území
 uspořádání  území  v  kontextu  osnovy  původní  zástavby,  konfigurace  terénu  a

cestní sítě,
 přípustné  pouze  izolované  formy  zástavby  -  hlavní  stavby  na  sousedních

pozemcích na sebe nemohou stavebně navazovat, 
 max. zastavění nadzemními stavbami a min. podíl zeleně na stavebním pozemku:

 na k.ú. Frýdlant: zastavění max. 20 %, zeleň min. 60 % (zbytek pro zpevněné
plochy), 

 na k.ú. Albrechtice u Frýdlantu: zastavění max. 15 %, zeleň min. 70 % (zbytek
pro zpevněné plochy)

d specifická - zejména zóny soustředěných ekonomických aktivit a občanského vybavení 
(haly a další specifické objekty, technologie, dopravní infrastruktura a vybavení)

 individuální posuzování záměrů dle účelu a konkrétních podmínek v území

e přírodě blízká – zejména zóny využívající přírodní potenciál území
(sportovně rekreační areály, zahrádkové kolonie, hřbitovy)

 z toho x: lyžařská sjezdová trať + lanové dopravní zařízení (LDZ),
 individuální posuzování záměrů dle účelu a konkrétních podmínek v území

 Prostorové uspořádání  stávajících staveb na plochách stabilizovaných,  překračující
některé hodnoty stanovené pro danou plochu / regulační blok, může být zachováno i
při stavebních úpravách, překročení těchto hodnot se ale nesmí zvyšovat. 
V případě demolice se náhrada novostavbami již bude řídit podmínkami prostorového
uspořádání stanovenými pro danou plochu. 

 Prostorové  uspořádání  stávajících  staveb  na  plochách  změn,  překračující  některé
hodnoty stanovené pro danou plochu, může být zachováno pouze při stavební údržbě,
pokud:
 nedochází k potenciálnímu znehodnocení navrženého využití dané plochy a ploch

navazujících, hygienických a dalších předpisů a celkové prostorové struktury,
 nedochází k narušování celistvosti a funkčnosti nezastavitelných ploch, krajinného

rázu, protierozní ochrany a odtokových poměrů.
V případě demolice se náhrada novostavbami bude již řídit regulačními  hodnotami
stanovenými pro danou plochu.
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OMEZENÍ VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

■ Limity využití území
Respektovat  omezení  využití  stabilizovaných  i  rozvojových  ploch  stávajícími  limity
využití území, vyplývajícími z příslušných právních předpisů a správních rozhodnutí.
□ Využití stabilizovaných i rozvojových ploch zasahujících do stávajících limitů řešit tak,

aby  při  respektování  podmínek  příslušného  limitu  v  budoucnu  nevznikly  nároky
na opatření  proti  nepříznivým  účinkům  tohoto  zásahu;  pokud  tyto  nároky  přece
vzniknou, budou hrazeny majitelem příslušné plochy.

Stanovuje  se  omezení  využití  stabilizovaných  i  rozvojových  ploch  navrženými  limity
využití  území,  vyplývajícími  z  uplatnění  příslušných  právních  předpisů  a  správních
rozhodnutí pro realizaci koncepce ÚP.

■ Využití  stabilizovaných  ploch  dotčených  navrženými  limity  řešit  tak,  aby  při
respektování podmínek příslušného limitu v budoucnu nevznikly nároky na opatření
proti nepříznivým účinkům tohoto zásahu, pokud tyto nároky přece vzniknou, budou
hrazeny subjektem, v jehož prospěch byl limit stanoven.

■ Využití rozvojových ploch dotčených navrženými limity řešit tak, aby při respektování
podmínek  příslušného  limitu  v  budoucnu  nevznikly  nároky  na  opatření  proti
nepříznivým  účinkům  tohoto  zásahu,  pokud  tyto  nároky  přece  vzniknou,  budou
hrazeny majitelem příslušné plochy.
Pozn.: Výčet stávajících navržených limitů je uveden v textové části Odůvodnění územního plánu a zákres
proveden ve výkresu č. 6 – Koordinační výkres, pokud to podrobnost (měřítko) dokumentace umožňuje.

■ Hygienické a bezpečnostní vlivy
Využití zastavitelných ploch zasahujících do existujících ochranných pásem řešit tak, aby
při respektování podmínek příslušného OP v budoucnu nevznikly nároky na opatření proti
nepříznivým účinkům tohoto zásahu.
□ Pokud  nároky  na  tato  opatření  přesto  vzniknou,  budou  realizována  a  hrazena

investory v těchto plochách (majitelem zastavitelné plochy).

Šíření nepříznivých účinků z ploch výroby a skladování navazujících bezprostředně na
plochy pro bydlení a rekreaci zamezit zejména volbou vhodných technologií a technických
opatření  nebo  zřizováním  účinných  pásů  ochranné  zeleně  na  vlastní  ploše  původce
nepříznivých účinků.

V plochách bydlení, ve kterých je podmíněně přípustné umísťovat stavby, které mohou být
zdrojem hluku,  je  možné tyto stavby umísťovat  pouze tehdy,  bude-li  prokázán soulad
s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem.

Šíření nepříznivých účinků hluku z dopravy - opatření v kapitole D.1.9 - Hluk z dopravy.
□ V návrhových plochách určených pro bydlení, rekreaci a jiných (pokud v nich mohou

vznikat  chráněné  venkovní  prostory),  vymezených  v  hlukem  zasaženém  území
dopravních  liniových  staveb,  nebude  povolováno  umístění  staveb  pro  bydlení  a
ostatních staveb obnášejících chráněné prostory,  pokud nebude prokázaný soulad
s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem.

■ Koridory dopravní infrastruktury
Koncepce dopravní infrastruktury je stanovena v kapitole D1 – Dopravní infrastruktura a
ve výkresech č.2 Hlavní výkres – uspořádání území a č.3 – Hlavní výkres – dopravní a
technická infrastruktura.

Dopravní infrastruktura – drážní (DD)
Navrhuje se optimalizace a elektrizace stávající jednokolejné železniční trati  v koridoru
konvenční železnice ŽD8 v rámci stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury – drážní.

Dopravní infrastruktura – silniční (DS)
Vymezují se koridory dopravní infrastruktury – silniční, ve kterých bude v dalších fázích
projektové přípravy upřesněno umístění silničních komunikací v parametrech stanovených
charakteristikou  typu  příčného  uspořádání  vč.  prostoru  pro  nemotorovou  dopravu,
křižovatková napojení, zastávky VOD, technickou infrastrukturu a doprovodnou zeleň.
Po vymezení komunikace v platném ÚR budou mít zbývající plochy v koridoru shodné
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využití jako plochy na ně navazující mimo vymezený koridor, stanovené v ÚP.

V místech, kde jsou vymezeny stabilizované plochy plochy dopravní infrastruktury – silniční,
musí  být  na  plochách  bezprostředně  na  ně  navazujících  umožněno  jejich  rozšíření
na parametry stanovené v kategorizaci silniční sítě stanovené v kapitole D.1 – Dopravní
infrastruktura a výkrese č.3 – Hlavní výkres – dopravní a technická infrastruktura včetně
možnosti vytvoření křižovatkových napojení.

Veřejná prostranství - komunikace (VK)
Vymezují se koridory veřejných prostranství - komunikace, ve kterých bude v dalších fázích
projektové přípravy upřesněno umístění místních komunikací v parametrech stanovených
charakteristikou  typu  příčného  uspořádání  vč.  prostoru  pro  nemotorovou  dopravu,
křižovatková napojení, zastávky VOD, technickou infrastrukturu a doprovodnou zeleň.
Po vymezení komunikace v platném ÚR budou mít zbývající plochy v koridoru shodné
využití jako plochy na ně navazující mimo vymezený koridor, stanovené v ÚP.

V místech, kde jsou vymezeny stabilizované plochy veřejných prostranství – komunikace,
které jsou dle ÚP součástí uličního profilu, musí být na plochách bezprostředně na ně
navazujících umožněno jejich rozšíření na následující parametry:
□ u jednosměrných komunikací minimálně 10,5 m,
□ u obousměrných komunikací minimálně  12,0 m,
□ u všech komunikací možnost vytvoření křižovatkových napojení.

Do vydání ÚR na rozšíření komunikací mohou být stavby na navazujících plochách umisťovány
pouze tak, aby rozšíření mohlo být realizováno v plném rozsahu na kteroukoli ze stran.

Při  zástavbě,  výsadbě  zeleně  a  užívání  ploch  návrhových  lokalit,  při  křížení  a  souběhu
komunikací,  železnice  a  inženýrských  sítí,  musí  být  zajištěna  bezpečnost  silničního  a
železničního provozu, provozuschopnost silničních a drážních zařízení, nesmí dojít ke ztížení
údržby a rekonstrukce silničních a drážních staveb a zařízení, nesmí být omezeny průjezdné
profily a rozhledové poměry. Výsadba doprovodné zeleně a sadovnické úpravy v koridorech
dopravních staveb na plochách veřejných prostranství – komunikace a plochách dopravní
infrastruktury silniční musí být komponována se znalostí tras technické infrastruktury.

Nebudou-li  splněny  limity  hlukové  zátěže  (hygienických  limitů  hluku  z  dopravy)  v  nově
navržených plochách v blízkosti železničních tratí nebo silnic I., II. a III. třídy bude stavebník
následně  povinen  v  rámci  stavby  provést  taková  opatření,  která  povedou  k  odstranění
negativních  vlivů  z  provozu  po železničních  tratích,  silnicích  I.,  II  a  III.  třídy,  učiní  tak
na vlastní náklady.

Tato podmínka se vztahuje na všechny stavby na nově navržených plochách, které by mohly
být ohroženy hlukem z železničních tratí, ze silnic I., II. a III. třídy, nikoli jen na ty, které se
vyskytují v jejich ochranném pásmu. Podmínka provedení zmíněných opatření na náklady
stavebníka  se  vztahuje  i  na  případy,  kdy  by  výstavba  na  nově  navržených  plochách
způsobila ve spojení s dopravou na předmětných železničních tratích, silnicích I., II a III. třídy
(například odrazem) ohrožení nepříznivými účinky hluku na již navržených či zastavěných
plochách.  
Poznámka: Ve výčtu ploch jsou zahrnuty i plochy, které sousedí s plochami stávajících silnic I., II. a III. třídy,
kdy ještě nebudou vybudovány přeložky těchto silnic.

■ Koridory technické infrastruktury

Koncepce technické infrastruktury je stanovena v kapitole D2 – Technická infrastruktura a
ve výkrese č. 3 – Hlavní výkres – dopravní a technická infrastruktura.

V koridorech stabilizované a navržené technické infrastruktury, stanovených normovými
ochrannými  pásmy  nebo  bezpečnostními  pásmy  v  plochách  jiného  způsobu  využití
(přednostně  v  plochách  veřejných  prostranství  –  komunikace),  není  dovoleno  takové
využití, které by znemožnilo provozování stávajících systémů nebo realizaci navržených
staveb technické infrastruktury a opatření souvisejících, pro které je toto území chráněno.

■ Koridory prvků ÚSES – biokoridory

Vymezení ÚSES  je stanoveno v kapitole E.2 Vymezení územního systému ekologické
stability a ve výkresu č.2 – Hlavní výkres – uspořádání území.

Pro zajištění spojité funkční struktury ÚSES se v návaznosti na existující funkční prvky dle
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místních  podmínek  vymezují  biokoridory  (překryvné koridory  nad plochami  s  rozdílným
způsobem  využití)  navržené  k  založení  v  šířkách  příslušných  jejich  biogeografickému
významu:
□ pro ÚSES nadregionálního významu se vymezují biokoridory v šířce: min. 40 m,
□ pro ÚSES místního významu se vymezují koridory v šířce: min. 15 m.

V biokoridorech (prvcích ÚSES) hospodařit v souladu se zásadami ÚSES - nepřipouštět
změny ve využití území (stavby a činnosti), které by zhoršily jejich ekologickou stabilitu,
nebo podstatně ztížily či znemožnily jejich funkčnost nebo budoucí realizaci:
□ neumísťovat stavby, zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení,
□ nesnižovat ekologickou stabilitu, nesnižovat migrační prostupnost,
□ neměnit přirozený vodní režim, podporovat revitalizai vodních toků (meándry, tůně,

poldry, apod.)
□ podporovat břehové výsadby podél vodních toků a mimosídelních cest,

V  dalších  stupních  projektové  přípravy  vytvořit  podmínky  pro  propojení  a  funkčnost
biokoridorů v rámci vymezení ÚSES.

(Pro biocentra platí podmínky využití ploch přírodních (PP).

■ Ochranné pásmo lesa 

Novostavby  na  vymezených  zastavitelných  plochách,  do  kterých  zasahuje  ochranné
pásmo lesa, lze umisťovat pouze tak, aby byl dodržen odstup od kraje lesního pozemku
minimálně odpovídající absolutní výškové bonitě dřevin na konkrétní dané lokalitě.

Zakládání lesních ploch v návaznosti  na plochy lesa o výměře nepřesahující  0,50 ha,
které  nezasahuje  do  zastavěného  a  zastavitelného  území  a  nezhorší  podmínky
pro bydlení, není považováno za změnu funkčního využití území a nevyžaduje změny ÚP
za podmínky, že povede k navýšení ekologické stability území.

■ Stanovené záplavové území

Stavby  na  vymezených  plochách  lze  umisťovat  pouze  mimo  vymezené  aktivní  zóny
záplavového  území,  případné  umístění  stavby  v  záplavovém  území  Q100
po individuálním posouzení  (stavební  řízení,  vodohospodářské řízení)  nesmí zhoršovat
odtokové poměry.

■ Meliorace

Zástavba  ploch  s  uskutečněnými  investicemi  do  půdy  (meliorace)  je  podmíněna
nenarušením  funkčnosti  systému  a  zabezpečením  odpovídajících  hydrogeologických
poměrů na navazujících zemědělských plochách.

DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ
 plocha (plocha  s rozdílným  způsobem  využití)  –  část  území  tvořená  pozemkem,

souborem pozemků nebo jejich částí, která je vymezena v územním plánu s ohledem
na stávající nebo požadovaný způsob využití a její význam

 koridor – část území vymezená zejména pro umístění liniových staveb a zařízení
dopravní a technické infrastruktury a ÚSES - šířky koridorů vymezených v ÚP jsou
úměrné  míře  prostorových  nároků,  nezbytných  pro  funkčnost  systémů  a  stavu
ujasněnosti polohy záměru v koridoru

 zastavěný  stavební  pozemek –  pozemek  evidovaný  v  katastru  nemovitostí  jako
stavební  parcela  a  další  pozemkové  parcely,  tvořící  souvislý  celek  s  obytnými  a
hospodářskými stavbami (zpravidla pod společným oplocením)

 zastavitelný pozemek – pozemek určený pro výstavbu dosud neevidovaný v katastru
nemovitostí jako stavební parcela (v rámci zastavitelné plochy ÚP nebo vydané ÚR, SP)

 činnost – civilizační aktivita projevující se plošnými požadavky v území
 stavba – zejména objekty pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, výrobu, dopravní

a technické vybavení území a bezpečnost obyvatelstva 
 zařízení – zejména složky a prvky veřejné infrastruktury 
 integrovaná stavba, zařízení nebo činnost - stavební součást objektu funkce hlavní,

obvykle určená pro jinou (doplňující) činnost
 úprava - zejména terénní a sadové úpravy pro zajištění funkce hlavní
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 kultura - nestavební využití pozemku produkčního i neprodukčního typu - zejména
les, orná půda, trvalé travní porosty, zvláštní kultury, vodní plochy a toky

 veřejná infrastruktura – dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanské
vybavení a veřejná prostranství

 základní vybavenost území - obecný výčet činností, staveb, zařízení, úprav a kultur, které
mohou za podmínek neodporujících hlavnímu využití a pokud je to smysluplné, tvořit nedílnou
součást zastavěných a zastavitelných resp. nezastavěných a nezastavitelných ploch

 charakter ploch / zón (účel, parametry, nároky): 
 prostředí  obytné – plochy zastavěné a zastavitelné zejména pro bydlení,  rekreaci,

občanské  vybavení  a  veřejná  prostranství  -  v  kvalitním  prostředí,  umožňujícím
nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel v dostupnosti
veřejné infrastruktury, 

 prostředí  soustředěných  ekonomických  aktivit  –  plochy zastavěné  a  zastavitelné
zejména  pro  výrobu,  skladování,  dopravní  a  technickou  infrastrukturu  -  obtížně
slučitelné s obytným prostředím, které mají nebo mohou mít negativní vliv na kvalitu
prostředí a na dlouhodobý pobyt v něm, 

 prostředí  přírodní  -  plochy  nezastavěné  a  nezastavitelné  zejména  vodní  a
vodohospodářské,  zemědělské,  lesní,  přírodní  a  smíšené  krajinné  -  pro  zajištění
ekologické stability území a zemědělské a lesnické hospodaření. 

 charakter zástavby – skupinové nebo izolované formy, zejména kompaktní až spojité
struktury městské zástavby a rozvolněné struktury příměstských / venkovských území
 izolované (solitérní) formy zástavby

samostatně  stojící  rodinné domy a  dvojdomy obklopené po obvodě nezastavěnou
částí  pozemku a  samostatně stojící  bytové domy a domy jiné funkce obklopené po
obvodě nezastavěnou částí pozemku

 skupinové formy zástavby
rodinné domy řadové, atriové a terasové a bytové domy a domy jiné funkce řazené
(spojené) v sekcích, řadě nebo v bloku 

 integrovaná  stavba,  zařízení  nebo  činnost -  určená  pro  jiné  využití  než  stavba,
zařízení nebo činnost hlavního využití, jejichž nedílnou funkční či stavební součást tvoří

 parter -  nadzemní  podlaží  a  část  pozemku  před  průčelím  budovy  orientované
do veřejného prostranství 

 podkroví  /  zakončující  podlaží je  nejvyšší  nadzemní  podlaží  buď  vestavěné
do konstrukce  střechy  (podkroví)  nebo  půdorysně  ustupující,  vždy  může  zaujímat
maximálně  75%  podlahové  plochy  standardního  nadzemního  podlaží  zvažovaného
objektu

 dům smíšené funkce – stavba, jejíž funkční náplň tvoří minimálně 25% bydlení a
minimálně  25%  občanské  vybavení,  ostatní  náplň  odpovídá  podmínkám  využití
příslušných ploch s rozdílným způsobem využití

 chalupa -  místně  tradiční  lidová  stavba  pro  bydlení  odpovídající  požadavkům
na bydlení i rodinnou rekreaci 

 rodinná farma – stavba nebo soubor staveb pro zemědělské hospodaření a údržbu
krajiny na přilehlých plochách v možném spojení s bydlením, řemeslnou výrobou a
agroturistikou 

 přístřešky a stavby pro zemědělské / lesnické hospodaření na nezastavěných a
nezastavitelných plochách jsou nepodsklepené stavby o výšce do 5 m a půdorysné
ploše  do  70 m², využitelné  pouze  v souladu  s charakterem  příslušné  plochy,
nepřípustné pro bydlení nebo rekreaci

 zahradní chatka – stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do výšky 5 m s max. jedním
nadzemním  podlažím, popř.  jedním  využitelným  podkrovím, podsklepená  nejvýše
do hloubky 3 m - na pozemku zahrádky (též zahrádky v kolonii) slouží pro zajištění
nejnutnější údržby pozemku bez možnosti trvalého bydlení osob a chovu zvířectva 

 drobná chovatelská činnost - nepodnikatelský chov drobných hospodářských zvířat,
který  neomezí  účel  a  charakter  okolní  zástavby  a  nesníží  kvalitu  prostředí  nad
neúnosnou míru 

 drobná pěstitelská činnost – nepodnikatelské pěstování zemědělských produktů pro
účely  zásobování  rodiny  (samozásobitelská  produkce),  které  neomezí  účel  a
charakter okolní zástavby a nesníží kvalitu prostředí nad neúnosnou míru 
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 nerušící výroba a skladování /  nerušící výrobní služby – hospodářské činnosti,
které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení
ve svém okolí a nesníží tam kvalitu prostředí a pohodu bydlení nad neúnosnou míru -
jejich  provoz  není  podmíněn  využitím  těžké  nákladní  dopravy  a  nepřiměřenou
dopravní zátěží

 doplňkové  funkce –  činnosti,  stavby,  zařízení,  úpravy  a kultury,  které  nejsou
v rozporu s charakterem ploch,  představují  jejich doplňkové využití  a lze je povolit
pouze tehdy, nenaruší-li svým působením hlavní využití plochy

 poldr (nádrž) - vodní dílo sloužící k protipovodňové ochraně, vytvořené přehrazením
vodního toku - za hrází se však voda za běžných podmínek buď neakumuluje vůbec
(suchý poldr) nebo jen částečně (polosuchý poldr). 
 pro akumulaci vody povodňové vlny během povodní a snížení způsobených škod,
 plocha poldru bývá využívána zemědělsky (TTP) nebo jako mokřad

 sídelní  zeleň -  veřejná,  ochranná  a  doprovodná  zeleň  -  parky,  zahrady,  aleje,
významné solitéry a jejich skupiny v urbanizovaném prostoru města

 krajinná zeleň - lesy, zemědělská půda, ochranná a doprovodná zeleň a významné
solitéry nebo jejich skupiny na ostatních neprodukčních pozemcích volné krajiny mimo
urbanizované části města

 pohoda bydlení - atmosféra kvalitního prostředí pro bydlení příznivá pro pro všechny
kategorie uživatelů v úhrnu činitelů a vlivů, přispívajících ke zdravému bydlení: 
 standard bydlení s přiměřeným 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 požadovatelných standardů.

 negativní  vliv  na  okolí -  zejména  z  pohledu  hygieny  prostředí  představuje
nepřijatelnou  zátěž  nad  přípustnou  mez  stanovenou  zvláštními  právními  předpisy,
dopadající, či působící na okolní funkce, stavby a zařízení zejména:
 produkcí hluku, 
 produkci chemicky nebo biologicky závadných látek plynných, kapalných a tuhých

bez zajištění jejich bezpečné a nezávadné likvidace, 
 produkcí pachů a prachových částic, 
 produkcí vibrací, seismických vlivů, produkcí záření zdraví poškozující povahy.

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

Vymezují se veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná opatření (VPO), pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou zobrazeny ve výkrese č. 4 „Výkres
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací“.

G.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

G.1.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Ozn. 
VPS

Katastrální 
území 

Navržené využití Navržen
á plocha

Výměra 
m/m2

Vyvolané 
demolice

DS.2 Frýdlant Dopravní infrastruktura – silniční (silnice III/2911) DS.2 32 651 –

DS.3 Frýdlant Dopravní infrastruktura – silniční (silnice II/291) DS.3 3 203 –
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Ozn. 
VPS

Katastrální 
území 

Navržené využití Navržen
á plocha

Výměra 
m/m2

Vyvolané 
demolice

DS.4 Frýdlant Dopravní infrastruktura – silniční (silnice II/291) DS.4 38 280 –

DS.5 Frýdlant Dopravní infrastruktura – silniční (silnice I/13 – rameno 
křižovatky)

DS.5 2 650 –

DS.9 Albrechtice 
u Frýdlantu

Dopravní infrastruktura – silniční (silnice I/13) DS.9 199 190 –

DS.10 Albrechtice 
u Frýdlantu

Dopravní infrastruktura – silniční (silnice III/27252) DS.10 9 678 –

DS.11 Albrechtice 
u Frýdlantu

Dopravní infrastruktura – silniční (silnice III/27252) DS.11 11 205 –

DS.12 Frýdlant Dopravní infrastruktura – silniční (silnice I/13) DS.12 481 059 –

DS.13 Frýdlant Dopravní infrastruktura – silniční (silnice III/03510) DS.13 66 261 –

VK.1 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace (přeložka ul. 
K Bažantnici)

VK.1 24 339 –

VK.2 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace (úprava 
křižovatky ul. Fűgnerova, Lužická a K Bažantnici)

VK.2 3 594 –

VK.3 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace (úprava ul. U 
Potoka)

VK.3 1 360 –

VK.10 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace (přeložka 
místní komunikace z navržené křiž. III/291 x III/03510 
směrem ke skládce Větrov)

VK.10 13 460 –

VK.13 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace (úprava / 
přeložka ul. Strmé)

VK.13 8 321 –

VK.16 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace (propojení ul. 
Holečkovy a Strmé)

VK.16 1 680 –

VK.17 Frýdlant Plochy veřejných prostranství – komunikace (prodloužení 
ul Alšova vč. napojení na ul. Žitavská)

3505 –

D.1 Albrechtice 
u Frýdlantu

Multifunkční turistický koridor – turistická a lyžařská trasa – 2 342 –

D.2 Frýdlant, 
Albrechtice 
u Frýdlantu

Multifunkční turistický koridor – turistická trasa – 4 050 –

D.3 Albrechtice 
u Frýdlantu

Multifunkční turistický koridor – lyžařská trasa – 1 550 –

G.1.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – VODOVOD
Ozn. 
VPS

Katastrální 
území

Navržené využití Navržená 
plocha

Výměra 
m/m2

Poznámka

TI1.1 Frýdlant Plocha technické infrastruktury TI1.1 2 753 plocha pro vodojem

TI1.2 Frýdlant Plocha technické infrastruktury TI1.2 239 plocha pro rozšíření vodojemu

TI1.3 Frýdlant Plocha technické infrastruktury TI1.3 3 824 plocha pro vodojem

ČS1 Frýdlant čerpací stanice - -

V.1 Frýdlant vodovodní řad 500 m

V.2 Frýdlant vodovodní řad 677 m

V.3 Frýdlant vodovodní řad 1136 m

V.6 Frýdlant vodovodní řad 106 m
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – KANALIZACE
Ozn. 
VPS

Katastrální 
území

Navržené využití Navržená 
plocha

Výměra 
m/m2

Poznámka

ČSOV1 Frýdlant čerpací stanice odpadních vod - -

ČSOV2 Frýdlant čerpací stanice odpadních vod - -

ČSOV3 Frýdlant čerpací stanice odpadních vod - -

ČSOV4 Frýdlant čerpací stanice odpadních vod - -

ČSOV5 Frýdlant čerpací stanice odpadních vod - -

ČSOV6 Frýdlant čerpací stanice odpadních vod - -

K.1 Frýdlant kanalizační řad - 316 m

K.3 Frýdlant kanalizační řad - 70 m

K.4 Frýdlant kanalizační řad - 83 m

K.5 Frýdlant kanalizační řad - 50 m

K.6 Frýdlant kanalizační řad - 61 m

ENERGETIKA – ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Ozn. 
VPS

Katastrální území Navržené využití Navržená
plocha

Navržená 
trafostanice

výměra
m/m2

Vyvolané
demolice

poznámka

TN5 Frýdlant trafostanice VN/NN - TN5 - - -

TN6 Frýdlant trafostanice VN/NN - TN6 - -

TN7 Frýdlant trafostanice VN/NN - TN7 - -

TN8 Frýdlant trafostanice VN/NN - TN8 - -

TN9 Frýdlant trafostanice VN/NN - TN9 - -

TN10 Frýdlant trafostanice VN/NN - TN10 - -

TN11 Frýdlant trafostanice VN/NN - TN11 - -

TN12 Frýdlant trafostanice VN/NN - TN12 - -

TN13 Frýdlant trafostanice VN/NN - TN13 - -

TN15 Frýdlant trafostanice VN/NN - TN15 - -

TN16 Frýdlant trafostanice VN/NN - TN16 - -

TN17 Frýdlant trafostanice VN/NN - TN17 - -

TN18 Frýdlant trafostanice VN/NN - TN18 - -

TN19 Frýdlant trafostanice VN/NN - TN19 - -

TN20 Frýdlant trafostanice VN/NN - TN20 - -

E.4 Frýdlant vedení VN - - 112 m -

E.5 Frýdlant vedení VN - - 416 m -

E.6 Frýdlant vedení VN - - 176 m -

ENERGETIKA – ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Ozn. 
VPS

Katastrální území Navržené využití Navržená
plocha

Navržená 
trafostanice

výměra
m/m2

Vyvolané
demolice

poznámka

P.1 Frýdlant regulační stanice RS - N1 - TN1 - -
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G.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

G.2.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ PRO SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ 
POVODNĚMI A JINÝMI PŘÍRODNÍMI KATASTROFAMI

Ozn. 
VPS

Katastrální území Navržené využití Navržená 
plocha

Výměra 
m/m2

Vyvolané 
demolice

Poznámka

SP.1 Frýdlant Koridor pro rozliv přívalových vod 
(suchý poldr)

- 243 479 -

SP.2 Frýdlant Koridor pro rozliv přívalových vod 
(suchý poldr)

- 17 712 -

G.2.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ PRO ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍCH 
SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍ

Nevymezují se.

G.2.3 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ PRO ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚZEMNÍHO 
SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Ozn. VPO Katastrální 
území 

Typ plochy s rozd. způs. využití Navržená 
plocha

Výměra 
VPO m2

Typ 
navrženého 
prvku ÚSES

Označení 
prvku 
ÚSES

3-NC68 (1) Frýdlant plocha přírodní – 41 120

nadregionální 
biocentrum

NC68

3-NC68 (2) Frýdlant plocha přírodní – 5 674

3-NC68 (3) Frýdlant plocha přírodní, 
plocha vodní a vodohospodářská, 
plocha veřejných prostranství – komunikace

PP.6, 
PP.15

1 332 732

3-NC68 (4) Frýdlant plocha přírodní PP.1 361 445

3-NC68 (5) Frýdlant plocha přírodní – 5 629

3-NC68 (6) Frýdlant plocha přírodní – 31 672

3-NC68 (7) Frýdlant plocha přírodní – 3 214

3-NC68 (8) Frýdlant plocha přírodní – 46 350

3-NC68 (9) Frýdlant plocha přírodní, 
plocha vodní a vodohospodářská, 
plocha veřejných prostranství – komunikace

PP.2, 
PP.3, 
PP.4, PP.5

117 501

K24MB (1) Frýdlant plocha vodní a vodohospodářská – 4 553 nadregionální 
biokoridor 
včetně 
vložených 
místních 
biocenter

K24MB 
včetně 
vložených 
biocenter 
186, 188, 
C, L036 a 
D

186 (1) Frýdlant plocha přírodní, 
plocha vodní a vodohospodářská

– 45 916

186 (2) Frýdlant plocha přírodní – 6 537

186 (3) Frýdlant plocha přírodní, 
plocha vodní a vodohospodářská

– 44 613

K24MB (2) Frýdlant plocha zemědělská – 32 933

K24MB (3) Frýdlant plocha smíšená krajinná – 3 448

188 Frýdlant plocha přírodní – 49 372

K24MB (4) Frýdlant plocha zemědělská – 26 362

K24MB (5) Frýdlant plocha zemědělská – 3 726

K24MB (6) Frýdlant plocha zemědělská, 
plocha vodní a vodohospodářská

– 36 307

C plocha přírodní, 
plocha vodní a vodohospodářská

– 74 921

K24MB (7) Frýdlant plocha zemědělská, 
plocha vodní a vodohospodářská, 

– 13 710

L036 Frýdlant plocha přírodní, 
plocha vodní a vodohospodářská

– 29 031
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Ozn. VPO Katastrální 
území 

Typ plochy s rozd. způs. využití Navržená 
plocha

Výměra 
VPO m2

Typ 
navrženého 
prvku ÚSES

Označení 
prvku 
ÚSES

K24MB (8) Frýdlant plocha zemědělská, 
plocha smíšená krajinná, 
plocha vodní a vodohospodářská

– 22 559

K24MB (9) Frýdlant plocha zemědělská, 
plocha smíšená krajinná, 
plocha vodní a vodohospodářská,
plocha smíšená obytná – venkovská

– 5 578

D Frýdlant plocha přírodní – 49 748

K24MB (10) Frýdlant plocha lesní, 
plocha vodní a vodohospodářská

– 18 239

NC84 Frýdlant plocha přírodní – 386 436 nadregionální 
biocentrum

NC84

3/1411 (1) Frýdlant plocha zemědělská – 15 026 místní 
biokoridor

3/1411

3/1411 (2) Frýdlant plocha zemědělská – 2 537

1408/1409 (1) Frýdlant plocha zemědělská, 
plocha lesní

– 21 288 místní 
biokoridor

1408/1409

1408/1409 (2) Frýdlant plocha zemědělská, 
plocha lesní

– 5 769

B Frýdlant plocha přírodní PP.9 23 932 místní 
biocentrum

B

1406/L033 (1) Frýdlant plocha smíšená krajinná – 596 místní 
biokoridor

1406/L033

1406/L033 (2) Frýdlant plocha smíšená krajinná – 4 816

1406/1456 (1) Frýdlant plocha zemědělská – 2 442 místní 
biokoridor

1406/1456

1406/1456 (2) Frýdlant plocha smíšená krajinná – 530

1406/1456 (3) Frýdlant plocha zemědělská – 8 323

1456 Frýdlant plocha přírodní PP.7 1 749 místní 
biocentrum

1456

186/1456 (1) Frýdlant plocha zemědělská – 2 767 místní 
biokoridor

186/1456

186/1456 (2) Frýdlant plocha zemědělská – 4 005

L039 Frýdlant plocha přírodní PP.13 14 891 místní 
biocentrum

L039

L033/L035 Frýdlant plocha zemědělská – 8 350 místní 
biokoridor

L033/L035

L035 Frýdlant plocha přírodní PP.10 22 569 místní 
biocentrum

L035

L035/L036 Frýdlant plocha zemědělská – 6 484 místní 
biokoridor

L035/L036

L052 (1) Albrechtice 
u Frýdlantu

plocha přírodní PP.11 5 042 místní 
biocentrum

L052

L052 (2) Albrechtice 
u Frýdlantu

plocha přírodní PP.12 27 434

1398/L047 Albrechtice 
u Frýdlantu

plocha zemědělská – 16009 místní 
biokoridor

1398/L047

1398/1399 (1) Albrechtice 
u Frýdlantu

plocha zemědělská – 1 445 místní 
biokoridor

1398/1399

1398/1399 (2) Albrechtice 
u Frýdlantu

plocha zemědělská – 4 111

1399/1400 (1) Albrechtice 
u Frýdlantu

plocha zemědělská – 4 569 místní 
biokoridor

1399/1400

1399/1400 (2) Albrechtice 
u Frýdlantu

plocha zemědělská – 2 866
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G.3 ASANACE, OZDRAVĚNÍ ÚZEMÍ

Nevymezují se.

H VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE 
UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Nevymezují se.

I VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV

Vymezují se koridory územních rezerv.

Koridory územních rezerv jsou zobrazeny ve výkresech: 
- č. 1 „Výkres základního členění území“.
- č. 2 „Hlavní výkres - uspořádání území“.
- č. 3 „Hlavní výkres – dopravní a technická infrastruktura“.

Silnice I/13:

Označení UR1

Typ Koridor

Stávající plochy s rozdílným 
způsobem využití (včetně 
navržených)

 Plochy veřejných prostranství – komunikace (VK)
 Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
 Plochy zemědělské (ZP)
 Plochy smíšené krajinné (SK)
 Plochy vodní a vodohospodářské (VH)

Využití navržené k prověření  Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)

Plošná výměra 235 561 m2

Katastrální území Frýdlant

Podmínky prověření budoucího 
využití

Soulad se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje (po jejich změně).

Označení UR2

Typ Koridor

Stávající plochy s rozdílným 
způsobem využití (včetně 
navržených)

 Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
 Plochy smíšené krajinné (SK)
 Plochy vodní a vodohospodářské (VH)

Využití navržené k prověření  Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) – silnice I/13

Plošná výměra 2 010 m2

Katastrální území Frýdlant

Podmínky prověření budoucího 
využití

Soulad se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje (po jejich změně).
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Označení UR3

Typ Koridor

Stávající plochy s rozdílným 
způsobem využití (včetně 
navržených)

 Plochy veřejných prostranství – komunikace (VK)
 Plochy dopravní infrastruktury – drážní (DD)
 Plochy zemědělské (ZP)
 Plochy smíšené krajinné (SK)
 Plochy vodní a vodohospodářské (VH)

Využití navržené k prověření  Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) – silnice I/13

Plošná výměra 47 791 m2

Katastrální území Frýdlant

Podmínky prověření budoucího 
využití

Soulad se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje (po jejich změně).

Označení UR4

Typ Koridor

Stávající plochy s rozdílným 
způsobem využití (včetně 
navržených)

 Plochy veřejných prostranství – komunikace (VK)
 Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
 Plochy dopravní infrastruktury – drážní (DD)
 Plochy lesní (LP)
 Plochy zemědělské (ZP)
 Plochy smíšené krajinné (SK)
 Plochy vodní a vodohospodářské (VH)

Využití navržené k prověření  Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) – silnice I/13

Plošná výměra 148 007 m2

Katastrální území Frýdlant

Podmínky prověření budoucího 
využití

Soulad se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje (po jejich změně).

Označení UR5

Typ Koridor

Stávající plochy s rozdílným 
způsobem využití (včetně 
navržených)

 Plochy smíšené krajinné (SK)
 Plochy vodní a vodohospodářské (VH)

Využití navržené k prověření  Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) – silnice I/13 (rameno křižovatky)

Plošná výměra 2 521 m2

Katastrální území Frýdlant

Podmínky prověření budoucího 
využití

Soulad se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje (po jejich změně).

Silnice III/0315:

Označení UR6

Typ Koridor

Stávající plochy s rozdílným 
způsobem využití (včetně 
navržených)

 Plochy zemědělské (ZP)

Využití navržené k prověření  Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) – silnice II/03510

Plošná výměra 6 893 m2

Katastrální území Frýdlant

Podmínky prověření budoucího 
využití

Soulad se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje (po jejich změně).
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J VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU 
O PARCELACI

Vymezují  se  plochy,  ve  kterých  bude  rozhodování  o  změnách  v  území  podmíněno  dohodou
o parcelaci.

Plochy, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci jsou
zobrazeny ve výkrese č. 1 „Výkres základního členění území“.

Označení DP1

Rozvojové plochy  BM2.5 – plocha bydlení

Plošná výměra 10 680 m2

Katastrální území Frýdlant

Označení DP2

Rozvojové plochy  BM2.13 – plocha bydlení

Plošná výměra 30 177 m2

Katastrální území Frýdlant

Veřejná prostranství V rámci plochy BM2.13 bude vymezena plocha veřejného prostranství o výměře 
nejméně 1000 m2; do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace.

Označení DP3

Rozvojové plochy  BM2.20 – plocha bydlení

Plošná výměra 13 329 m2

Katastrální území Frýdlant

Označení DP4

Rozvojové plochy  SV1.43 – plocha smíšená obytná – venkovská

Plošná výměra 8 132 m2

Katastrální území Frýdlant

K VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

Vymezují se  plochy, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie.

Plochy, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie
jsou zobrazeny ve výkrese č. 1 „Výkres základního členění území“.

152 SAUL s.r.o



Odůvodnění Změny č.1 územního plánu Frýdlant R – Přílohy

Označení US3

Název Strmá

Katastrální území Frýdlant

Identifikační údaje pořizovatele Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Frýdlant

vymezení řešeného území:

výměra řešeného území:

stávající využití plochy:

dotčené návrhové plochy ÚP:
BM2.15               plochy bydlení
BM2.16               plochy bydlení
BM2.17               plochy bydlení
BM2.27               plochy bydlení
BM2.50               plochy bydlení
TI1.1                   plochy technické infrastruktury
VK.13                  plochy veřejných prostranství – komunikace

48 000 m2

převážně jako zemědělská půda, v některých částech se vykytuje rozptýlená 
stávající obytná zástavba včetně přístupových komunikací, též stávající 
železniční dráha

základní údaje o požadovaném záměru:

požadavky na řešení územní studie:

pohledově exponovaná lokalita ploch bydlení městského ve svažitém terénu 
s probíhající městskou sběrnou komunikací s navrženým mimoúrovňovým 
vykřížením s regionální železniční tratí. 

řešit strukturu a charakter zastavění plochy a systém veřejných prostranství 
pro dopravní obsluhu pozemků, technickou infrastrukturu a zeleň.

řešit zejména způsob zastavění, městskou sběrnou komunikaci, komunikace 
pro dopravní obsluhu, dopravní napojení na stávající komunikace, veřejná 
prostranství, technickou infrastrukturu a zeleň.

vymezení pozemků pro jednotlivé stavby (zastavovací situace):

pozemky staveb RD - individuální formy bydlení městského typu:
– RD - izolované formy výstavby
– optimální velikost pozemků 900 m2 

veřejná prostranství – komunikace:
– komunikace pro dopravní obsluhu stavebních pozemků, napojené  

na městskou dopravní síť
– pohotovostní parkování vozidel 

rozvody technické infrastruktury:
– zásobování vodou a odkanalizování oddílně splaškových a 

dešťových vod
– zásobování energiemi vč. vytápění 
– nakládání s odpady

veřejná prostranství – zeleň (sídelní zeleň):
– sadové a terénní úpravy
– pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení bude vymezena s touto 

zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství 
o výměře nejméně 1000 m2; do této plochy se nezapočítávají 
pozemní komunikace.

stanovení regulačních podmínek pro jednotlivé stavby

Lhůta pro pořízení územní studie, její 
schválení pořizovatelem a vložení dat 
o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti

60 měsíců ode dne vydání územního plánu.
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Označení US4

Název Novoměstská

Katastrální území Frýdlant

Identifikační údaje pořizovatele Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Frýdlant

vymezení řešeného území:

výměra řešeného území:

stávající využití plochy:

dotčené návrhové plochy ÚP:
BM2.26               plochy bydlení

80 875 m2

převážně jako zemědělská půda

základní údaje o požadovaném záměru:

požadavky na řešení územní studie:

rozsáhlá lokalita pro bydlení městské v sousedství stávajícího sídliště.

řešit strukturu a charakter zastavění plochy a systém veřejných prostranství 
pro dopravní obsluhu pozemků, technickou infrastrukturu a zeleň. Lokalitu 
nelze napojit z komunikace umístěné na ploše VK.1.

vymezení pozemků pro jednotlivé stavby (zastavovací situace):

pozemky staveb RD - individuální formy bydlení městského typu:
– RD - izolované, popř. skupinové formy výstavby
– optimální velikost pozemků 900 m2 

veřejná prostranství – komunikace:
– komunikace pro dopravní obsluhu stavebních pozemků, napojené  

na městskou dopravní síť
– pohotovostní parkování vozidel 

rozvody technické infrastruktury:
– zásobování vodou a odkanalizování oddílně splaškových a 

dešťových vod
– zásobování energiemi vč. vytápění 
– nakládání s odpady

veřejná prostranství – zeleň (sídelní zeleň):
– sadové a terénní úpravy
– pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení bude vymezena s touto 

zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství 
o výměře nejméně 1000 m2; do této plochy se nezapočítávají 
pozemní komunikace.

stanovení regulačních podmínek pro jednotlivé stavby
 

Lhůta pro pořízení územní studie, její 
schválení pořizovatelem a vložení dat 
o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti

60 měsíců ode dne vydání územního plánu.
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Označení US5

Název Zámecká

Katastrální území Frýdlant

Identifikační údaje pořizovatele Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Frýdlant

vymezení řešeného území:

výměra řešeného území:

stávající využití plochy:

dotčené návrhové plochy ÚP:
BM2.28               plochy bydlení
VK.6                    plochy veřejných prostranství – komunikace
VK.18                  plochy veřejných prostranství – komunikace

30 798 m2

převážně jako zemědělská půda

základní údaje o požadovaném záměru:

požadavky na řešení územní studie:

rozsáhlá lokalita pro bydlení městské v sousedství hradu a zámku Frýdlant 
zasahující z velké části do jeho ochranného pásma

řešit strukturu a charakter zastavění plochy a systém veřejných prostranství 
pro dopravní obsluhu pozemků, technickou infrastrukturu a zeleň. Při řešení 
zohlednit zejména vliv na krajinný ráz

vymezení pozemků pro jednotlivé stavby (zastavovací situace):

pozemky staveb RD - individuální formy bydlení městského typu:
– RD - izolované formy výstavby
– optimální velikost pozemků 900 m2 

veřejná prostranství – komunikace:
– komunikace pro dopravní obsluhu stavebních pozemků, napojené  

na městskou dopravní síť
– pohotovostní parkování vozidel 

rozvody technické infrastruktury:
– zásobování vodou a odkanalizování oddílně splaškových a 

dešťových vod
– zásobování energiemi vč. vytápění 
– nakládání s odpady

veřejná prostranství – zeleň (sídelní zeleň):
– sadové a terénní úpravy
– pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení bude vymezena s touto 

zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství 
o výměře nejméně 1000 m2; do této plochy se nezapočítávají 
pozemní komunikace.

stanovení regulačních podmínek pro jednotlivé stavby
 

Lhůta pro pořízení územní studie, její 
schválení pořizovatelem a vložení dat 
o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti

60 měsíců ode dne vydání územního plánu.

Označení US10
Název Jiráskova
Katastrální území Frýdlant
Identifikační údaje pořizovatele Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Frýdlant
Vymezení řešeného území:

Výměra řešeného území:

Stávající využití plochy:

dotčené návrhové plochy ÚP:
BM2.1                 plochy bydlení
BM2.3                 plochy bydlení
BM2.4                 plochy bydlení
DS.13                  plochy dopravní infrastruktury – silniční 
VZ.3                    plochy veřejných prostranství – zeleň

cca 214 343 m2

převážně jako zemědělská půda, v některých částech se vykytuje rozptýlená 
stávající obytná zástavba včetně přístupových komunikací
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Označení US10
Základní údaje o požadovaném záměru:

Požadavky na řešení územní studie:

pohledově exponovaná lokalita ploch bydlení městského ve svažitém terénu 
s probíhající navrženou silnicí III/03510

řešit strukturu a charakter zastavění plochy a systém veřejných prostranství pro 
dopravní obsluhu pozemků, technickou infrastrukturu a zeleň.

řešit zejména způsob zastavění, přeložku silnice III/03510, komunikace 
pro dopravní obsluhu, dopravní napojení na stávající komunikace, veřejná 
prostranství, technickou infrastrukturu a zeleň.

v rámci řešeného území bude zohledněna a upřesněna trasa silnice III/03510 
v příslušných parametrech v rámci koridoru DS.13 s navrženým mimoúrovňovým 
vykřížením se železniční tratí; jako nedílná součást této silnice bude řešena pěší 
a cyklistické doprava, pásy doprovodné izolační zeleně; obytné stavby a 
chráněné venkovní prostory budou mít dostatečný odstup od této silnice.

stanovit logické, funkční a realizovatelné pořadí změn v území (etapizaci) 
pro zajištění základních předpokladů postupné, tj. časově a věcně koordinované, 
účelné a hospodárné výstavby a udržitelného rozvoje území; stanovit etapizaci 
zástavby řešeného území tak, že prvních 30 obytných domů bude možno 
realizovat s napojením na stávající infrastrukturu města (dopravní a technická), 
resp. s dočasným individuálním napojením / řešením, výstavba ostatních objektů 
bude podmíněna napojením na komplexní systémy veřejné dopravní 
(komunikace umístěná v koridoru DS.13) a technické infrastruktury města podle 
příslušného výkresu; výstavbu prvních 30-ti obytných domů není třeba 
podmiňovat realizací veřejných prostranství odpovídající výměry

stanovit podmiňující nebo vyvolané výstavby (investice), zejména veřejné 
infrastruktury

prověřit podrobnější uspořádání území, zejména veřejnou infrastrukturu, a 
prověřit a doporučit podrobnější prvky regulace a podmínky zástavby

vymezení pozemků pro jednotlivé stavby (zastavovací situace):

pozemky staveb RD - individuální formy bydlení městského typu:
– RD - izolované formy výstavby
– optimální velikost pozemků 800 m2 až 1000 m2 

veřejná prostranství – komunikace:
– komunikace pro dopravní obsluhu stavebních pozemků, napojené  

na městskou dopravní síť
– pohotovostní parkování vozidel 

rozvody technické infrastruktury:
– zásobování vodou a odkanalizování oddílně splaškových a dešťových vod
– zásobování energiemi vč. vytápění 
– nakládání s odpady

veřejná prostranství – zeleň (sídelní zeleň):
– sadové a terénní úpravy
– pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení bude v rámci řešeného 

území vymezena s touto zastavitelnou plochou související plocha 
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této plochy se 
nezapočítávají pozemní komunikace.

stanovení regulačních podmínek pro jednotlivé stavby
Požadavky vyplývající z ÚAP a 
ze zvláštních právních předpisů:

podrobně a komplexně vyřešit střet navrhované zástavby s vloženými investicemi
do půdy (melioracemi) a dotčenými POZ a HOZ v koordinaci s navrhovaným 
uspořádáním a využitím lokality pro zástavbu, a to i v návaznosti na jednotlivé 
etapy výstavby a funkční celky

podrobně a komplexně vyřešit střet navrhované zástavby s existencí staré 
ekologické zátěže (podmíněnost využití / výstavby) včetně upřesnění požadavků 
na rekognoskaci, řízenou sanaci a rekultivaci staré zátěže, a to v návaznosti a 
koordinaci se stanovenou etapizací výstavby

respektovat požadavky vyplývající z Plánu odpadového hospodářství 
Libereckého kraje Plánu odpadového hospodářství města Frýdlant

zajistit dopravní dostupnost zemědělských a lesních pozemků zejména p.p.č. 
4058, 3433 a 4266/1 v k.ú. Frýdlant pro techniku obvyklou při lesnickém 
hospodaření

Lhůta pro pořízení územní studie, její 
schválení pořizovatelem a vložení dat 
o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti:

60 měsíců ode dne vydání změny č.1 územního plánu.
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L VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

Vymezuje  se  plocha,  ve  které  bude  rozhodování  o  změnách  v  území  podmíněno  vydáním
regulačního plánu.

Plocha, ve které bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu je
zobrazena ve výkrese č. 1 „Výkres základního členění území“.

Označení RP1

Název Jiráskova

Typ RP regulační plán na žádost

Rozvojové plochy BM2.1, BM2.3, BM2.4, DS.13, VZ.3 

Katastrální území Frýdlant

Identifikační údaje pořizovatele Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Frýdlant

ZADÁNÍ REGULAČNÍCH PLÁNŮ

OBSAH  NÁVRHU  ZADÁNÍ  RP1:

Úvod
a. Vymezení řešeného území
b. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
c. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
d. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
e. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
f. Požadavky na veřejně prospěšné stavby (VPS) a na veřejně prospěšná opatření (VPO)
g. Požadavky na asanace
h. Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) a ze zvláštních právních

předpisů
i. Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí
j. Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy

posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují
k. Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
l. Požadavky na  uspořádání  obsahu  návrhu  regulačního plánu  a  obsahu  jeho  odůvodnění

s ohledem  na  charakter  území  a  problémy  k  řešení  včetně  měřítek  výkresů  a  počtu
vyhotovení

NÁVRH ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP1 - JIRÁSKOVA
Frýdlant

ÚVOD
Povinnost pořízení a vydání tohoto regulačního plánu na žádost ukládá ÚP Frýdlant, ve kterém je
vymezen jako RP1 - Jiráskova a je podmínkou pro rozhodování o změně využití předmětné plochy.

Pořizovatel: Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí. 

a. Vymezení řešeného území
Území řešené regulačním plánem se nachází v k.ú. Frýdlant na pozemcích: 
p.p.č.  2310/6,  2310/7,  2314/1,  2314/2,  2314/3,  2314/4,  2315,  st.  2316,  2317,  2318,  2319,  2320,
st. 2321, 2322, 2323/1, 2323/2, 2323/3, část 2323/5, 2324, 2325/1, 2325/2, st. 2325/4, 2326, 2327,
2328/1, 2328/2, 2328/5, 2328/6, 2328/7, 2328/9, 2328/11, 2330, část 4051, 4052/2, 4054/1, 4054/2,
4070/1,  4070/2,  4071,  4072,  část  4073/2,  část  4073/4,  část  4073/6,  4073/7,  4073/8,  část  4074/1,
4076, část 4077/1, 4077/6, 4077/16, 4077/26, 4077/27, 4077/50, část 4282/1.
Součástí řešeného území budou i existující rozptýlené zastavěné pozemky uvnitř vymezeného území
RP1  a  nezbytné  plochy  a  trasy  technického  a  dopravního  vybavení  mimo  vymezené  hranice
pro řešení souvislostí s přilehlým územím a jeho zástavbou.
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Vymezené řešené území RP1 v souladu s ÚP Frýdlant, v minimálním úhrnu návrhových lokalit BM2.1,
BM2.3, BM2.4, (plochy bydlení – městské) a  VZ.3 (plochy veřejných prostranství - zeleň) o celkové
výměře 214 343 m2 je vyznačeno v grafické příloze tohoto zadání.
Řešení RP1 zohlední průtah dopravní trasy DS.13, vedený řešeným územím.

b. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
- Řešené území RP1 je určeno pro plnění funkce bydlení v upřednostnění izolované formy výstavby RD.

Regulační plán vymezí pozemky pro bydlení, pozemky pro veřejné komunikace (veřejná prostranství –
komunikace), pozemky pro veřejná prostranství – zeleň a trasy a zařízení technického vybavení. 

- pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení bude vymezena s touto zastavitelnou plochou související
plocha veřejného prostranství o výměře min. 1000 m2, do níž se nezapočítávají pozemní komunikace.

c. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
Pro umístění a prostorové uspořádání staveb budou stanoveny závazné podmínky, určující: 

- koeficient zastavění ploch jednotlivých stavebních pozemků nadzemními stavbami: max. 30 %,
- koeficient zeleně (poměr výměry zeleně na pozemku k celkové výměře pozemku): min. 40%,
- optimální  velikost  stavebního pozemku jednotlivé stavby RD: 1000 m2 (může být  v  odůvodněných

případech snížena, navazuje-li na nezastavěné a nezastavitelné plochy a nebude narušen krajinný ráz),
- výšková hladina zástavby: max. 2 NP + 1 podkroví,
- případné výškové dominanty nad rámec stanovené výškové hladiny musí být zdůvodněny celkovou

koncepcí prostorově ověřenou RP1, která vyloučí nahodilé narušení charakteru širšího území,
- regulační stavební čáry, umístění staveb na pozemcích, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a

sousedních staveb. 
Ve veřejných prostorech bude regulován veřejný profil: 

- šířka uličního profilu u obousměrných komunikací:  minimálně 12,0 m,
- šířka uličního profilu u jednosměrných komunikací: minimálně 10,5 m,
- kategorie komunikací v normových parametrech, odvozených z podmínek a dopravní zátěže území,
- v křižovatkových napojeních budou zajištěny podmínky rozhledových poměrů, 
- liniová  veřejná  zeleň  u  komunikací  bude  zakládána  ve  smyslu  zajištění  funkčnosti  sítě  rozvodů

technické infrastruktury.

d. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Koncepce zástavby, stanovená v RP1 bude respektovat přírodní podmínky a krajinný ráz, stanovené
v ÚP Frýdlant a bude respektovat stávající zástavbu.

- Řešené území přiléhá k vymezenému nadregionálnímu biocentru 3-NC68 v rámci ÚSES – koncepce
zástavby a využití území bude respektovat z toho vyplývající podmínky obecné ochrany přírody. 

- Novostavby na vymezených stavebních pozemcích, do kterých zasahuje ochranné pásmo lesa, lze
umisťovat pouze tak, aby byl dodržen odstup od kraje lesního pozemku minimálně 30 m.

- Opatření  pro  snížení  negativních  účiků  z  provozu  na  železničních  tratích  Liberec  –  Frýdlant  –
Černousy  /  Polsko  (ŽD8)  a  Frýdlant  –  Nové  město  pod  Smrkem  -  Jindřichovice  pod  Smrkem
minimalizovat zejména upřednostněnním optimálních urbanistických řešení. 

- Řešit přístup na pozemky v sousedství řešeného území v rámci zachování průchodnosti území.

e. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
- Řešení dopravní infrastruktury bude zahrnovat veškeré veřejné automobilové komunikace, chodníky,

parkování na veřejných plochách, zásady vjezdů na pozemky, popř. řešení veřejné dopravy. Budou
stanoveny  podmínky  a  kapacity  odstavování  automobilů.  Dopravní  napojení  řešeného  území
na městskou dopravní síť z nové obousměrné komunikace v rámci vymezeného koridoru DS.13.
Řešeným územím bude kontinuálně trasována silnice III/03510 v příslušných parametrech v rámci
koridoru  DS.13.  Jako  nedílná  součást  této  silnice  bude  řešena  pěší  a  cyklistické  doprava,  pásy
doprovodné  izolační  zeleně.  Obytné  stavby  a  chráněné  venkovní  prostory  budou  mít  dostatečný
odstup od této silnice.

- Řešení technické infrastruktury, nezbytné pro obsluhu řešeného území, včetně nutných souvislostí
s rozvody  a  zařízeními  vně  řešeného  území  (zásobování  pitnou  vodou,  splašková  kanalizace,
likvidace dešťových vod, zásobování elektrickou energií a plynem, veřejné komunikační sítě, likvidace
odpadů).
Způsob  vytápění  bude  upřesněn  na  základě  požadavků  stavebníků  dle  kapacitních  možností
městských systémů.

f. Požadavky na VPS a VPO
Pokud to bude účelné, RP1 vymezí veřejně prospěšné stavby (VPS) – stavby dopravní a technické
infrastruktury, zejména ty, které zasahují do pozemků, které nejsou ve vlastnictví města Frýdlant.

g. Požadavky na asanace
Vzhledem k charakteru řešeného území nebudou uplatňovány. 

h. Další požadavky vyplývající z ÚAP a ze zvláštních právních předpisů
Respektovat stanovené limity využití území dle ÚP Frýdlant, zejména:
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- zajistit průchodnost vedení VN 22 kV řešeným územím,
- řešené území je dotčeno vloženými investicemi do půdy (meliorace); řešit zásahy do systému, jehož

funkčnost má být zachována,
- respektovat nadregionální biocentrum NC68 a EVL Smědá, kterých se řešené území dotýká 
- Další případné požadavky vyplynou ze stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání.

i. Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí
Regulační plán nahradí územní rozhodnutí: 

- o umístění stavby
- rozhodnutí o změně využití úzmí
- o dělení nebo scelování pozemků

Bude upřesněno na základě stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání.

j. Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení  včetně určení  dalšího postupu,  pokud se  postupy
posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují
Dle Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dokumentace SEA) v rámci řešení ÚP je vymezené
řešené území pro požadovaný záměr podmíněně přípustné (akceptovatelné).
Do řešeného území nebudou umisťovány záměry,  které by měly být předmětem posuzování vlivu
na životní prostředí.
Řešené území  není  součástí  ptačí  oblasti  ani  evropsky  významné lokality,  nepředpokládá se,  že
dotčený orgán uplatní požadavek na posuzování vlivu záměru obsaženého v regulačním plánu ani
na životní prostředí ani na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

- Bude doplněno po projednání návrhu zadání s příslušnými dotčenými orgány.

k. Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
Bude doplněno po projednání návrhu zadání s příslušnými dotčenými orgány.

l. Požadavky  na  uspořádání  obsahu  návrhu  regulačního  plánu  a  obsahu  jeho  odůvodnění
s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Obsah RP1 a jeho odůvodnění bude odpovídat  příloze č.  11 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně
analytických  podkladech,  územně  plánovací  dokumentaci  a  způsobu  evidence  územně plánovací
dokumentace.
Textová část RP bude zpracována dle odstavce 1 a 2 jmenované přílohy.
Grafická část RP bude obsahovat: 

- hlavní výkres M – 1 : 500 (1 : 1000)
- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M – 1 : 1000
- další výkresy podle rozsahu jim nahrazovaných územních rozhodnutí

Textová část odůvodnění RP bude zpracována dle odstavce 5 jmenované přílohy.
Grafická část odůvodnění RP bude obsahovat :

- koordinační výkres M – 1 : 500 (1000)
- výkres širších vztahů M – 1 : 5000
- výkres předpokládaných záborů půdního fondu M – 1 : 1000

Obsah a rozsah dokumentace RP bude odpovídat rozsahu jim nahrazovaných územních rozhodnutí.

- RP bude zpracován digitálně nad katastrální mapou.
- Návrh RP1 bude pro účely společného jednání odevzdán v jednom vyhotovení v tištěné podobě a 1x

na digitálním nosiči ve formátu PDF.
- Upravený návrh RP1 dle výsledků společného jednání s dotčenými orgány bude pro účely veřejného

projednání odevzdán ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na digitálním nosiči ve formátu PDF.
- Bude-li nutné na základě veřejného projednání návrh RP upravit, bude odevzdán výsledný návrh RP

ve čtyřech  vyhotoveních.  Nebude-li  vyžadována na základě veřejného projednání  úprava  návrhu,
budou dotištěna další dvě vyhotovení návrhu.
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Grafická příloha – schéma vymezení řešeného území (bez měřítka)
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M VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVAT 
ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

L VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB

Provádění  novostaveb  a  celkových  obnov  staveb  (objektů)  v rámci  území  vymezené  Městské
památkové zóny bude podmíněno vypracováním architektonické části  projektové dokumentace
autorizovaným architektem.
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M STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Stanovuje se pořadí změn v území pro zastavitelné plochy BM2.1, BM2.3 a BM2.4.

Zelená etapa:

▪ východní část plochy BM2.3, viz schéma etapizace;
▪ lze využít bez podmínky naplněnosti jiné etapy;
▪ dopravní napojení na stávající uliční systém města, ul. Jiráskova, K. Světlé; výstavba je

podmíněna vybudováním místní komunikace k nové výstavbě dle řešení US10;
▪ odkanalizování řešit napojením na městský kanalizační systém;
▪ zásobování  pitnou vodou řešit  napojením na městský vodovodní  systém, je  přípustné

individuální řešení;
▪ předpokládaný počet objektů: 12.

Modrá etapa:

▪ plocha BM2.1 a  části plochy BM2.3 obsloužitelné stávající komunikací Jiráskova (p.p.č.
2315 v k.ú. Frýdlant), viz schéma etapizace;

▪ lze využít bez podmínky naplněnosti jiné etapy;
▪ dopravní napojení na stávající uliční systém města, ul. Jiráskova; výstavba je podmíněna

vybudováním místní komunikace k nové výstavbě dle řešení US10;
▪ odkanalizování  řešit  napojením na  městský  kanalizační  systém,  je  přípustné  dočasné

individuální  řešení  odkanalizování  do  doby  vybudování  kanalizační  stoky  na  ČOV
Frýdlant;

▪ zásobování  pitnou vodou řešit  napojením na městský vodovodní  systém, je  přípustné
individuální řešení;

▪ výstavba na p.p.č. 2310/7 v k.ú. Frýdlant je podmíněna sanací či rekultivací staré zátěže
dle řešení US10;

▪ předpokládaný počet objektů: 18.

Žlutá etapa:

▪ plocha BM2.4 a jižní část plochy BM2.3, viz schéma etapizace;
▪ žlutou etapu lze využít při splnění podmínky částečného  využití zelené a modré etapy

v součtu dle počtu objektů (staveb hlavních) ze 60 %;
▪ dopravní  napojení  prostřednictvím  nové  komunikace  (silnice  III/03510)  v  ploše  DS.13;

výstavba je podmíněna vybudováním komunikace (silnice III/03510) v ploše DS.13 (postačí
jedním směrem) a navazující místní komunikace k nové výstavbě dle řešení US10;

▪ odkanalizování řešit napojením na nově vybudovanou kanalizační stoku na ČOV Frýdlant;
▪ zásobování  pitnou vodou řešit  napojením na městský vodovodní  systém, je  přípustné

individuální řešení;
▪ výstavba na p.p.č. 2314/1 a 2310/6 v k.ú. Frýdlant je podmíněna sanací či  rekultivací

staré zátěže dle řešení US10;
▪ předpokládaný počet objektů: 30.

Červená etapa:

▪ severozápadní část plochy BM2.3, viz schéma etapizace;
▪ červenou etapu lze využít při splnění podmínky částečného využití  žluté etapy dle počtu

objektů (staveb hlavních) ze 60 %;
▪ dopravní  napojení  prostřednictvím  nové  komunikace  (silnice  III/03510)  v  ploše  DS.13;

výstavba je podmíněna vybudováním komunikace (silnice III/03510) v ploše DS.13 (postačí
jedním směrem) a navazující obslužné komunikace k nové výstavbě dle řešení US10;

▪ odkanalizování řešit napojením na nově vybudovanou kanalizační stoku na ČOV Frýdlant;
▪ zásobování  pitnou vodou řešit  napojením na městský vodovodní  systém, je  přípustné

individuální řešení;
▪ předpokládaný počet objektů: 40.

Konkrétní způsob zastavění ploch BM2.1, BM2.3 a BM2.4 je předmětem řešení územní studie
US10 Jiráskova.
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Obr.: Schéma etapizace
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Příloha č. 2: Text změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn
provedených od veřejného projednání.

Modře podbarveno: vypouští se;

zeleně podbarveno: doplňuje se.

D KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

D.2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

D.2.1.2 ODKANALIZOVÁNÍ

Vypouští se:

V  plochách,  jejichž  využití  je  podmíněno  vydáním  regulačního  plánu  či  zpracováním
územní studie, upřesnit individuální řešení v rámci těchto dokumentací.

Doplňuje se:

V plochách, jejichž využití je podmíněno zpracováním územní studie, upřesnit individuální
řešení v rámci těchto územních studií.

F STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

F.2.1 PLOCHY ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ

BM PLOCHY BYDLENÍ

podmínky 
prostorového
uspořádání

Vypouští se:

 výměry  stavebních  pozemků  na  rozvojových  plochách  soustředěné  výstavby  upřesní  příslušné
předepsané územní studie nebo regulační plán

Doplňuje se:

 výměry  stavebních  pozemků  na  rozvojových  plochách  soustředěné  výstavby  upřesní  příslušné
předepsané územní studie
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K VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 
Doplňuje se:

Označení US10
Název Jiráskova
Katastrální území Frýdlant
Identifikační údaje pořizovatele Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Frýdlant
Vymezení řešeného území:

Výměra řešeného území:

Stávající využití plochy:

dotčené návrhové plochy ÚP:
BM2.1                 plochy bydlení
BM2.3                 plochy bydlení
BM2.4                 plochy bydlení
DS.13                  plochy dopravní infrastruktury – silniční 
VZ.3                    plochy veřejných prostranství – zeleň

cca 214 343 m2

převážně jako zemědělská půda, v některých částech se vykytuje rozptýlená 
stávající obytná zástavba včetně přístupových komunikací

Základní údaje o požadovaném záměru:

Požadavky na řešení územní studie:

pohledově exponovaná lokalita ploch bydlení městského ve svažitém terénu 
s probíhající navrženou silnicí III/03510

řešit strukturu a charakter zastavění plochy a systém veřejných prostranství pro 
dopravní obsluhu pozemků, technickou infrastrukturu a zeleň.

řešit zejména způsob zastavění, přeložku silnice III/03510, komunikace 
pro dopravní obsluhu, dopravní napojení na stávající i navržené komunikace, 
veřejná prostranství, technickou infrastrukturu a zeleň.

v rámci řešeného území bude zohledněna a upřesněna trasa silnice III/03510 
v příslušných parametrech v rámci koridoru DS.13 s navrženým mimoúrovňovým 
vykřížením se železniční tratí; jako nedílná součást této silnice bude řešena pěší 
a cyklistická doprava, pásy doprovodné izolační zeleně; obytné stavby a 
chráněné venkovní prostory budou mít dostatečný odstup od této silnice.

stanovit logické, funkční a realizovatelné pořadí změn v území (etapizaci) 
pro zajištění základních předpokladů postupné, tj. časově a věcně koordinované, 
účelné a hospodárné výstavby a udržitelného rozvoje území; stanovit etapizaci 
zástavby řešeného území tak, že prvních 30 obytných domů bude možno 
realizovat s napojením na stávající infrastrukturu města (dopravní a technická), 
resp. s dočasným individuálním napojením / řešením, výstavba ostatních objektů 
bude podmíněna napojením na komplexní systémy veřejné dopravní 
(komunikace umístěná v koridoru DS.13) a technické infrastruktury města podle 
příslušného výkresu; výstavbu prvních 30-ti obytných domů není třeba 
podmiňovat realizací veřejných prostranství odpovídající výměry

stanovit podmiňující nebo vyvolané výstavby (investice), zejména veřejné 
infrastruktury

prověřit podrobnější uspořádání území, zejména veřejnou infrastrukturu, a 
prověřit a doporučit podrobnější prvky regulace a podmínky zástavby

vymezení pozemků pro jednotlivé stavby (zastavovací situace):

pozemky staveb RD - individuální formy bydlení městského typu:
– RD - izolované formy výstavby
– optimální velikost pozemků 800 m2 až 1000 m2 

veřejná prostranství – komunikace:
– komunikace pro dopravní obsluhu stavebních pozemků, napojené  

na městskou dopravní síť
– pohotovostní parkování vozidel 

rozvody technické infrastruktury:
– zásobování vodou a odkanalizování oddílně splaškových a dešťových vod
– zásobování energiemi vč. vytápění 
– nakládání s odpady

veřejná prostranství – zeleň (sídelní zeleň):
– sadové a terénní úpravy
– pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení bude v rámci řešeného 

území vymezena s touto zastavitelnou plochou související plocha 
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této plochy se 
nezapočítávají pozemní komunikace.

stanovení regulačních podmínek pro jednotlivé stavby
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Označení US10
Požadavky vyplývající z ÚAP a 
ze zvláštních právních předpisů:

podrobně a komplexně vyřešit střet navrhované zástavby s vloženými investicemi
do půdy (melioracemi) a dotčenými POZ a HOZ v koordinaci s navrhovaným 
uspořádáním a využitím lokality pro zástavbu, a to i v návaznosti na jednotlivé 
etapy výstavby a funkční celky

podrobně a komplexně vyřešit střet navrhované zástavby s existencí staré 
ekologické zátěže (podmíněnost využití / výstavby) včetně upřesnění požadavků 
na rekognoskaci, řízenou sanaci a rekultivaci staré zátěže, a to v návaznosti a 
koordinaci se stanovenou etapizací výstavby

respektovat požadavky vyplývající z Plánu odpadového hospodářství 
Libereckého kraje Plánu odpadového hospodářství města Frýdlant

zajistit dopravní dostupnost zemědělských a lesních pozemků zejména p.p.č. 
4058, 3433 a 4266/1 v k.ú. Frýdlant pro techniku obvyklou při lesnickém 
hospodaření

Lhůta pro pořízení územní studie, její 
schválení pořizovatelem a vložení dat 
o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti:

60 měsíců ode dne vydání změny č.1 územního plánu.

Vypouští se:

L VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

Vymezuje  se  plocha,  ve  které  bude  rozhodování  o  změnách  v  území  podmíněno  vydáním
regulačního plánu.

Plocha, ve které bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu je
zobrazena ve výkrese č. 1 „Výkres základního členění území“.

Označení RP1

Název Jiráskova

Typ RP regulační plán na žádost

Rozvojové plochy BM2.1, BM2.3, BM2.4, DS.13, VZ.3 

Katastrální území Frýdlant

Identifikační údaje pořizovatele Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Frýdlant

ZADÁNÍ REGULAČNÍCH PLÁNŮ

OBSAH  NÁVRHU  ZADÁNÍ  RP1:

Úvod
a. Vymezení řešeného území
b. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
c. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
d. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
e. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
f. Požadavky na veřejně prospěšné stavby (VPS) a na veřejně prospěšná opatření (VPO)
g. Požadavky na asanace
h. Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) a ze zvláštních právních

předpisů
i. Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí
j. Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy

posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují
k. Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
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l. Požadavky na  uspořádání  obsahu  návrhu  regulačního plánu  a  obsahu  jeho  odůvodnění
s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhoto-
vení

NÁVRH ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP1 - JIRÁSKOVA
Frýdlant
ÚVOD
Povinnost pořízení a vydání tohoto regulačního plánu na žádost ukládá ÚP Frýdlant, ve kterém je
vymezen jako RP1 - Jiráskova a je podmínkou pro rozhodování o změně využití předmětné plochy.

Pořizovatel: Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí. 

a. Vymezení řešeného území
Území řešené regulačním plánem se nachází v k.ú. Frýdlant na pozemcích: 
p.p.č.  2310/6,  2310/7,  2314/1,  2314/2,  2314/3,  2314/4,  2315,  st.  2316,  2317,  2318,  2319,  2320,
st. 2321, 2322, 2323/1, 2323/2, 2323/3, část 2323/5, 2324, 2325/1, 2325/2, st. 2325/4, 2326, 2327,
2328/1, 2328/2, 2328/5, 2328/6, 2328/7, 2328/9, 2328/11, 2330, část 4051, 4052/2, 4054/1, 4054/2,
4070/1,  4070/2,  4071,  4072,  část  4073/2,  část  4073/4,  část  4073/6,  4073/7,  4073/8,  část  4074/1,
4076, část 4077/1, 4077/6, 4077/16, 4077/26, 4077/27, 4077/50, část 4282/1.
Součástí řešeného území budou i existující rozptýlené zastavěné pozemky uvnitř vymezeného území
RP1 a nezbytné plochy a trasy technického a dopravního vybavení mimo vymezené hranice pro ře-
šení souvislostí s přilehlým územím a jeho zástavbou.
Vymezené řešené území RP1 v souladu s ÚP Frýdlant, v minimálním úhrnu návrhových lokalit BM2.1,
BM2.3, BM2.4, (plochy bydlení – městské) a  VZ.3 (plochy veřejných prostranství - zeleň) o celkové
výměře 214 343 m2 je vyznačeno v grafické příloze tohoto zadání.
Řešení RP1 zohlední průtah dopravní trasy DS.13, vedený řešeným územím.

b. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
- Řešené území RP1 je určeno pro plnění funkce bydlení v upřednostnění izolované formy výstavby RD.

Regulační plán vymezí pozemky pro bydlení, pozemky pro veřejné komunikace (veřejná prostranství –
komunikace), pozemky pro veřejná prostranství – zeleň a trasy a zařízení technického vybavení. 

- pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení bude vymezena s touto zastavitelnou plochou související
plocha veřejného prostranství o výměře min. 1000 m2, do níž se nezapočítávají pozemní komunikace.

c. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
Pro umístění a prostorové uspořádání staveb budou stanoveny závazné podmínky, určující: 

- koeficient zastavění ploch jednotlivých stavebních pozemků nadzemními stavbami: max. 30 %,
- koeficient zeleně (poměr výměry zeleně na pozemku k celkové výměře pozemku): min. 40%,
- optimální velikost stavebního pozemku jednotlivé stavby RD: 1000 m2 (může být v odůvodněných pří-

padech snížena, navazuje-li na nezastavěné a nezastavitelné plochy a nebude narušen krajinný ráz), 
- výšková hladina zástavby: max. 2 NP + 1 podkroví,
- případné výškové dominanty nad rámec stanovené výškové hladiny musí být zdůvodněny celkovou

koncepcí prostorově ověřenou RP1, která vyloučí nahodilé narušení charakteru širšího území,
- regulační stavební čáry, umístění staveb na pozemcích, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a

sousedních staveb. 
Ve veřejných prostorech bude regulován veřejný profil: 

- šířka uličního profilu u obousměrných komunikací:  minimálně 12,0 m,
- šířka uličního profilu u jednosměrných komunikací: minimálně 10,5 m,
- kategorie komunikací v normových parametrech, odvozených z podmínek a dopravní zátěže území,
- v křižovatkových napojeních budou zajištěny podmínky rozhledových poměrů, 
- liniová veřejná zeleň u komunikací bude zakládána ve smyslu zajištění funkčnosti sítě rozvodů tech-

nické infrastruktury.

d. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Koncepce zástavby, stanovená v RP1 bude respektovat přírodní podmínky a krajinný ráz, stanovené
v ÚP Frýdlant a bude respektovat stávající zástavbu.

- Řešené území přiléhá k vymezenému nadregionálnímu biocentru 3-NC68 v rámci ÚSES – koncepce
zástavby a využití území bude respektovat z toho vyplývající podmínky obecné ochrany přírody. 

- Novostavby na vymezených stavebních pozemcích, do kterých zasahuje ochranné pásmo lesa, lze
umisťovat pouze tak, aby byl dodržen odstup od kraje lesního pozemku minimálně 30 m.

- Opatření  pro  snížení  negativních  účiků  z  provozu  na  železničních  tratích  Liberec  –  Frýdlant  –
Černousy  /  Polsko  (ŽD8)  a  Frýdlant  –  Nové  město  pod Smrkem  -  Jindřichovice  pod Smrkem
minimalizovat zejména upřednostněnním optimálních urbanistických řešení. 

- Řešit přístup na pozemky v sousedství řešeného území v rámci zachování průchodnosti území.

e. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
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- Řešení dopravní infrastruktury bude zahrnovat veškeré veřejné automobilové komunikace, chodníky,
parkování na veřejných plochách, zásady vjezdů na pozemky, popř. řešení veřejné dopravy. Budou
stanoveny podmínky a kapacity odstavování automobilů. Dopravní napojení řešeného území na měst-
skou dopravní síť z nové obousměrné komunikace v rámci vymezeného koridoru DS.13.
Řešeným územím bude kontinuálně trasována silnice III/03510 v příslušných parametrech v rámci ko-
ridoru DS.13. Jako nedílná součást  této silnice bude řešena pěší a cyklistické doprava,  pásy do-
provodné izolační zeleně. Obytné stavby a chráněné venkovní prostory budou mít dostatečný odstup
od této silnice.

- Řešení technické infrastruktury, nezbytné pro obsluhu řešeného území, včetně nutných souvislostí
s rozvody a zařízeními vně řešeného území (zásobování pitnou vodou, splašková kanalizace, likvida-
ce dešťových vod, zásobování elektrickou energií a plynem, veřejné komunikační sítě, likvidace odpa-
dů).
Způsob vytápění bude upřesněn na základě požadavků stavebníků dle kapacitních možností měst-
ských systémů.

f. Požadavky na VPS a VPO
Pokud to bude účelné, RP1 vymezí veřejně prospěšné stavby (VPS) – stavby dopravní a technické in-
frastruktury, zejména ty, které zasahují do pozemků, které nejsou ve vlastnictví města Frýdlant.

g. Požadavky na asanace
Vzhledem k charakteru řešeného území nebudou uplatňovány. 

h. Další požadavky vyplývající z ÚAP a ze zvláštních právních předpisů
Respektovat stanovené limity využití území dle ÚP Frýdlant, zejména:

- zajistit průchodnost vedení VN 22 kV řešeným územím,
- řešené území je dotčeno vloženými investicemi do půdy (meliorace); řešit zásahy do systému, jehož

funkčnost má být zachována,
- respektovat nadregionální biocentrum NC68 a EVL Smědá, kterých se řešené území dotýká 
- Další případné požadavky vyplynou ze stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání.

i. Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí
Regulační plán nahradí územní rozhodnutí: 

- o umístění stavby
- rozhodnutí o změně využití úzmí
- o dělení nebo scelování pozemků

Bude upřesněno na základě stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání.

j. Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy po-
suzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují
Dle Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dokumentace SEA) v rámci řešení ÚP je vymezené
řešené území pro požadovaný záměr podmíněně přípustné (akceptovatelné).
Do řešeného území nebudou umisťovány záměry,  které by měly být předmětem posuzování vlivu
na životní prostředí.
Řešené území není součástí ptačí oblasti ani evropsky významné lokality, nepředpokládá se, že do-
tčený  orgán  uplatní  požadavek  na  posuzování  vlivu  záměru  obsaženého v  regulačním plánu  ani
na životní prostředí ani na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

- Bude doplněno po projednání návrhu zadání s příslušnými dotčenými orgány.

k. Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
Bude doplněno po projednání návrhu zadání s příslušnými dotčenými orgány.

l. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohle-
dem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Obsah RP1 a jeho odůvodnění bude odpovídat  příloze č.  11 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně
analytických  podkladech,  územně  plánovací  dokumentaci  a  způsobu  evidence  územně plánovací
dokumentace.
Textová část RP bude zpracována dle odstavce 1 a 2 jmenované přílohy.
Grafická část RP bude obsahovat: 

- hlavní výkres M – 1 : 500 (1 : 1000)
- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M – 1 : 1000
- další výkresy podle rozsahu jim nahrazovaných územních rozhodnutí

Textová část odůvodnění RP bude zpracována dle odstavce 5 jmenované přílohy.
Grafická část odůvodnění RP bude obsahovat :

- koordinační výkres M – 1 : 500 (1000)
- výkres širších vztahů M – 1 : 5000
- výkres předpokládaných záborů půdního fondu M – 1 : 1000

Obsah a rozsah dokumentace RP bude odpovídat rozsahu jim nahrazovaných územních rozhodnutí.

- RP bude zpracován digitálně nad katastrální mapou.
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- Návrh RP1 bude pro účely společného jednání odevzdán v jednom vyhotovení v tištěné podobě a 1x
na digitálním nosiči ve formátu PDF.

- Upravený návrh RP1 dle výsledků společného jednání s dotčenými orgány bude pro účely veřejného
projednání odevzdán ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na digitálním nosiči ve formátu PDF.

- Bude-li nutné na základě veřejného projednání návrh RP upravit, bude odevzdán výsledný návrh RP
ve čtyřech vyhotoveních. Nebude-li vyžadována na základě veřejného projednání úprava návrhu, bu-
dou dotištěna další dvě vyhotovení návrhu.

Grafická příloha – schéma vymezení řešeného území (bez měřítka)

Vypouští se:
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M VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVAT 
ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Doplňuje se:

L VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB

Doplňuje se:

M STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Stanovuje se pořadí změn v území pro zastavitelné plochy BM2.1, BM2.3 a BM2.4.

Zelená etapa:

▪ východní část plochy BM2.3, viz schéma etapizace;
▪ lze využít bez podmínky naplněnosti jiné etapy;
▪ dopravní napojení na stávající uliční systém města, ul. Jiráskova, K. Světlé; výstavba je

podmíněna vybudováním místní komunikace k nové výstavbě dle řešení US10;
▪ odkanalizování řešit napojením na městský kanalizační systém;
▪ zásobování  pitnou vodou řešit  napojením na městský vodovodní  systém, je  přípustné

individuální řešení;
▪ předpokládaný počet objektů: 12.

Modrá etapa:

▪ plocha BM2.1 a  části plochy BM2.3 obsloužitelné stávající komunikací Jiráskova (p.p.č.
2315 v k.ú. Frýdlant), viz schéma etapizace;

▪ lze využít bez podmínky naplněnosti jiné etapy;
▪ dopravní napojení na stávající uliční systém města, ul. Jiráskova; výstavba je podmíněna

vybudováním místní komunikace k nové výstavbě dle řešení US10;
▪ odkanalizování  řešit  napojením na  městský  kanalizační  systém,  je  přípustné  dočasné

individuální  řešení  odkanalizování  do  doby  vybudování  kanalizační  stoky  na  ČOV
Frýdlant;

▪ zásobování  pitnou vodou řešit  napojením na městský vodovodní  systém, je  přípustné
individuální řešení;

▪ výstavba na p.p.č. 2310/7 v k.ú. Frýdlant je podmíněna sanací či rekultivací staré zátěže
dle řešení US10;

▪ předpokládaný počet objektů: 18.

Žlutá etapa:

▪ plocha BM2.4 a jižní část plochy BM2.3, viz schéma etapizace;
▪ žlutou etapu lze využít při splnění podmínky částečného využití zelené a modré etapy

v součtu dle počtu objektů (staveb hlavních) ze 60 %;
▪ dopravní  napojení  prostřednictvím  nové  komunikace  (silnice  III/03510)  v  ploše  DS.13;

výstavba je podmíněna vybudováním komunikace (silnice III/03510) v ploše DS.13 (postačí
jedním směrem) a navazující místní komunikace k nové výstavbě dle řešení US10;

▪ odkanalizování řešit napojením na nově vybudovanou kanalizační stoku na ČOV Frýdlant;
▪ zásobování  pitnou vodou řešit  napojením na městský vodovodní  systém, je  přípustné

individuální řešení;
▪ výstavba na p.p.č. 2314/1 a 2310/6 v k.ú. Frýdlant je podmíněna sanací či  rekultivací

staré zátěže dle řešení US10;
▪ předpokládaný počet objektů: 30.

Červená etapa:
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▪ severozápadní část plochy BM2.3, viz schéma etapizace;
▪ červenou etapu lze využít při splnění podmínky částečného využití  žluté etapy dle počtu

objektů (staveb hlavních) ze 60 %;
▪ dopravní  napojení  prostřednictvím  nové  komunikace  (silnice  III/03510)  v  ploše  DS.13;

výstavba je podmíněna vybudováním komunikace (silnice III/03510) v ploše DS.13 (postačí
jedním směrem) a navazující obslužné komunikace k nové výstavbě dle řešení US10;

▪ odkanalizování řešit napojením na nově vybudovanou kanalizační stoku na ČOV Frýdlant;
▪ zásobování  pitnou vodou řešit  napojením na městský vodovodní  systém, je  přípustné

individuální řešení;
▪ předpokládaný počet objektů: 40.

Konkrétní způsob zastavění ploch BM2.1, BM2.3 a BM2.4 je předmětem řešení územní studie
US10 Jiráskova.
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Obr.: Schéma etapizace
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Příloha č. 3: Dopravní posouzení lokality pro výstavbu RD Frýdlant
– ul. Jiráskova, ul. K. Světlé (Ing. Nýdrle, 11/2021)
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PLOCHY / STAV

STABILIZOVANÉ

ZMÌN / N`VRH

PLOCHY

ZMÌN / PØESTAVBA

PLOCHY

LEGENDA

LEGENDA

ZMÌN / N`VRH

PLOCHY

PLOCHY / STAV

STABILIZOVANÉ

ZMÌN / PØESTAVBA

PLOCHY

PLOCHY S ROZD˝LNÝM ZPÙSOBEM VYU�IT˝ 

- ZASTAVÌNÉ A ZASTAVITELNÉÚZEMN˝ REZERVA

Plochy bydlení

Plochy smí�enØ obytnØ - venkovskØ

Plochy rekreace - zahrÆdkovØ kolonie

Plochy smí�enØ obytnØ - centrÆlní

Plochy obŁanskØho vybavení 

Plochy obŁanskØho vybavení - sport a rekreace

Plochy obŁanskØho vybavení - hłbitovy

Plochy dopravní infrastruktury - silniŁní

Plochy dopravní infrastruktury - drÆ�ní

Plochy vełejných prostranství - komunikace

Plochy technickØ infrastruktury

Plochy výroby a skladovÆní

Plochy smí�enØ výrobní

Plochy specifickØ - sklÆdky

ÚZEMN˝ REZERVA

RP1

Hranice łe�enØho œzemí - hranice obce

Hranice katastrÆlních œzemí

Hranice pozemkových parcel

NÆzvy katastrÆlních œzemí

Vrstevnice hlavní

Vrstevnice zÆkladní

ZastavìnØ œzemí vymezenØ k datu 16.6.2014

Hranice ploch s rozdílným zpøsobem vyu�ití

Plochy zastavitelnØ

Plochy nezastavitelnØ

Plochy, ve kterých je rozhodovÆní o zmìnÆch

v œzemí podmínìno vydÆním regulaŁního plÆnu

Plochy, ve kterých je rozhodovÆní o zmìnÆch

v œzemí podmínìno zpracovÆním œzemní studie

Plochy, ve kterých je rozhodovÆní o zmìnÆch

v œzemí podmínìno dohodou o parcelaci

- ru�enØ zmìnou Ł.1

CelØ sprÆvní œzemí je zÆjmovým œzemím Ministerstva obrany z hlediska povolovÆní vyjmenovaných druhø staveb.

Mapový podklad je urŁen pouze pro potłeby œzemního plÆnu.
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PLOCHY S ROZD˝LNÝM ZPÙSOBEM VYU�IT˝ 

- NEZASTAVÌNÉ A NEZASTAVITELNÉ

DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURA

PÙDN˝ FOND

Plochy vodní a vodohospodÆłskØ

Plochy zemìdìlskØ

Plochy lesní

Plochy płírodní 

Plochy smí�enØ krajinnØ

Plochy vełejných prostranství - zeleò

Silnice I. tłídy

Silnice II. tłídy

Silnice III. tłídy

Popis silnic - tłída, kategorie, intenzita dopravy

ÚrovòovØ kłí�ení liniových prvkø

MimoœrovòovØ kłí�ení liniových prvkø

MìstskÆ sbìrnÆ komunikace

Hlavní obslu�nÆ komunikace

VýznamnÆ pì�í trasa - chodník

OchrannÆ pÆsma silnic I., II. a III. tłídy

HlukovÆ izofona 50dB

�elezniŁní drÆha celostÆtní

�elezniŁní drÆha regionÆlní

�elezniŁní drÆha œzkokolejnÆ rekreaŁní

OchrannØ pÆsmo �elezniŁní drÆhy

Parkovi�tì

TerminÆl vełejnØ dopravy

Helipad 

AutobusovÆ doprava - zastÆvka

DochÆzkovÆ izochrona 400m (5 min)

�elezniŁní stanice

DochÆzkovÆ izochrona 800m (10 min)

LanovØ dopravní załízení

Trasa turistickÆ

Trasa cykloturistickÆ

Trasa ly�ałskÆ

Investice do pødy za œŁelem zlep�ení œrodnosti

Investice do pødy za œŁelem zlep�ení œrodnosti

Plochy zemìdìlskØ - I. a II. tł. ochrany

PLOCHY / STAV

STABILIZOVANÉ

ZMÌN / N`VRH

PLOCHY

ZMÌN / PØESTAVBA

PLOCHY

ÚZEMN˝ REZERVA

VzdÆlenost 50m od okraje lesa

(Hlavní odvodòovací załízení, rok realizace, popis)

(Meliorace, rok realizace)
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PLOCHY / STAV

STABILIZOVANÉ

ZMÌN / N`VRH

PLOCHY

TECHNICK` INFRASTRUKTURA - VODN˝ HOSPOD`ØSTV˝

TECHNICK` INFRASTRUKTURA - ENERGETIKA A SPOJE

HYDROLOGIE A PROTIPOVODÒOV` OCHRANA

Vodní zdroj - jímací objekt

Úpravna vody

Vodojem

Vodovodní Łerpací stanice

Vodovodní ład płivÆdìcí

Vodovodní ład bez rozli�ení

OchrannØ pÆsmo vodního zdroje II. stupnì

¨istírna odpadních vod

¨erpací stanice odpadních vod

KanalizaŁní ład - výtlak

KanalizaŁní ład - gravitace

Nadzemní vedení elektrickØ energie VVN 110 kV

Nadzemní vedení elektrickØ energie VN 22 kV

Nadzemní vedení elektrickØ energie VN 22 kV a trafostanice ke zru�ení

Podzemní vedení elektrickØ energie VN 22 kV

Transformovna VVN/VN

Trafostanice VN/NN

KogeneraŁní jednotka

MalÆ vodní elektrÆrna

OchrannØ pÆsmo nadzemního vedení VVN, VN, 

transformovny a trafostanic

Plynovod VTL

Plynovod STL

Plynovod NTL

Plynovod - regulaŁní stanice VTL/STL

BezpeŁnostní pÆsmo plynovodu VTL a regulaŁní stanice VTL

Technologický objekt zÆsobovÆním teplem - teplÆrna

Teplovody

DÆlkový telekomunikaŁní kabel

DÆlkový optický telekomunkaŁní kabel

Trasa MW spojø 

RadiovÆ a zÆkladnovÆ stanice

OchrannØ pÆsmo radiovØho załízení A¨R, P¨R s HZS ¨R Lysý Vrch

Koridor pro rozliv płívalových vod - SuchØ poldry

ChrÆnìnÆ oblast płirozenØ akumulace vod - JizerskØ hory

Aktivní zóna zÆplavovØho œzemí

OchrannØ pÆsmo vodního zdroje I. stunì

KZ1

StÆtní statek

MVE 1 -

¨OV Frýdlant

VDJ Supí vrch

HF6

SP.1

¨SOV 1

VDJ Dìtłichov

Úpravna vody

Vìtrov
¨S1

TN1

110/22 kV
Transformovna 

RS ZÆpad VTL / STL RS - N1 VTL / STL

Bìlíkova

Teplo Frýdlant s.r.o.



PÚ Albrechtice

GEOMORFOLOGIE A GEOLOGIE

OCHRANA PØ˝RODY A KRAJINY

ZÆplavovØ œzemí Q 100

Území zasa�enØ povodní v r.2010

Vodní toky

MìstskÆ pamÆtkovÆ zóna Frýdlant

NemovitÆ nÆrodní kulturní pamÆtka

OchrannØ pÆsmo nemovitØ nÆrodní kulturní pamÆtky

NemovitÆ kulturní pamÆtka

Území s archeologickými nÆlezy

DrobnØ stavby - kłí�ky, vÆleŁnØ hroby

VýznamnÆ stavební dominanta

ChrÆnìnØ lo�iskovØ œzemí

Lo�iska nerostných surovin - výhradní

Lo�iska nerostných surovin - nevyhrazených nerostø

Lo�iska nerostných surovin - nebilancovanÆ

Dobývací prostor

RegistrovanØ poddolovanØ œzemí - plo�nØ / bod

Prognózní zdroje nevyhrazených nerostø

Prognózní zdroje ostatní

StarØ zÆtì�e œzemí

ChrÆnìnÆ krajinnÆ oblast

ChrÆnìnÆ krajinnÆ oblast - hranice zón

NÆrodní płírodní rezervace

OchrannØ pÆsmo nÆrodní płírodní rezervace

Płírodní rezervace

OchrannØ pÆsmo płírodní rezervace

ÚSES - biocentrum nadregionÆlní

ÚSES - biocentrum místní

ÚSES - biokoridor nadregionÆlní

ÚSES - biokoridor místní

PamÆtný strom

Natura 2000 - Evropsky významnÆ lokalita

Natura 2000 - PtaŁí oblast

Významný krajinný prvek - ze zÆkona - Údolní nivy

Významný krajinný prvek - registrovaný / doporuŁený k registraci

Významný vyhlídkový bod jako zÆkladní místo døle�itØho pohledu

PLOCHY / STAV

STABILIZOVANÉ

ZMÌN / N`VRH

PLOCHY

KULTURA A PAM`TKOV` PÉ¨E

zóna III

zóna IV

Kłí�ový vrch

PO JizerskØ hory

EVL SmìdÆ

UAN II  03-12-22/2

UAN III

CHLÚ �tìrkopísky

�tìrkopísky 3000700

Mlýnice 3244400

Raspenava 500860002

DP Frýdlant I 70892

Arnoltice 2  903540000

Frýdlant - Vìtrov 2  940980000

CHKO  JizerskØ hory

        buŁiny

NPR JizerskohorskØ 
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