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Obsah Změna č. 1 územního plánu Frýdlant

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

kapitola strana
A Vymezení zastavěného území nemění se

B Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot nemění se

C Urbanistická koncepce nemění se

D Koncepce veřejné infrastruktury 3

E Koncepce uspořádání krajiny nemění se

F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 4

G Vymezení VPS, VPO, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch 
pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

nemění se

H Vymezení VPS a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo nemění se

I Vymezení ploch a koridorů územních rezerv nemění se

J Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 
parcelaci

nemění se

K Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie

5

L Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu

7

M Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

11

L Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 11

M S  tanovení pořadí změn v území (etapizace)  12

N Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k ní připojené grafické 
části

14

OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

číslo název výkresu měřítko

1 Výkres základního členění území (výřez v rozsahu měněných částí) 1: 5 000
Pozn.: ve výkresech č. 2, 3 a 4 se změna č. 1 ÚP Frýdlant neprojeví. 
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Změna č. 1 územního plánu Frýdlant D – Koncepce veřejné infrastruktury

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.
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F – Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Změna č. 1 územního plánu Frýdlant

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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Změna č. 1 územního plánu Frýdlant K – Územní studie

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 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

SAUL s.r.o 5



K – Územní studie Změna č. 1 územního plánu Frýdlant

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.
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Změna č. 1 územního plánu Frýdlant L – Regulační plán

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
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,

SAUL s.r.o 7



L – Regulační plán Změna č. 1 územního plánu Frýdlant

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.
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.
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Změna č. 1 územního plánu Frýdlant L – Regulační plán

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
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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L – Regulační plán Změna č. 1 územního plánu Frýdlant

Grafická příloha – schéma vymezení řešeného území (bez měřítka)
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Změna č. 1 územního plánu Frýdlant L – Významné stavby

Vypouští se:

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

SAUL s.r.o 11



L – Významné stavby Změna č. 1 územního plánu Frýdlant

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:

▪ 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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Změna č. 1 územního plánu Frýdlant M – Etapizace

Obr.: Schéma etapizace
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N – Počet listů a výkresů Změna č. 1 územního plánu Frýdlant

N ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST

Počet číslovaných stran textové části územního plánu je 14.

GRAFICKÁ ČÁST

1.  Výkres základního členění území M - 1 : 5000

1x A4 s rozpiskou a legendou

1x A4 výřez výkresu v rozsahu měněných částí

Pozn.: ve výkresech č. 2, 3 a 4 se změna č. 1 ÚP Frýdlant neprojeví. 
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Mapový podklad je urŁen pouze pro potłeby œzemního plÆnu.
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