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1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

(1) Územní plán vymezuje zastavěné území k datu 31. 05. 2016. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické 
části dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres). 

2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

2.1 Vymezení řešeného území 

(2) Řešeným územím je správní území obce Pertoltice, tvořené dvěma katastrálními územími Dolní Pertoltice a 
Horní Pertoltice (ORP Frýdlant, okres Liberec, Liberecký kraj). 

2.2 Koncepce rozvoje území obce 

(3) Územní plán stanovuje následující priority koncepce rozvoje území:  

a zohlednit pozici obce v rozvojové ose nadmístního významu a ve specifické oblasti nadmístního významu; 
b stabilizovat populační situaci kolem rámcové hodnoty 330 obyvatel; 
c konsolidovat stav veřejné infrastruktury v obci; 
d podpořit diferenciaci struktury hospodářství, zejména využít potenciálu cestovního ruchu a rekreace; 
e posilovat vazby obce na centra s vyšší občanskou vybaveností a to včetně přeshraničních vztahů; 
f respektovat při využívání území jeho výchozí členění na dvě zóny. 

2.3 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

2.3.1 Hodnoty urbanistické, architektonické, kulturní 

(4) Územní plán stanovuje ochranu následujících hodnot: 

a soustředěná zástavba historicky vázaná na Pertoltický potok s přirozeným centrem při křížení komunikací 
I/13 a III/0357;  

b rozvolněná zástavba s přesahy do volné krajiny v okrajových částech celistvých sídel; 
c solitérní usedlosti Horních Pertoltic a jednostranná ulicovka Nových Pertoltic; 
d občanská vybavenost veřejného charakteru a veřejná prostranství v rámci celého zastavěného území; 
e kulturní památky a území s archeologickými nálezy.  

(5) Při rozhodování o změnách v území je žádoucí: 

a respektovat a citlivě rozvíjet stávající kompoziční vztahy a historicky vytvořené struktury a vazby v sídlech, 
mezi sídly, v krajině a mezi sídlem a krajinou; 

b stabilizovat, chránit a rozvíjet občanské vybavení veřejného charakteru a veřejná prostranství; 
c při stavební činnosti posuzovat požadavky na veřejnou infrastrukturu s cílem intenzifikace jejího využití; 
d podporovat integraci občanského vybavení a rekreace a cestovního ruchu v celém zastavěném území, 

zejména v plochách bydlení; 
e respektovat veškeré kulturní památky a území s archeologickými nálezy.  

2.3.2 Přírodní hodnoty a zdroje 

(6) Územní plán stanovuje ochranu následujících hodnot: 

a prvky územního systému ekologické stability všech kategorií; 
b neregistrované významné krajinné prvky; 
c významnější plochy zeleně – krajinné formace, břehové porosty, remízy, meze, solitérní stromy i skupinové 

porosty ve volné krajině; 
d plochy v nezastavěném území vymezené v územním plánu jako plochy lesní – NL, plochy přírodní - NP a 

plochy smíšené nezastavěného území – NSpz1 a NSpz2. 

(7) Při rozhodování o změnách v území je žádoucí: 

a realizovat opatření zvyšující funkčnost a vzájemnou propojenost skladebných částí ÚSES; 
b podporovat intervence zvyšující retenční schopnost krajiny; 
c zvyšovat podíl extenzivních forem hospodaření zejména na zemědělské půdě nižší bonity. 

2.3.3 Hodnoty civilizační a technické 

(8) Územní plán stanovuje ochranu následujících hodnot: 

a systémy technické a dopravní infrastruktury včetně cestní sítě ve volné krajině; 
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b vodohospodářské stavby a opatření v krajině. 

(9) Při rozhodování o změnách v území je žádoucí: 

a při řešení přeložky silnice I/13 zvážit dvě varianty: koridor D10 a rezerva dopravní infrastruktury silniční R1; 
b ctít plochu změny pro těžbu nerostů a po ukončení těžby uvažovat o transformaci části plochy pro účely 

rekreace a cestovního ruchu;  
c usilovat o regeneraci zaniklé cestní sítě v krajině. 

3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU 
SÍDELNÍ ZELENĚ 

3.1 Urbanistická koncepce 

(10) Územní plán stanovuje jako priority urbanistické koncepce: 

a posilovat polyfunkční využívání území (integrace vzájemně se nerušících funkcí) při zachování současného 
charakteru a struktury zástavby (viz kapitola 3.2 Charakter a struktura území); 

b nevytvářet nová sídla a izolované urbanizované plochy v krajině; 
c podporovat rekultivaci/revitalizaci zanedbaných, neefektivně využívaných nemovitostí; 
d upřednostňovat k zastavění stávajících stabilizovaných ploch před plochami zastavitelnými; 
e v plochách zeleně – přírodního charakteru (ZP) umožnit realizaci staveb a zařízení specifikovaných v kap. 6 

3.2 Charakter a struktura řešeného území 

(11) Územní plán v řešeném území definuje dvě přirozené, funkčně a prostorově odlišné zóny se specifickou 
strukturou a charakterem. Pro každou z nich stanovuje zásady rozvoje. 

(12) Zóna „A“ – urbanizační prostor: veškeré zastavěné území včetně přiléhajících zastavitelných ploch 

a povaha zástavby převážně kompaktní, liniová, v okrajových částech roztroušená s přesahy do volné krajiny; 
b převaha rodinných domů s hospodářským a rekreačním zázemím; 
c přirozené centrum při křížení komunikací I/13 a III/0357; 
d starší zástavba obdélný, případně odvozený půdorys, jedno až dvoupodlažní s využitelným podkrovím; 
e měřítko zástavby drobnější s průniky třípodlažních objektů hromadného bydlení při centru obce; 
f novější stavební formy převážně jednopodlažní s využitelným podkrovím; 
g služby, rekreace, občanská vybavenost, eventuálně nerušící výroba integrální součástí bydlení; 
h stavební pozemky nepravidelného tvaru v rozmezí výměr od 800 do 6 000 m2; 
i funkční dominance nevyprofilovaného bydlení.  

(13) Zásady rozvoje: 

a respektovat měřítko a prostorově-funkční vazby stávající zástavby; 
b umožnit přirozenou koexistenci vzájemně se nerušících funkcí; 
c umožnit/respektovat veřejná prostranství a občanské vybavení veřejného charakteru ve všech plochách 

s rozdílným způsobem využití; 
d podpořit pozvolný přechod urbanizačního prostoru do volné krajiny méně intenzivní zástavbou v zelených 

radiálách (plochy ZP). 

(14) Zóna „B“ – lesozemědělská krajina: volná krajina včetně rozptýlených samot, která vyplňuje zbytek řešeného 
území 

a v naprosté většině nezastavitelné území; 
b relativně dynamický terén s pozůstatky antropogenní činnosti; 
c louky a pole často extenzivního charakteru; 
d rozsáhlejší druhově zajímavé lesy, mnohdy součást ÚSES vyšší kategorie; 
e z hlediska nerostných surovin (písek) těžebně důležité lokality; 
f partikulárně zachovalá historická cestní síť.  

(15) Zásady rozvoje: 

a nezakládat nová sídla v krajině; 
b přispívat k heterogennímu charakteru lesních porostů i obhospodařování zemědělské půdy; 
c podporovat intenzivnější souvztah sídel a volné krajiny, zejména v rámci rozvoje rekreace a cestovního 

ruchu a podpořit pozvolný vstup volné krajiny do urbanizačního prostoru zelenými radiálami (plochy ZP); 
d revitalizovat a dále navyšovat prostorovou prostupnost krajiny; 
e umožnit v ploše změny Z6 těžbu štěrkopísku s důrazem na následnou funkční restauraci; 
f zohlednit rozčlenění ploch NSpz na severní (NSpz1) a jižní (NSpz2) část; 
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g zkvalitňovat retenční schopnost území. 

(16) Územní plán vymezuje v rámci urbanistické koncepce následující plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž 
hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole 6: 

a BH – Bydlení – v bytových domech 
b BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské 
c OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
d OH – Občanské vybavení – hřbitovy 
e DS – Dopravní infrastruktura – silniční 
f TI – Technická infrastruktura – inženýrské sítě   
g VL – Výroba a skladování – lehký průmysl 
h ZP – Zeleň – přírodního charakteru 
i NT – Plochy těžby nerostů 

3.3 Vymezení zastavitelných ploch 

(17) Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy: 

ozn. 
výměra 

plochy (ha) 
plocha s rozdílným způsobem využití podmínky pro rozhodování 

Z1 2,89 

Bydlení – v rodinných domech – 
venkovské (BV) 

- plocha, v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie (X1) 

Z2 1,72 

- plocha, v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie (X2) 

- při umisťování staveb pro bydlení v rámci územních řízení je 
nutné měřením hluku prokázat nepřekročení hygienických limitů 
hluku z dopravního provozu v budoucích chráněných venkovních 

prostorech staveb 

Z3 0,47 
- realizovat max. 1 hlavní objekt  

- koeficient zastavění 0,2 

Z4 0,41 
- realizovat max. 1 hlavní objekt  

- koeficient zastavění 0,2 

Z5 1,10 
- realizovat max. 6 hlavních objektů  

- koeficient zastavění 0,4 

Z6 22,72 Plochy těžby nerostů (NT) 
- v rámci rekultivace vytěžených ploch zvážit částečné přírodně-
rekreační využití podporující rozvoj šetrného cestovního ruchu 
v území (např. geopark, stezka poznávání fauny a flory apod.) 

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 

4.1 Občanské vybavení 

(18) Územní plán vymezuje v rámci občanské vybavenosti následující plochy s rozdílným způsobem využití a 
stanovuje zásady pro jejich využívání: 

(19) Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

a stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu umísťovat přednostně v návaznosti na ostatní veřejnou 
infrastrukturu (brát zřetel zejména na kapacitně odpovídající dopravní a technickou infrastrukturu) 

(20) Občanské vybavení – hřbitovy (OH) 

a hřbitov chránit jako významnou složku kulturního dědictví i sídelní zeleně 

(21) Územní plán umožňuje realizaci občanského vybavení veřejného charakteru a komerčních zařízení malých a 
středních v zastavěném území a zastavitelných plochách s rozdílným způsobem využití: BH, BV, OS, VL. Je třeba 
dodržovat následující zásady: 

a zpřístupnit občanské vybavení veřejného charakteru obecnému užívání; 
b občanské vybavení v podobě komerčních zařízení malých a středních nesmí mít negativní vliv na okolí. 
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4.2 Veřejná prostranství 

(22) Územní plán umožňuje realizaci veřejných prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách. Je třeba 
dodržovat následující zásady: 

a chránit a rozvíjet prostorotvorný aspekt veřejných prostranství; 
b na veřejných prostranstvích umožnit realizaci staveb a zařízení slučitelných s účelem veřejných prostranství, 

zejména staveb a zařízení zvyšujících jejich využitelnost, staveb a zařízení pro veřejnou rekreaci a staveb a 
zařízení dopravní a technické infrastruktury; 

c zpřístupnit veřejná prostranství obecnému užívání bez ohledu na jejich vlastnictví; 
d koordinovaně vymezovat nové plochy veřejných prostranství zejména v zastavitelných plochách bydlení. 

4.3 Dopravní infrastruktura 

(23) Územní plán vymezuje následující plochy dopravní infrastruktury a stanovuje zásady jejich využívání:  

(24) Dopravní infrastruktura – silniční (DS) 

a respektovat stabilizovaný silniční systém; 
b prověřit v zastavitelných plochách v rámci navazujících řízení potřebu parkovacích a odstavných ploch; 
c nesnižovat v rámci realizace dopravních staveb funkčnost prvků ÚSES; 
d respektovat vedení stávajících cyklotras i pěších turistických tras a umožnit jejich trasování po silnicích III. 

třídy, místních a účelových komunikacích; 
e územně chránit koridor D10 – obchvat Pertoltice a rezervu R1 pro alternativní vedení obchvatu. 

(25) Územní plán vymezuje následující koridory pro dopravní infrastrukturu:  

ozn. využití podmínky využití koridoru 

D10 
obchvat 

Pertoltice 

- žádným způsobem neznemožnit nebo neztížit realizaci obchvatu ve stanoveném koridoru D10 

- zachovat funkčnost všech dotčených prvků ÚSES 

- zohlednit koridor pro realizaci protipovodňových opatření P1 a cykloturistický koridor CTK1 

CKT1 

cyklo-
turistický 

koridor 

- komunikace pro pěší, cyklisty, hipoturisty vést přednostně po stávajících/ zvykových cestách s 
minimálními novými územními nároky 

- podpořit realizaci takových technických opatření a staveb, které zlepší podmínky využití koridoru pro 
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklostezky, hygienická zařízení, občanské vybavení a 

informační centra 

- zohlednit koridor pro realizaci přeložky silnice I/13 D10 a koridory protipovodňových opatření P1, P2 

*Podmínky stanovené v koridorech pozbývají platnosti realizací staveb a opatření, pro něž jsou vymezeny. 

4.4 Technická infrastruktura 

(26) Územní plán stanovuje následující zásady: 

(27) Zásobování vodou  

a zachovat stávající koncepci zásobování pitnou vodou; 
b zajistit v maximální možné míře zokruhování vodovodních řadů; 
c umísťovat vodovodní řady přednostně ve veřejně přístupných plochách; 
d posoudit v koncových úsecích vodovodní sítě nebo u specifických požadavků na potřebu požární vody situaci 

individuálně a případně řešit dodávku požární vody i jiným způsobem (požární nádrž, apod.). 

(28) Kanalizace a odstraňování odpadních vod 

a zachovat stávající koncepci odvádění a čištění odpadních vod – obecní lokální ČOV, malé domovní čistírny, 
bezodtokové jímky s následným vyvážením na ČOV Frýdlant; 

b řešit likvidaci dešťových vod přímo na pozemcích (akumulací, vsakováním); 
c dbát na to, aby nedocházelo k výraznému zhoršení odtokových poměrů v území. 

(29) Zásobování elektrickou energií  

a zachovat stávající koncepci zásobování elektrickou energií; 
b zajistit požadovaný výkon pro distribuci ze stávajících trafostanic, které se dle potřeby přezbrojí a osadí 

většími transformátory;  
c umožnit v případě deficitu výstavbu nových trafostanic s primární přípojkou; 
d připojovat novou zástavbu kabelovým sekundárním vedením a postupně dle možností a požadavků 

kabelizovat stávající nadzemní rozvodnou síť v zastavěném území. 
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(30) Telekomunikace, radiokomunikace 

a zachovat stávající koncepci 

(31) Zásobování teplem a plynem 

a omezit využívání pevných fosilních paliv; 
b podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie. 

(32) Koncepce nakládání s odpady 

a zachovat stávající koncepci; 
b umožnit umístění zařízení pro nakládání s odpady v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití 

jako zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území. 

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY 
V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 

OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN APOD. 

5.1 Koncepce uspořádání krajiny 

(33) Územní plán stanovuje následující zásady: 

a umožnit prolínání sportovně-rekreační a ekologicko-stabilizační funkce krajiny; 
b podpořit pozvolný vstup volné krajiny do urbanizačního prostoru zelenými radiálami (plochy ZP) pomocí 

jejich specifických podmínek pro využití; 
c navyšovat biodiverzitu ploch s rozdílným způsobem využití lesních, vodních, zemědělských; 
d zintenzivňovat fyzickou a biologickou prostupnost krajiny (při realizaci staveb liniového charakteru 

realizovat konkrétní opatření za účelem zvyšování jejich fyzické prostupnosti); 
e podpořit agroenvironmentálně orientované zemědělství včetně delimitace zemědělských kultur; 
f vytvářet podmínky pro zadržování vody v krajině. 

(34) Územní plán umožňuje v nezastavěném území umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 
a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního 
ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra za podmínky: 

a že bude respektován charakter a struktura příslušné zóny; 
b že nebude umožněno trvalé bydlení ani rodinná nebo hromadná rekreace; 
c že v plochách NSpz1 nebude umožněna realizace staveb, zařízení a jiných opatření živočišné výroby.  

(35) Územní plán člení nezastavěné území na následující plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž hlavní, 
přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole 6: 

a W – Plochy vodní a vodohospodářské  
b NL – Plochy lesní 
c NP – Plochy přírodní 
d NSpz1 – Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské  
e NSpz2 – Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské 

(36) Územní plán vymezuje následující koridory pro realizaci protipovodňových opatření:  

ozn. využití podmínky využití koridoru 

P1 protipovodňová 
opatření 

 

- podpořit realizaci takových opatření a staveb, které zohlední podmínky využití koridoru pro 
účely rekreace a cestovního ruchu (zejména v souvislosti s CTK1), například cyklo/stezky, 

informační tabule a zároveň neztíží využití koridoru pro realizaci protipovodňových opatření 
P2 

P3 

*Podmínky stanovené v koridorech pozbývají platnosti realizací staveb a opatření, pro něž jsou vymezeny. 

5.2 Územní systém ekologické stability  

(37) Územní plán vymezuje následující prvky územního systému ekologické stability: 

nadregionální biocentrum  NC 68 Poustecká obora 

regionální biocentrum  RC 1279 Bulovka 
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lokální biocentra 1373 Prameniště Račího potoka, 1374 Panenský rybník, 1375 Šálkův 

rybník 

lokální biokoridory   LK1, LK2, LK3 

(38) Územní plán stanovuje v plochách biocenter a biokoridorech následující zásady: 

a upřednostňovat přirozenou obnovu porostů; 
b podporovat původní druhy na úkor invazních; 
c posilovat přirozený vodní režim a vznik revitalizačních prvků na vodních tocích (meandry, tůně, apod.); 
d rozšiřovat extenzivní způsob hospodaření. 

5.3 Těžba nerostů 

(39) Územní plán vymezuje v rámci koncepce uspořádání krajiny následující plochu s rozdílným způsobem využití, 
jejíž hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole 6: 

a NT – Plochy těžby nerostů 

(40) Územní plán stanovuje pro plochu dobývání nerostných surovin následující zásady: 

a respektovat dokumentaci „Pískovna Dolní Pertoltice“ schválenou v procesu EIA pro vymezený dobývací 
prostor; 

b v rámci rekultivace vytěžených ploch zvážit jejich částečné přírodně-rekreační využití podporující rozvoj 
šetrného cestovního ruchu v území (např. geopark, stezka poznávání fauny a flory apod.). 

6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM 
PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO 

UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST.5. STAVEBNÍHO 
ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A 
STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A 

INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

(41) Územní plán plošně umožňuje ve všech plochách s rozdílným způsobem využití zahrnutých v zastavěném území 
a zastavitelných plochách realizaci veřejné infrastruktury a zeleně.  

(42) Územní plán člení řešené území na následující plochy s rozdílným způsobem využití:  

(43) Bydlení – v bytových domech (BH) 

hlavní využití: 

a bydlení v bytových domech 

přípustné využití: 

b bydlení v rodinných domech 
c dopravní a technická infrastruktura 
d skladebné části ÚSES 

podmíněně přípustné využití: 

e výroba a skladování za podmínky, že nebude mít negativní vliv na okolí  
f stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická 

zařízení staveb 

nepřípustné využití: 

g jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

h respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

(44) Bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 

hlavní využití: 

a bydlení v rodinných domech 

přípustné využití: 

b rekreace a cestovní ruch 
c dopravní a technická infrastruktura 
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d vodní plochy a toky 
e skladebné části ÚSES 

podmíněně přípustné využití: 

f výroba a skladování za podmínky, že nebude mít negativní vliv na okolí  
g stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická 

zařízení staveb 
h chovatelské a pěstitelské zázemí a provozně související stavby a zařízení za podmínky, že nebudou mít 

negativní vliv na okolí 

nepřípustné využití: 

i jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

j respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

(45) Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

hlavní využití: 

a občanské vybavení sloužící sportu a tělovýchově 

přípustné využití: 

b dopravní a technická infrastruktura  

podmíněně přípustné využití: 

c bydlení za podmínky přímé funkční vazby na hlavní využití 
d rekreace a cestovní ruch za podmínky, že nebude omezeno hlavní využití 
e stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická 

zařízení staveb 

nepřípustné využití: 

f jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

g respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

(46) Občanské vybavení – hřbitovy (OH) 

hlavní využití: 

a hřbitovy a veřejná pohřebiště 

přípustné využití: 

b dopravní a technická infrastruktura  

podmíněně přípustné využití: 

c není stanoveno 

nepřípustné využití: 

d jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

e respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

(47) Dopravní infrastruktura – silniční (DS) 

hlavní využití: 

a dopravní infrastruktura 

přípustné využití: 

b komunikace pro pěší a cyklisty 
c technická infrastruktura  

podmíněně přípustné využití: 

d občanské vybavení za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude omezovat hlavní využití  
e stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická 

zařízení staveb 

nepřípustné využití: 

f jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

g respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 
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(48) Technická infrastruktura – inženýrské sítě (TI) 

hlavní využití: 

a technická infrastruktura 

přípustné využití: 

b dopravní infrastruktura 

podmíněně přípustné využití: 

c občanské vybavení, za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití  
d stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická 

zařízení staveb 

nepřípustné využití: 

e jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

f respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

(49) Výroba a skladování – lehký průmysl (VL) 

hlavní využití: 

a lehký průmysl 

přípustné využití: 

b dopravní a technická infrastruktura 

podmíněně přípustné využití: 

c občanské vybavení a bydlení za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude omezovat hlavní využití  
d stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická 

zařízení staveb 

nepřípustné využití: 

e jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

f respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

(50) Zeleň – přírodního charakteru (ZP) 

hlavní využití: 

a zeleň hospodářského, rekreačního a přírodního charakteru  

přípustné využití: 

b vodní plochy a toky 
c dopravní a technická infrastruktura 
d snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami 
e skladebné části ÚSES 

podmíněně přípustné využití: 

f bydlení při splnění následujících podmínek: 
- minimální velikost stavebního pozemku 3 000 m2  
- maximální podíl zastavěných ploch 10 %, minimální podíl zeleně 70 %, maximální podíl zpevněných ploch 
20 % 
- zachování fyzické prostupnosti území 

g občanské vybavení při splnění následujících podmínek: 
- minimální velikost stavebního pozemku 3 000 m2  
- maximální podíl zastavěných ploch 15 %, minimální podíl zeleně 70 %, maximální podíl zpevněných ploch 
15 % 

h zemědělská výroba, zejména víceúrovňové zemědělské usedlosti při splnění následujících podmínek: 
- minimální velikost stavebního pozemku 3 000 m2  
- prokazatelná vazba na přilehlé zemědělské pozemky 
- maximální podíl zastavěných ploch 30 %, minimální podíl zeleně 50 %, maximální podíl zpevněných ploch 
20 % 
- zachování fyzické prostupnosti území 

i stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická 
zařízení staveb 

nepřípustné využití: 

j jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 
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podmínky prostorového uspořádání:  

k respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

(51) Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

hlavní využití: 

a vodní plochy a toky včetně litorálního pásma 

přípustné využití: 

b stavby související s využitím, revitalizací, zklidňováním vodního toku nebo vodní plochy 
c dopravní a technická infrastruktura 

podmíněně přípustné využití: 

d snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami za podmínky, že nebude omezena hlavní funkce 
e rekreace a cestovní ruch za podmínky, že negativním způsobem nenaruší vodní režim v území 

nepřípustné využití: 

f jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné a než je stanoveno v odstavci (34) 
výroku 

podmínky prostorového uspořádání: 

g respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

(52) Plochy lesní (NL) 

hlavní využití: 

a pozemky určené k plnění funkce lesa 

přípustné využití: 

b vodní plochy a toky 
c komunikace pro pěší a cyklisty 
d skladebné části ÚSES 
e dopravní a technická infrastruktura 

podmíněně přípustné využití: 

f snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami za podmínky, že nebude omezena hlavní funkce 
g rekreace a cestovní ruch za podmínky, že nebude zásadně omezovat hlavní využití 

nepřípustné využití: 

h jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné a než je stanoveno v odstavci (34) 
výroku 

podmínky prostorového uspořádání: 

i respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

(53) Plochy přírodní (NP) 

hlavní využití: 

a ochrana přírody a krajiny 

přípustné využití: 

b pozemky PUPFL, pozemky ZPF 
c skladebné části ÚSES 
d vodní plochy a toky 
e dopravní a technická infrastruktura 

podmíněně přípustné využití: 

f snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami za podmínky, že nebude omezena hlavní funkce 

nepřípustné využití: 

g jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné a než je stanoveno v odstavci (34) 
výroku 

podmínky prostorového uspořádání: 

h respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

(54) Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské (NSpz1) 

hlavní využití: 

a není stanoveno 
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přípustné využití: 

b pozemky ZPF, pozemky PUPFL 
c skladebné části ÚSES 
d vodní plochy a toky 
e dopravní a technická infrastruktura 
f nepobytová rekreace a cestovní ruch dle odstavce (34) ÚP 

podmíněně přípustné využití: 

g občanské vybavení a cestovní ruch a rekreace, které zásadně neomezí přípustné využití (zejména informační 
zařízení, prodejní zařízení, dětská hřiště, veřejná WC, prvky mobiliáře) 

nepřípustné využití: 

h jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné a než je stanoveno v odstavci (34) 
výroku 

podmínky prostorového uspořádání: 

i respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

(55) Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské, rekreační nepobytové (NSpz2) 

hlavní využití: 

a není stanoveno 

přípustné využití: 

b pozemky ZPF, pozemky PUPFL 
c skladebné části ÚSES 
d vodní plochy a toky 
e dopravní a technická infrastruktura 
f stavby a zařízení pro rostlinnou a živočišnou výrobu intenzivních forem dle odstavce (34) ÚP  

podmíněně přípustné využití: 

g občanské vybavení a cestovní ruch a rekreace, které zásadně neomezí přípustné využití (zejména informační 
zařízení, prodejní zařízení, dětská hřiště, veřejná WC, prvky mobiliáře) 

nepřípustné využití: 

h jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

i respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

(56) Plochy těžby nerostů (NT) 

hlavní využití: 

a těžba nerostných surovin 

přípustné využití: 

b rekultivace, revitalizace vytěžených prostor 
c dopravní a technická infrastruktura 
d pozemky PUPFL, pozemky ZPF 
e skladebné části ÚSES 
f vodní plochy a toky 

podmíněně přípustné využití: 

g občanské vybavení a cestovní ruch a rekreace, které zásadně neomezí přípustné využití, zejména informační 
zařízení, prodejní zařízení, dětská hřiště, veřejná WC, prvky mobiliáře 

nepřípustné využití: 

h jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

i respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

Další podmínky pro rozhodování v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití včetně širšího kontextu 
jsou uvedeny v kapitole 3.3. 
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7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ 
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 

K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

(57) Územní plán vymezuje následující veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům 
vyvlastnit:  

a Veřejně prospěšné stavby (VPS): 

označení katastrální území popis 

VD1 Dolní Pertoltice obchvat Pertoltice – D10 

b Veřejně prospěšná opatření (VPO): 

označení katastrální území popis 

VU1 Dolní Pertoltice nadregionální biocentrum – NC 68 Poustecká obora 

VU2 Dolní Pertoltice regionální biocentrum – RC 1279 Bulovka 

VU3 
Dolní Pertoltice, Horní 

Pertoltice 

lokální prvky ÚSES – 1373 Prameniště Račího potka, 1374 Panenský 

rybník, 1375 Šálkův rybník; LK1, LK2, LK3 

8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL 

POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE PŘÍSLUŠNÝCH 
USTANOVENÍ KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

(58) Územní plán nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo. 

9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, 
VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ  

(59) Územní plán vymezuje následující koridory územních rezerv a stanovuje podmínky využití: 

10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO 

VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

(60) Územní plán vymezuje následující plochy, ve kterých je rozhodování o změnách jejich využití podmíněno 
zpracováním územní studie: 

ozn. možné budoucí využití katastrální území podmínky pro prověření koridoru územní rezervy 

R1 
dopravní infrastruktura – 

silniční 
Dolní Pertoltice, 
Horní Pertoltice 

posouzení ve vztahu k variantě sledované v ZÚR LK (upřesněné 
v ÚP v podobě koridoru D10) a multikriteriální vyhodnocení 

obou variant vedení obchvatu  

ozn. plocha změny katastrální území podmínky pro pořízení  

X1 Z1 Dolní Pertoltice 

- respektovat měřítko a strukturu okolní zástavby;  

- stanovit min. velikost pro vymezování stavebních pozemků v rozmezí 
od 800 do 4000 m2; 

 - pozornost zaměřit zejména na řešení veřejné infrastruktury a její 
účelnost; 

- definovat postup zástavby území, případně navrhnout její etapizaci;  

- stanovit míru využitelnosti území, např.koeficient zastavění 

- zachovat celkovou (fyzickou, biologickou, vizuální) prostupnost území; 

- do řešení promítnout výstupy a podmínky vyplývající z projektu 
„Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření 

včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu 
Frýdlantsko“ 

- zohlednit cykloturistický koridor CTK1 
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(61) Územní plán stanovuje lhůtu pro pořízení územních studií na 6 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, 
jímž se územní plán vydává. Stanovená lhůta se vztahuje k datu splnění povinností stanovených stavebním 
zákonem – schválení a vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti. 

11 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST.6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

(62) Územní plán nestanovuje kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.  

12 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 

(63) Územní plán obsahuje 7 listů 

(64) Grafická část územního plánu obsahuje 4 výkresy. 

1 Výkres základního členění území    měřítko 1: 5 000 

2 Hlavní výkres      měřítko 1: 5 000 

3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  měřítko 1: 5 000 

4 Schéma prostorového uspořádání    měřítko 1: 15 000 

X2 Z2 Dolní Pertoltice 

- respektovat měřítko a strukturu okolní zástavby;  

- stanovit min. velikost pro vymezování stavebních pozemků v rozmezí 
od 800 do 4000 m2; 

 - pozornost zaměřit zejména na řešení veřejné infrastruktury a její 
účelnost; 

- definovat postup zástavby území, případně navrhnout její etapizaci;  

- stanovit míru využitelnosti území, např. koeficient zastavění  

- zachovat celkovou (fyzickou, biologickou, vizuální) prostupnost území; 

- do řešení promítnout výstupy a podmínky vyplývající z projektu 
„Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření 

včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu 
Frýdlantsko“ 

- zohlednit koridor pro přeložku silnice I/13 D10 a cykloturistický koridor 
CTK1 
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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PERTOLTICE 

13 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

13.1 Záměr 

Záměr na pořízení územního plánu Pertoltice vychází z povinnosti stanovené ustanovením § 188 stavebního zákona, z 
požadavků obce Pertoltice a z návrhů vlastníků pozemků. Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Pertoltice na jeho 
zasedání dne 28.11.2011 (usnesení č. 07/13/11). Jako určený zastupitel, ve smyslu stavebního zákona, byl pověřen starosta 
obce, pan Viktor Podmanický. 

13.2 Zadání územního plánu 

Projednání a vystavení návrhu Zadání územního plánu Pertoltice, bylo zahájeno dne 21.8.2012. Pořizovatel projednal návrh 
zadání v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona, resp. jej zaslal dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému 
úřadu – nadřízenému orgánu územního plánování, a současně také významným investorům a vlastníkům veřejné technické 
infrastruktury. Současně zajistil zveřejnění návrhu zadání územního plánu a jeho vystavení po dobu 30 dnů ode dne 
vyvěšení oznámení o projednávání zadání na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Návrh Zadání územního plánu Pertoltice (dále jen návrh Zadání ÚP) byl dle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona 
přístupný v termínu od 10.9.2012 do 10.10.2012 na místech uvedených v oznámení ze dne 21.8.2012 (č.j. 
2273/2010/OSUZP/3/Ro).                                                                                                        

Po uplynutí zákonné lhůty bylo provedeno vyhodnocení připomínkového řízení, včetně vyhodnocení požadavků dotčených 
orgánů. Sousední obce, které byly v souladu se zákonem vyrozuměny o pořizování územního plánu oznámením o 
projednávání návrhu zadání ÚP, neuplatnily žádné podněty.   

K návrhu zadání územního plánu Pertoltice nebyl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Na základě konečných požadavků provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem (dle ustanovení § 47 odst. 4 
stavebního zákona), úpravu a doplnění návrhu zadání pro projednání a schválení v zastupitelstvu obce Pertoltice.  

Zastupitelstvo obce Pertoltice, usnesením č. 02/05/13 ze dne 22.7.2013 schválilo projednané a upravené zadání územního 
plánu Pertoltice.  

13.3 Návrh územního plánu 

Na základě schváleného zadání územního plánu Pertoltice, byla zpracována autorským kolektivem ŽALUDA, projektová 
kancelář, zastoupená Ing. Eduardem Žaludou (ČKA 4077), dokumentace Návrhu územního plánu Pertoltice pro společné 
jednání (05.2015). 

Dne 19.5.2015 bylo oznámeno konání společného jednání o návrhu územního plánu Pertoltice a veřejným oznámením ze 
dne 19.5.2015 o doručení uvedeného návrhu územního plánu na úřední desce Obecního úřadu Pertoltice, a dále úřední 
desce Městského úřadu Frýdlant, vč. jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronických deskách 
uvedených úřadů.  

Společné jednání o návrhu územního plánu proběhlo dne 11.6.2015 v souladu s ustanovením § 50 stavebního zákona. 
Pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání nejméně 15 dnů předem jednotlivě dotčeným orgánům, 
krajskému úřadu Libereckého kraje, obci Pertoltice a sousedním obcím. Dotčené orgány byly vyzvány, aby uplatnily svá 
stanoviska k uvedenému návrhu změny ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své 
připomínky. Žádná ze sousedních obcí neuplatnila k návrhu ÚP Pertoltice připomínky.  

Po tuto dobu bylo možné nahlížet do dokumentace návrhu ÚP Pertoltice na Obecním úřadu Pertoltice a v kanceláři Úřadu 
územního plánování městského úřadu Frýdlant (v kanceláři č. 20 budovy B MěÚ) a dále v elektronické podobě na webových 
stránkách MěÚ Frýdlant  http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/uzemni-plany-
obci-orp-frydlant/pertoltice.html  

Požadavky uplatněné v rámci tohoto společného jednání, spolu s požadavky dotčených orgánů, které uplatnily v rámci 
zákonné lhůty, byly projednány, dohodnuty a projektantem ÚP zapracovány do upravené dokumentace návrhu územního 
plánu k veřejnému projednání (tj. dokumentace návrhu ÚP Pertoltice z března 2016). 

13.4 Posouzení návrhu krajským úřadem: 

Pořizovatel předložil návrh ÚP Pertoltice a zprávu o jeho projednání dle § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, k posouzení krajskému úřadu. 

Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje zn. OÚPSŘ/235/2012/OÚP ze dne 24.7.2015, bez uplatnění požadavků 
v návrhu ÚP Pertoltice, ve kterém povoluje, aby byl návrh ÚP Pertoltice veřejně projednán v řízení o územním plánu podle § 
50 odst. 7 stavebního zákona, obdržel pořizovatel dne 24.7.2015. 

http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci-orp-frydlant/pertoltice.html
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci-orp-frydlant/pertoltice.html
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13.4 Řízení o územním plánu: 

Řízení o územním plánu spojené s veřejným projednáním zahájil pořizovatel v souladu s ustanovením § 52 stavebního 
zákona jeho vystavením k veřejnému nahlédnutí dne 21.3.2016 s tím, že bylo splněno ustanovení stavebního zákona, tj. 
návrh byl vystaven po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Dokumentace návrhu ÚP Pertoltice, byla fakticky 
vystavena až do 18.5.2016, tj. do termínu 7 dní po veřejném projednání, kdy bylo možné uplatnit námitky a připomínky 
k návrhu ÚP Pertoltice. Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Pertoltice se uskutečnilo dne 11.5.2016 
v zasedací místnosti budovy nové hasičské zbrojnice, na adrese Dolní Pertoltice č.e. 14, za účasti pořizovatele, zástupce 
obce, tj. pana starosty Viktora Podmanického a zástupců projektanta. O průběhu projednání byl proveden záznam, včetně 
výpisu stanovisek, námitek a připomínek doručených před tímto veřejným projednáním. V průběhu veřejného projednání 
nebyly uplatněny žádné další konkrétní písemné námitky k projednávanému návrhu ÚP Pertoltice. V presenční listině je 
zapsáno 7 občanů a zástupců dotčených subjektů. 

Požadavky dotčených orgánů k upravené dokumentaci, které uplatnily v rámci zákonné lhůty, byly projednány, dohodnuty a 
projektantem ÚP zapracovány do upravené dokumentace návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání (tj. 
dokumentace návrhu ÚP Pertoltice z června 2016). 

Řízení o územním plánu spojené s opakovaným veřejným projednáním zahájil pořizovatel v souladu s ustanovením § 52 
stavebního zákona jeho vystavením k veřejnému nahlédnutí dne 15.6.2016 s tím, že bylo splněno ustanovení stavebního 
zákona, tj. návrh byl vystaven po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Upravená dokumentace návrhu ÚP 
Pertoltice pro opakované veřejné projednání, byla fakticky vystavena až do 11.8.2016, tj. do termínu 7 dní po opakovaném 
veřejném projednání, kdy bylo možné uplatnit námitky a připomínky k návrhu ÚP Pertoltice. Opakované veřejné projednání 
upraveného a posouzeného návrhu ÚP Pertoltice se uskutečnilo dne 3.8.2016 v zasedací místnosti obecního úřadu 
Pertoltice, za účasti pořizovatele, zástupce obce, tj. pana starosty Viktora Podmanického a zástupců projektanta. O průběhu 
projednání byl proveden záznam, včetně výpisu stanovisek, námitek a připomínek doručených před tímto veřejným 
projednáním. V průběhu opakovaného veřejného projednání nebyly uplatněny žádné další konkrétní písemné námitky 
k projednávanému návrhu ÚP Pertoltice. V presenční listině jsou zapsáni 3 zástupci dotčených subjektů. 

V rámci řízení o návrhu ÚP Pertoltice, byly podány celkem 2 námitky (věcně totožné). V rámci řízení nebyly uplatněny 
připomínky (viz kapitoly 27 a 28). 

Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel v souladu s ustanovením § 53 stavebního zákona vyhodnotil výsledky 
projednání návrhu územního plánu Pertoltice. 

Opakované veřejné projednání a vyhodnocení výsledků tohoto projednání nevyvolala potřebu úpravy dokumentace ÚP. 

Zastupitelstvu obce byl v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona předložen návrh na vydání ÚP Pertoltice 
s jeho odůvodněním. 

14 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Z hlediska širších vztahů je v územním plánu řešena návaznost jednotlivých funkčních ploch a dalších prostorových a 
funkčních vazeb v oblasti systému osídlení, dopravní a technické infrastruktury, ochrany přírody a navazujících prvků 
územního systému ekologické stability.  

14.1 Základní údaje o obci Pertoltice 

řešené území (kód k. ú.) Dolní Pertoltice (719498), Horní Pertoltice (719501) 

kód obce (LAU 2) 546311 

počet obyvatel 290 (dle ČSÚ, k 31. 12. 2014) 

rozloha řešeného území 1016 ha (dle ČSÚ k 31. 12. 2013) 

kraj (NUTS3) Liberecký (CZ051) 

okres (LAU 1) Liberec (CZ0513) 

obec s rozšířenou působností  Frýdlant 

obec s pověřeným obecním úřadem Frýdlant 

14.2 Postavení obce v systému osídlení 

Obec Pertoltice se nachází na severu Čech, v severní části Libereckého kraje, při severním pomezí Frýdlantského výběžku. 
Hranice řešeného území tvoří v severovýchodní části hranici státní, s Polskou republikou (okres Zgorzelec, obec Sulików). 

Z hlediska územně správního uspořádání náleží obec do Libereckého kraje, okresu Liberec. Obcí s rozšířenou působností i 
pověřenou obcí je Frýdlant. Zmíněná administrativní centra plní rovněž plnohodnotnou funkci hierarchicky vyšších sídel. 
Detailnější rozpis sousedních obcí i jejich vzdálenost z Pertoltic zobrazují následující tabulky.  
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V rámci systému osídlení spadá obec mezi nejperifernější části kraje. Situaci částečně vyvažuje poloha na krajské rozvojové 
ose ROS8 kopírující silnici I/13 s výrazným přeshraničním potenciálem a zároveň v rekreačně atraktivním prostředí (pomezí 
dvou významných geomorfologických celků: České vysočiny a Středoevropské nížiny). 

 Časové a prostorové vzdálenosti z Pertoltic do okolních socioekonomických center: 

město 
Zawidów 

(PL) 
Frýdlant 

Görlitz/ 

Zgorzelec (PL) 
Liberec 

Mladá 
Boleslav 

Dresden (D) Praha 
Wrocław 

(PL) 
Berlin 

(D) 

vzdálenost (km) 6 8 20 34 83 131 142 184 238 

čas (min) 6 10 27 32 61 90 96 122 179 

 Sousední katastrální území/ obce: 

k. ú. obec kraj* hranice 

Bulovka Bulovka Liberecký východní 

Arnoltice u Bulovky Bulovka Liberecký jihovýchodní 

Poustka u Frýdlantu Višňová Liberecký jihozápadní 

Předlánce Višňová Liberecký západní 

Černousy Černousy Liberecký severozápadní 

Habartice u Frýdlantu Habartice Liberecký severní 

Háj u Habartic Habartice Liberecký severní 

 Sulików Zgorzelec* severovýchodní 

Pozn.: * u polské obce Sulików není uveden kraj, ale okres (Zgorzelec) 

Územní plán Pertoltice obecně respektuje platnou územně plánovací dokumentaci sousedních obcí. Z hlediska širších 
vztahů je řešena návaznost jednotlivých funkčních ploch a dalších prostorových a funkčních vazeb, zejména dopravní a 
technické infrastruktury a ochrany přírody a krajiny včetně veškerých prvků ÚSES, které se v řešeném území nalézají. 

14.3 Širší vztahy ÚSES a další přírodní systémy 

Správní území obce Pertoltice je dotčeno následujícími přírodními prvky nadmístního významu: 

- nadregionální biocentrum NC68 „Poustecká obora“ 

- regionální biocentrum RC1279 „Bulovka“ 

Přírodním determinantem řešeného území je především z východu na západ tekoucí Pertoltický potok, z jehož mírného 
údolí se severním i jižním směrem zdvihají nepříliš příkré svahy. S linií toku je svázána i hlavní urbanizační osa obce.  

14.4 Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury 

Širší dopravní vazby 

Řešené území se nachází na trase celorepublikově významného dopravního tahu, silnici I/13. Vede z Karlových Varů, přes 
Ústí nad Labem (jako „Podkrušnohorská magistrála“). V úseku Bílý Kostel – Liberec je vedena v peáži se silnicí I/35. Z Liberce 
pokračuje do Frýdlantského výběžku a končí na hraničním přechodu Habartice/Zawidów vzdáleného z Pertoltic 5 km. Na 
polském území pokračuje jako silnice č. 355 (352) do Zgorzelce. Severovýchodně od města se napojuje na celoevropsky 
významnou trasu dálnice A4 Dresden – Wrocław.  

Silnice v celé trase tvoří páteř rozvojových os celorepublikového, resp. krajského významu a poloha obce je tak 
předpokladem pro zvýšenou aktivitu v území. Dokladem budiž i záměr obchvatu Pertoltic (D10 dle ZÚR). Další významné 
dopravní tahy se nachází ve městě Frýdlant. Komunikace I/13 se zde stýká se silnicemi 2. třídy – II/290 a II/291.  

Územím neprochází žádná železniční trať. Nejbližší železniční zastávka (Minkovice) se nachází v sousední obci Višňová a je 
vzdálena 6 km. Zastávka se nachází na trati č. 037 (Liberec – Frýdlant – Černousy).  

Širší vazby technické infrastruktury 

Zásobování vodou, kanalizace 

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bulovka, který zásobuje i další obce v severozápadní části 
výběžku. Má tři zdroje – Bulovku, Arnoltice a Dolní Pertoltice. Majitelem a provozovatelem je Frýdlantská vodárenská 
společnost a.s. 

Kanalizační systémy nadmístního významu se v území nevyskytují. V obci není vybudována kanalizační síť. 

 

 



Odůvodnění územního plánu Pertoltice   

ŽALUDA, projektová kancelář   17 

Zásobování elektrickou energií, plynem 

Vzhledem k makropoloze celého Frýdlantska leží řešené území mimo hlavní energetická vedení. Elektrická energie je do 
Pertoltic dodávána z transformoven Bezděčín (400/220/110kV) a Babylon (400/110kV) přes transformovnu Frýdlant - 
Větrov (110/22kV) na úrovni 22 kV. Plyn v obci není zaveden. 

Telekomunikace, radiokomunikace 

Obec leží v TO 48 Liberec. Dálkový optický kabel prochází územím obce trasou podél místních komunikací silnic. 

V k. ú. Dolní Pertoltice se nachází základnová stanice mobilních operátorů T-Mobile a Vodafone. 

14.5 Účast ve sdružení obcí 

Obec Pertoltice je členem následujícího svazku obcí, sdružení a euroregionu: 

Mikroregion Frýdlantsko (dobrovolný svazek obcí) – zahrnuje celkem 18 obcí. Obecným předmětem činnosti mikroregionu 
je koordinace postupu při realizaci společných záměrů, ochrana a prosazování společných zájmů a vytváření předpokladů 
pro vyvážený rozvoj zájmového území svazku, při aktivním využívání evropských, příhraničních národních a krajských 
rozvojových programů. Mikroregion v totožných intencích založil místní akční skupinu Frýdlantsko. 

Euroregion Nisa - Neisse - Nysa – propojuje příhraniční území České republiky, Spolkové republiky Německo a Polské 
republiky. Jeho cílem je koordinace vzájemné spolupráce jednotlivých obcí, odstraňování negativních vlivů státní hranice, 
rozvoj hospodářského potenciálu euroregionu, zlepšení životního standardu obyvatel euroregionu a zlepšení přirozených a 
kulturně-politických podmínek života. Rozloha celého území euroregionu je 13 033 km2, na Česko připadá 3 163 km2. 

Sdružení Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko – společným cílem všech členů 
je trvale udržet řízený rozvoj území s podporou rozvoje cestovního ruchu vedoucí k vytvoření rovnováhy mezi ochranou 
přírody a turistickým ruchem na celém území Jizerských hor.  

Územní plán Pertoltice je zpracováván v souladu s obecnými zájmy a záměry vyplývajícími ze strategických dokumentů výše 
uvedených svazků obcí. 

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

15.1 Soulad územního plánu s Politikou územního rozvoje 

Územní plán Pertoltice je v souladu s aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále též jen „PÚR 
ČR“), schválenou usnesením vlády České Republiky č. 276 dne 15. 4. 2015. Řešené území neleží v rozvojové oblasti, 
rozvojové ose ani ve specifické oblasti vymezené PÚR ČR. Řešeným územím nejsou vedeny koridory a plochy dopravní a 
technické infrastruktury a související rozvojové záměry dle PÚR ČR. 

Územní plán Pertoltice respektuje obecné zásady PÚR ČR, vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů a je v souladu 
s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Správního území obce se týkají 
zejména následující body republikových priorit:  

 (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená 
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je 
živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji 
tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

 Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. Návrh urbanistické koncepce vychází ze 
stabilizované struktury území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné území, dopravní a 
technický systém v území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského půdního fondu, lesních 
pozemků a především s ohledem na specifický krajinný ráz území. Podmínky nakládání s jednotlivými plochami 
s rozdílným způsobem využití vycházejí ze snahy o harmonickou kohabitaci intenzivně a extenzivně využívaných 
s důrazem na rozvoj šetrných forem cestovního ruchu a rekreace. V souladu s principy udržitelného rozvoje jsou 
v územním plánu vymezeny funkce umožňující vyvážený rozvoj sociálních a hospodářských potřeb a současně 
ochranu hodnot území. 
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(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany 
kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. Územní plán vytváří podmínky pro 
ochranu a rozvoj hodnot území. Návrh urbanistické koncepce vychází ze stabilizované struktury 

V rámci koncepce ochrany a rozvoje hodnot území, stanovené v územním plánu byla deklarována jednoznačná 
priorita ochrany ekologických funkcí krajiny podrobně rozpracovaná v příslušných kapitolách textové části, 
zejména v kapitole 21.6 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny. Vymezením zastavitelných ploch pouze v 
nezbytně nutném a řádně odůvodněném rozsahu, který je podložen podrobnou demografickou analýzou a 
odborným odhadem budoucího vývoje počtu obyvatel, byly vytvořeny podmínky pro ochranu zemědělské půdy.  

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na 
sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a 
potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry 
segregace nebo snížení její úrovně.  

Územní plán zařazuje převážnou část urbanizovaného území do ploch bydlení v rodinných domech – venkovské 
s důrazem na jejich polyfunkční využívání. Podmínky prostorového uspořádání v zastavěném území i 
zastavitelných plochách umožňují zachovat kontinuitu urbanistického vývoje a předcházet sociální segregaci. 
Územní plán mimo jiné umožňuje plošně realizaci veřejných prostranství a vytváří tak předpoklad pro posílení 
sociální soudržnosti. 

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

Při stanovování způsobu využití území byla upřednostněna komplexní řešení před parciálními zájmy. V rámci 
tvorby územního plánu byly shromážděny a vyhodnoceny jednotlivé podněty a požadavky na změny v území. 
S ohledem na estetickou hodnotu území, jeho rozvojové předpoklady, charakter a další podmínky byl stanoven 
optimální rozsah zastavitelných ploch. Základní body koncepce byly formulovány ve spolupráci s představiteli 
samosprávy. 

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

Při tvorbě urbanistické koncepce byly koordinovány zejména oborové záměry a ostatní podklady resortů životního 
prostředí, kultury, dopravy, a dalších. Záměrem navrženého řešení bylo dosáhnout přijatelného kompromisu mezi 
představou samosprávy o strategickém rozvoji obce, odborným názorem projektanta – zhotovitele územního 
plánu a požadavky dotčených orgánů a ostatních subjektů vstupujících do procesu pořizování územního plánu. 
Jednotlivé zásady a priority navržené koncepce byly posuzovány a formulovány s ohledem na existenci 
nesporných přírodních, kulturních, civilizačních a estetických hodnot území. Základním cílem bylo objektivně a 
komplexně posoudit a následně koordinovat prostorová, odvětvová a časová hlediska navrženého řešení.  

Koordinace projektové činnosti probíhala rovněž na horizontální úrovni s ohledem na sousední obce jevící 
společné cíle a zájmy, zejména v případě koncepčních záměrů v oblasti rekreace a cestovního ruchu nebo 
dopravy.  

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

Územní plán stanovuje takové záměry a v rámci zastavěného území i zastavitelných ploch stanovuje takové 
podmínky pro jejich využívání, aby byl maximálně zhodnocen potenciál řešeného území pro rozvoj cestovního 
ruchu a rekreace, jakožto atraktivního, flexibilního a zároveň racionálního odvětví nejen pro řešené území, ale pro 
celé Frýdlantsko s přesahem do sousedních Německa a Polska. 

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a 
venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

Vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch přispívá územní plán k rozvoji polycentrické sídelní 
struktury v dotčené části Libereckého kraje. Zastavitelné plochy byly vymezeny v rozsahu umožňujícím udržitelný 
rozvoj obce s ohledem na veškeré přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Za předpokladu využití 
zastavitelných ploch dojde k mírnému posílení významu obce a její konkurenceschopnosti v rámci sídelní struktury 
Frýdlantska. 

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

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

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

Územní plán respektuje a dále rozvíjí stabilizovanou strukturu sídla. Stavební činnost je soustředěna do 
urbanizovaných ploch a v návaznosti na ně. Cílem je stabilizace pozice obce ve struktuře osídlení a posílení vazeb 
směrem k hierarchicky vyšším centrům. Územní plán na základě zpracovaných podkladů vymezuje a upřesňuje 
územní systém ekologické stability. V rámci koncepce uspořádání krajiny jsou v nezastavěném území vymezeny 
především stabilizované plochy lesní (NL), přírodní (NP) a smíšené nezastavěného území (NS). Plocha těžby 
nerostů (NT) je vymezena na základě dokumentace „Pískovna Dolní Pertoltice“ schválené v procesu EIA. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, 
zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat 
nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Územní plán vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny v několika vzájemně 
komplementárně propojených úrovních. Prostupnost pro volně žijící živočichy je posílena vymezením uceleného 
systému ekologické stability a formulací podmínek plošného a prostorového uspořádání jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití, zajišťujících ochranu před snižováním celkové prostupnosti krajiny. Fyzickou 
prostupnost krajiny pro člověka posiluje stabilizovaný skelet komunikací všech kategorií, doplněný 
cykloturistickým koridorem KT1 a ostatních tras turistické dopravy.  

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

ÚP považuje cestovní ruch a rekreaci za jedno z klíčových témat rozvoje řešeného území. V rámci všech 
podstatných ploch je explicitně podpořen rozvoj šetrných forem cestovního ruchu a rekreace, občanského 
vybavení i nerušící výroby. Obnovou zaniklých cest je navyšována fyzická i biologická prostupnost krajiny a tím i 
její ekologická a estetická hodnota. ÚP přejímá cyklo a turistické trasy, které jsou součástí širší turistické sítě. Tuto 
rozšiřuje o návrh cykloturistického koridoru spojujícího významné křížení turistické trasy a cyklotrasy v Horních 
Pertolticích (v blízkosti mimo jiné Arboretum a koňské stáje), samotné centrum Pertoltic, soustavu rybníků u 
Nademlýnského vrchu a největší vodní plochu Frýdlantska a zároveň významný biotop Dubový rybník ve Višňové. 

ÚP rovněž stanovuje jako podmínku pro rozhodování v ploše Z6 určené pro těžbu štěrkopísků zvážit v rámci 
rekultivace vytěžených ploch částečné přírodně-rekreační využití podporující rozvoj šetrného cestovního ruchu 
v území (např. geopark, stezka poznávání fauny a flory apod.). 

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

Územní plán řeší dílčí koncepce technické infrastruktury. S ohledem na rozptýlenost zástavby a tedy ekonomickou 
náročnost realizace veškeré infrastruktury pouze vytváří prostor pro variantní řešení dané problematiky. Při 
vymezování zastavitelných ploch byla jedním z kritérií dostupnost provozovaných systémů technické 
infrastruktury. 

15.2 Soulad územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Obec Pertoltice je součástí Libereckého kraje. Kraj má platnou územně plánovací dokumentaci - Zásady územního rozvoje 
Libereckého kraje (dále též jen „ZÚR LK“). ZÚR LK byly vydány Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 21. 12. 2011, 
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s nabytím účinnosti dne 22. 1. 2012, usnesením č. 466/11/ZK. Koncepce rozvoje řešeného území se dotýkají tyto požadavky 
(citace ze ZÚR LK je redukována pouze na požadavky týkající se řešeného území): 

Z tohoto dokumentu jsou v územním plánu respektovány následující limity: 

 v oblasti dopravní infrastruktury: 

o silnice I/13 včetně ochranného pásma 

o silnice III/0357 včetně ochranného pásma 

 v oblasti technické infrastruktury: 

o OP vodních zdrojů včetně hlavních vodovodních řadů 

 v oblasti ochrany nerostných surovin: 

o chráněné ložiskové území 

o výhradní ložisko 

Dále jsou respektovány navrhované plochy a koridory nadmístního významu: 

 v oblasti dopravní infrastruktury: 

o koridor pro umístění stavby D10 -  obchvat Pertoltic (VPS) 

 v oblasti ochrany přírody: 

o nadregionální biocentrum NC 68 Poustecká obora (VPO) 

o regionální biocentrum RC 1279 Bulovka (VPO)  

ZÚR stanovují priority územního plánování platné pro celý Liberecký kraj. Pro řešené území jsou podstatné především níže 
uvedené odstavce. 

Zajištění příznivého životního prostředí 

(P1) Prostředky a nástroji územního plánovaní ve veřejném zajmu chránit přírodní hodnoty území kraje, zvyšovat funkční 
účinnost zvláště a obecně chráněných území přírody a zajistit jejich organické doplněni a propojeni s prvky ÚSES a NATURA 
2000. 

Při stanovováni způsobu využiti území v územně plánovací dokumentaci upřednostňovat komplexní řešeni před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršuji stav i hodnoty území. Nepřipouštět 
takové zásahy a aktivity, které by samy o sobě nebo ve svých důsledcích poškozovaly stav zvláště chráněných území. 

 (P3) Vhodným přístupem k využívání území, respektováním územních opatření, odstraněním starých ekologických zátěži, 
vhodným využitím devastovaných území a zamezením nežádoucích civilizačních projevů na kvalitu životního prostředí a 
obytné hodnoty kraje zajistit ochranu ovzduší, vod a půdy před znečištěním v území. 

(P4) Vhodným přístupem k ochraně půdního fondu, upřednostňováním ekologických forem hospodařeni a účinným 
rozvíjením prvků USES zajistit ochranu zemědělské a lesní půdy před vodní a větrnou erozi, před svahovými deformacemi a 
neodůvodněnými zábory pro jiné účely ve smyslu ochrany půdy jako prakticky neobnovitelné složky životního prostředí a ve 
smyslu uchováni produkční hodnoty území. 

(P5) Citlivým přístupem k řešení urbanizace území, odpovědným hospodařením s nerostným bohatstvím kraje - 
obnovitelnými i neobnovitelnými zdroji, minimalizaci nevhodných zásahů a podporou uprav, směrovaných ke zkvalitnění 
krajinných hodnot území, zachovat potenciál, kvalitu a jedinečnost kulturní krajiny v její rozmanitosti. 

(P6) Preventivními zásahy pro ochranu území před přírodními katastrofami a potenciálními riziky minimalizovat rozsah 
možných škod z působení přírodních sil v území. 

Jedním z hlavních principů při tvorbě ÚP je nutnost shromáždění informací o veškerých (nejen) přírodních hodnotách, 
kterými řešené území disponuje a snaha o jeho maximální, transparentní ochranu a rozvoj, případně revitalizaci.  

Kromě samotného výčtu jak v textové, tak i v grafické části, spočívá ochrana a rozvoj rovněž v celistvém přístupu 
k problematice. Ohled na ochranu přírody je tak brán na všech myslitelných úrovních. V rámci koncepce rozvoje území i 
v případě konkrétních regulativů, které ve vhodných případech umožňují konzervaci nebo naopak zásah zásadně přispívající 
k navýšení žádoucích vlastností prostor.  

Jelikož řešené území lze rozčlenit na dva základní, po všech směrech odlišné prostory, vymezuje ÚP dvě prostorově i 
funkčně kompaktní zóny. Smyslem je podchycení jejich podstaty a logická, dlouhodobě udržitelná a vzájemně kompatibilní 
reakce na ni. 
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Zajištění hospodářského rozvoje území 

(P7) Podporovat rozvoj hospodářských a sociálních funkci ve vymezených rozvojových oblastech a v rozvojových osách kraje 
zajištěných odpovídající dopravní obsluhou a technickou infrastrukturou s minimem negativních dopadů na životni prostředí. 
Rozvoj ekonomických aktivit zajistit odpovídající kapacitou obytných a obslužných funkci. 

(P8) Podporovat únosný rozvoj hospodářských a sociálních funkci ve specifických oblastech kraje a řešit specifické problémy, 
které jsou příčinou jejich vymezeni. 

(P9) Chránit a přiměřeně využívat přírodní surovinové zdroje. 

(P10) Zajistit kvalitní dopravní napojeni Libereckého kraje na evropskou dopravní síť, kvalitní propojeni Libereckého kraje s 
okolními regiony a zlepšení dostupnosti Liberce ze všech částí kraje. 

(P14) Důsledně přistupovat k zajištění efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadů na životni prostředí. 

(P15) Zajistit územní podmínky pro efektivní zásobování území energiemi a hospodařeni s nimi. 

(P16) Vytvářet územní podmínky pro uplatnění ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů a realizaci rozsáhlého 
programu využiti obnovitelných zdrojů energie. 

Za nejpodstatnější momenty v rámci polohy řešeného území považuje ÚP přítomnost dopravního koridoru celostátního 
významu (silnice I/13), přírodně hodnotného území a poloze na pomezí tří států. Na základě těchto charakteristik potom ÚP 
stanovuje základní koncepci rozvoje, která je shrnuta v jednoduchém mottu celého dokumentu: Pertoltice jsou 
demograficky stabilizovaná obec se zachovalou urbanistickou strukturou a přiměřenou nabídkou socioekonomické 
infrastruktury, která kromě každodenních potřeb obyvatel odráží zejména potenciál cestovního ruchu jakožto pilíře místního 
hospodářství.  

Konkrétními záměry, které reprezentují předešlé jsou zejména obchvat Pertoltic včetně jeho východní alternativy, 
zastavitelné plochy Z1 až Z5 (bydlení) a Z6 (těžba štěrkopísku) i nově vymezený cykloturistický koridor CTK1. V plochách 
bydlení je plošně umožněna výroba bez negativního vlivu na své okolí. 

ÚP rovněž vymezuje a chrání veškeré prvky technické infrastruktury a ve většině ploch s rozdílným způsobem využití 
umožňuje její další rozvoj. Specifikem je výroba energie z obnovitelných zdrojů, která je umožněna relativně plošně, ale za 
podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude omezovat hlavní využití příslušné plochy.  

Zajištění sociální soudržnosti obyvatel území 

(P20) Prostředky a nástroji územního plánovaní vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území. 

(P21) V optimální prostorové a organizační struktuře území upevnit integritu kraje a současně zlepšit jeho integraci v 
republikových a středoevropských vazbách. 

(P22) Podporovat polycentricky rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a 
venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost v rámci republiky i EU. 

(P23) V rozvojových koncepcích diferencovaně zohledňovat rozdílné charaktery jednotlivých časti kraje a podmínky pro jejich 
využívaní - oblasti s převahou přírodních hodnot, oblasti s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit a oblasti 
venkovského prostoru. 

(P24) Bránit upadáni venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

(P25) Koncentraci hlavních ekonomických aktivit v rozvojových oblastech a podél rozvojových os zajistit ochranu 
nezastavěného území a podmínky nerušeného vývoje venkovského prostoru a přírodního potenciálu území kraje. 

(P27) Ve veřejném zajmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídleni a 
jedinečně kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Dbát na vyváženost všech třech pilířů 
udržitelného rozvoje území a nepřipustit snížení jedinečných hodnot území. 

(P28) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využiti předpokladů území pro odpovídající formy cestovního ruchu, obzvláště ve 
specifických oblastech - vždy při zachováni přírodních a kulturních hodnot území.  

(P29) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v 
území s cílem minimalizovat rozsah případných škod.  

(P30) Vytvářením územních podmínek pro rozvoj vzdělanosti obyvatelstva a rozmanité struktury hospodářské základny 
území, založené na spolupráci v širším evropském prostoru, snížit riziko důsledků náhlých hospodářských změn. 

(P31) Při změnách nebo vytváření urbánního prostředí předcházet prostorově-sociální segregaci s negativními vlivy na 
sociální soudržnost obyvatel.  
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Primárním smyslem ÚP jakožto dokumentu s dlouhodobým výhledem je stanovit takovou koncepci dalšího rozvoje, která 
bude sledovat soulad všech tří pilířů udržitelného rozvoje. Zřetel je brán na aspekty sociálního, přírodního i hospodářského 
charakteru. 

Územní plán respektuje konsolidovanou strukturu obce na rozvojové ose i ve specifické oblasti. Územní aktivity jsou 
soustředěny výhradně v rámci urbanizovaných ploch. Cílem je stabilizace pozice obce ve struktuře osídlení, upevnění 
primární socioekonomické svébytnosti a posílení vazeb směrem k hierarchicky vyšším centrům. Neoddělitelnou součástí 
předešlého je i kvalitativní a kvantitativní rozvoj veškeré veřejné infrastruktury. Zastavitelné plochy jsou lokalizovány v 
jejím dosahu.  

Rozvoj cestovního ruchu, resp. terciéru obecně, je jedním z hlavních cílů koncepce ÚP. Nutnou podmínkou je zachování a 
šetrné nakládání s výjimečnými přírodními prvky, ale zároveň i podpora socioekonomických aktivit rozmanité struktury. To 
vše na pozadí kulturní krajiny, kterou ÚP umožňuje využívat v intencích poučeného priméru. 

Sociální segregace je eliminována lokalizací rozvojových ploch výhradně v návaznosti na stávající zástavbu. Systém veřejné 
infrastruktury propojuje tyto plochy s jádrem obce. Realizace výstavby v rozsáhlejších zastavitelných plochách je zároveň 
podmíněna vytvořením detailní studie, která podrobným způsobem vyřeší zejména uspořádání veřejné infrastruktury a 
zajistí její účelné využití. 

ZÚR vymezují rozvojovou osu nadmístního významu ROS8, která zasahuje do řešeného území. 

(Z5) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) připravit uzemní podmínky pro zlepšeni dostupnosti centra osídlení Frýdlant z vnitrozemí ČR přeshraničního spojení s 
Polskem 

b) upřesnit a chránit silniční koridor I/13 v úseku Liberec - Frýdlant - Habartice (hranice ČR), řešit uzemni souvislosti vedeni 
koridoru na území jednotlivých obcí 

V rámci ROS8 tvoří kostru dalšího rozvoje řešeného území obchvat Pertoltic. V rámci nemotorové dopravy ÚP kromě 
stabilizovaných turistických tras vymezuje trasu multifunkčního turistického koridoru. Ten by měl do Pertoltic přitáhnout ve 
spojení s celkovou koncepcí zaměřenou na růst šetrného cestovního ruchu více rekreantů. V souvislosti s deklarovaným 
rozvojovým potenciálem území vymezuje ÚP rovněž pět zastavitelných ploch pro bydlení. 

ZÚR vymezují specifickou oblast SOB4 Frýdlantsko, která zahrnuje řešené území. 

(Z10) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) navrhovat rozvojová opatření směřující ke zvyšovaní atraktivity území pro investory, zlepšování stavu veřejné vybavenosti 
a zajištění podmínek pro zvyšování vzdělanosti a tím k socioekonomickému povzbuzeni cele oblasti 

b) zohledňovat polohu na rozvojových osách ROS8 a ROS9 s přesahem do sousedního Polska a na potenciál výhodných vazeb 
na rozvojovou oblast ROB1 Liberec a specifickou oblast SOB5 Jizerské hory 

c) zlepšovat dopravní dostupnost území. Respektovat a upřesnit významné dopravní koridory: 

- koridor silnice I/13 Polsko Habartice - Frýdlant - Liberec 

d) regulačními nástroji územního plánovaní zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obci v sídelní struktuře. Upřednostňovat 
intenzifikaci využiti zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak minimalizovat nároky na rozsah nových 
zastavitelných ploch na úroveň nezbytných potřeb. 

e) využívat kulturních a přírodních hodnot území pro rozvoj cestovního ruchu a s ním spojenou nabídkou nových pracovních 
míst. Zajistit ochranu přírodních a kulturních hodnot území preferenci šetrných forem cestovního ruchu a zamezit expanzi 
nevhodných forem cestovního ruchu významně ohrožujících hodnoty území. 

Reakce na pozici řešeného území v této specifické oblasti bezprostředně souvisí s předešlými odstavci vztahujícími se 
k rozvojové ose ROS8. Kromě výše řečeného klade ÚP důraz na kvalitativní transformaci hospodářské základny. Žádoucí je 
rostoucí význam terciérních aktivit zejména ve vztahu ke kvalitním přírodním podmínkám, kulturnímu dědictví i extenzivně 
obhospodařovaným plochám ZPF, to vše v koordinaci se sousedními obcemi na české, německé i polské straně. 

Rozvoj zástavby je v maximální míře umožněn v rámci zastavěného území, kde panuje i určitá tvůrčí volnost v koncepci 
ploch s rozdílným způsobem využití. Současně jsou však stanovena specifika charakteru a struktury zástavby pomocí zonace 
řešeného území tak, aby byly zachovány základní typické rysy historicky utvořené urbanistické struktury. 

ZÚR vymezují koridor pro dopravní stavbu D10, obchvat Pertoltic. 

(Z17) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) v ÚPD dotčených obcí upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru 

Územní plán vymezuje a zpřesňuje jako veřejně prospěšnou stavbu koridor D10 pro obchvat Pertoltic. V rámci koridoru je 
zajištěn a chráněn dostatečný prostor pro realizaci dosud nijak podrobněji nespecifikované dopravní stavby. V souvislosti 
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s jeho průchodem zastavěným územím byly stanoveny podmínky jeho využití vytvářející předpoklady pro budoucí realizaci 
dopravní stavby a současně byl minimalizován zásah do stabilizované zástavby. Ke koridoru je dále jako alternativa na 
základě terénních průzkumů vymezen koridor územní rezervy R1 pro vedení východního obchvatu obce, zcela mimo 
urbanizované území.  

ZÚR vymezují v řešeném území ÚSES nadregionální a regionální úrovně: 

(Z37) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) prvky USES respektovat jako plochy a koridory nezastavitelné, s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability 
krajiny, kde lze výjimečně umístit protipovodňová opatření a stavby dopravní a technické infrastruktury; 

b) prvky USES (bez ohledu na jejich biogeograficky význam, či jejich příslušnost k V-ZCHU) upřesňovat dle katastru 
nemovitosti a jednotek prostorového rozděleni lesa, a jejich vymezeni koordinovat ve vzájemných návaznostech propojenosti 
systému a zohlednit geomorfologické a ekologické podmínky daného území; 

c) případné územní překryvy a střety prvků USES s lokalitami těžby nerostů řešit v rámci zohledněni vzájemných potřeb 
využiti území - pro potřeby USES i pro těžbu surovin. Situaci řešit na základě projektové dokumentace rekultivací dotčených 
území po ukončení těžby v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. V tomto procesu budou prvky USES považovány 
dočasně s omezenou funkčnosti, cílem opatřeni je podpora funkci USES při samotné těžbě a zejména obnova dotčených 
prvků USES po jejím ukončení. 

V rámci mapování krajiny, vytváření a zpřesňování kostry ekologické stability byly v řešeném území vymezeny prvky 
územního systému ekologické stability nadregionální, regionální i lokální kategorie. Jako podklad sloužil ÚAP ORP Frýdlant,  
ZÚR LK, aktuální ortofoto snímky a terénní průzkum zhotovitele. V rámci nadregionálního biocentra NC 68 je vymezeno 
zastavitelné území pro těžbu štěrkopísku. ÚP v tomto případě respektuje schválenou dokumentaci EIA a po ukončení těžby 
umožňuje rekultivaci ploch. 

ZÚR zařazují Pertoltice do oblasti krajinného rázu OKR 01 Frýdlantsko a podoblasti POKR 01-2 Habarticko – Bulovsko.  

(Z64) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) respektovat základní jednotky krajinného rázu, hranice oblasti krajinného rázu (OKR) a podoblasti krajinného rázu (POKR) 
upřesňovat dle místních podmínek, tyto vyšší celky v rámci ÚAP obcí ve spolupráci s orgánem ochrany přírody dále členit na 
„místa krajinného rázu“ i dle krajinné typologie (význačnosti a unicity krajinných typů). 

b) stanovením podmínek pro využívání ploch s rozdílným využitím v ÚP vytvořit podmínky pro ochranu krajinného rázu (dle 
zjištěných podmínek ÚAP). 

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

Územním plánem je respektována diferenciace území na jednotlivé oblasti a podoblasti krajinného rázu dle charakteristiky 
v ZÚR LK. Ochrana krajinného rázu je v územním plánu zajištěna stanovením podmínek využití jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití (zejména ploch lesních, přírodních a smíšených nezastavěného území), resp. stanovením 
základních podmínek ochrany krajinného rázu – struktura a charakter zástavby, min. výměra pro vymezování stavebních 
pozemků. V rámci podmínek stanovených pro plochy v nezastavěném území, zejména plochy smíšených nezastavěného 
území, je umožněna obnova prvků a opatření směřujících mimo jiné k posílení ekologické stability území. 

ZÚR zařazují Pertoltice do krajiny dle způsobu využití lesozemědělská.  

(Z65) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) vytvářet podmínky pro obnovu přirozeného vodního režimu na v minulosti nevhodně meliorovaných zemědělských 
pozemcích nebo na plochách s nefunkčním systémem odvodnění. 

b) vytvářet podmínky pro územní rozvoj v harmonickém vztahu sídelní struktury a volné krajiny. 

c) nezakládat nová odloučená sídla ve volné krajině. 

Lesní pozemky jsou vymezeny převážně jako plochy lesní (NL), případně jako plochy přírodní (NP), pokud jsou součástí prvků 
ÚSES. Stabilita ploch lesních porostů je zajištěna stanovením podmínek využití těchto ploch. Vymezením jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území respektuje ÚP harmonické uspořádání krajiny, vytváří podmínky pro 
ochranu a rozvoj přírodních hodnot a zároveň umožňuje její hospodářské a rekreační využívání. 

Obnova a zvýšení retenčních schopností krajiny a přirozeného vodního režimu území je ÚP zajištěna v rámci  stanovených 
podmínek ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch smíšených nezastavěného území (NS) a ploch vodních a 
vodohospodářských (W). Územním plánem nejsou zakládána nová odloučená sídla ve volné krajině. 

Realizace opatření vedoucích k obnově krajinné zeleně a ke zvyšování zejména ekologické stability a retenčních schopností 
krajiny je umožněna v rámci stanovených podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch 
NS, DS. Územním plánem je v rámci těchto ploch umožněna rovněž obnova cestní sítě v krajině, převážně zaniklých 
zemědělských (polních) cest a s nimi souvisejících charakteristických krajinných prvků.  
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ZÚR zařazují Pertoltice do ploch (US1, US4), ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování.  

V současné době je zpracována pouze studie US1, tedy Prověření rozvoje potenciálu cestovního ruchu oblastí cestovního 
ruchu Frýdlantsko a Jizerské hory. ÚP Pertoltice tímto dokumentem argumentuje ve prospěch zásadní změny hospodářské 
struktury řešeného území (mnohem spíše jde však o změnu týkající se víceméně celého Frýdlantska).  

Vzhledem ke kvalitnímu životnímu prostředí má řešené území dobrý potenciál pro rozvoj dlouhodobě udržitelných forem 
cestovního ruchu (šetrných k životnímu prostředí), zvláště pro rozvoj venkovské turistiky spojené s ideou zakládání 
ekologických zemědělských farem, hipoturistiky a také pro významnější rozvoj cykloturistiky. Pro větší rozvoj tohoto 
nejperspektivnějšího hospodářského odvětví je v rámci všech relevantních ploch explicitně podpořen rozvoj šetrných forem 
cestovního ruchu a rekreace, občanského vybavení i nerušící výroby (Pertoltice v současné době nabízejí turistům pouze 
základní občanskou vybavenost – ubytování, stravování.). Je podpořena obnova zaniklých cest. 

Stávající cyklo a turistické trasy ÚP rozšiřuje o návrh cykloturistického koridoru spojujícího významné křížení turistické trasy 
a cyklotrasy v Horních Pertolticích, samotné centrum Pertoltic, soustavu rybníků u Nademlýnského vrchu a největší vodní 
plochu Frýdlantska a zároveň významný biotop Dubový rybník ve Višňové (v duchu tzv. Frýdlantské klínovky). Z důvodu 
efektivnější komunikace zastavěného území a volné krajiny jsou vymezeny zelené pásy tvořící jakási extravilánová veřejná 
prostranství. 

16 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
(§ 43 ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Územní plán Pertoltice nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje 
Libereckého kraje. 

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

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Soulad s cíli a úkoly územního plánování tak, jak je stanovují § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Pro ÚP Pertoltice vyplývají 
zejména následující cíle a úkoly územního plánování:  

17.1 Soulad s cíli územního plánování 

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

ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch. Za účelem mírného 
posílení pilířů soudržnosti společenství obyvatel území a hospodářského rozvoje jsou v územním plánu vymezeny 
zastavitelné plochy bydlení a plošně umožněn rozvoj veřejných prostranství a zeleně. V rámci koncepce ochrany a 
rozvoje hodnot území jsou stanoveny zásady ochrany zejména přírodních a civilizačních hodnot. 

 (2)  Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Územní plán dosahuje souladu s cílem (2) respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací 
stanovených legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování. Zásadním předpokladem 
pro dosažení souladu s cílem (2) je splnění požadavků vyplývajících ze zadání územního plánu schváleného 
zastupitelstvem obce. Vyhodnocení splnění zadání územního plánu se uvedeno v samostatné části odůvodnění 
územního plánu. Obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů a rozumného využití 
společenského a hospodářského potenciálu rozvoje území bude dosaženo závěrečnou dohodou účastníků procesu 
pořizování územního plánu (projektanta, pořizovatele, samosprávy, dotčených orgánů, veřejnosti, atd.). 

 (4)  Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se 
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Územní plán stanovuje koncepci ochrany a rozvoje kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území formou 
závazných úkolů. Základním členěním řešeného území na zastavěné území, zastavitelné plochy a nezastavěné 
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území územní plán stimuluje využívání již urbanizovaných ploch a vytváří podmínky pro ochranu krajiny. 
Hospodárné, dlouhodobě udržitelné využívání veškerých ploch s rozdílným způsobem využití je zajištěno 
stanovením podmínek plošného a prostorového uspořádání. Zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě 
potenciálu rozvoje, vyhodnocení jejich potřeby je součástí odůvodnění územního plánu. 

 (5)  V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, 
zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném 
území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

V rámci koncepce řešení krajiny člení ÚP nezastavěné území na plochy vodní a vodohospodářské, lesní, přírodní, 
smíšené nezastavěného území a stanovuje zásady jejich využívání (kap. 5. 1). V těchto plochách je umožněno 
umísťovat stavby a opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, ochranu přírody a krajiny, veřejnou 
infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a 
dále technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu za 
předpokladu, že bude respektován charakter a struktura příslušné zóny a že nebude umožněno trvalé bydlení. 

 (6)  Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich 
dosavadní užívání. 

Na nezastavitelných pozemcích je v rámci přípustného využití umožněna realizace technické infrastruktury. 

17.2 Soulad s úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména: 

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

ÚP na základě informací uvedených v nadřazených územně plánovacích dokumentacích a dat poskytnutých 
dotčenými orgány vymezuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a člení řešené území dle terénního 
průzkumu a skutečného stavu v území na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití.  

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

ÚP stanovuje základní koncepci rozvoje území obce (kap. 2.2) a dále podrobněji vyjmenovává a chrání hodnoty 
urbanistické, architektonické a kulturní (kap 2.3.1), přírodní (2.3.2) i civilizační a technické (kap. 2.3.3).   

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

Územní plán prověřuje a posuzuje potřebu změn v území zejména s ohledem na předpokládaný demografický 
vývoj, polohu a význam obce v rámci sídelní struktury a její strategické cíle. Podrobné vyhodnocení účelného 
využití zastavěného území je uvedeno v odůvodnění územního plánu.  

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

Územní plán v mezích stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy definuje požadavky 
na plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území. Územní plán specifikuje charakter a strukturu 
území a stanovuje zásady pro umísťování, uspořádání a řešení staveb. 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na 
stávající charakter a hodnoty území,  

Pro vymezené plochy je v územním plánu stanovena podmínka zpracování územních studií s cílem prověřit a 
navrhnout podrobnější podmínky pro umístění a uspořádání staveb zejména s ohledem na stávající charakter a 
hodnoty území. 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

V rámci územních studií je územním plánem doporučeno prověřit stanovení pořadí změn v území (etapizaci) 
zejména s ohledem na účelné využití vymezených zastavitelných ploch a ochranu nezastavěného území. 

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



Odůvodnění územního plánu Pertoltice   

ŽALUDA, projektová kancelář   26 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou formulovány tak, aby bylo v zastavěném i 
nezastavěném území umožněno realizovat přírodě blízká opatření pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků.  

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

Podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn jsou územním plánem vytvořeny zejména 
v rámci koncepce rozvoje. Je deklarována snaha umožnit širší využívání území a pružně reagovat na hospodářské a 
společenské změny. Např. ekonomické aktivity jsou umožněny v rámci přípustného a podmíněně přípustného 
využití ve většině ploch.  

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

Podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury jsou vytvořeny vymezením zastavěného území a zastavitelných 
ploch a stanovením odpovídajících podmínek pro jejich využití. Územní plán zajišťuje podmínky pro kvalitní 
individuální bydlení s  atraktivním a dobře dostupným přírodním zázemím bez nároku na bezprostřední kontakt 
s městským, případně velkoměstským prostředím.  

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

Územní plán respektuje tento úkol především formulací urbanistické koncepce, která klade mimořádný důraz na 
lokalizaci zastavitelných ploch ve vazbě na infrastrukturní kostru obce, jejich přímou návaznost na zastavěné 
území a komunikační systém. Cílem řešení je minimalizovat nároky na veřejné rozpočty zajišťující v převážné míře 
investice do infrastruktury. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

Požadavky civilní ochrany jsou v územním plánu zohledněny. Řešeny jsou zejména oblasti týkající se ukrytí 
obyvatelstva v důsledku mimořádné události, evakuace obyvatelstva a jeho přechodného ubytování, skladování 
materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, záchranné, likvidační a obnovovací práce a nouzové zásobování 
obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

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

ÚP umožňuje v rámci zastavěného území (v mezích regulativů daných funkcí) rekultivační zásahy, které přispějí 
k opětovnému využití nevyužívaných ploch. 

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

Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy umožňující umísťovat záměry vyvolávající negativní vlivy na území (v 
případě plochy těžby respektuje dokumentaci „Pískovna Dolní Pertoltice“ schválenou pro vymezený dobývací 
prostor v procesu EIA). V případě realizace takových záměrů ve stabilizovaných plochách, bude postupováno 
v souladu se zvláštními právními předpisy zejména na úsecích ochrany veřejného zdraví, přírody a krajiny a 
památkové péče. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Viz bod m). 

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

Při zpracování územního plánu byly uplatněny poznatky zejména z výše uvedených oborů, ale i dalších 
technických, přírodovědných a humanitních disciplín. Současně byly přiměřeně aplikovány metodické podklady 
zpracované na úrovni zainteresovaných resortů a výsledky a závěry výzkumné činnosti. 

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

Územní plán Pertoltice je zpracován a pořízen v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tuto 
skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci a průběhu jejího pořizování. 
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19 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

19.1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Při zpracování návrhu ÚP Pertoltice bylo postupováno v součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle 
zvláštních předpisů (mj. zákon č. 257/2001Sb., 114/1992Sb., 20/1987Sb., 289/1995Sb., 13/1997Sb., 334/1992Sb., 
258/2000Sb. a další vždy v platném znění). Návrh ÚP Pertoltice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

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

19.2.1 Vyhodnocení stanovisek krajského úřadu, dotčených správních orgánů a připomínek dle § 50 
stavebního zákona 

Návrh územního plánu byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů a dle jejich 
uplatněných stanovisek byl náležitě upraven. Rozpory, ve smyslu ustanovení § 4, odst. 7 stavebního zákona a ve smyslu 
ustanovení § 136, odst. 6 správního řádu, při projednávání návrhu územního plánu nebyly řešeny. Dotčené orgány měli 
možnost uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se uskutečnilo dne 11.6.2015. Ve 
stejné lhůtě měli možnost sousední obce podat připomínky.  

Okruh obeslaných dotčených orgánů nebyl mezi fázemi Společné jednání a Řízení o návrhu ÚP Pertoltice zúžen. Mimo 
dotčené orgány byl samostatně obeslán Krajský úřad Libereckého kraje, který byl požádán o koordinované stanovisko, 
sousední obce a dále byly obeslány i některé další subjekty se zájmy v řešeném území. 

Požadavky dotčených orgánů chránící zájmy podle zvláštních právních předpisů (v platném znění), uplatněné v zákonem 
stanovené lhůtě dle § 50 odst. 2 stavebního zákona, k návrhu ÚP Pertoltice, byly projednány a dohodnuty. Po dohodě byly 
zapracovány do dokumentace návrhu územního plánu pro veřejné projednání. 

19.2.2 Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem dle § 50 odst. 7 stavebního zákona 

Po ukončení všech dohodovacích jednání s dotčenými orgány a provedením souvisejících úprav dokumentace Návrhu ÚP 
Pertoltice projednaného ve společném jednání byla dne 21.7.2015 podána pod č.j. 16885/2015 žádost o stanovisko 
krajského úřadu ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona.  

Na základě této žádosti a všech podkladových materiálů, které byly nedílnou součástí podání uvedené žádosti, vydal Krajský 
úřad Libereckého kraje pod zn. OÚPSŘ/325/2012/OÚP ze dne 24.7.2015, souhlasné stanovisko, ve kterém povoluje, aby byl 
návrh ÚP Pertoltice veřejně projednán v řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona.  

19.2.3 Vyhodnocení stanovisek dotčených správních orgánů dle § 52 a § 53 stavebního zákona 

Požadavky dotčených orgánů chránící zájmy podle zvláštních právních předpisů (v platném znění), uplatněné v zákonem 
stanovené lhůtě dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, byly vypořádány a po dohodě zapracovány do dokumentace návrhu 
územního plánu Pertoltice pro opakované veřejné projednání. 

Konkrétní průběh viz kapitola 13. Všechna stanoviska a ostatní doklady z jednání jsou uložena v dokladové části spisové 
dokumentace procesu pořizování územního plánu Pertoltice, uložené u pořizovatele. Po ukončených dohodovacích 
jednáních, nebyl zaznamenán žádný rozpor se stanoviskem dotčeného orgánu a bylo možno konstatovat, že Návrh ÚP 
Pertoltice, připravený k opakovanému veřejnému projednání v rámci Řízení o Návrhu ÚP Pertoltice je v souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů zodpovídajících za tyto zvláštní právní předpisy. 

20 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Územní plán Pertoltice je vypracován na základě zadání zpracovaného pořizovatelem územního plánu (MěÚ Frýdlant, odbor 
stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování).  

Jednotlivé požadavky ze schváleného zadání územního plánu byly v územním plánu respektovány následujícím způsobem: 

ad a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě 
z dalších širších územních vztahů. 

ÚP veškeré priority stanovené PÚR ČR a ZÚR LK respektuje (viz samostatná kapitola 15). V průběhu zpracování ÚP 
bylo přihlíženo k řadě dalších rozvojových dokumentů jako např. Strategie rozvoje LK, Surovinová politika LK, 
koncepce odpadového hospodářství na území LK, Koncepce ochrany přírody a krajiny LK, Plán rozvoje vodovodů a 
kanalizací LK.  
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ad b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů.  

Požadavky vyplývající z ÚAP pro obec Pertoltice jsou promítnuty do celkové koncepce rozvoje území obce i do 
dílčích koncepcí v oblastech dopravní a technické infrastruktury, uspořádání krajiny a ochrany a rozvoje hodnot 
území. Při vymezování zastavitelných ploch byly územním plánem respektovány a zohledněny hodnoty a limity 
využití území vyplývající z územně analytických podkladů. 

ad c) Požadavky na rozvoj území obce. 

V rámci tvorby územního plánu byl brán zřetel na dosavadní absenci územně plánovací dokumentace a v souladu 
s vymezeným zastavěným územím, relevantní nadřazenou dokumentací i směrodatnou legislativou byla navržena 
koncepce zajišťující podmínky pro novou výstavbu a udržitelný rozvoj území.  

ad d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny). 

Urbanistická koncepce 

Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití v souladu se Základními pravidly pro 
pořizovatele digitálních územních plánů, která umožní sdílení dat s Krajským úřadem Libereckého kraje. Plochy 
jsou zpravidla vymezeny o rozloze větší než 2 000 m2. Plochy smíšené nezastavěného území jsou z důvodu potřeby 
stanovení specifických podmínek plošného a prostorového uspořádání podrobněji členěny v souladu s ust. § 3 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Územní plán respektuje stabilizovanou strukturu území. Stávající charakter sídla, hladina zástavby a urbanistické a 
krajinné dominanty jsou zachovány. Zastavitelné plochy doplňují urbanizované území, především proluky a okraje 
s cílem minimalizovat zásahy do krajiny. Pro vymezené plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny 
podmínky plošného a prostorového uspořádání.  

Koncepce uspořádání krajiny 

Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch v nezastavěném území jsou formulovány s ohledem na 
estetickou hodnotu krajiny. Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury jsou zařazeny do přípustného 
využití. V územním plánu jsou vymezeny a zpřesněny skladebné části ÚSES v souladu se ZÚR LK. Plochy k zalesnění 
nejsou vymezeny. Po prověření sítě účelových komunikací byly pro plochy v nezastavěném území stanoveny 
podmínky umožňující jejich celkovou obnovu a realizaci zejména pro účely zemědělství, lesnictví a rekreace. 
Realizace zemědělských účelových komunikací (polních cest) je umožněna v plochách v nezastavěném území, aniž 
jsou tyto komunikace zařazeny do ploch dopravní infrastruktury. 

ad e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury. 

Územní plán respektuje stávající veřejnou infrastrukturu a její další rozvoj pokládá za jeden z pilířů budoucí 
existence obce. 

Dopravní infrastruktura 

Koncepce dopravy zůstává zachována. Zastavitelné plochy navazují na stávající dopravní plochy (silnice a místní 
komunikace). Nová parkovací místa jsou navržena v rámci ploch bydlení a občanského vybavení. Z nadřazené 
dokumentace ZÚR LK je převzat a zpřesněn koridor D10 pro obchvat Pertoltic. K tomuto koridoru je dále jako 
alternativa na základě názoru zhotovitele vymezena rezerva R1 pro vedení obchvatu východní větví, mimo 
urbanizované území. Územní plán respektuje značené cyklistické a pěší trasy. Vedení nových tras je umožněno 
v plochách v rámci přípustného využití. Explicitně zdůrazněno je větší napojení Pertoltic na cykloturistickou síť a to 
pomocí cykloturistického koridoru CTK1. 

Technická infrastruktura 

Koncepce zásobování pitnou vodou se nemění. Řešení je v souladu se schváleným PRVK Libereckého kraje. 
V oblasti koncepce odvádění a čištění odpadních vod byla prověřena možnost realizace veřejné kanalizace a 
centrální ČOV. S ohledem na hustotu zástavby, realizační a provozní podmínky a schválenou krajskou koncepci 
(PRVK) bylo navrženo zachovat individuální způsob likvidace odpadních vod. Likvidace dešťových vod bude řešena 
v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění). Koncepce zásobování el. energií 
bude zachována, elektroenergetická zařízení budou realizována na základě aktuálních požadavků v zastavěném i 
nezastavěném území. Systém nakládání s odpady zůstane zachován. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v dosahu 
provozovaných systémů technické a dopravní infrastruktury. 

Občanské vybavení 

Územní plán záměrně vymezuje jako samostatné funkce v rámci občanské vybavenosti pouze tělovýchovu a sport 
a plochy veřejných pohřebišť. Jedná se totiž o zcela svébytné prvky občanského vybavení. Naopak současný i 
potenciální výskyt veřejné vybavenosti (obecní úřad, knihovna, hasičská zbrojnice, dům s pečovatelskou službou…) 
a komerčních zařízení (obchody, ubytování, stravování,…) je rozpuštěn v rámci celého zastavěného území i 
zastavitelných ploch. Tímto krokem je podtržena variabilita umístění výše zmíněných prvků občanské vybavenosti.  
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Veřejná prostranství 

Plochy veřejných prostranství specifikované v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 7 vyhlášky č. 
501/2006 Sb. nejsou v územním plánu vymezeny jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití. Veřejná 
prostranství jsou součástí všech ploch s rozdílným způsobem využití urbanizovaného území. V měřítku dané obce 
není záhodno stanovovat přesné rozsahy jednotlivých veřejných prostranství. 

ad f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území. 

Přírodní hodnoty 

ÚP rozvíjí rozmanitost krajiny, její přirozenou provázanost s roztroušenou zástavbou a soustavou rybníků. 
Postupuje citlivě s ohledem k ochraně pozemků určených k plnění funkce lesa. Územní plán umožňuje do velké 
míry plošně realizaci zeleně tak, aby bylo možno obnovovat nebo zakládat interakční prvky, aleje, remízy apod. 
Zvláštní důraz je kladen na prostupnost krajiny. 

Kulturní hodnoty 

Územní plán respektuje dvě nemovité kulturní památky (kostel sv. Jošta a venkovská usedlost č. p. 198) zapsané 
na seznamu NKP, ÚAN II. kategorie. Jejich lokalizace je patrná z grafické části odůvodnění. Územním plánem jsou 
dále vytvořeny podmínky pro ochranu urbanisticky významných objektů. Stanovením podmínek prostorového 
uspořádání je zajištěna ochrana dominant a harmonického měřítka krajiny. 

ad g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. 

Územní plán zařazuje mezi prospěšná opatření (VPO) skladebné části územního systému ekologické stability 
(ÚSES) nadregionální, regionální i lokální úrovně. Jednotlivá VPO vymezená územním plánem jsou uvedena jak 
v textové, tak v grafické části. Stejně tak veřejně prospěšné stavby (VPS), mezi které patří koridor D10 pro obchvat 
Pertoltic (možnost vyvlastnění). 

ad h) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, 
obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi 
a jinými rizikovými přírodními jevy). 

Vztah ÚP k ochraně zdraví, zájmům civilní i požární ochrany vyjadřuje zejména kapitola 21.10 odůvodnění. 
Veškeré podmínky jsou respektovány. 

ad i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území. 

Za hlavní střety v území bylo identifikováno řešení obchvatu Pertoltic a těžba štěrkopísků v nadregionálním ÚSES. 
Zatímco těžba byla řádně schválena v rámci procesu EIA a její vymezení v ÚP na tento proces pouze reaguje, v 
případě dopravní stavby si zhotovitel ÚP dovolil nabídnout alternativní vedení obchvatu Pertoltic východním 
směrem, mimo urbanizované území (rezerva R1). 

ad j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a 
polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose. 

Jako zastavitelné bylo vymezeno celkem šest ploch. V pěti případech se jedná o plochy bydlení, které jsou 
vymezeny tak, aby respektovali stanovenou urbanistickou koncepci a rovněž jsou řádně zdůvodněny na základě 
vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch včetně 
demografických předpokladů v území. Zastavitelná plocha Z6 je vymezena pro těžbu štěrkopísků v reakci na řádně 
schválenou dokumentaci EIA. 

ad k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií. 

ÚP vymezuje dvě plochy, ve kterých je uloženo zpracování územní studie. Jedná se o plochy X1 a X2. Důvodem 
vymezení těchto ploch je zejména jejich plošný rozsah, potřeba detailněji a v podrobnějším měřítku prověřit 
plošné a prostorové uspořádání plochy s ohledem na stávající strukturu okolní zástavby a významné estetické, 
kulturní a přírodní hodnoty území.  

ad l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití 
stanoveny regulačním plánem. 

V územním plánu nejsou tyto plochy ani koridory vymezeny.  

ad m) Požadavky na vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

Krajskému úřadu Libereckého kraje byla doručena dne 21. 8. 2012 výzva k uplatnění požadavků k řešení v rámci 
Zadání územního plánu Pertoltice. Krajský úřad uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
vzhledem k tomu, že návrh zadání územně plánovací dokumentace navrhuje mimo jiné plochy, jejichž funkční 
využití stanovuje rámec pro budoucí umístění záměrů podléhajících posouzení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Dne 10. 2. 2015 obdržel krajský úřad žádost o opětovné posouzení územního plánu. Na základě nově doložených 
skutečností krajský úřad jakožto příslušný správní úřad k posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu § 10i 
zákona č. 100/2001 Sb. konstatoval, že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat ÚP Pertoltice podle § 10i 
zákona č. 100/2001 Sb.  

ad n) Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant. 

Dle novely stavebního zákona 183/2006 Sb., která vstoupila v platnost k 1. 1. 2013, se koncept územního plánu 
nezpracovává. Požadavek na zpracování variantního řešení nebyl v zadání uplatněn. 

ad o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění 
s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 

Požadavek na uspořádání obsahu textových i grafických částí ÚP a odůvodnění vyplývající ze schváleného zadání 
byl splněn, kromě požadavku na vymezení plochy veřejného prostranství v centrální části obce, ve které bude 
prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování. Plochy veřejných prostranství 
specifikované v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nejsou 
v územním plánu vymezeny jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití. Veřejná prostranství jsou 
součástí všech ploch s rozdílným způsobem využití urbanizovaného území a je kladen důraz na variabilitu jejich 
využití (více viz kapitola 21.5.2). 

Výkres širších vztahů je zpracován souladu s § 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v měřítku Výkresu ploch a 
koridorů Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, tj. v měřítku 1: 100 000.  

21 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  

21.1 Vymezení řešeného území 

Řešeným územím je správní území obce Pertoltice, tvořené dvěma katastrálními územími i dvěma základními sídelními 
jednotkami Dolní Pertoltice a Horní Pertoltice. 

Obec náleží dle administrativního členění do Libereckého kraje, okresu Liberec a spadá pod správu obce s rozšířenou 
působností Frýdlant (další informace viz kapitola 14). 

21.2 Odůvodnění stanovené koncepce rozvoje území obce 

21.2.1 Východiska koncepce rozvoje území obce  

Základním východiskem pro koncepci území obce je maximální respektování, ochrana a odůvodnitelný rozvoj přírodních, 
krajinných, urbanistických i civilizačních hodnot a limitů. Jedná se převážně o zkvalitnění stávajícího prostředí, koordinovaný 
růst osídlení v souladu se zachováním charakteru krajiny i přírodního prostředí a respektování důležitých rozvojových 
dokumentů.  

Fyzickogeografickým determinantem je v širších souvislostech hradba Jizerských hor, která převážnou část Frýdlantského 
výběžku přirozeně nutí do kontaktu s polskou a německou částí zdejšího trojmezí. Mírně zvlněný charakter řešeného území 
je východozápadním směrem zásadně rozrušený Pertoltickým potokem. V údolí podél něj se sídlo historicky koncentrovalo. 
Nad obcí se nachází řada rybníků, které společně s převážně extenzivně obhospodařovanou, málo lidskou činností 
narušenou krajinou a relativně mírným klimatem vytvářejí podmínky pro rozvoj specifických forem turistiky.  

Sociogeograficky Pertoltice negativně ovlivňuje postavení v periferním a horským masivem prostorově vyčleněném 
výběžku, který si s sebou navíc nese minulost bohatou na politické turbulence. Jako klad lze naopak brát polohu na silnici 
I/13. Ta umožňuje relativně snadný dosah ekonomicky správního centra regionu, Frýdlantu, ale i větších německých a 
zejména polských měst, která jsou čím dál dostupnější nejen prostorově. Ve spojení s  řadou přírodních a historických 
hodnot tkví největší potenciál rozvoje v terciérních odvětvích, která nejsou plně využita.  

Koncepce rozvoje vychází zejména z následujících charakteristik řešeného území: 

nadmístní 

 determinace funkčně-prostorového uspořádání fyzicko- i sociogeografickými limity; 

 poloha na významném dopravním koridoru – silnici I/13;  

 poloha v oblasti s vysokým rekreačním potenciálem,  

 specifika vyplývající z polohy v blízkosti státních hranic s Polskem a Německem; 

 pokles obyvatel za posledních 100 let o více než dvě třetiny;  

 marginální pozice v rámci současné hierarchie sídelní struktury.  
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místní 

 liniová a relativně rozptýlená urbanistická struktura náročná na obsluhu území veřejnou infrastrukturou; 

 vysoké, kladné saldo pohybu obyvatel za poslední dekádu (4 obyvatele/rok); 

 charakteristický lesozemědělský krajinný typ; 

 stávající veřejná infrastruktura v území (dopravní systém, technické a občanské vybavení). 

Odůvodnění koncepce rozvoje území 

Mottem rozvojové koncepce ÚP je „Pertoltice jsou demograficky stabilizovaná obec se zachovalou urbanistickou 
strukturou a přiměřenou nabídkou socioekonomické infrastruktury, která kromě každodenních potřeb obyvatel odráží 
zejména potenciál cestovního ruchu jakožto pilíře místního hospodářství“.  

Koncepce rozvoje území obce stanovená územním plánem vychází z následujících priorit: 

 zohlednit pozici obce v rozvojové ose nadmístního významu a ve specifické oblasti nadmístního významu (dle Zásad 
územního rozvoje Libereckého kraje); 

Rozvojová osa nadmístního významu ROS8 sleduje trasu silnice I/13, která tvoří hlavní komunikační koridor celého 
Frýdlantského výběžku a v menším měřítku potom součást silniční páteře Česka s přesahem do okolních států. Žádoucím 
efektem, který se ÚP snaží zohlednit, je intenzifikace přeshraničních vztahů. Tabulka „Časové a prostorové vzdálenosti z 
Pertoltic do okolních socioekonomických center“ hovoří více než výmluvně. Čím dál tím větší smazávání (do určité míry 
historicky neexistujících) hranic považuje ÚP za výrazný socioekonomický impuls. Při současném zohlednění 
fyzickogeografických daností se potom jako základní hospodářský pilíř jeví rozvoj terciéru, v největší míře cestovního ruchu. 
Vymezení specifické oblasti, charakterizované obecně horšími demo a sociogeografickými vlastnostmi, nutnost zmíněných 
záměrů pouze potvrzuje.  

 stabilizovat populační situaci kolem rámcové hodnoty 330 obyvatel; 

ÚP stanovil pro výhledový rok 2025 hodnotu 330 obyvatel jakožto metu. Hodnota je rámcová. Její explicitní stanovení má 
vytvářet uchopitelný, dohlédnutelný horizont. Zároveň se jedná o číslo vytyčené na základě odborného vyhodnocení 
účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch jako reakce na kladné saldo 
pohybu obyvatel za posledních deset let i na příslušnost řešeného území do celokrajsky významného rozvojového koridoru. 
ÚP proto vymezuje pět zastavitelných ploch pro bydlení, rozsáhlé možnosti výstavby nabízí rovněž stabilizované zastavěné 
území.  

 konsolidovat stav veřejné infrastruktury v obci; 

Územní plán přichází s tezí, že současný i potenciální výskyt veřejné vybavenosti je třeba nesvazovat do momentálních 
prostor, nálad, hospodářských čísel, ale umožnit variabilní nakládání s ním. ÚP, jak je řečeno v kapitole 6, „umožňuje ve 
všech plochách s rozdílným způsobem využití zahrnutých v zastavěném území a zastavitelných plochách realizaci veřejné 
infrastruktury a zeleně.“. Tímto krokem je podtržena variabilita umístění všech prvků veřejné infrastruktury. Smyslem je 
nepřekážet. Za současného postihnutí a sevření výjimečného charakteru území do prostorově vymezené urbanizované zóny 
umožnit v takovémto celku logickou variabilitu užití. V metaforické rovině se jedná o reakci na dobu náhlých změn, kdy je 
jeden rok plánován domov s pečovatelskou službou a druhý rok namísto toho dojde na druhém konci obce k realizaci 
detašovaného pracoviště pečovatelské služby. 

 podpořit diferenciaci struktury hospodářství, zejména využít potenciálu cestovního ruchu a rekreace; 

Snahou ÚP je nebránit prolínaní funkcí, které se vzájemně negativně neovlivňují. Zcela plošně je tak v rámci zastavěného 
území a zastavitelných ploch umožněna realizace veřejné infrastruktury zahrnující dopravní a technickou infrastrukturu, 
občanské vybavení a veřejná prostranství. V plochách bydlení je v rámci regulativů podmíněně připuštěna výroba a 
skladování. ÚP vytváří podmínky pro co nejvariabilnější a nejúčelnější využívání území v rámci zastavěného území a 
zastavitelných ploch za současného akcentu na relevantní podobu plošné, prostorové i funkční harmonie s dosavadním 
vývojem. Pro větší zapojení do aktivit cestovního ruchu slouží mimo jiné cykloturistický koridor CTK1, jehož význam je 
vzhledem ke stanoveným podmínkám především symbolický, iniciační. Vychází ze stávajících polních cest, případně 
historických zvykových tras. 

 posilovat vazby obce na centra s vyšší občanskou vybaveností a to včetně přeshraničních vztahů. 

ÚP vychází z historicky vytvořených kompozičních i sociogeografických vztahů se sousedními obcemi. Aby byla posílena 
váha/čitelnost obce Pertoltice v odpovídající hierarchické vrstvě, podporuje ÚP jednoznačné vyprofilování obce. To spočívá 
ve stabilizaci počtu obyvatel a vytvoření základní funkční veřejné infrastruktury, která společně s drobným obchodem bude 
rovněž cílit na rozvoj specifických přírodě blízkých forem turistického ruchu a rekreace. Za vyšší občanskou vybaveností, 
administrativními úkony a do velké míry i zaměstnáním budou obyvatelé Pertoltic dojíždět do regionálních středisek na 
české, polské i německé straně. 
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 respektovat při využívání území jeho výchozí členění na dvě zóny. 

ÚP v rámci plošného uspořádání v řešeném území stanovuje dvě elementární prostorově specifické zóny – urbanizační 
prostor a lesozemědělská krajina (viz grafická část dokumentace – schéma prostorového uspořádání). Každá zóna zahrnuje 
plochy s rozdílným způsobem využití bez ohledu na jejich funkční zařazení. Podstatou tohoto členění území je vystihnout 
zejména specifika charakterů, tedy souboru typických znaků a vlastností a struktur. V jednotlivých zónách je usilováno 
o charakterovou, tedy prostorovou jedinečnost bez ohledu na funkční uspořádání. Záměrem je, aby plochy s rozdílným 
způsobem využití vyskytující se v obou zónách byly v rámci navazujících řízení posuzovány nejen z hlediska funkčního, ale 
zejména z hlediska prostorového uspořádání a to ve vzájemných souvislostech.  

21.2.2 Odůvodnění stanovené urbanistické koncepce 

Východiska urbanistické koncepce 

Urbanistická koncepce vychází zejména z následujících východisek: 

 stávající charakter a struktura zástavby; 

 intenzita využití zastavěného území; 

 existence stávající veřejné infrastruktury (zejména dopravní a technické infrastruktury); 

 potřeba vymezení zastavitelných ploch; 

 limity využití území (ÚSES, CHLÚ, technická a dopravní infrastruktura); 

 přírodní podmínky (zejména morfologie terénu, množství ploch PUPFL); 

 snaha o stabilizaci populační situace. 

Odůvodnění stanovené urbanistické koncepce 

Územní plán je koncipován s ohledem na funkční, plošné a prostorové předpoklady obce. Respektuje stávající urbanistickou 
strukturu sídla, limity využití území, geomorfologické podmínky a zohledňuje výhledové předpoklady obce.  

Při vymezování zastavitelných ploch územní plán respektuje kompoziční vztahy v území a vytváří předpoklady pro zachování 
přírodních, architektonických dominant a fyzické prostupnosti území. Preferováno je využívání rozsáhlého, stabilizovaného 
zastavěného území před zástavbou zasahující do volné krajiny. Návrh zastavitelných ploch vychází zejména ze snahy 
zachovat v co největší míře stávající strukturu urbanizovaného území a novou zástavbou ji citlivě doplnit. 

Vymezením stabilizovaných i zastavitelných ploch a stanovením podmínek jejich využití je definována priorita intenzifikace a 
funkční variability za účelem polyfunkčního užívání. Zejména pro plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) jsou 
stanoveny takové podmínky využití, které umožňují integraci bydlení, rekreace, občanského vybavení, případně nerušící 
výroby. Rozvoj průmyslové a zemědělské výroby rozsáhlejšího charakteru není v řešeném území navrhován. Ekonomické 
aktivity v obci jsou směřovány především do sektoru služeb v oblasti cestovního ruchu a rekreace, zejména ubytování, 
stravování, alternativní formy cestovního ruchu (agroturistika, ekoturistika,…), apod.  

21.2.3 Odůvodnění rozčlenění území na zóny se souvztažným funkčním využitím, charakter a struktury 
území 

Územní plán v rámci celistvé urbanistické koncepce identifikuje dva základní funkčně a prostorově sevřené celky, tzv. 
„zóny“. V nich stanovuje specifické zásady rozvoje, které tvoří plnohodnotný přívlastek k primárním regulativům využití 
ploch s rozdílným způsobem využití. 

Důvodem vymezení je postihnutí výjimečného charakteru prostor, jež zóny reprezentují a jejich odpovídající využití. Pomocí 
většího měřítka je umožněno plastičtější využití pojmenovaných, logicky sevřených celků. Současně jsou však účelně 
zpřesněny podmínky prostorového uspořádání, v rámci mezí stanovených stavebním zákonem.  

Prostorové vymezení je stanoveno pomocí grafické části ÚP (schéma prostorového uspořádání) i textové části ÚP (kapitola 
3.2 výroku). Do zóny A spadá veškeré zastavěné území včetně bezprostředně přiléhajících zastavitelných ploch, do zóny B 
zbytek řešeného území. Zanesené zóny jsou chápány jako žádoucí a vhodné doplnění v rámci eventualit využití výše 
zmíněných prvků.  

A) urbanizační prostor  dlouhodobě rostlá, geomorfologicky podmíněná, stabilizovaná sídla Horních, Dolních a Nových 
Pertoltic včetně bezprostředně přiléhajících zastavitelných ploch. 

V tomto prostorovém celku dochází k logickému svázání zastavěného území s dílčími zastavitelnými plochami racionálně 
vymezenými na principu adice do výsledné kompaktní formy obalové křivky. Jedním z východisek návrhu tohoto řešení bylo 
Vymezení zastavěného území obce Pertoltice z roku 2007, vymezené samostatným postupem v souladu s ust. §59, odst. 1. 
Hlavním cílem bylo stanovit v dlouhodobém horizontu pevné a zřetelné hranice mezi urbanizovaným územím a krajinou. 

Územní plán tak ctí dřívějšími dokumenty stanovené, relativně prostorné, zastavěné území, které pouze logicky doplňuje 
šesti zastavitelnými plochami, z nichž jedna zahrnuje těžbu štěrkopísku, ostatní představují výhradně bydlení v rodinných 
domech – venkovské. Tato funkce v urbanizačním prostoru zcela dominuje a její využití je záměrně koncipováno s přesahem 
do nerušících činností podporujících rozvoj terciérních aktivit jako je ubytování, restaurační zařízení, kulturní i sportovní 
vyžití apod. V případě rozsáhlejších ploch je pro detailnější zaostření navazujících kroků stanovena urbanistická studie.  
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Rozsáhlé stabilizované plochy ZP je v tomto případě nutné vnímat jako nedílnou součást urbanizačního prostoru a v souladu 
se stanovenými regulativy umožňovat v duchu konkrétní zóny stavby bydlení a občanského vybavení včetně jejich zázemí 
dle odpovídajícího charakteru a struktury. Důvodem jejich vymezení je nepopírat smysl, tedy součást rozsáhlých zelených 
radiál spojujících jak prostorově, tak funkčně urbanizované jádro se zázemím, ale zároveň ctít jejich výrazné ekonomické 
zhodnocení, ke kterému došlo jejich zahrnutím do zastavěného území výše zmiňovanou dokumentací Vymezení 
zastavěného území obce Pertoltice z roku 2007.  

Do této zóny rovněž zasahuje koridor D10 pro přeložku silnice I/13, zpřesněný v územním plánu na podkladu ZÚR 
Libereckého kraje. 

B) lesozemědělská krajina  okolní lesozemědělská krajina včetně rozptýlených samot disponující z hlediska ochrany
 přírody nejhodnotnějšími prvky v rámci celého území 

Zásadní využití půdy v této zóně spočívá v zemědělských a lesnických aktivitách. Jedná se o dva soustředné prstence. Na 
samotné urbanizované jádro navazují plochy intenzivně i extenzivně využívaných zemědělských ploch, které jsou dále 
obemknuty plochami lesa. PUPFL zároveň představuje rozhodující fundament všech úrovní ÚSES v řešeném území.  

Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské (NSpz) jsou vymezeny v souladu se stávajícím způsobem 
využití území a pokrývají nejrozsáhlejší část nezastavěného území. Územní plán tyto plochy dále člení na dvě kategorie 
s ohledem na jejich požadované využívání: 

NSpz1 – v severní části území obce, s omezením staveb a zařízení uvedených v § 18, odst. 5 stavebního zákona, a to zejména 
staveb a zařízení pro zemědělství. Důvodem pro omezení je vysoký rekreační potenciál této části území a jednoznačná 
priorita jeho využití ve vazbě na procházející turistický koridor, jižní expozici svahů, převládající severozápadní proudění 
vzduchu a s ním spojené riziko emisní zátěže zastavěného území, apod.  

NSpz2 – v jižní části území obce s možností umísťovat stavby a zařízení uvedené v § 18, odst. 5 stavebního zákona bez 
zásadního omezení.  

Podrobnější členění ploch NSzp dále vychází ze situace v území, kde jsou aktivity vytvářející potenciální riziko hygienické 
zátěže (těžba nerostných surovin, sportovní střelnice) lokalizovány v jižní části území obce. Základním východiskem návrhu 
je tedy soustředit případné záměry zatěžující území v místech, kde podobná (potenciálně riziková) činnost v současnosti 
probíhá a chránit ostatní části území, zejména obytnou zástavbu a krajinu s vysokým rekreačním potenciálem. 

Ve volné krajině jsou rovněž vymezeny stabilizované plochy solitérních samot bez ambic na jejich budoucí rozvoj. Dalšími 
zásadními momenty je rozhodující část koridoru D10 pro přeložku přeložky silnice I/13 zpřesněného na základě ZÚR 
Libereckého kraje, rezerva R1 jakožto alternativa vůči koridoru D10 navržená zhotovitelem ÚP a zastavitelná plocha Z6 pro 
těžbu štěrkopísku v Poustecké oboře. 

21.3 Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

V souladu s platnými předpisy na úseku územního plánování jsou v rámci stanovené urbanistické koncepce územním 
plánem vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití:  

 Plochy bydlení jsou samostatně vymezeny v případě, kdy bydlení převažuje nad ostatními funkcemi. Umožňují 
nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského 
vybavení.  

o BH – bydlení – v bytových domech – vyskytují se ve dvou lokalitách v centrální části obce. Jedná se o 
stabilizované plochy zahrnující bytové domy o třech nadzemních podlažích.  

o BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské – jedná se o plochy, v nichž převládají rodinné domy 
s chovatelským a pěstitelským zázemím. Od menších stavení v relativně sevřené zástavbě až po (bývalé) 
zemědělské usedlosti zejména při okrajích urbanistického celku i ve volné krajině.  

 Plochy občanského vybavení jsou vymezeny zejména za účelem ochrany základního občanského vybavení 
veřejného charakteru. Samostatně jsou vymezeny významnější specifické objekty a areály, tedy fotbalové hřiště a 
kostel se hřbitovem. Zbylé stavby a zařízení občanské vybavenosti jsou zahrnuty v plochách bydlení, aby tak byla 
zdůrazněna jejich bezprostřední provázanost s životem v obci, tedy ostatními funkcemi a zároveň umožněna/ 
usnadněna jejich plošná realizace v těchto příbuzných funkcích.  

o OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – fotbalový stadión západně od silnice I/13 
a plocha dětského hřiště se zázemím ve středu obce 

o OH – občanské vybavení – hřbitovy – stabilizovaná plocha východně od plochy výroby zahrnující hřbitov 
a kostel sv. Jošta 

 Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací a drah. Vymezují se 
samostatně v případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení vylučuje jejich začlenění do ploch 
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jiného způsobu využití a dále v případech, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní 
přístupnosti. 

o DS – dopravní infrastruktura – silniční – zahrnují zejména stabilizované plochy silnice první a třetí třídy, 
místních a účelových komunikací, manipulačních a odstavných ploch. Pro potřeby silniční dopravy jsou 
rovněž vymezeny koridor D10 pro přeložku silnice I/13 a rezerva pro alternativu této přeložky.  

 Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení 
technického vybavení pro vodovody, kanalizace, elektrické vedení, plynovody, komunikační vedení apod. 
Vymezují se v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného 
způsobu využití.  

o TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě – v řešeném území zahrnuje stavbu vodojemu  

 Plochy výroby a skladování jsou určené pro průmyslovou nebo zemědělskou výrobu, skladování, pro výrobní 
služby a pro činnosti spojené s provozováním sítí technické infrastruktury. 

o VL – výroba a skladování – lehký průmysl – jedná se o jediný, ale rozsáhlý areál bývalého státního 
statku. V současné době slouží převážně jako autovrakoviště.  

 Plochy zeleně jsou plochy s vysokým podílem zeleně, vodních ploch a toků v zastavěném území, zastavitelných 
plochách i v nezastavěném území.  

o ZP – zeleň – přírodního charakteru – jedná se o osobité plochy uvnitř zastavěného území umožňující 
charakteristické formy zemědělství, dále bydlení či občanskou vybavenost, avšak s důrazným akcentem 
na rozvoj přírodně-krajinných kvalit na pomezí urbanizovaného území a volné krajiny. Specifikem jsou 
plochy zbořenišť. 

 Plochy těžby nerostů jsou ploch, kde probíhala, probíhá nebo lze očekávat těžbu nerostných surovin.  

o NT – plochy těžby nerostů – zastavitelná plocha Z6 stanovená na základě dokumentace „Pískovna Dolní 
Pertoltice“ schválenou v procesu EIA pro vymezený dobývací prostor; ÚP v rámci rekultivace vytěžených 
ploch doporučuje zvážit částečné přírodně-rekreační využití podporující rozvoj šetrného cestovního 
ruchu v území (např. geopark, stezka poznávání fauny a flory apod.). 

Plochy s rozdílným způsobem využití, na které ÚP člení nezastavěné území jsou detailně rozebrány v kapitole 21.6 
Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny. 

Odůvodnění podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Územním plánem je pro výše uvedené plochy s rozdílným způsobem využití stanoveno hlavní, přípustné, 
podmíněně přípustné a nepřípustné využití a podmínky prostorového uspořádání: 

hlavní využití  je takové využití území, které v dané ploše s rozdílným způsobem využití 
umožňuje umísťovat a povolovat stavby a zařízení a jejich změny, změny 
v užívání a rozhodovat o využití území, které v území nebo ploše převládají. 

přípustné využití stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití v podmínkách 
využití ploch s rozdílným způsobem využití kde je stanoveno. Jde zejména o 
činnosti, stavby a zařízení doplňující hlavní využití, s ním související a 
slučitelné. 

podmíněně přípustné využití je takové využití, pro jehož přípustnost jsou stanoveny podmínky, za jakých 
lze stavby, činnosti a zařízení v území umístit. Při nesplnění těchto 
podmínek je umísťování činností, staveb a zařízení nepřípustné.  

nepřípustné využití jsou stavby, jejich změny, změny v užívání a využití území, které 
neodpovídají hlavnímu (pokud je stanoveno), přípustnému či podmíněně 
přípustnému využití území stanovenému pro danou plochu s rozdílným 
způsobem využití a nelze je v dané ploše umísťovat a povolovat. 

podmínky prostorového uspořádání tvoří charakter a struktura příslušné zóny tak, jak je stanoveno v kapitole 
3.2 územního plánu. 

21.3.1 Plochy jiného využití než stanovuje § 4 - 19, vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Vzhledem ke skutečnosti, že některé současné i navrhované způsoby využití není možné do okruhu ploch uvedených ve 
Vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ani při jejich podrobném členění zařadit, a zvláště 
z důvodu upřesnění podmínek jejich využívání, vznikla potřeba stanovit plochu s jiným způsobem využití než stanoví § 4 až 
19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. Tato plocha je v územním plánu vymezena za účelem stanovení podrobných podmínek pro 
využití ploch systému sídelní zeleně: 
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Zeleň – přírodního charakteru (ZP) – hlavními důvody pro vymezení plochy je stabilizace a ochrana stávající, 
případně založení nové, specifické kulturně-přírodní složky. Zastavitelnost ploch je úzce vymezena. Jedná se o 
jednotlivé rozsáhlejší plochy zahrad, sadů nebo ZPF, které plní současně funkci ochrannou, izolační, estetickou, 
prostorotvornou, ekologicko-stabilizační i rekreační. 

21.4 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

S ohledem na ochranu přírody a krajiny, jakožto podstatné složky prostředí života obyvatel, určuje územní plán účelné 
využívání zastavěného území a s ohledem na charakter a efektivitu využití zastavěných území vytváří podmínky pro 
opětovné funkční využití vybraných ploch.  

21.4.1 Odůvodnění vymezení zastavěného území  

Zastavěné území bylo vymezeno v souladu s ust. § 58 stavebního zákona s vazbou na katastrální zákon k datu 31. 5. 2016. 
Vychází ze skutečného stavu zastavěnosti území zjištěného terénním průzkumem, z evidence zastavěných ploch a nádvoří 
v katastru nemovitostí a z níže rozepsaných dokumentů.  

Podstatným východiskem při vymezování zastavěného území bylo opatření obecné povahy č. 1/2015 Vymezení zastavěného 
území obce Pertoltice, vydaného k datu 31. 1. 2015 v souladu s ust. §59, odst. 1. Samostatným postupem bylo zastavěné 
území vymezeno pořizovatelem (úřadem územního plánování, MěÚ Frýdlant) a řádně projednáno v souladu se zněním § 59. 
odst. 3. Dotčené orgány hájící veřejné zájmy na úsecích ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF, ochrany lesa a státní 
památkové péče uplatnily svá stanoviska a upravené zastavěné území bylo vydáno formou opatření obecné povahy.  

Projektant posuzoval význam tohoto dokumentu ve vztahu k ostatním dostupným podkladům, zejména ve vztahu 
k vymezenému intravilánu z roku 1966 a dokumentu Vymezení zastavěného území obce Pertoltice z roku 2007 v souladu 
s ust. §59, odst. 1. Dále ve vztahu k zastavěným stavebním pozemkům, dalším pozemkům, které jsou obklopeny pozemky 
zastavěného území a také ve vztahu k prolukám. Po celkovém posouzení a vyhodnocení všech dostupných podkladů dospěl 
projektant k závěru, že zastavěné území bylo vymezeno a projednáno v souladu se stavebním zákonem.  

Takto vymezené zastavěné území bylo v pěti případech doplněno o logicky navazující zastavitelné plochy, které respektují 
obalovou křivku a ctí tak logiku urbanistických celků. 

21.4.2 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení 

Rozsah vymezených zastavitelných ploch pro bydlení vychází z následujících východisek: 

- odborný odhad budoucího demografického vývoje; 

- potřeba vymezení zastavitelných ploch dle aktuálních požadavků; 

- rostoucí atraktivita přírodně zajímavé oblasti na pomezí tří států. 

Situování zastavitelných ploch vychází zejména z následujících principů: 

- plošná a prostorová vazba stabilizovaných a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití; 

- obecné respektování všech složek limitů využití území, 

- vazby na stávající i navrhovanou dopravní a technickou infrastrukturu; 

- respektování historicky vytvořené urbanistické struktury sídla. 

Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídá odhadovanému demografickému vývoji k roku 2025: 

Počet obyvatel v roce 2001 238 

Počet obyvatel v roce 2007 275 

Počet obyvatel v roce 2013 286 

Průměrný roční přírůstek mezi lety 2001 – 2007 + 5,3 

Průměrný roční přírůstek mezi lety 2007 – 2013 + 1,6 

Průměrný roční přírůstek mezi lety 2001 – 2013 + 3,5 

Za předpokladu, že bude nadále docházet ke stabilnímu přírůstku dle odhadu demografického vývoje a s ohledem na 
současný trend návratu obyvatel do menších nestřediskových obcí se základní občanskou vybaveností umístěných 
v dojezdové vzdálenosti spádových center, územní plán očekává do roku 2025 nárůst počtu obyvatel o cca 41 obyvatel.  

 

 

K roku 2025 
Celkový přírůstek obyvatel + 41 

Odhadovaný počet obyvatel celkem 41 + 286 = 327 
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Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 

- požadavky vyplývající z demografického vývoje       15 BJ 

- požadavky vyplývající z nechtěného soužití       10 BJ 

- požadavky vyplývající z polohy obce (blízkost a dopravní dostupnost spádových center)   15 BJ 

Celkem           40 BJ 

S ohledem na charakter a strukturu zástavby a na limity využití území je počítáno s průměrnou potřebou cca  
1 800 m2 na 1 BJ. Tato rozloha v sobě zahrnuje potřebné plochy dopravní infrastruktury, veřejných prostranství a ploch 
zeleně. 

Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:  

- potřeba ploch bydlení v rodinných domech (40 BJ x1 800)    72 000 m2 
- rezerva 5%    3 600 m2 

 Potřeba ploch pro bydlení celkem      75 600 m2 

 Zastavitelné plochy pro bydlení vyplývající z návrhu ÚP    65 900 m2 

V obci je celková potřeba ploch pro bydlení odhadnuta na cca 7,5 ha (včetně rezervy 5%). Rozsah zastavitelných ploch 
vymezených územním plánem představuje hodnotu o 1 ha nižší. Tento deficit bude saturovat rozsáhlé zastavěné území. 

21.4.3 Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch 

Zastavitelné plochy vyjadřují žádoucí směr rozvoje. Cílem ÚP je celistvě podchytit a dlouhodobě usměrnit charakteristiky 
výstavby v řešeném území. Rozsah a funkční využití vymezených zastavitelných ploch představuje účelný status quo. 
Principem je využívání zastavěného území a střídmý růst urbanizovaného území v několika logických prostorech.  Jde o 
veskrze logický rozvoj co nejméně náročný na realizaci a koordinaci veškeré infrastruktury a zároveň podporující její 
smysluplný kvantitativní i kvalitativní růst. 

Tab. Zastavitelné plochy v obci Pertoltice 

ozn. 
plochy 

výměra 
plochy 

plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy, limity využití, pozn. 

Z1 2,89 ha 
Bydlení v rodinných 

domech – venkovské (BV) 

odůvodnění: nově vymezená zastavitelná plocha pro bydlení, vhodně 
uzavírá severní segment zastavěného území; přímé napojení na dopravní 
infrastrukturu, stanovena podmínka zpracování územní studie – X1 

limity: OP PUPFL, území s arch. nálezy 

Z2 1,72 ha 
Bydlení v rodinných 

domech – venkovské (BV) 

odůvodnění: zastavitelná plocha pro bydlení; přímé napojení na veškerou 
veřejnou infrastrukturu, z důvodu rozsahu plochy stanovena podmínka 
zpracování územní studie – X2  

plocha byla vymezena na podkladu urbanistické studie Ing. arch. Sedláka 
(výřez č.1), avšak ve výrazně redukovaném rozsahu (cca o 1/3 rozlohy na 
1,72 ha) a to zejména z důvodů vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch pro bydlení a minimalizaci záboru ZPF (výřez č.2); po 
společném jednání došlo na základě stanoviska MD ČR k další úpravě 
rozsahu a umístění plochy tak, aby nezasahovala do OP silnice I. tř. a 
zároveň zůstala zachována původní myšlenka urbanistické studie i 
prostorové parametry umožňující účelné (urbanisticky, ekonomicky) 
využití jedné ze dvou hlavních rozvojových ploch pro bydlení (výřez č.3); v 
rámci následného dohodovacího jednání s odborem OŽPZ KÚ LK byl tímto 
odborem vyjádřen nesouhlas s nárůstem rozsahu zastavitelné plochy na 
2,38 ha a stanoven požadavek na zachování původní hodnoty 1,72 ha, 
zhotovitelem byla tedy zapracována podoba zastavitelné plochy, která již 
nevychází z prostorového uspořádání původní studie Ing. arch. Sedláka, 
ale která splňuje stanovený plošný limit, dále svou prostorovou 
transformací minimalizuje zásah do volné krajiny, respektuje dokumentaci 
„Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření 
včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu 
Frýdlantsko“, umožňuje alternativní napojení zastavitelné plochy z 
jihozápadu a dále zachovává i další prostorové parametry umožňující 
účelné využití (výřez č. 4)  

limity: území s arch. nálezy 
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Z3 0,47 ha 
Bydlení v rodinných 

domech – venkovské (BV) 

odůvodnění: zastavitelná plocha pro bydlení, z velké části využívá 
v současné době kultivované zázemí sousedních obytných ploch 

limity: území s arch. nálezy 

Z4 0,41 ha 
Bydlení v rodinných 

domech – venkovské (BV) 

odůvodnění: zastavitelná plocha pro bydlení, vhodně doplňuje stávající 
zástavbu; přímé napojení na dopravní infrastrukturu  

limity: území s arch. nálezy 

Z5 1,1 ha 
Bydlení v rodinných 

domech – venkovské (BV) 

odůvodnění: zastavitelná plocha pro bydlení, logicky propojuje dva 
historicky související celky, využívá kultivovaných ploch, dotváří a uzavírá 
urbanistický celek; přímé napojení na dopravní infrastrukturu 

Z6 22,72 ha Plochy těžby nerostů (NT) 

odůvodnění: zastavitelná plocha těžby vymezená na základě dokumentace 
„Pískovna Dolní Pertoltice“ schválené v procesu EIA  

limity: PUPFL, OP PUPFL, nadregionální biocentrum 

Výřez č. 1      Výřez č. 2 

 

Výřez č. 3              Výřez č. 4 
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21.5 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 

21.5.1 Občanské vybavení 

Plochy občanského vybavení jsou specifikované v § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 6 vyhlášky  
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“). V územním plánu 
Pertoltice představují následující plochy s rozdílným způsobem využití: 

Občanské vybavení – tělovýchova a sport (OS) – plochy pro tělovýchovu a sport. 

Občanské vybavení – pohřebiště a související služby (OH) – plochy veřejných pohřebišť. 

Územní plán záměrně vymezuje jako samostatné funkce v rámci občanské vybavenosti pouze tělovýchovu a sport a plochy 
veřejných pohřebišť. Jedná se totiž o zcela svébytné prvky občanského vybavení.  

Naopak současný i potenciální výskyt veřejné vybavenosti (obecní úřad, knihovna, hasičská zbrojnice, dům s pečovatelskou 
službou…) a komerčních zařízení (obchody, ubytování, stravování,…) je rozpuštěn v rámci celého zastavěného území i 
zastavitelných ploch. Respektive ÚP, jak je řečeno v kapitole 6, „umožňuje ve všech plochách s rozdílným způsobem využití 
zahrnutých v zastavěném území a zastavitelných plochách realizaci veřejné infrastruktury a zeleně“. Tímto krokem je 
podtržena nejen variabilita umístění výše zmíněných prvků občanské vybavenosti, ale celková fluidnost první (intenzivně 
urbanizované) zóny. Smyslem je nepřekážet. Za současného postihnutí a sevření výjimečného charakteru prostor do 
prostorově vymezené zóny umožnit v takovémto celku logickou variabilitu užití. V metaforické rovině se jedná o reakci na 
dobu náhlých změn, kdy je jeden rok plánován domov s pečovatelskou službou a druhý rok namísto toho dojde na druhém 
konci obce k realizaci detašovaného pracoviště pečovatelské služby. 

21.5.2 Veřejná prostranství 

Jak již bylo zmíněno výše, ona fluidnost se týká celé veřejné infrastruktury, tedy i veřejných prostranství. Plochy veřejných 
prostranství specifikované v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tedy nejsou 
v územním plánu vymezeny jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití. Obdobná je i argumentace 
samostatného nevymezení. Veřejná prostranství jsou součástí všech ploch s rozdílným způsobem využití urbanizovaného 
území. V měřítku dané obce nelze stanovit, kde veřejné prostranství začíná a kde končí, kde může vzniknout a kde nikdy 
vzniknout nesmí. Pospolitost a sdílení, které by měla veřejná prostranství obecně zhmotňovat, nejsou omezeny parcelním 
číslem.  

V rámci celého zastavěného území a zastavitelných ploch je tedy umožněna i realizace prvků s veřejným prostranstvím 
těsně spjatých jako např. obecní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, pítka, výtvarné artefakty apod. dále pak nezbytně nutné 
prvky technické infrastruktury, stánek pro drobný prodej nebo veřejné WC). V zastavitelných plochách bydlení v rodinných 
domech – venkovského (BV) je rovněž nezbytné v rámci územních studií a navazujících projektových dokumentací v souladu 
s § 7 odst. 2 Vyhlášky 501/2006 Sb. vymezit odpovídající plochy veřejných prostranství.  

21.5.3 Rekreace a cestovní ruch 

Přesah do několika různých funkcí se týká i rekreace a cestovního ruchu jakožto potenciálního hospodářského pilíře celého 
území. Je tedy nutné osvětlit hlavní důvody vedoucí k tomuto kroku a blíže specifikovat hlavní směry rozvoje v tomto 
odvětví. 

Podle České centrály cestovního ruchu CzechTourism spadá Frýdlantsko do turistického regionu Český sever, který se dále 
člení do čtyř oblastí. Řešené území se nalézá v oblasti č. 17 „Frýdlantsko“ a v podoblasti cestovního ruchu „Frýdlantsko – 
Údolí Smědé“. Polyfunkčním střediskem v blízkosti řešeného území je Frýdlant. Oblast je velmi málo zalidněná (hustota 
zalidnění se pohybuje okolo 72 ob./km2). Podnikání v oblasti cestovního ruchu v Pertolticích není dosud na významné 
úrovni. 

Vzhledem ke kvalitnímu životnímu prostředí má řešené území dobrý potenciál pro rozvoj dlouhodobě udržitelných forem 
cestovního ruchu (šetrných k životnímu prostředí), zvláště pro rozvoj venkovské turistiky spojené s ideou zakládání 
ekologických zemědělských farem, hipoturistiky nebo pro významnější rozvoj cykloturistiky. Specifické možnosti tkví 
v příhraničních aktivitách. Ať už v lákání turistů z okolních zemí nebo v širší kooperaci s lokalitami v Polsku a Německu (viz 
např. zatopený povrchový důl Berzdorfer See).   

Územím, i přes jeho atraktivitu, prochází pouze jedna značená turistická trasa (zelená), která spojuje Nové Město pod 
Smrkem a Frýdlant. Trasa prochází územím od východu k západu, u rozcestí Horní Pertoltice se stáčí k jihu. Obcí dále 
prochází také cyklistická trasa č. 3006 (Stráž nad Nisou – Filipovka), která v části kopíruje zelenou turistickou trasu, na 
rozcestí Horní Pertoltice však pokračuje západním směrem a poté se obrací na sever.  

Pro větší rozvoj tohoto nejperspektivnějšího hospodářského odvětví je v rámci většiny ploch explicitně podpořen rozvoj 
šetrných forem cestovního ruchu a rekreace, občanského vybavení i nerušící výroby (Pertoltice v současné době nabízejí 
turistům pouze základní občanskou vybavenost – ubytování, stravování.). Je podpořena obnova zaniklých cest. 
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ÚP rozšiřuje stávající cyklo a turistické trasy o návrh cykloturistického koridoru CTK1 spojujícího významné křížení turistické 
trasy a cyklotrasy v Horních Pertolticích, samotné centrum Pertoltic, soustavu rybníků u Nademlýnského vrchu a největší 
vodní plochu Frýdlantska (a zároveň významný biotop) Dubový rybník ve Višňové.  

Z důvodu vysokého rekreačního potenciálu a posílení vazeb zastavěného území a volné krajiny jsou v severní části 
nezastavěného území vymezeny plochy NSpz1 akcentující možnosti rozvoje cestovního ruchu a rekreace v souladu s §18, 
odst. 5 zákona 183/2006 Sb. V těchto plochách je zároveň znemožněna realizace staveb a zařízení pro intenzivní, zejména 
živočišnou zemědělskou výrobu. 

ÚP rovněž stanovuje jako podmínku pro rozhodování v ploše Z6 určené pro těžbu štěrkopísků zvážit v rámci rekultivace 
vytěžených ploch částečné přírodně-rekreační využití podporující rozvoj šetrného cestovního ruchu v území (např. geopark, 
stezka poznávání fauny a flory apod.).  

Pěší, turistické a cyklistické trasy a hipostezky 

Komunikace pro pěší 

Historicky vytvořená cestní síť a struktura zástavby umožňují využívat většinu místních a účelových komunikací pro pohyb 
pěších. Chodníky pro pěší nejsou v řešeném území realizovány. V zastavěném území existuje několik samostatných pěších 
propojení. Samostatné chodníky nejsou v územním plánu navrženy, jejich realizace je umožněna v rámci hlavního a 
přípustného využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití.  

Turistické trasy 

Řešeným územím prochází zelená turistická trasa, která spojuje Nové Město pod Smrkem a Frýdlant. Trasa prochází územím 
od východu k západu, u rozcestí Horní Pertoltice se stáčí k jihu. Obnova a rozvoj turistických (cyklistických, pěších, 
lyžařských, hipo, apod.) tras jsou územním plánem umožněny ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.  

Cyklistická doprava 

Řešeným územím prochází cyklistická trasa č. 3006, která až k rozcestí Horní Pertoltice kopíruje zelenou turistickou trasu, 
odkud pokračuje směrem na sever. Průběh cyklotrasy: č. 3006 (75,5 km) Stráž nad Nisou – Liberec-Radčice – Fojtka – 
Mníšek – Oldřichov v Hájích – Ferdinandov – Hejnice – Lázně Libverda – Raspenava – Ludvíkov pod Smrkem – Nové Město 
pod Smrkem (nejvyšší bod 465 m n. m.) – Jindřichovice pod Smrkem – Horní Řasnice – Dolní Oldříš – Horní Ves – Horní 
Pertoltice – Háj – Habartice – Černousy – Boleslav – Filipovka  

Uvedená cyklotrasa je územním plánem stabilizována. Trasy místního charakteru lze vést obecně po všech komunikacích 
v řešeném území a po většině zpevněných a částečně zpevněných cest. Kvalitu cykloturistických tras lze zvyšovat jejich 
oddělením od společného vedení se silniční dopravou.  

Hipostezky 

Pertolticemi prochází severozápadní větev sítě hipostezek, která jinak pokrývá výhradně východní část Frýdlantského 
výběžku. Na této síti se nachází i několik jezdeckých stanic, případně úvazišť pro koně. Ubytování a ustájení koní nabízí i 
jedna jezdecká stanice přímo v Pertolticích (Podhora). Vzhledem k relativně (na poměry Česka) rozvinuté infrastruktuře a 
příznivým přírodním podmínkám se další rozvoj hipoturistiky nabízí jako jeden z hlavních pilířů cestovního ruchu v území. 

Cykloturistický koridor CTK1  

Z předchozího shrnutí se jako jedna ze základních překážek plného využití potenciálu cestovního ruchu (nejen) v řešeném 
území jeví nerozvinutá základní infrastruktura. Tohoto problému si všímá i Studie rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory 
zpracovaná krajským úřadem Libereckého kraje na konci roku 2013. Poukazuje mimo jiné na absenci odpovídající sítě 
turistických tras v tzv. oblasti Frýdlantské klínovky. Smyslem je větší participace této oblasti na rozvoji cestovního ruchu 
celého Frýdlantska včetně Jizerských hor.  

ÚP proto vymezuje cykloturistický koridor CTK1. Jedná se o jeden fragment z širší škály opatření, která by měla napomoci 
k progresi dynamicky se rozvíjejícího hospodářského odvětví (dalšími je umožnění aktivit cestovního ruchu v odpovídajících 
plochách s rozdílným způsobem využití, plošná legitimizace veřejných prostranství, podrobnější členění ploch smíšených 
nezastavěného území na NS1pz a NS2pz). Koridor CTK1 s sebou však nese i určitou symbolickou rovinu patrnou i z grafické 
části ÚP (koordinační výkres), kdy pomocí něho dochází k propojení celého území z východu na západ a rovněž napojení na 
okolní obce. Z tohoto pohledu by se měly Pertoltice na severu Frýdlantského výběžku stát v rámci (nejen) turistických tras 
mostem mezi východní a západní částí.  

Trasování koridoru ve velké míře využívá stávající či zaniklé (zvykové) cesty a nároky na zábor ZPF, případně lesa budou 
minimální. Rovněž jeho využití v nezastavěném území nijak nevybočuje ze standardů nastavených §18, odst. 5 zákona 
183/2005 Sb.  

 

 



Odůvodnění územního plánu Pertoltice   

ŽALUDA, projektová kancelář   40 

21.5.4 Dopravní infrastruktura 

Koncepce dopravy vychází z následujících dokumentů a podkladů: 

- ZÚR Libereckého kraje 

- ÚAP SO ORP Frýdlant  

- Doprava v Libereckém kraji 

- Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 

- Registr cyklotras Libereckého kraje 

Silniční doprava 

Širší vztahy 

Řešené území se nachází republikově významném dopravním tahu – silnici I/13. Silnice vede z Karlových Varů do Teplic (jako 
„Podkrušnohorská magistrála“), dále pokračuje východním směrem do Děčína, Nového Boru, Frýdlantu a končí na 
hraničním přechodu Habartice – Zawidów (PL). V úseku Bílý Kostel – Stráž nad Nisou je vedena v peáži se silnicí I/35. Na 
polském území pokračuje jako silnice č. 355 (352) do Zgorzelce. Severovýchodně od města se napojuje na celoevropsky 
významnou dálnici A4 Dresden – Wrocław.  

Silnice v celé trase tvoří páteř rozvojových os republikového, resp. krajského významu a poloha obce je tak předpokladem 
pro zvýšenou aktivitu v území. Dokladem je celá řada záměrů Ministerstva dopravy na optimalizaci tohoto silničního tahu 
v úseku Děčín – Habartice včetně plánovaného obchvatu Pertoltic (koridor D10 dle ZÚR). Další méně významné dopravní 
silniční tahy procházejí Frýdlantem (silnice II/290, II/291, III/03511) a spojují Frýdlantsko se sousedními regiony v České 
republice, Polsku a Německu. 

Řešeným územím procházejí následující silnice: 

I/13 Karlovy Vary (I/6) – Ostrov (I/25) – Chomutov (I/7) – Most (I/15, I/27) – Teplice (I/8) – Chlumec 
(I/30) – Děčín (I/62) – Nový Bor, Svor (I/9) – Bílý Kostel n/N, Stráž n/N (I/35) – Habartice - 
Polsko 

III/0357   Višňová – Pertoltice 

Intenzity dopravy 

Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování silniční sítě či jejích úseků. 
Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pravidelně jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny 
silnice I. a II. třídy a vybrané úseky silnic III. třídy a místních komunikací. Výhledové intenzity jsou extrapolovány pomocí 
růstových koeficientů dle ŘSD ČR Praha. Na silnici I/13 bylo v řešeném území prováděno sčítání dopravy na sčítacím úseku 4 
– 1380.  

Tabulka intenzit dopravy na sčítacím úseku 4 – 1380 v letech 2000, 2005 a 2010: 

Rok Nákladní Osobní Motocykly Celkem 

2000 140 1198 14 1352 

2005 248 1340 11 1599 

2010 199 1625 18 1842 

Místní komunikace 

Pro místní dopravu jsou využívány průtahy silnic I. i III. třídy, které rovněž umožňují obsluhu jednotlivých objektů. Na tyto 
silnice navazují místní komunikace různé délky a proměnlivých parametrů.  

Stávající rozsah sítě místních komunikací je územním plánem stabilizován. Komunikace mají většinou charakter cest se 
zpevněným nebo částečně zpevněným povrchem a vycházejí z terénních podmínek a uspořádání zástavby.  

Silnice a místní komunikace jsou v územním plánu vymezeny jako plochy dopravní infrastruktury (DS) s jednoznačně 
převažující dopravní funkcí. Případně jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. V zastavěném území 
mohou plnit úseky místních komunikací funkci veřejných prostranství. 

Síť místních komunikací doplňují účelové komunikace, které umožňují obsluhu jednotlivých částí obce mimo souvislou 
zástavbu. Účelové komunikace jsou zpravidla součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití a nejsou samostatně 
funkčně vymezeny.  

Kategorizace silnic a funkční skupiny 

Dle „Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040“ (ŘSD ČR, 2010) je pro silnici I/13 stanovena kategorie S9,5/70. 
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Dle „Normové kategorizace krajských silnic II. a III. třídy“, kterou schválilo Zastupitelstvo LK usnesením č. 46/04/ZK ze dne 
16. 3. 2004, má silnice č. III/0357 návrhovou kategorijní šířku S 7,5/60. 

Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 
Dle ČSN je nejmenší šířka mezi obrubami u dvoupruhové obousměrné komunikace 6,0 m (MO 7/30, funkční třídy C2, C3), 
chodník při vozovce má mít minimální šířku 2,0 m, v odůvodněných případech lze šířku snížit na 1,5 m.  

Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních komunikací nevyhovující. S ohledem na přenášenou dopravní intenzitu 
lze považovat tyto parametry za postačující. Tento rozpor je možné řešit změnou způsobu provozu motorových vozidel a 
jejich souběhu s pěšími ve společném prostoru místní komunikace.  

Přeložka silnice I/13 – obchvat Pertoltic 

Silnice I/13 patří mezi republikově významné tahy s podstatným přesahem do německo-polského pomezí. Z širší geografické 
perspektivy tvoří po celé své trase páteře jednotlivých rozvojových os republikového, resp. krajského významu. Ve 
Frýdlantském výběžku je tento význam dále umocněn její výraznou dominancí ve vztahu k ostatním dopravním tahům, lze ji 
dokonce považovat za jakousi „aortu“ širšího území spojující tuto geograficky i geomorfologicky odlehlou část území 
republiky s vnitrozemím a také s německo-polským pohraničím. 

Na základě posouzení dopravního významu silnice I/13, jejího zatížení a dopravních parametrů, zejména na průtahu 
zastavěným územím, v souladu s nadřazenou dokumentací ZÚR LK je v územním plánu vymezen a zpřesněn koridor D10 pro 
silniční obchvat Pertoltic o šířce 100 m. V souvislosti s jeho průchodem zastavěným územím byly stanoveny podmínky jeho 
využití vytvářející předpoklady pro budoucí realizaci dopravní stavby a současně byl minimalizován zásah do stabilizované 
zástavby. Výsledným řešením je respektování stávajících staveb evidovaných v katastru nemovitostí a možnost jejich údržby 
a zároveň vyloučení umísťování staveb nových tak, aby nebyla ztížena případná realizace dopravní stavby. 

Koridor D10 je v územním plánu vymezen o šířce 50 m mimo zastavěné území a 25 m v zastavěném území. Důvodem je 
minimalizovat zásah do zastavěného území na přijatelnou úroveň a současně umožnit budoucí realizaci dopravní stavby.  
Územní plán při vymezování koridoru vychází kromě ZÚR LK také ze zpracovávané studie I/13 Pertoltice – přeložka (Valbek 
s.r.o.), která řeší dopravní problematiku průtahu silnice I/13 pouze dílčím způsobem. Koridor D10 je z tohoto důvodu 
rozšířen tak, aby umožňoval realizaci řešení navrženého studií v severní části obce. Dalšími kritérii pro stanovení šířky 
koridoru jsou silniční kategorie (S9,5/70), maximální výšky násypů a zářezů silničního tělesa, možnost výsadeb pásů 
ochranné a izolační zeleně, ochranných protihlukových opatření, odvodňovacích a dalších souvisejících staveb a opatření. 

Územní plán do určité míry s tímto řešením polemizuje (silnice i nadále prochází zastavěným územím, estakáda jako 
nezbytná součást stavebního řešení, negativní efekt fragmentace urbanizovaného území, apod.) a jako alternativu vymezuje 
koridor územní rezervy R1 o šířce 100 m vedený po východním okraji souvislé zástavby. Záměrem je vytvořit podmínky pro 
budoucí prověření alternativní trasy přeložky v případě, že se v rámci projektové přípravy západního obchvatu nepodaří 
uspokojivě vyřešit potenciální negativní vlivy navrhované dopravní stavby.  

Doprava v klidu 

Parkování a odstavování vozidel je v obci uskutečňováno převážně na soukromých pozemcích, případně v profilu místních 
komunikací. Garážová stání jsou reprezentována převážně objekty individuálních garáží na soukromých pozemcích. 
Individuální i hromadné garáže lze v rámci přípustného využití realizovat v dalších plochách s rozdílným způsobem využití, 
zejména v plochách dopravní infrastruktury – silniční (DS) a plochách bydlení – v rodinných domech venkovské (BV) a 
bydlení hromadné (BH). 

Plochy pro odstavování vozidel jsou zajišťovány na pozemcích souvisejících se stavbou, doplňkově pro krátkodobé parkování 
a stání na dispozičně a architektonicky upravených plochách, veřejných prostranstvích (v centru obce), ve vybraných úsecích 
v přidružených pásech podél komunikací. U nových ploch pro bydlení budou veškeré nároky na parkování zajišťovány na 
pozemcích, které budou součástí staveb. 

Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech potenciálních cílů dopravy, 
ploch bydlení, ploch občanského vybavení. Potřeba parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle normy ČSN 73 
6110 a změny Z1 ČSN 73 6110. 

Vliv na životní prostředí  

Hluková zátěž z dopravy na pozemních komunikacích se stanoví dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“). Dle uvedeného 
nařízení jsou stanoveny limitní hodnoty hluku stanovené pro jednotlivé druhy chráněného venkovního prostoru. 

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A je stanoven součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 
= 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. Dle uvedeného předpisu se pro hluk z dopravy na pozemních komunikací ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).  

V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru u pozemních 
komunikací (doplněná tabulka z přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) pro denní a noční dobu. 
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Tabulka limitních hladin hluku pro venkovní prostor pro pozemní komunikace: 

Způsob využití území 
korekce (dB) 

1 2 3 4 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na 
železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB. 

Body limitních hladin hluku: 

1. Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluku z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových 
komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu 
nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů. 

2. Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a drahách.  

3. Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde 
hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4. Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací 
a drahách uvedených v bodu 3) a 4). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, 
prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo 
výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti 
v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných 
venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu. 

Nebudou – li splněny limity hlukové zátěže podle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v zastavitelných plochách v blízkosti 
silnic I. a III. třídy, bude zřejmé, že překročení limitů hlukové zátěže pochází z provozu po silnici I. nebo III. třídy a stavebník 
bude následně povinen v rámci stavby provést taková opatření, která povedou k odstranění negativních vlivů z provozu po 
silnici I. nebo III. třídy, učiní tak na vlastní náklady. Tato podmínka se vztahuje na všechny případné stavby na zastavitelných 
plochách, které by mohly být ohroženy hlukem z daných silnic, nikoli jen na ty, které se vyskytují v jejich ochranném pásmu. 
Podmínka provedení výše uvedených opatření na náklady stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na 
zastavitelných plochách způsobila ve spojení s dopravou na předmětných silnicích (např. odrazem) ohrožení nepříznivými 
účinky hluku v zastavěném území. 

Obnova mimosídelních cest 

Místní a účelové komunikace mimo zastavěné území (cesty v krajině) jsou vymezeny jako plochy dopravní infrastruktury – 
silniční (DS), případně jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití (zejména NS, NL, NP). Integrovanou 
součástí cest jsou ochranná protierozní opatření ve formě liniových travních porostů, solitérní, liniové a skupinové výsadby 
dřevin, zasakovacích (travnatých) pásů, mezí, průlehů, příkopů, apod. 

Stabilizace a obnova struktury cest, obnova charakteristických krajinných prvků, zvýšení prostupnosti krajiny pro rekreační a 
sportovní účely je obecně umožněno v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití (NS, NL, NP). Cestní síť 
v krajině se doporučuje zapojit do systému protipovodňových a protierozních opatření (obnova krytu, úprava odvodnění 
komunikace, výsadba liniové zeleně apod.) a rovněž do plánovaného cykloturistického koridoru CTK1. 

Z hlediska biologické prostupnosti mají význam skladebné části ÚSES, vodní toky, plochy zahrad a sadů, extenzivní formy 
trvalých travních porostů a ostatní plochy zeleně. 

Železniční doprava 

Územím neprochází žádná železniční trať. Nejbližší železniční zastávka (Minkovice) se nachází v sousední obci Višňová a je 
vzdálena 6 km. Zastávka se nachází na trati č. 037 (Liberec – Frýdlant – Černousy). 

Hromadná doprava osob 

Hromadná doprava osob je na území obce zajišťována autobusovou dopravou. Na území Libereckého kraje je od 1. 7. 2009 
zaveden Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje IDOL. Jeho úkolem je zajištění veřejné dopravy ve spolupráci 
s různými dopravci. V Pertolticích je autobusová doprava provozována firmou ČSAD Liberec, a.s. na následujících linkách: 

číslo linky 000669 540660 540662 540669 

Trasa  Zgorzelec – Liberec Frýdlant – Habartice Frýdlant – Višňová Liberec – Habartice 
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V řešeném území jsou provozovány 2 autobusové zastávky: Pertoltice, Dolní Pertoltice, host. a Pertoltice, Dolní Pertoltice, 
můstek. Docházkové vzdálenosti k jednotlivým zastávkám jsou vyhovující, počet spojů autobusové dopravy je však velmi 
nízký. Realizace zastávek hromadné dopravy je obecně umožněna zejména v plochách dopravní infrastruktury – silniční 
(DS). 

Ochranná pásma 

Problematiku silničního ochranného pásma upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí. Je v nich 
zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikace nebo provoz na ní. Výjimky uděluje 
v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán.  

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:  

 silnice I. třídy  50 m od osy vozovky 

silnice III. třídy  15 m od osy vozovky 

21.5.5 Technická infrastruktura 

Koncepce technické infrastruktury vychází z následujících dokumentů a podkladů: 

- ÚAP SO ORP Frýdlant (úplná aktualizace 2014) 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (2004) 

- Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje (2004) 

- Územní energetická koncepce Libereckého kraje (2010) 

Zásobování pitnou vodou 

Obec Pertoltice (obě katastrální území) je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bulovka. Výstavba vodovodu 
v obci byla dokončena v roce 2006 a v současné době je pokryto téměř 90 % domácností. Rozvodné řady v obci jsou z 
potrubí PVC a PE v profilech DN 80 až 100. Nenapojení obyvatelé využívají svých vlastních domovních studní.  

Voda pro zásobování obyvatel je získávána z vrtu Bulovka. Maximální měsíční objem odběru je stanoven na 15 000 m3, roční 
maximální odběr pak na 160 000 m3. Poslední rozbor pro prověření kvality zdroje (dle Vyhlášky 252/2004 Sb. o požadavcích 
na pitnou vodu a četnost její kontroly) byl proveden zkušební laboratoří Zdravotního ústavu v Liberci v květnu 2011. Vzorek 
byl odebrán v Požární zbrojnici. 

V řešeném území leží také vrt Pertoltice, který je situován v k. ú. Dolní Pertoltice, u hranic s obcí Černousy. Vydatnost 
tohoto zdroje je 4,5 l/s. Maximální měsíční objem odběru je stanoven na 11 000 m3, roční maximální odběr pak na 105 000 
m3. Z tohoto vrtu jsou zásobovány Černousy, Habartice a z 1/6 také obec Višňová. 

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou a užitkovou vodou 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den na obyvatele 
cisternami ze zdrojů pro úpravnu vody Frýdlant a ze zdroje Lázně Libverda. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno 
balenou vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních 
studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

V souladu s ustanovením § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, je v řešeném území nutné respektovat ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně. Ochranné pásmo II. 
stupně je vyhlášeno pro zdroje Bulovka (skupinový vodovod Bulovka) i Pertoltice.  

Zásobování požární vodou 

Veřejný vodovod slouží i pro zajištění požární ochrany zásobovaného území. Kapacita zdrojů je pro případ požáru 
dostatečná. V koncových úsecích vodovodní sítě menších profilů nebo u atypických požadavků na potřebu požární vody je 
nutno situaci posoudit individuálně a případně řešit dodávku požární vody i jiným způsobem (požární nádrž, individuální 
zdroj). 

Koncepce kanalizace a odstraňování odpadních vod 

Obec nemá vybudovánu kanalizační síť. Některé objekty mají vybudovány domovní čistírny odpadních vod, další odpadní 
vody od trvale bydlících obyvatel odtékají po individuálním předčištění v septicích přímo do drenážních podmoků a zemních 
filtrů. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením na ČOV Frýdlant.  

Odpadní vody od přechodně bydlících odtékají po individuálním předčištění v septicích do podmoků – 24% nebo jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na ČOV Frýdlant se svozovou vzdáleností do 10 km – 76 %.  



Odůvodnění územního plánu Pertoltice   

ŽALUDA, projektová kancelář   44 

Dle Programu rozvoje vodovodů a kanalizací LK měla obec záměr na vybudování ČOV se splaškovou kanalizací. Výhled 
počítá s realizací záměru mezi léty 2020 – 2030. 

Při realizaci nové zástavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tzn. zabezpečit zásobování těchto lokalit vodou a zajistit 
odvádění, čištění, popřípadě jiné zneškodňování odpadních vod. 

Ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů 

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů, vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou 
stranu, a to: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm  2,5 m 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Výjimku z ochranného pásma může v odůvodněných případech povolit vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne 
vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační 
stoky a k technicko-bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět některé činnosti jen s písemným souhlasem 
vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele (pokud tak vyplývá z provozní smlouvy). Jedná se zejména o 
následující činnosti: 

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které 
omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav 
nebo plynulé provozování 

b) vysazovat trvalé porosty 

c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu 

d) provádět terénní úpravy 

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách toku pro možnost užívání volný 
nezastavěný manipulační pruh o šířce 6 m od břehové čáry dle ustanovení § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o znění 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam 
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. 

Zásobování elektrickou energií 

Obec je zásobena elektrickou energií pomocí venkovního vrchního vedení VN 35 kV. Provozovatelem elektrické sítě je ČEZ 
Distribuce a.s. K transformaci VN na NN slouží ve správním území obce celkem 6 venkovních trafostanic. Systém rozvodů 
nízkého napětí (NN) v území obce je po rekonstrukci, která byla provedena v 70. letech. Vedení je nadzemní na betonových 
stožárech s vodiči ALFe, částečně však také podzemní. Elektrická energie je v obci využívána ve velké míře také k vytápění 
rodinných domů.  

Ochranná pásma 

Dle §46 Zákona č. 458/2000 Sb. („energetický zákon“) se stanovují ochranná pásma. Ta jsou u nadzemních vedení vymezena 
svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené od krajního vodiče kolmo na vedení. 

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 2000 po 1. 1. 1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primární vedení do 35 kV - 7 m od krajních vodičů 

(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení). 

Vrchní primární vedení do 400 kV - 20 m od krajních vodičů. 

Trafostanice vn/nn do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV. 

Trafostanice vn/nn do 35 kV – zděná – 20 m od obvodové zdi. 

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) – 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primární vedení do 35 kV – 10 m od krajních vodičů 

(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení). 
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Vrchní primární vedení do 400 kV – 25 m od krajních vodičů. 

Trafostanice vn/nn do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV. 

Trafostanice vn/nn do 35 kV – zděná – 30 m od obvodové zdi. 

Kabelová vedení všech druhů (do 35 kV) – 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

Zásobování teplem a plynem 

Obec není plynofikována. V řešeném území nejsou provozována plynárenská zařízení. 

Telekomunikace, radiokomunikace 

Obec je součástí TO 48 Liberec. Dálkový optický kabel prochází územím obce v trasách podél místních komunikací a silnic. 

V k. ú. Dolní Pertoltice se nachází základnová stanice mobilních operátorů T-Mobile a Vodafone. 

V obci byla provedena ve 2. pol. 90. let rekonstrukce telefonní sítě. 

Televizní vysílání je zajištěno základním televizním vysílačem Liberec – Ještěd. Dále je zde možno přijímat televizní signál z 
televizního převaděče Frýdlant. Oba zdroje poskytují v současné době pouze digitální vysílání. Analogový signál byl z obou 
zdrojů vypnut k 30. 6. 2011.  

Ochranná pásma 

Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení je 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče.  

Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje, který byl schválen 
zastupitelstvem Libereckého kraje dne 16. 4. 2004. 

Při nakládání s odpady je nutné respektovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 

Odstraňování odpadů zajišťuje obec prostřednictvím osoby oprávněné k nakládání s odpady podle zákona o odpadech (FCC 
ČR, s.r.o.). V obci jsou k těmto účelům instalovány sběrné nádoby pro komunální odpad a kontejnery pro separovaný odpad 
(plasty, sklo, papír). Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu zajišťuje rovněž firma FCC ČR, s.r.o.). 

Stávající koncepce nakládání s odpady je vyhovující, ve lhůtě aktualizace se předpokládá její zachování. V obci nebude 
založena žádná skládka. Důležité je též sledovat všechny producenty průmyslových odpadů, zda s nimi nakládají dle zákona 
o odpadech. 

V současné době se v území nenachází žádná registrovaná tzv. černá skládka. Všechny případné, v budoucnu vzniklé tzv. 
černé skládky budou sanovány s ohledem na ochranu složek životního prostředí (především ochranu vod) v souladu se 
zásadami stanovenými zákonem o odpadech. 

21.6 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny 

Priority koncepce uspořádání krajiny  

Návrh koncepce uspořádání krajiny vychází z následujících priorit: 

- respektovat funkční a prostorové včlenění volné krajiny do zóny B; 

- umisťovat stavby a zařízení dle § 18 odst. 5 stavebního zákona dle odstavce (34) výroku; 

- chránit ekologicky stabilnější fragmenty krajiny; 

- vytvářet podmínky pro zadržování vody v krajině; 

- rehabilitovat a udržet rozvolněnou strukturu usedlostí ve východní části Horních Pertoltic; 

- zachovat (a dále postupně zvyšovat) fyzickou i biologickou prostupnost krajiny. 

Koncepce rozvoje se promítá do následujících řešení v oblasti uspořádání krajiny: 

- vymezení a upřesnění prvků územního systému ekologické stability; 

- účelné členění krajiny na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využívání; 

- navyšování retenční schopnosti krajiny a zvyšování její celkové prostupnosti;  

- zakládání rekreačně atraktivních míst a lokalit pro krátkodobý pobyt ve volné krajině; 
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- obecné podporování vzájemné kombinace zemědělských, ochranných, rekreačních a přírodních funkcí; 

- umožnění plynulé transformace využívání zemědělských půd z intenzivního na extenzivní (viz obrázek níže); 

- podpora zakládání prvků liniové zeleně; 

- vymezení rozptýlených stabilizovaných ploch bydlení v Horních Pertolticích; 

 

Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

Vymezení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území vychází z historických i současných funkcí 
krajiny, respektuje její harmonické uspořádání převažujícího lesozemědělského typu, vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj 
přírodních hodnot a zároveň umožňuje její hospodářské a rekreační využívání. Celé nezastavěné území spadá do zóny B, 
tedy „lesozemědělská krajina – okolní lesozemědělská krajina včetně rozptýlených samot disponující z hlediska ochrany 
přírody nejhodnotnějšími prvky v rámci celého území“. Více o smyslu členění řešeného území na zóny i o zóně B samotné 
viz kapitolu 21.2.3. 

V souladu s platnými právními předpisy na úseku územního plánování člení územní plán nezastavěné území na následující 
plochy s rozdílným způsobem využití: 

 Plochy vodní a vodohospodářské (W) – zahrnují vodní toky a plochy v zastavěném i nezastavěném území. Jejich 
funkce je především ekologicko - stabilizační, ochranná a estetická. Vodní plochy jsou často součástí chráněných 
přírodních ploch (ÚSES).  

 Plochy lesní (NL) – jsou plochy s převažujícím využitím pro činnost lesa, zahrnují zejména pozemky určené k plnění 
funkce lesa (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury. Lesní pozemky, které jsou součástí biocenter jsou vymezeny jako plochy přírodní (NP) s převahou 
ekologicko – stabilizační funkce. 

 Plochy přírodní (NP) – jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny a ucelených 
území se zvýšenou ochranou krajinného rázu. V řešeném území představují plochy prvků územního systému 
ekologické stability (biocenter). 

 Plochy smíšené nezastavěného území (NS) – jsou vymezeny jako plochy, kde nelze jednoznačně stanovit 
převažující způsob využití. V řešeném území jsou ve smíšených plochách nezastavěného území zastoupeny 
následující funkce: 

o přírodní, zemědělské (NSpz1) – jedná se o plochy obklopující urbanizované území ze severu. Z hlediska 
klimatických, geomorfologických, krajinotvorných podmínek i vazby na nadmístní rozvojové osy rekreace a 
cestovního ruchu je v těchto plochách akcentován důraz právě na rozvoj šetrných a stavebně nenáročných 
prvků podporujících tyto aktivity. Naopak je eliminována realizace staveb pro intenzivní živočišnou výrobu. 
Specifikem je jejich vazba na vymezené koridory P1, P2 pro realizaci protipovodňových opatření a 
cykloturistický koridor CTK1. Obecně se zde má prolínat zejména přírodní funkce, kde je nutné respektovat 
požadavky na ochranu přírody a krajiny a funkce mimoprodukční (půdoochranná, protierozní, 
vodoochranná, krajinotvorná).  

o přírodní, zemědělské (NSpz2) – zaujímají jižní část nezastavěného území. Prolíná se v nich přírodní funkce, 
kde je nutné respektovat požadavky na ochranu přírody a krajiny, funkce zemědělské prvovýroby (a to 
včetně realizace staveb a zařízení pro živočišnou výrobu), rovněž funkce mimoprodukční (půdoochranná, 
protierozní, vodoochranná, krajinotvorná). Plochy jsou vymezeny zejména na pozemcích zemědělského 
půdního fondu (ZPF), na okrajových partiích lesních pozemků, přechodových plochách mezi lesními, 
přírodními a zemědělskými plochami, na pozemcích staveb a jiných opatření pro zemědělství, pozemcích 
související dopravní a technické infrastruktury apod.  
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Prostupnost krajiny 

Jedním z cílů územního plánu je zachovat a dále navyšovat prostupnost krajiny jak pro člověka, tak i pro volně žijící 
živočichy. Prostupnost krajiny zajišťuje migraci a vzájemnou komunikaci populací, přímé komunikační propojení sídel 
v krajině a je také nutná pro zajištění hospodárného využívání krajiny i žádoucí rozvoj specifických forem cestovního ruchu. 
Pro člověka je prostupnost krajiny zajištěna zejména cestní sítí, přičemž je snahou obnovovat logická spojení 
nejdůležitějších bodů v krajině pěšími či cyklistickými cestami (největší roli hrají v tomto ohledu plochy s rozdílným 
způsobem využití ZP, NSpz1 a NSpz2, ale i plochy DS), pro ostatní organismy je prostupnost zajištěna zejména územním 
systémem ekologické stability.  

Protierozní a revitalizační opatření v krajině, ochrana před povodněmi 

Protierozní a revitalizační opatření jsou územním plánem umožněna jako technická infrastruktura, případně specifická 
podoba vodních ploch a toků. Jsou přípustně umožněna z důvodů zmírnění negativních projevů zejména vodních erozí, 
k odvedení povrchových vod z povodí, k retardaci povrchového odtoku a zachycování smyté zeminy a ochraně zastavěného 
území sídel před povrchovým odtokem a smytou zeminou zejména v rámci ploch míšených nezastavěného území – 
zemědělské, přírodní (NS).  

Územní plán vymezuje koridory P1, P2 a P3. Vycházejí z dokumentu „Podkladová analýza pro následnou realizaci 
protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko“ zpracovaného 
pro celé území dobrovolného svazku obcí Frýdlantsko. Bude se jednat o realizaci terénních úprav v podobě průlehů. ÚP tedy 
v tomto případě zohledňuje již pokročilou fázi projektu. I přesto jsou koridory vymezeny velkoryse, aby byla umožněna 
variabilita realizace opatření.  

Územní systém ekologické stability  

Odůvodnění návrhu systému ÚSES je uvedeno v kapitole 21.8.4 Ochrana přírody a krajiny.  

21.6.1 Vývoj počtu obyvatel 

V prosinci 2013 bylo v obci Pertoltice dle ČSÚ evidováno 286 obyvatel. Při výměře řešeného území 1016 ha je hustota 
osídlení Pertoltic cca 28 obyv./km2, to je zhruba čtvrtina oproti celorepublikovému i krajskému průměru. 

Graf: Vývoj počtu obyvatel v obci Pertoltice v letech 2003 – 2013  

 

Základní údaje o historickém vývoji počtu obyvatelstva v řešeném území jsou shrnuty v tabulkách a grafu popisujících sčítání 
obyvatel v letech 1869 – 2011 (desetileté intervaly) a v letech 1992 – 2013 (roční intervaly). Z hlediska dlouhodobého vývoje 
nepřekvapí, že zlomovým obdobím jsou třicátá a čtyřicátá léta 20. století, kdy došlo k fatálním přesunům obyvatelstva 
v oblasti Sudet. V následujících letech pak počet obyvatel nadále pozvolna klesal, což lze přiřknout perifernosti celého 
Frýdlantska. Ke stabilizaci došlo až po revoluci v roce 89. Posledních dvacet let je patrný mírný populační nárůst, který v 
nadcházejících letech bude pravděpodobně pokračovat. Důvodem by mohlo být „znovuobjevování“ zapomenutého (a tedy i 
zachovalého, zakonzervovaného) koutu Česka a to nejen Čechy, ale rovněž cizinci, zejména Němci a Holanďany. 

Tab. Vývoj počtu obyvatel obce Pertoltice v letech 1869 – 2011 (údaje ke dni sčítání) 

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Pertoltice  1225 1108 1034 987 932 897 926 438 372 326 269 229 237 274 
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Tab. Vývoj počtu obyvatel v letech 1992 – 2012 (údaje k 31. 12.) 

Rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Pertoltice 234 225 220 217 220 218 215 219 229 238 247 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pertoltice 255 256 259 271 275 282 282 287 284 290 286 

Celkový počet obyvatelstva významně ovlivňuje mimo přirozený pohyb (narození, zemřelí) též mechanický pohyb 
(stěhování) označovaný jako migrace. Konkrétní hodnoty přírůstku přirozeného a migračního jsou uvedeny níže v tabulce. 
Patrná je dominance migračního přírůstku, který nabývá hodnot -6 až +10 a mírně převyšuje přirozený přírůstek obyvatel. 
Z vyššího salda migrace (3,2 oproti 0,7 salda přirozeného přírůstku) lze usuzovat na zásadní vliv současného trendu 
desurbanizace. Lze očekávat, že tento pozitivní demografický vývoji obce bude s drobnými výkyvy pokračovat.  

Tab. Migrační vývoj v letech 2003 – 2013 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Přirozený přírůstek 3 -4 -5 2 6 -2 -1 3 3 1 2 

Migrační přírůstek 5 5 8 10 -2 9 1 2 -2 5 -6 

Celkový přírůstek 8 1 3 12 4 7 0 5 1 6 -4 

Průměrný věk obyvatel Pertoltic je poměrně nízký (38,7 let) ve srovnání s průměrem v Libereckém kraji (41,1 let). Podle 
pohlaví mírně převažuje počet žen nad počtem mužů (mužů je 49 %). Zastoupení věkových skupin v Pertolticích bylo v roce 
2013 dle ČSÚ následující: obyvatelé ve věku 0 – 14 let 20 %, 15 – 64 let 69 % a 65 a více 11 %.  

Z Pertoltic vyjíždí do zaměstnání celkem 54 obyvatel, z nichž většina v rámci okresu (87 %). Vzhledem k tomu že se v obci 
nenachází základní ani mateřská škola, do škol mimo obec vyjíždí celkem 19 lidí. Nejbližší základní a mateřská škola je v 
Habarticích, zde však nefunguje 2. stupeň ZŠ, ten nabízejí základní školy ve Frýdlantu. Středoškolské kapacity zajišťují 
Frýdlant, Liberec a další města v kraji. Hlavními směry vyjížďky celkově jsou centra ORP a kraje, tedy Frýdlant a Liberec.  

Tab. Vyjížďka obyvatel do zaměstnání a do škol  

Vyjíždějící do 
zaměstnání celkem 

Z toho 
Vyjíždějící do škol 
celkem 

Z toho 

v rámci 
obce 

v rámci 
okresu 

v rámci 
kraje 

do jiného 
kraje 

v rámci obce 
mimo 
obec 

54 2 47 2 3 19 0 19 

21.6.2 Odhad budoucího demografického vývoje 

Potenciál demografického rozvoje Pertoltic vycházejí zejména z dobré dopravní dostupnosti spádových center s nabídkou 
vyšší občanské vybavenosti a pracovních příležitostí (Frýdlant, Liberec, polský Zawidów). Podstatná je rovněž relativní 
zachovalost přírodního prostředí a blízkost atraktivit z hlediska cestovního ruchu (lokální aktivity tohoto ražení fungují i 
v samotné obci). 

Z údajů vývoje počtu obyvatel je zřejmé, že v posledních letech dochází k jeho pozvolnému, kontinuálnímu nárůstu obyvatel 
(průměrný roční přírůstek obyvatel v období 2002 – 2012 činí + 4,3 ob.). Obec v posledních letech (od r. 2000) vykazuje 
rovněž pozitivní saldo migrace obyvatel, to potvrzuje zájem o trvalé bydlení v obci. Do budoucna lze vzhledem ke 
celospolečenským tendencím očekávat pokračování tohoto trendu.  

Úkolem územního plánu je na základě těchto fakt vytvořit podmínky pro udržení pozitivního demografického vývoje, 
popřípadě pro jeho stabilizaci, a to zejména vymezením dostatečného množství zastavitelných ploch pro bydlení a 
v souvislosti s posílením ploch pro občanskou vybavenost a turistickou infrastrukturu. Významným faktorem rozvoje může 
být také velmi dobrá dostupnost Polska, resp. blízkost příhraničního města Zawidów. 

21.6.3 Bytový a domovní fond 

Vývoj počtu domů v Pertolticích přibližuje následující tabulka. Ve sledovaném období (1869 – 2011) poklesl počet domů 
z maxima v roce 1900 (228) na minimum v roce 1980 (75). Od 90. let dochází opět k mírnému nárůstu počtu domů v obci, to 
lze přisuzovat jak návratu k bydlení na venkově, tak trendu atomizace rodiny, kdy je stále méně časté, aby byly domy 
vícegenerační a v neposlední řadě také s rekonstrukcí některých objektů pro rekreační využití. 

Tab. Vývoj počtu domů 1869 – 2011 

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Pertoltice  224 225 226 228 226 223 220 185 101 89 75 83 86 92 

Při Sčítání lidu, domů a bytů v březnu roku 2011 bylo v Pertolticích evidováno celkem 92 domů, jejichž průměrné stáří činilo 
65 let, nejvíce domů pak bylo postaveno před rokem 1945. Z pohledu vlastnictví je drtivá většina rodinných domů 
v soukromém vlastnictví, bytové domy jsou ve vlastnictví obce nebo v jiném vlastnictví. 

Z celkového počtu 92 domů jich bylo 71 trvale obydlených (cca 77 %), 7 bytů sloužilo k rekreaci a celkem 21 domů bylo 
neobydlených. 
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Tab. Bytový fond 

celkem  z toho domy trvale obydlené  z toho domy neobydl. s byty z toho 

92 
rodinné bytové, ostatní 

71 
rodinné  bytové, ostatní 

21 
k rekreaci nezpůs. k bydlení 

85 4 64 4 7 2 

V řešeném území je poptávka po novém bydlení minimální, čemuž odpovídá i množství nově dokončených bytů. Mezi lety 
1997 – 2012 byl v obci dokončený pouze 1 byt, v roce 2002. Nová výstavba v Pertolticích prakticky neprobíhá, pro bydlení se 
využívají stávající objekty, které se nacházejí v zastavěném území obce. Mnohé z těchto objektů jsou architektonicky 
významné. 

21.7 Ochrana kulturních, hospodářských a přírodních hodnot 

21.7.1 Ochrana kulturních památek  

V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky jsou zapsány následující objekty: 

číslo rejstříku památka katastrální území (pozn., umístění) 

51053/5-5908 Kostel sv. Jošta – areál se hřbitovem Dolní Pertoltice 

104794 Venkovská usedlost čp. 198 Dolní Pertoltice 

Nemovité kulturní památky v řešeném území jsou vyznačeny v grafické části odůvodnění územního plánu (koordinační 
výkres).  

V řešeném území se dále nacházejí objekty volně rozptýlené v krajině, které sice nepodléhají režimu památkové ochrany, 
ale jedná se o objekty s historickou, uměleckou či obecně kulturní hodnotou, které si zaslouží zvýšenou pozornost a mohou 
být nazývány památkami místního významu (boží muka, smírčí kříže, objekty lidové architektury, apod.).  

Vymezením nemovitých kulturních památek, jako limitů využití území, respektuje územní plán tyto významné kulturní 
hodnoty. Konkrétní podmínky ochrany nemovitých kulturních památek stanovují zvláštní právní předpisy na úseku 
památkové ochrany.  

21.7.2 Archeologické lokality  

V řešeném území se dle Státního archeologického seznamu ČR nachází území s archeologickými nálezy „Pertoltice“ typu 
ÚAN II. Pořadové číslo 03-12-12/1. 

Celé správní území obce Pertoltice je územím s archeologickými nálezy (ÚAN) a je zde nutné postupovat v souladu 
s ustanovením § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní 
památkové péči“). Kromě jmenované lokality náleží zbylé území obce do kategorie ÚAN III. Proto je nutné dále upozornit na 
§ 23 zákona o státní památkové péči, ve kterém jsou upraveny povinnosti potenciálního nálezce a obce, v jejímž územním 
obvodu k archeologickému nálezu došlo. 

Území s archeologickými nálezy také splňují podmínky pro to, aby mohla být považována za území s výskytem 
archeologického dědictví ve smyslu Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované) vyhlášené pod č. 
99/2000 Sb. m. s.  

V souladu s příslušnými právními předpisy, především s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy (č. 99/2000 Sb. 
m. s.) a se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je při realizaci všech stavebních či jiných aktivit prováděných na 
správním území Pertoltic bezpodmínečně nutné zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu.  

V grafické části odůvodnění územního plánu (koordinační výkres) jsou zakresleny archeologické lokality dle Státního 
archeologického seznamu.  

21.7.3 Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, jsou v řešeném území respektovány následující jevy:  

Chráněná ložisková území 

číslo CHLÚ název surovina 

00080000 Arnoltice - Pertoltice štěrkopísky 

Poddolovaná území  

číslo (klíč) název rozsah stáří rok pořízení záznamu 

2706 Dolní Pertoltice ojedinělá neznámé 1984 
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Ložisko nerostných surovin 

číslo identifikační číslo název surovina způsob těžby 

Ložiska výhradní – plocha 

3000800 300080000 Arnoltice-Pertoltice štěrkopísky dřívější povrchová 

Schválené prognózní zdroje nevyhrazených nerostů – plocha 

9035300 903530000 Nové Pertoltice štěrkopísky dosud netěženo 

9035200 903520000 Pertoltice štěrkopísky dosud netěženo 

Pískovna Dolní Pertoltice 

Posuzovaný záměr („Pískovna Dolní Pertoltice“) byl poprvé předložen k posouzení vlivů na životní prostředí (ještě dle 
zákona č. 244/1992 Sb.) v roce 2001. Tato dokumentace posuzovala záměr dobývacího prostoru o rozloze cca 75 ha, 
přičemž v průběhu procesu EIA byl záměr redukován na rozlohu cca 60 ha.  

V roce 2010 byla zpracovaná dokumentace EIA, která posuzovala dobývací prostor o rozloze 51,22 ha a to již dle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon). Dopisem ze dne 18. 
10. 2010 byla v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona dokumentace z ministerstva životního prostředí (MŽP) vrácena 
oznamovateli, a to z důvodu nesouladu údajů o kapacitě těžby s platným výkladem MŽP k bodu 2.3 (Těžba ostatních 
nerostných surovin – nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na 
ploše 150 ha a více) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu.  

Dne 23. 12. 2010 byla na MŽP předložena druhá dokumentace EIA, ve které došlo k úpravě variant těžební činnosti ve 
smyslu výše uvedeného výkladu a dne 7. 1. 2011 byla rozeslána ke zveřejnění a k vyjádření. Dne 28. 2. 2011 byla 
dokumentace, včetně kopií všech vyjádření, které MŽP obdrželo, zaslána zpracovateli posudku, který tyto obdržel 2. 3. 
2011. Dne 11. 4. 2011 byla dokumentace vrácena oznamovateli k přepracování na základě doručených vyjádření k 
dokumentaci EIA a doporučení zpracovatele posudku.  

Dne 15. 11. 2012 byla na MŽP předložena třetí dokumentace EIA, ve které došlo k další dílčí úpravě variant těžební činnosti i 
k jiným úpravám a doplnění informací ve smyslu požadavku MŽP, které byly uvedeny v dopisu ze dne 11. 4. 2011. Dne 29. 
11. 2012 byla dokumentace EIA rozeslána ke zveřejnění a k vyjádření. Dne 18. 1. 2013 byla dokumentace, včetně kopií všech 
vyjádření, které MŽP obdrželo, zaslána zpracovateli posudku, který tyto obdržel 23. 1. 2013.  

Dne 27. 2. 2013 byla i tato třetí dokumentace EIA vrácena oznamovateli k doplnění na základě doručených vyjádření k 
dokumentaci EIA a doporučení zpracovatele posudku.  

Dne 8. 4. 2014 obdrželo MŽP doplněk dokumentace, který byl dne 23. 4. 2014 rozeslán ke zveřejnění a k vyjádření. Dne 5. 6. 
2014 byl doplněk dokumentace, včetně kopií všech vyjádření, které MŽP obdrželo, zaslán zpracovateli posudku, který tyto 
obdržel 18. 6. 2014. Zpracovatel posudku požádal dopisem ze dne 16. 7. 2014 o prodloužení lhůty pro zpracování posudku. 
Žádosti bylo ze strany MŽP vyhověno dopisem ze dne 21. 7. 2014. Dne 17. 9. 2014 obdrželo MŽP zpracovaný oponentní 
posudek a dne 6. 11. 2014 se konalo veřejné projednání záměru. 

Na základě dokumentace, přepracované dokumentace (3. verze), doplňku dokumentace, posudku, veřejného projednání, 
vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydalo ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle 
ustanovení § 10 zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí SOUHLASNÉ STANOVISKO k záměru 
„Pískovna Dolní Pertoltice“ dne 16. 1 2015 (č. j. 89555/ENV/14). 

Předmětem záměru po všech změnách a doplnění je stanovení DP Dolní Pertoltice a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku 
Arnoltice-Pertoltice včetně rekultivace. Dobývací prostor je umístěn v severovýchodní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. V 
území DP Dolní Pertoltice o rozloze 22,8265 ha se nachází cca 1 800 000 m3 vytěžitelných zásob suroviny. Průměrný roční 
objem těžby se předpokládá ve výši 90 000 m3 (144 000 tun) suroviny. Hranice dobývacího prostoru byly navrženy tak, aby 
byly v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 horního zákona. Dále se při návrhu hranic dobývacího prostoru Dolní Pertoltice 
vycházelo z předchozích připomínek dotčených orgánů státní správy, a proto byly z původního návrhu z roku 2001 
vypuštěny z hlediska ochrany přírody cennější partie, např. jižní a jihozápadní části plochy ložiska, okrajové partie lesa, 
apod.  

Územní plán vymezuje dobývací prostor jako plochu s rozdílným způsobem využití NT – Plochy těžby nerostů. Její hlavní, 
přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole 6 výroku. V rámci následné rekultivace 
vytěžených ploch územní plán doporučuje zvážit částečné přírodně-rekreační využití podporující rozvoj šetrného cestovního 
ruchu v území (např. geopark, stezka poznávání fauny a flory apod.), což rezonuje s prioritami koncepce rozvoje území. 

21.7.4 Ochrana přírody a krajiny 

Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
„zákon o ochraně přírody a krajiny“), a jeho prováděcích vyhláškách 395/1992 Sb. a 60/2008 Sb. Z hlediska výše uvedeného 
zákona a prováděcích vyhlášek se v řešeném území nacházejí následující přírodní a krajinné hodnoty (znázorněné v grafické 
části - v Koordinačním výkrese): 
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Památné stromy 

V řešeném území jsou evidovány následující památné stromy:  

kód  název, pozn. katastrální území typ objektu dotčené parcely 

104720 Pertoltická lípa (u Václavíků) Horní Pertoltice jednotlivý strom 289/2 

104654 Vlastíkův dub v Horních Pertolticích Horní Pertoltice jednotlivý strom 503/2, 1008, 1016 

Významné krajinné prvky (VKP) 

V území se nacházejí významné krajinné prvky vyplývající z § 3 odst. b) zákona o ochraně přírody a krajiny. Významnými 
krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Tyto prvky jsou ekologicky, geomorfologicky 
a esteticky hodnotnou částí krajiny, utváří její typický vzhled a přispívají k udržení její stability.  

Migračně významné území  

Území obce Pertoltice je součástí migračně významného území. Migračně významné území slouží zejména pro ochranu 
průchodnosti krajiny pro volně žijící živočichy, především velké savce.  

Základem vymezení migračně významného území jsou data o výskytu a migracích losa evropského, rysa ostrovida, vlka 
obecného a medvěda hnědého na území ČR (jejichž nároky pokrývají rovněž potřeby ostatních živočichů do velikosti jelena) 
a struktura krajiny s důrazem na přírodně zachovalá území s vyšší lesnatostí. V tomto území by měla být zohledněna 
problematika migrace volně žijících živočichů v procesu územního plánování, tj. mělo by být zajištěno zachování migrační 
prostupnosti krajiny a omezeno takové využití území (včetně umisťování staveb), které by bránilo volnému pohybu zvěře. 
V místech výskytu a migrace uvedených zvláště chráněných živočichů je omezení migrační prostupnosti území škodlivým 
zásahem do jejich přirozeného vývoje ve smyslu § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Územní systém ekologické stability (dále též jen „ÚSES“) 

Pro zachování vysoké a trvalé ekologické stability je nutné vymezení ekostabilizačních prvků a jejich vzájemné propojení. 
Kostra ekologické stability je navržena na základě srovnání potenciálního a aktuálního přírodního stavu ekosystémů 
v krajině. Při návrhu ÚSES jsou důležité směry migračních tras (vodní toky, údolí, hřbety apod.), reprezentativnost 
stanoviště, zastoupení ekologicky významných prvků, předpokládané antropogenní zásahy do krajiny, návaznost na 
sousední katastry a vzájemné provázání návrhů ÚSES. Pro skladebné prvky ÚSES jsou vymezovány zbytky přírodních a 
přirozených společenstev s nejvyšší ekologickou stabilitou. Tyto segmenty krajiny mají příznivý vliv na okolní méně stabilní 
části krajiny a jsou nezbytné pro ochranu druhové a genové diverzity. 

Podle ustanovení § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny zajišťuje vymezení ÚSES uchování a reprodukci přírodního 
bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání 
krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným 
zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát. 

Návrh ÚSES 

Řešení ÚSES vychází ze zpracovaných podkladů a dokumentů. Jednotlivé prvky byly v souladu s principy projektování ÚSES a 
s ohledem na stav v území aktualizovány a upřesněny v měřítku územního plánu tak, aby co nejvíce využívaly stávajících 
fragmentů ekologicky stabilnějších ploch v krajině.  

Pro vymezení skladebných částí ÚSES v řešeném území sloužily následující podklady: 

 ÚAP Libereckého kraje a ÚAP ORP Frýdlant  

 ZÚR Libereckého kraje (2011) 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny LK (2004) 

 Terénní průzkum zpracovatele ÚP 

Většina skladebných částí ÚSES má vyhovující prostorové parametry a zajištění jejich funkčnosti spočívá ve vhodném 
způsobu hospodaření (na lesní půdě obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, na zemědělské půdě obnova 
druhové skladby luk, obnova a doplnění břehových porostů vodotečí a rozptýlené zeleně). Je nezbytné koordinovat řešení 
s návrhem komplexních pozemkových úprav. 

Vazby ÚSES jsou koordinovány s územně plánovací dokumentací okolních obcí a se ZÚR Libereckého kraje, dle kterých do 
správního území obce Pertoltice zasahuje nadregionální biocentrum NC 68 Poustecká obora a regionální biocentrum RC 
1279 Bulovka. Všechny skladebné části ÚSES nadmístního významu jsou územním plánem respektovány a upřesněny na 
hranice parcel dle katastru nemovitostí. 

Funkční, částečně funkční i nově založená biocentra jsou v územním plánu vymezena jako plochy přírodní (NP) 
s jednoznačnou převahou funkcí zajišťujících a podporujících uchování a reprodukci přírodního bohatství a příznivé 
působení na okolní méně stabilní části krajiny.  

Biokoridory jsou vymezeny tzv. překryvnou funkcí, neboť kromě výše uvedených funkcí plní i množství ostatních funkcí.  
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Zvýšení ekologické stability krajiny je územním plánem dále podpořeno vymezením ploch smíšených nezastavěného území 
– NS a ploch zeleně přírodního charakteru – ZP.   

Přehled skladebných částí ÚSES  

Na základě mapování krajiny a vytvoření kostry ekologické stability byly v řešeném území aktualizovány a upřesněny 
v měřítku územního plánu skladebné části ÚSES nadregionálního, regionálního a lokálního charakteru: 

Nadregionální biocentrum 

označení název rozloha (ha) základní charakteristika 

NC 68 Poustecká obora 126,4 

Jedná se o jedno z nejrozsáhlejších biocenter v celém Frýdlantském výběžku 
rozkládající se na správním území šesti obcí. Do (Dolních) Pertoltic zasahuje 

z jihu a západu a je zde zastoupeno lesním komplexem smíšeného charakteru 
s převahou jehličnatých, zejména smrkových porostů.  

V tomto biocentru je vymezena zastavitelná plocha Z6 pro těžbu štěrkopísků.  

Regionální biocentrum 

označení název rozloha (ha) základní charakteristika 

RC 1279 Bulovka 24,8 

Na severozápadu vytváří druhou největší plochu ÚSES v řešeném území 
jihovýchodní výběžek regionálního biocentra Bulovky. Stejně jako v případě 

Poustecké obory se jedná o smíšený les s převahou jehličnanů. Jsou zde však 
patrnější pozůstatky těžby dřeva a opětovné (většinou nevhodné 

monokulturní) zalesňování větších celků. 

Lokální biocentrum 

označení název rozloha (ha) základní charakteristika 

LC 1373 Prameniště račího potoka 7,7 
Převážně monokulturní (smrk) fragment rozsáhlejších lesních ploch na 

severu řešeného území. Patrné holiny (dosud nezalesněné) po intenzivní 
těžbě dřeva. 

LC 1374 Panenský rybník 5 
Jediný výsostně vodní biotop v rámci biocenter. V relativně nedávně 

době došlo k revitalizaci v souvislosti s protržením hráze. Břehové 
porosty křovinného až stromového patra. 

LC 1375 Šálkův rybník 7,1 

Soustava dvou uměle vytvořených vodních nádrží prostorově 
propojených menším relativně přirozeně rostlým smíšeným lesem. 
Rybníky redistribuují vodu z Pertoltického potoka do dvou větších 

vodotečí. Kočičího potoka na severu a Bulovského potoku na západě. 

Lokální biokoridor 

označení délka/šířka (m) základní charakteristika 

LK1 1300/20 
Vychází z LC Šálkův rybník ve stopě Pertoltického potoku a po soutoku pokračuje při hranicích 

s Polskem v trase Kočičího potoku. 

LK2 500/20 
Rovněž vystupuje z LC Šálkův rybník, ale ze střední, zalesněné části a pokračuje východním směrem 

na pomezí lesa a volné krajiny. Řešené území opouští vstupem do rozsáhlého lesního celku. 

LK3 900/20 
Stejně jako v případě LC 1375 se jedná o uměle vytvořené vodní dílo, tok vzniknuvší postupným 

upadáváním dříve intenzivního zemědělství. Ve své severní části vytváří prameniště vodoteče, kterou 
poté dále na jihozápad sleduje. 

Plochy významné zeleně plnící funkci interakčních prvků (dále též jen „plochy významné zeleně“) 

V řešeném území je systém ÚSES doplněn plochami významné zeleně. Plochy významné zeleně jsou nepostradatelné 
krajinné segmenty obvykle ekotonového charakteru, které zprostředkovávají na lokální úrovni příznivé působení ostatních 
ekologicky významných krajinných segmentů. Jedná se o liniové prvky (stávající, k doplnění, nově navržené), zejména 
zalesnění v pruzích stromovým a keřovým patrem, obnova krajinných formací podél zachovalých lánů, doplnění a obnovení 
stromořadí podél cest, břehových porostů, ozelenění a udržování tůní a podpora skupin stromů ve volné krajině. Důležité 
jsou též travnaté pruhy po vrstevnici, které mají protierozní charakter a jsou významné pro živočišnou faunu.  

Významné plochy zeleně jsou vymezeny jako součást ploch smíšených nezastavěného území (NS) a ploch dopravních. Jejich 
obnova a funkčnost souvisí především s realizací komplexních pozemkových úprav v území. 

21.8 Přírodní podmínky 

Přírodní podmínky jsou jedním z výchozích podkladů pro koncepci uspořádání krajiny i pro urbanistické řešení. Jedná se 
zvláště o podmínky klimatické, geologické a geomorfologické, hydrologické a fytogeografické.  

21.8.1 Klimatické podmínky 

Dle charakteristiky klimatických oblastí ČSSR (Quitt, Geografický ústav ČSAV Brno, 1971) leží řešené území v klimatickém 
regionu v MT9, přičemž region MT je klasifikován jako mírně teplý.  
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MT9 – mírně teplé, mírně suché klima s mírnou zimou, průměrné roční teploty kolem 7 °C. Dlouhé léto, teplé, suché až 
mírně suché. Přechodné období krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Krátká zima, mírná, 
suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Tab. Přehled klimatických charakteristik pro řešené území 

klim. 
char. 

počet 
letních 

dnů 

počet 
dnů 

s tepl. 
>10°C 

počet 
mrazo-

vých dnů 

počet 
ledo-
vých 
dnů 

Ø 
tepl. 
v I 

Ø 
tepl. 
v IV 

Ø 
tepl. 
v VII 

Ø 
tepl. 
v X 

úhrn 
srážek ve 

veget. 
období 

úhrn 
srážek 

v zimním 
období 

počet dnů 
se 

sněhovou 
pokrývkou 

počet 
zamrače
ných dnů 

počet 
jasných 

dnů 

MT9 40 - 50 
140 - 
160 

110 - 
130 

30 - 40 
-3 až 

-4 
6 - 7 

17 - 
18 

7 – 8  400 - 450 250 - 300 60 - 80 
120 - 
150 

40 - 50 

21.8.2 Geologické a geomorfologické podmínky 

Geologicky je řešená oblast postupně součástí Českého masivu, Krkonošsko-Jesenické jednotky a Západosudetské (Lužické) 
oblasti. Plošně dominující zastoupení mají v Pertolticích mladší sedimenty, zastoupené především pleistocenními relikty 
v souvislosti s rozšířením ledovce ze severu během poslední doby ledové. Sedimentační vrstva je často prostoupena 
intruzemi biotické žuly, ortorulami proterozoického stáří či trachyty terciérního stáří. V celém Frýdlantském výběžku se tak 
nachází řada ložisek štěrkopísků, jedno s již vydaným povolením k jejich těžbě i v samotných Pertolticích. 

Dle Zeměpisného lexikonu ČR – Hory a nížiny (Jaromír Demek a kol.) leží řešené území v provincii Česká vysočina (Český 
masiv), subprovincii Krkonošsko-jesenické, oblasti Krkonošské a celku Frýdlantská pahorkatina. 

21.8.3 Hydrologické podmínky 

Území obce přísluší do úmoří Baltského moře, povodí 1. řádu Odry a 2. řádu Lužické Nisy. Přirozenou páteří celého 
řešeného území je Pertoltický potok, směřující přibližně od SV k JZ. Do řešeného území dále zasahuje povodí Kočičího 
potoka, tvořící hranici mezi ČR a Polskem.  

Velkou hrozbou i pro malé vodní toky jsou náhlé vzestupy hladin po intenzivních srážkách v letních měsících. Díky nižším 
nadmořským výškám i převýšením naopak nehrozí vyšší stavy na vodních tocích v souvislosti s táním sněhové pokrývky. 

Z hydrogeologického pohledu zde převažují na mírných svazích sedimenty. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o tzv. 
deluviální (svahové) sedimenty, pod kterými se nacházejí odolné horniny (např. granity, mnohde vystupující nad povrch), je 
propustnost a akumulace vod velmi malá. 

Vodní toky 

Dle Vyhlášky č. 267/2005 Sb. je mezi významné vodní toky řazen Kočičí potok (2-04-10-031), který protéká k. ú. Horní 
Pertoltice a ve značné délce svého toku vytváří státní hranici mezi Českem a Polskem. Délka toku v kategorii významný je 
11,8 km, funkce toku je hraniční. 

Kočičí a potok pramení v lesnatém terénu v nadmořských výškách cca 430 – 440 m n. m., zatímco Pertoltický potok 
převážně v lučním porostu ve výšce ca. 350 m n. m. Celý Frýdlantský výběžek je významnou tzv. návětrnou stranou 
Jizerských hor. 

Žádný další vodní tok protékající řešeným územím není řazen mezi významné vodní toky dle Vyhlášky č. 267/2005 Sb. 
Významným tokem v území je Pertoltický potok. 

Územím dále protéká bezejmenný potok (v některých mapách chybně pojmenován jako Panenský potok), který se 
v zastavěném území Dolních Pertoltic vlévá do Pertoltického potoka. K. ú. Dolní Pertoltice se dotýká i tok Račího potoka, jež 
na tomto katastrálním území pramení, a jehož prameniště je biocentrem místního významu. 

Vodní plochy v území 

Na území obce Pertoltice se nalézá několik vodních nádrží místního významu.  

Panenský rybník se nalézá v jižní části k. ú. Dolní Pertoltice, u silnice I. třídy I/13. Celkový obvod hráze je asi 850 metrů. 
Rybníkem protéká bezejmenný potok. Rybník je v majetku Rybářského svazu Libereckého kraje. V roce 2011 došlo k 
protržení hráze a následné zvláštní povodni. V současné době je hráz rekonstruována. 

Šálkův rybník se nalézá v k. ú. Horní Pertoltice u hranic s k. ú. Bulovka. Je silně zanesený, na východě na něj navazuje 
rozsáhlejší lesní plocha. Celkový obvod hráze je asi 530 metrů. Rybníkem protéká Pertoltický potok. 

Hraniční rybník leží v severní části k. ú. Horní Pertoltice, blízko hranic s Polskou republikou. Celkový obvod hráze je asi 400 
metrů. Rybník má výrazně lichoběžníkový tvar. Jako vodní plocha je evidována celá parcela a dvě sousední parcely, které 
jsou však v současné době trvale zatravněny. Protéká jím Pertoltický potok. 

Eflerův rybník leží také v k. ú. Horní Pertoltice, přibližně v jeho středu. Protéká jím Pertoltický potok. Celkový obvod jeho 
hráze činí asi 430 metrů. Rybník leží v blízkosti roztroušené zástavby a dvou středně velkých lesních ploch. Slouží pro chov 
ryb a sportovní rybaření. 
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V jižní části území u střelnice se nachází malé rybníky, zvané Jílové nebo někdy také Malá Šajba. Rybníky jsou velmi 
zaneseny jíly. Rybníky vznikly v 50. letech a „bílý“ rybník (podle barvy jílu) slouží také ke koupání. Celkový obvod hráze je asi 
200 metrů. 

Požární nádrž v centru obce (k. ú. Dolní Pertoltice) je umělá vodní nádrž lichoběžníkového tvaru s celkovou délkou hráze asi 
150 metrů. 

V obecním majetku je nevelká vodní nádrž v západní části k. ú. Dolní Pertoltice. Rybník je ve velmi špatném stavu, prakticky 
jako vodní nádrž nefunkční.  

21.8.4 Fytogeografie a fytocenologie 

Dle regionálně fytogeografického členění (Skalický, 1988) spadá řešené území do oblasti Mesophyticum – obvod 
Českomoravské Mesophyticum – okrsku 49 – Frýdlantská pahorkatina. Z hlediska geobotanické rekonstrukce (Mikyška 
1972) se v území nacházejí následující vegetační jednotky: 

F – Květnaté bučiny (západ sídla v k. ú. Dolní Pertoltice, jihozápad řešeného území, východ řešeného území) 

LF – Bikové bučiny (většina řešeného území, centrální část) 

Podle lesnického členění se řešené území nachází v přírodní lesní oblasti (PLO) 20 – Lužícká pahorkatina, podoblasti 20b – 
Frýdlantská pahorkatina. V území se vyskytuje lesní vegetační stupeň LVS 3 – dubovo-bukový. 

Biogeografické členění 

Dle Biogeografického členění České republiky (Martin Culek a kol., 2005) je řešené území kategorizováno následovně: 

biom biogeografická provincie biogeografická subprovincie biochory bioregion 

geobiom opadavých 
listnatých lesů 

Středoevropských listnatých 
lesů 

hercynská 3PI, 3PR, 3BN, 4BN 1.56 Žitavský 

Dle biogeografického členění se Pertoltice nacházejí v Žitavském bioregionu. Ten se rozkládá na severní hranici Čech, zabírá 
geomorfologické celky Žitavskou pánev, Frýdlantskou pahorkatinu a východní část Šluknovské pahorkatiny. Převážná část 
bioregionu leží v SRN a v Polsku. Plocha bioregionu v ČR je 439 km2. 

Bioregion je tvořen plochou vrchovinou na žulách a ledovcových sedimentech s proniky neovulkanitů. Převažuje biota 4. 
bukového vegetačního stupně. Potenciální vegetace je řazena do acidofilních doubrav, dubohabrových hájů a bikových 
bučin. Území má poměrně nízkou biodiverzitu související s nevýrazným reliéfem a relativně oceánským podnebím, hojné 
jsou subatlantské a demontánní druhy. V rámci Čech se zde nejsilněji projevuje vliv Severoněmecké nížiny a objevují se i 
prvky polonské. Netypická část je tvořena uzavřenou chladnou Libereckou kotlinou a vyššími kopci, tvořícími přechod 
k Jizerským horám. V bioregionu převažuje orná půda, v lesích kulturní bory (borovice je však autochtonní) a smrčiny. 

21.9 Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky 

21.9.1 Civilní ochrana, veřejné zdraví 

Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, byl pro Liberecký kraj zpracován Havarijní plán Libereckého kraje představující souhrn opatření k provádění 
záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení ohrožení vzniklých mimořádnou 
událostí a k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. 

Havarijní plán je základním dokumentem kraje pro řešení mimořádných situací v případě živelních pohrom, antropogenních 
havárií nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Havarijní plán 
je určen k plánování a řízení postupu integrovaného záchranného systému a je závazným dokumentem pro všechny obce, 
správní úřady, fyzické i právnické osoby nacházející se na území kraje. 

Dle nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb., byl pro Liberecký kraj zpracován Krizový 
plán obsahující souhrn krizových opatření a postupů, které kraj zpracovává k zajištění připravenosti na řešení krizových 
situací v dané působnosti.  

Požadavky uvedené v § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, jsou územním 
plánem respektovány v těch bodech, které se týkají řešeného území dle havarijního plánu a krizového plánu Libereckého 
kraje. 

Územní plán je zpracován v souladu se Zdravotní politikou Libereckého kraje, aktuálním zněním 2014. Zdravotní politika 
Libereckého kraje je zásadní strategický a politický dokument přijatý usnesením Zastupitelstva kraje č. 221/02/ZK 17. 
prosince 2002. 
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Ochrana území před průchodem povodňové vlny vzniklé zvláštní povodní 

V řešeném území se nachází několik vodních toků a nádrží. Je známa situace, při které bylo nutné chránit území před 
průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. Obec má z tohoto důvodu zpracovaný povodňový plán. Uzemní plán 
připouští ve všech relevantních plochách s rozdílným způsobem využití technickou infrastrukturu, do které spadají i stavby 
ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami. 

Zóny havarijního plánování 

Do řešeného území nezasahuje žádná zóna havarijního plánování. V řešeném území se nenachází žádný subjekt nakládající 
ve větším rozsahu s nebezpečnými látkami. 

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

V řešeném území se nenachází žádný stálý úkryt. V případě vzniku mimořádné události vyžadující ukrytí, budou v mírové 
době využity přirozené ochranné vlastnosti staveb. V období válečného stavu se pro ukrytí obyvatelstva budou budovat 
improvizované úkryty. 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování: obyvatelé postižení mimořádnou událostí budou ubytováni v určených objektech 
na území obce Pertoltice i mimo něj dle zpracovaného Havarijního plánu Libereckého kraje. Jedná se o objekty občanského 
vybavení – zejm. obecní úřad, restaurační zařízení. Vlastní organizace a technické řešení není úkolem územního plánu. 

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Na území obce se nenacházejí sklady materiálu civilní obrany a humanitární pomoci jako samostatné objekty a zařízení. 
V případě nutnosti bude pro jejich skladování a výdej využit objekt obecního úřadu. 

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek 

V případě úniku nebezpečných látek budou tyto odvezeny mimo řešené území (v řešeném území se objekty či plochy 
vhodné pro jejich uskladnění nenacházejí). V případě havárie bude vyvezení a uskladnění nebezpečných látek řízeno 
Obecním úřadem. 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce 

V  případě vzniku mimořádné události se na záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích budou podílet právnické 
osoby i fyzické osoby dle charakteru mimořádné události v koordinaci s Obecním úřadem. V řešeném území se nevyskytuje 
ani není navrhováno žádné zahraboviště. Pro dekontaminaci budou užívány vhodné zpevněné plochy s odpadem a 
přívodem vody. 

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

V řešeném území se nevyskytují sklady nebezpečných látek. Územní plán realizaci takových skladů neumožňuje.  

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Nouzové zásobování pitnou vodou vychází ze schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (PRVK LK). 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den/obyvatel 
cisternami ze zdrojů pro úpravnu vody Frýdlant a ze zdroje Lázně Libverda. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno 
balenou vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních 
studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.  

V případě potřeby nouzového zásobování elektrickou energií budou na určené objekty připojeny mobilní zdroje energie. 

21.9.2 Obrana státu 

V řešeném území se nenacházejí žádné vojenské inženýrské sítě. Z obecného hlediska budou respektovány parametry 
příslušné kategorie komunikací včetně ochranných pásem stávajícího i plánovaného dopravního systému. Územním plánem 
ani jeho důsledky nejsou dotčeny případné nemovitosti ve vlastnictví Ministerstva obrany ČR. 

21.9.3 Požární ochrana 

Stávající vodovodní řady umožňují jejich využití k protipožárním účelům. Profily hlavních řadů zajišťují v současné době 
dodávku požární vody v potřebném tlaku prostřednictvím požárních hydrantů na síti. Dalšími zdroji vody potřebné pro 
případný požární zásah jsou vodní plochy, případně vodní toky v obci.  

Pro uvažovanou výstavbu v rámci zastavitelných ploch bude zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle ČSN 73 0873 
Požární bezpečnost staveb – zásobování vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody a příjezdové komunikace pro požární 
vozidla podle ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804 a dle vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. 



Odůvodnění územního plánu Pertoltice   

ŽALUDA, projektová kancelář   56 

21.9.4 Radonový index geologického podloží 

Problematiku ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření a způsoby úprav vedoucí ke snížení ozáření z přírodních zdrojů 
upravuje vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Oba katastry obce spadají do území 
ohrožené radonem – střední radioekologická zátěž (kvartér, hlubší podloží, střední). 

21.9.5 Ochrana před povodněmi 

V řešeném území nebylo Krajským úřadem Libereckého kraje stanoveno záplavové území. Nachází se zde však několik 
vodních toků a nádrží a je známa situace, při které bylo nutné chránit území před průchodem průlomové vlny vzniklé 
zvláštní povodní. Obec má z tohoto důvodu zpracovaný povodňový plán. Uzemní plán připouští ve většině ploch s rozdílným 
způsobem využití technickou infrastrukturu, do které spadají i stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými 
pohromami. 

22 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

22.1 Zemědělský půdní fond 

22.1.1 Struktura využití pozemků 

Zemědělský půdní fond je zastoupen na ploše cca 669 ha (65,8 % rozlohy obce) a ve většině jej tvoří orná půda (331 ha, tj. 
32,6 %) a trvalé travní porosty (327 ha, tj. 32,2 %). Nezemědělská půda představuje cca 34,2 % rozlohy obce a je zastoupena 
zejména lesy (27,4 % rozlohy).  

Tab. Využití pozemků v obci Pertoltice k datu 1. 1. 2013 (dle ČSÚ) 

druh pozemku výměra (ha) podíl z celkové výměry (%) 

výměra celkem 1016 100 

zemědělská půda 669 65,8 

orná půda 331 32,6 

zahrady 11 1 

trvalé travní porosty 327 32,2 

nezemědělská půda 347 34,2 

lesní půda 278 27,4 

vodní plochy 17 1,7 

zastavěné plochy 9 0,9 

ostatní plochy 43 4,2 

22.1.2 Pedologie, bonitované půdně ekologické jednotky 

Z hlediska půdních poměrů jsou v řešeném území nejvíce zastoupeny půdní typy: kambizemě districká (v SV, SZ, JV a 
V částech území), kambizemě kyselá (střední část území), pseudoglej modální (v JV, Z a S částech území), pseudoglej luvická 
(v jižní části území) a glej modální (v západní části území. Bonitované půdně ekologické jednotky jsou výchozím podkladem 
pro ochranu půdního fondu při územně plánovací činnosti. Kód BPEJ se skládá z kódu klimatického regionu (číslo na první 
pozici), kódu hlavní půdní jednotky (následující 2 číslice) a označení vedlejší půdní jednotky (poslední 2 číslice). 

V řešeném území se vyskytují půdy zařazené do následujících BPEJ:  

Kódy BPEJ na území obce tř. ochrany 

61400 I. 

61410, 62210, 62901, 62911, 64300, 65800 II. 

62212, 63211, 64400, 64410, 64600, 64610, 64700, 64702, 64710, 65001, 65011, 66401 III. 

62110, 62112, 62113, 62242, 62914, 63204, 64612, 64712, 64742, 64752, 65041 IV. 

62142, 62152, 62213, 62252, 62954, 63214, 63244, 63716, 63746, 64068, 64167, 64168, 64177, 64178, 66811, 67201, 
67769, 67789 

V. 

Zemědělské půdy I. třídy ochrany ZPF se vyskytují okrajově. Zhruba polovinu zemědělské půdy v řešeném území zaujímají 
pozemky spadající do IV. a V. třídy ochrany ZPF.  

22.1.3 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Zemědělský půdní fond v řešeném území je tvořen převážně půdami nižších tříd ochrany ZPF. Dominuje pátá, nejnižší třída 
společně s třetí a čtvrtou. Výjimečně lze narazit na druhou nebo první.  

Územní plán vychází zejména ze stávající urbanistické struktury sídla, limitů využití území, terénní konfigurace a 
výhledových předpokladů obce pro rozvoj a obnovu. Rozsah zastavitelných ploch odpovídá předpokládanému 
demografickému vývoji obce ve čtyřletém cyklu aktualizace. Umožněna je samozřejmě intenzifikace využití zastavěného 
území. Soustředění zastavitelných ploch výhradně ve vazbě na  zastavěné území a stávající sytém veřejné infrastruktury 
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vychází z předpokladu zajištění komplexní obsluhy území. Výraznými limity rozvoje obce jsou obecně prvky ochrany přírody 
a krajiny a geomorfologické poměry. Snahou je přednostně lokalizovat těžiště zastavitelných ploch zcela mimo síť 
skladebných částí ÚSES, respektovat plochy PUPFL a další prvky ochrany přírody a upřednostnit lokalizování zastavitelných 
ploch na půdách nižší třídy ochrany.  

Zábor ZPF je lokalizován kromě návaznosti na zastavěné území i s ohledem na eliminaci okrajových zbytkových ploch bez 
možnosti obhospodařování. Důsledky navrženého řešení na ZPF jsou vyhodnoceny podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a společného metodického doporučení 
Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu.  

Tab. Přehled odnětí půdního fondu – plochy změn 

označení 
plochy 

celková výměra 
plochy (ha) 

ZPF 
katastrální území 

výměra ZPF (ha) kultura třídy ochrany 

plochy bydlení 

Z1 2,89 2,89 orná půda II, IV, V 

Dolní Pertoltice 

Z2 1,72 1,72 orná půda III 

Z3 0,47 0,43 TTP III, V 

Z4 0,41 0,38 TTP II, III 

Z5 1,10 1,10 orná půda III 

∑ 6,59 6,52    

plochy těžby 

Z6 22,72 0,01 orná půda III Dolní Pertoltice 

∑ 22,72 0,01    

celkem 29,31 6,53    

Tab. Přehled odnětí půdního fondu – koridory 

využití  označení  rozsah (ha) odhad výsledného záboru 

přeložka silnice I/13 – obchvat Pertoltice D10 17,5 cca 1,5 ha 

realizace protipovodňových opatření P1; P2; P3 38; 29; 12 cca 25; 20; 15 m2  

cykloturistický koridor CTK1 1,5 koridor veden mimo ZPF 

22.1.4 Pozemkové úpravy 

V katastrálním území Dolní Pertoltice byly v roce 2006 ukončeny jednoduché pozemkové úpravy. V katastrálním území 
Horní Pertoltice dosud nebyly žádné pozemkové úpravy realizovány ani zahájeny.  

22.1.5 Investice do půdy 

Na území obce Pertoltice jsou provedeny investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (tzv. meliorační opatření). 
Na celkem 44 ha půdy byla provedena opatření před rokem 1968, na dalších 98,2 ha byly investice prováděny po roce 1968. 
Celkem tato výměra představuje přibližně 20 % z celkové výměry ZPF. 

Meliorační opatření byla prováděna především na hodnotných půdách I. a II. třídy ochrany v severní části správního území 
obce, v minimální míře i v jižní části k. ú. Dolní Pertoltice. Většina opatření, provedených před rokem 1968, byla provedena 
v severní části k. ú. Horní Pertoltice.  

Vzhledem k teoretické funkčnosti po čtyřiceti letech lze odůvodněně předpokládat, že funkčnost značné části těchto 
zařízení je již za svým zenitem. 

22.1.6 Zemědělské účelové komunikace 

Systém zemědělských účelových komunikací není územním plánem dotčen. Jako stávající plochy dopravní infrastruktury 
jsou vymezeny užívané (zvykové) cesty ve volné krajině. Nové zemědělské komunikace nejsou navrhovány, v plochách 
smíšených nezastavěného území (NS) je umožněna případná realizace nezbytných přístupových komunikací.  

22.1.7 Zemědělská prvovýroba  

Plochy zemědělské výroby na území obce nejsou zastoupeny. Drobná zemědělská výroba je zastoupena v rámci ploch 
bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). S významnějším rozvojem zemědělské výroby územní plán neuvažuje. 
Drobná zemědělská výroba, která nemá negativní vliv na okolní zástavbu je umožněna v rámci dalších ploch s rozdílným 
způsobem využití v zastavěném území a nezastavěném území v rámci ploch smíšených nezastavěného území – přírodní, 
zemědělské (v rámci NSpz2 je umožněna i intenzivní zemědělská výroba). 
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22.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Obecně je hospodaření na lesní půdě upraveno zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých předpisů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“). Hospodaření v lesích je řízeno lesním hospodářským plánem 
(LHP – výměra nad 50 ha) nebo lesními hospodářskými osnovami (LHO – výměra pod 50 ha) zpracované na období deseti let 
(decenium). Podle lesního zákona jsou do pozemků určených k plnění funkcí lesa zařazeny i bezlesí (drobné vodní plochy, 
loučky pro zvěř, lesní skládky, nezpevněné cesty, průseky) a ostatní lesní plochy (zpevněné lesní cesty, políčka pro zvěř). 

22.2.1 Aktuální stav lesa 

Řešené území se vyznačuje průměrnou lesnatostí, lesy zaujímají rozlohu 274 ha, tj. 27,4 % (ČR 33,3 %) z celkové rozlohy 
obce. Souvislé lesní plochy tvoří komplexy lesů v jihozápadní, severní a severovýchodní části území. Lesy jsou tvořeny 
zejména dubobukovým porostem.  

22.2.2 Přírodní lesní oblast (PLO), lesní vegetační stupeň (LVS) 

Podle lesnického členění náleží celé území do přírodní lesní oblasti (PLO) 20 – Lužická pahorkatina, podoblasti 20b – 
Frýdlantská pahorkatina.  

Vegetační stupňovitost vyjadřuje vztah mezi klimatem a biocenózou (souvislost sledu rozdílů vegetace se sledem rozdílů 
výškového a expozičního klimatu). V řešeném území je zastoupen následující lesní vegetační stupeň (LVS): 

3 – dubobukový: vyskytuje se v pahorkatinách a vrchovinách, nejčastěji v rozmezí nadmořské výšky 300 – 500 m. Z půdních 
typů převládají kambizem a na sprašových hlínách kombinace hnědozemí, v lesích a vlhčích oblastech luvizem. Z dřevin 
převládá buk lesní, s příměsí dubu zimního a habru obecného. Méně se vyskytují lípy, javory, jilmy a jasan ztepilý. 

22.2.3 Kategorie lesů 

Podle zákona o lesích se lesy člení dle převažující funkce do tří kategorií, a to na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy 
hospodářské. V řešeném území se vyskytují dvě kategorie: 

Les hospodářský § 9 lesního zákona - lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení. 

Les zvláštního určení  § 8 odst. 2 písm. e - lesy (bariérové) se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, 
klimatickou nebo krajinotvornou 

22.2.4 Přehled souborů lesních typů 

V řešeném území se nacházejí následující soubory lesních typů: 

SLT 
Název souboru lesních typů 

Latinský ekvivalent 
Přirozená druhová skladba 

(dle Macků, 1999) 

0K 
KYSELÝ (DUBOBUKOVÝ) BOR (podzoly) 

Querceto-Fagi-Pinetum acidophilum 
SM 0+ BO 8-9 DBZ+2 BK 0-1 BŘ+1 

3K 
KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA 

Querceto-Fagetum acidophilum 
JD+2 BO 0+ DBZ+3 BK 5-7 LP+1 (BŘ HB) 0+ 

3I 
ULÉHAVÁ DUBOVÁ BUČINA 

Querceto-Fagetum illimerosum acidophilum 
JD+2 BO 0+ DBZ+3 BK 5-7 LP+1 (BŘ HB) 0+ 

3S 
SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA 

Querceto-Fagetum mesotrophicum 
JD+2 DBZ+3 BK 5-7 HB 0-1 JV 0-1 LP+2 (JS JL)+ (TŘ OS) 0+ 

3H 
HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA 

Querceto-Fagetum illimerosum trophicum 
JD+2 DBZ+3 BK 5-7 HB 0-1 JV 0-1 LP+2 (JS JL)+ (TŘ OS) 0+ 

3D 
OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA 

Querceto-Fagetum acerosum deluvium 
JD+2 DBZ+3 BK 5-7 HB 0-1 JV 0-1 LP+2 (JS JL)+ (TŘ OS) 0+ 

3L 
JASANOVÁ OLŠINA 

Fraxineto-Alnetum alluviale 
SM 0-3 JS 1-3 OL 4-8 (JV OS VR OLŠ)+ 

6T 
PODMÁČENÁ CHUDÁ SMRKOVÁ JEDLINA 

Piceeto-Abietum paludosum oligotrophicum 
SM 7-9 JD+2 náhorní BO 0-1 (BŘP JŘ OL) 0+ 

1G 
(VRBOVÁ) OLŠINA 
Saliceto-Alnetum 

OL 5-8 VR 1-4 (TP TPČ TPB) 0-1 OS JS 

4G 
PODMÁČENÁ DUBOVÁ JEDLINA 

Querceto-Abietum piceosum paludosum mesotrophicum 
SM+1 JD 3-7 BO+1 DBZ 3-7 LP+ BŘ+ OL+1 

5G 
PODMÁČENÁ JEDLINA 

Abietum quercinopiceosum paludosum mesotrophicum 
SM 2-6 JD 3-7 BO+2 BK+ BŘ+ OL+1 KL 0+ 

Pozn: zkratky – DB (dub Z-zimní, L-letní), BK (buk lesní), HB (habr obecný), JL (jilm habrolistý), JS (jasan ztepilý), LP (lípa 
srdčitá), JV (javor klen, mléč), JD (jedle bělokorá), OS (topol osika), BŘ (bříza bělokorá), OL(Š) (olše šedá), VR (vrba bílá), TŘ 
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(třešeň ptačí), TP (topol bílý), BO (borovice lesní), JŘ (jeřáb ptačí), SM (smrk ztepilý), BŘP (bříza pýřitá), TPČ (topol bílý), TPB 
(topol černý) 

22.2.5 Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) 

V územním plánu je vymezena následující zastavitelná plocha vyžadující zábor pozemků určených k plnění funkce lesa: 

Tab. Přehled odnětí PUPFL 

plochy těžby 

označení plochy celková výměra plochy (ha) výměra záboru PUPFL (ha) katastrální území 

Z6 22,72 22, 71 Dolní Pertoltice 

Tato plocha respektuje dokumentaci schválenou v procesu EIA pro vymezený dobývací prostor. V rámci následné 
rekultivace vytěžených ploch územní plán doporučuje zvážit částečné přírodně-rekreační využití podporující rozvoj šetrného 
cestovního ruchu v území (např. geopark, stezka poznávání fauny a flory apod.).  

22.2.6 Ochrana lesa 

Do zastavěného území a zastavitelných ploch zasahuje pásmo 50 m od hranice lesa. Stavby v tomto pásmu podléhají 
souhlasu státní správy lesů (dle § 14 odst. 2 lesního zákona). 

22.3 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 

Územním plánem jsou vymezeny plochy a koridory pro umístění veřejně prospěšných staveb (VPS) a opatření (VPO), pro 
které lze práva k pozemkům vyvlastnit: 

ozn. VPS/VPO druh odůvodnění zařazení 

VD1 VPS 
koridor dopravní infrastruktury – silniční – 

obchvat Pertoltice D10 (VPS) 

respektování nadřazené dokumentace ZÚR LK,  
eliminace negativních vlivů dopravy na veřejné 

zdraví,  
zkvalitnění dopravní dostupnosti periferních částí 

území republiky, 
 zrychlení dopravy v ose Stráž nad Nisou – Habartice 
celkové posílení vazeb širšího území na aglomeraci 
Görlitz-Zgorzelec a dálnici A4 Dresden - Wroclaw 

VU1 

VPO 

nadregionální biocentrum – NC 68 Poustecká obora 
Skladebné částí ÚSES byly jako VPO vymezeny za 

účelem jejich realizace a ochrany. 
Vytváření uceleného systému ÚSES je veřejným 

zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, 
obce i stát. 

VU2 regionální biocentrum – RC 1279 Bulovka 

VU3 
lokální prvky ÚSES – 1373 Prameniště Račího potoka, 

1374 Panenský rybník, 1375 Šálkův rybník; LK1, LK2, LK3 

22.4 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

Územní plán vymezuje následující koridory územních rezerv a stanovuje podmínky využití: 

V koridoru územní rezervy R1 jsou vyloučeny jakékoliv stavby (včetně staveb dočasných), zařízení, opatření a úprav krajiny 
(zalesnění, vodní plochy, apod.), jejichž realizace by výrazně znesnadnila nebo podstatným způsobem zvýšila náklady na 
případnou budoucí realizaci dopravní stavby.  

22.5 Odůvodnění vymezení ploch, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie 

V rozsáhlých zastavitelných plochách Z1 a Z2 a v koridorech P1 a P2 je jakákoliv aktivita podmíněna zpracováním územní 
studie. Plocha, kterou bude pojímat územní studie, ve všech případech přesahuje rozsah návrhových ploch. Důvodem je 
nutnost přihlédnout k širším souvislostem v území, neřešit hermeticky uzavřený výsek, ale součást celku.  

 

 

označení případné funkční využití katastrální území odůvodnění vymezení 

R1 
dopravní infrastruktura – 
silniční (DS) 

Dolní Pertoltice, 
Horní Pertoltice 

alternativa ke koridoru D10, 

omezení zásahu do urbanizovaného území 

eliminace negativních vlivů dopravy na veřejné zdraví 

snížení bariérového efektu v zastavěném území 

vyloučení asanačních zásahů 
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Tab. Seznam ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie 

23 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53 ODST.4, PÍSM. A) AŽ D) 

23.1 Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou 
krajem 

Pořizovatel ÚPD přezkoumal soulad Návrhu ÚP Pertoltice s nadřazenou dokumentací v rozsahu a obsahu dle § 53 odst. 4 
stavebního zákona a konstatuje, že je zpracován v souladu s dokumentem Politika územního rozvoje ČR, ve znění 
aktualizace č. 1 (dále aktualizace č. 1 PUR ČR_2015),  schválené usnesením vlády č. 276 ze dne 15.4.2015 a zveřejněné ve 
Sbírce zákonů ČR sdělením č. 121/2015 Sb., a dále dokumentací Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZUR LK), které 
vydal Liberecký kraj dne 21.12.2011 s nabytím účinnosti dne 22.1.2012 (o vydání rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje 
usnesením č.466/1/11/ZK ze dne 13.12.2011).  

Vyhodnocení:  Územní plán Pertoltice je v souladu s PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1. Záměry vyplývající z Politiky 
územního rozvoje ČR pro řešené území, jsou do textové i grafické části územního plánu Frýdlant převzaty a zapracovány. 
Konkrétní řešení je zřejmé z textové části Odůvodnění Územního plánu Pertoltice (kapitola 15.1). 

Vyhodnocení: Územní plán Pertoltice je v souladu se ZÚR LK, záměry vyplývající ze Zásad územního rozvoje LK pro řešené 
území, jsou do textové i grafické části územního plánu Frýdlant převzaty a zapracovány. Konkrétní řešení je zřejmé z textové 
i grafické (výkresy č. 1, 2 a 3) části územního plánu a textové a grafické (výkresy č. 1 a 3) části jeho odůvodnění.  

23.2  Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování 

Pořizovatel ÚPD přezkoumal soulad Návrhu ÚP Pertoltice s cíli a úkoly územního plánování v rozsahu a obsahu dle § 53 
odst. 4 stavebního zákona a konstatuje, že soulad s cíli a úkoly územního plánování tak, jak je stanovují §§ 18 a 19 zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona byly dodrženy. Konkrétní řešení je zřejmé z obsahu textové části Odůvodnění Územního 
plánu Pertoltice (kapitola 17). 

23.3 Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 

Pořizovatel ÚPD přezkoumal soulad Návrhu ÚP Pertoltice s požadavky stavebního zákona v rozsahu a obsahu dle § 53 odst. 
4 stavebního zákona a konstatuje, že je územní plán Pertoltice zpracován a pořízen v souladu s požadavky stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci a průběhu jejího pořizování. 

23.4 Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů, případně s výsledky řešení rozporu 

Pořizovatel ÚPD přezkoumal soulad Návrhu ÚP Pertoltice s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů v rozsahu a obsahu dle § 53 odst. 4 stavebního zákona a konstatuje, že byl soulad dodržen. Konkrétní 
vyhodnocení je zřejmé z obsahu textové i grafické části Územního plánu Pertoltice i jeho odůvodnění. 

označení 
studie 

označení 
plochy 

plochy s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení 

X1 Z1 
bydlení v rodinných 

domech – venkovské (BV) 

Důvodem vymezení této plochy, v níž je rozhodování o změnách 
jejich využití podmíněno zpracováním územní studie je zejména její 
plošný rozsah, potřeba detailněji a v podrobnějším měřítku prověřit 

plošné a prostorové uspořádání plochy s ohledem na stávající 
strukturu okolní zástavby i volné krajiny a významné estetické, 

kulturní a přírodní hodnoty území (např. návrh etapizace, stanovení 
minimální velikosti pro vymezení stavebních pozemků, stanovení 
míry využitelnosti území, apod.). Je nutné  vymezit odpovídající 

plochy veřejných prostranství a návrh optimální dopravní obsluhy 
ploch i napojení na sítě technické infrastruktury. 

Dále je nutné prověřit podobu navrhovaných protipovodňových 
opatření plynoucích z dokumentu „ Podkladová analýza pro 

následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě 
blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko“ a 

brát zřetel i na prostorově i funkčně související cykloturistický 
koridor. 

X2 Z2 
bydlení v rodinných 

domech – venkovské (BV) 
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24 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O 
VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Při uplatnění požadavků odborných složek dotčeného orgánu Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 19.9.2012 k návrhu 
zadání územního plánu z hlediska posouzení vlivu na životní prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v platném znění, byl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj, se 
zaměřením na okruhy těchto problémů: vyhodnocení kumulativních vlivů navržených ploch sportu (motokrosová dráha), 
těžby štěrkopísku, stanovení dobývacího prostoru, silnice I/13 a ploch výroby a skladování na jednotlivé složky životního 
prostředí. 

Zároveň bylo konstatováno, že návrh zadání ÚP Pertoltice nemůže mít samostatně, ani ve spojení s jinými záměry, 
významný vliv na evropsky významné lokality (EVL), ani na ptačí oblasti. Zadání ÚP Pertoltice se nedotýká území chráněného 
v rámci soustavy 2000. Nejbližším prvkem soustavy Natura 2000 je EVL Smědá. Toto území je vzdáleno minimálně 1,8 km od 
obce. V návrhu Zadání nejsou navrhována funkční využití, u nichž by v této fázi procesu nebylo možné vliv na soustavu 
Natura 2000 vyloučit. 

Na základě žádosti pořizovatele o opětovné posouzení ÚPD Pertoltice dle § § 4 odst. 2 písm. b) a § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., a doložení nových skutečností, vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
dne 16.2.2015 pod č. j. KULK 12433/2015 vyjádření z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí, ve kterém na základě 
nových skutečností přehodnotil své původní stanovisko a uvádí, že ve smyslu § 10 i odst. 3) zákona, není nezbytné a účelné 
komplexně posuzovat Územní plán Pertoltice podle § 10i zákona. 

Dotčené orgány státní správy na úseku ochrany přírody a veřejného zdraví nevznesly zásadní připomínky. Vliv na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti byl vyloučen. Oproti zadání a projednanému návrhu územního plánu nedoznal upravený a 
posouzený návrh takových změn, které by vyvolaly nutnost posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.  

Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území zpracováváno, se tento 
bod neuplatňuje. 
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25 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST.5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
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26 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST.5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY 

ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Z hlediska stanoviska Krajského úřadu dle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebyly k dokumentaci ÚPD uplatněny žádné 
požadavky.  Z tohoto hlediska se tento bod neuplatňuje. 

27 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Pertoltice byl projednán s dotčenými 
orgány dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona. Na základě stanovisek dotčených orgánů uplatněných v zákonné 
lhůtě, nebyla k návrhu tohoto dokumentu požadována úprava. Projednání dle § 53 odst. 1 stavebního zákona nevyvolalo 
potřebu úpravy dokumentace Územního plánu Pertoltice. 

27.1 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění k Návrhu ÚP pro veřejné projednání: 

Námitka č. 1A: 

Podali:  pan Ing. Jiří Rezler, bytem: Sokolovská 837/31a, 460 01 Liberec 12, 

 paní Lucie Rezlerová, bytem: Sokolovská 837/31a, 460 01 Liberec 12. 

Podání bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu Frýdlant dne 17.5.2016 pod č.j. 11324/2016. 

Dotčené pozemky: p.p.č. 664/1 v k.ú. Horní Pertoltice. 

NÁMITKA: 

Vznáším námitku na veřejně projednávaný návrh územního plánu obce Pertoltice dne 11.5.2016 a prosím o zpětné zařazení 
pozemkové parcely p.č. 664/1 do „Plánu zastavěného území obce Pertoltice“. 

ODŮVODNĚNÍ: 

„Dne 2.9.2008 bylo obecním zastupitelstvem obce Pertoltice usnesením č. 6/116/08 schváleno zařazení pozemkové parcely 
č. 664/1 do „Plánu zastavěného území obce Pertoltice“. Potvrzení obce Pertoltice je uvedeno v příloze. Na úřadu územního 
plánování městského úřadu Frýdlant bylo v září 2008 osobní návštěvou nahlédnuto do „Plánu zastavěného území obce 
Pertoltice“, kde v souladu s rozhodnutím zastupitelstva obce Pertoltice, byl p.p.č. 664/1 i vyznačen v „Plánu zastavěného 
území obce Pertoltice“.  
Dotčený pozemek p.č. 664/1 který v souladu se základní koncepcí rozvoje území obce Pertoltice byl obcí Pertoltice schválen 
usnesením č. 6/116/08 do „Plánu zastavěného území obce Pertoltice“, se v aktuálním návrhu územního plánu obce 
Pertoltice nenachází v navrhovaném zastavitelném území. V souladu s usnesením obce Pertoltice č. 6/116/08 a v souladu 
s prostorovým uspořádáním obce, kdy pozemek p.č. 664/1 jednou svou stranou tvoří hranici s vedlejším pozemkem p.č. St. 
68 na kterém jsou umístěny stavební objekty včetně rodinného domu, vznáším námitku na veřejně projednávaný návrh 
územního plánu obce Pertoltice a prosím o zpětné zařazení pozemkové parcely č. 664/1 do „Plánu zastavěného území obce 
Pertoltice“. 
Na základě uvedeného usnesení č. 6/116/08 byly dále ve stejném roce vynaloženy náklady na pořízení nového 
geometrického plánu č. 136-364/2008, který byl ověřen katastrálním úřadem dne 27.11.2008. Tímto GP se původní 
pozemek p.č. 664/1 rozdělil na p.č. 664/5, p.č. 664/1 a p.č. 664/6. viz. přiložená kopie GP v příloze. Navíc nově vzniklý 
pozemek p.č. 664/5 je plně v souladu s uspořádáním krajiny a místní infrastruktury, obdobně vytváří ucelenou plochu 
obdobného charakteru sousedního zastavěného pozemku p.č. St. 68. V souladu s usnesením č. 6/116/08 vydaného 
zastupitelstvem obce Pertoltice, prosím o zpětné zařazení pozemkové parcely p.č. 664/1 do „Plánu zastavěného území obce 
Pertoltice“ nebo alespoň nově vzniklého pozemku p.č. 664/5 dle GP č. 136-364/2008. 
(Identita autora podpisu) Podepsali pan Jiří Rezler a paní Lucie Rezlerová, dne 16.5.2016. 
Podání splňuje veškeré náležitosti podání námitky dle § 52 odst. 3 stavebního zákona. 

Návrh rozhodnutí o námitce č. 1A 

Námitce č. 1A se nevyhovuje. 

Odůvodnění:  

Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky, přičemž vycházel z ustanovení § 52 odst. 2 
stavebního zákona „Námitky proti návrhu územního plánu mohou podávat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je 
námitkou dle stavebního zákona, neboť jej podali vlastníci pozemku, kteří v rámci podání namítají skutečnosti, jak bylo s 
pozemkem v Návrhu Územního plánu Pertoltice naloženo (jako vlastníci uvedeného pozemku jsou dotčeni řešením Návrhu 
Územního plánu Pertoltice).  
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o pozemek p.č. 664/1 v k.ú. Horní Pertoltice o 
celkové výměře 7465 m2, který je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost. Poznámka: vyhotovený GP č. 136-
364/2008, předložený jako příloha námitky, nebyl nikdy vlastníky pozemku vložen do KN. Z tohoto důvodu je v rámci 
předmětné námitky rozhodováno k ploše parcely p.č. 664/1, shodně s požadavkem uvedeným v samotné námitce.  
Pořizovatel dále k pozemku uvádí, že z hlediska dopravního napojení je uvedený pozemek p.č. 664/1 v k.ú. Horní Pertoltice 
přístupný z místní komunikace (p.p.č. 998) ve vlastnictví obce Pertoltice.  
Pořizovatel posoudil dané záměry z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 stavebního zákona, kde 
hodnotil zejména vliv rozvojové plochy na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území s ohledem na stávající charakter 
území. Cílem a úkolem územního plánování je učinit takové kroky, které dalším vývojem nezhorší či nenaruší stávající 
charakter území, jeho krajinný ráz a hodnoty, tj. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jeho totožnosti. 
Z hlediska skutečností uvedených v námitce ohledně příslibu obce vydaného usnesením č. 6/116/2008 uvádíme následující: 
Zastupitelstvo obce Pertoltice, v reakci na žádost pana Jiřího Rezlera ze dne 20.8.2008 (uvedená žádost nebyla pořizovateli 
doložena), vydalo dne 1.9.2008 usnesení č. 6/116/08, kterým (dle přiloženého vyjádření čj. K 166/2008) rozhodlo o zařazení 
pozemkové parcely p.č. 664/1 do „Plánu zastavěného území Pertoltice“ (tj., dle citace usnesení). A současně pověřilo 
starostu obce, provést kroky, které povedou k vyhotovení změny. 
K výše uvedenému uvádíme následující skutečnosti: 
Pro rozhodování v území byl v té době projednán a vydán dokumentem „Vymezení zastavěného území obce“. Uvedený 
dokument byl pro dané území projednán dle ustanovení §§ 58 - 60 stavebního zákona. Tento dokument byl vydán na 
základě usnesení Zastupitelstva obce Pertoltice č. 3/32/08 ze dne 9.4.2008 (s nabytím právní moci dne 29.4.2008).  
Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že byl dokument „Vymezení zastavěného území obce“ vydán cca 5 měsíců před podáním 
žádosti pana Jiřího Rezlera a vydáním usnesení ZO č. 6/116/08 ze dne 1.9.20208 o souhlasu se žádostí pana Jiřího Rezlera, k 
zařazení jeho pozemku p.č. 664/1 do zastavěného území. Tedy v době, kdy byl již dokument „Vymezení zastavěného území 
obce“ pravomocným. 
Podle zmíněné dokumentace „Vymezení zastavěného území obce“ nebyl nikdy pozemek p.č. 664/1 v k.ú. Horní Pertoltice 
vymezen jako součást zastavěného území. Nelze tedy v tomto případě hovořit o „zpětném zařazení pozemku p.č. 664/1 
do zastavěného území“ obce Pertoltice, jak je v námitce požadováno.  

 

 

Vymezení zastavěného území lze vydat pouze v souladu s výsledky projednání, nelze jej bez nového projednání měnit. 
Uvedený pozemek není zastavěn stavbami. Nově vymezené zastavitelné plochy jsou vymezovány územně plánovací 
dokumentací. Z tohoto důvodu byl uvedený požadavek (ze stran obce) řešen jako požadavek na vymezení rozvojové plochy 
na p.p.č. 664/1  v rámci projednání nového územního plánu Pertoltice. 
Pořizovatel v této věci pouze konstatuje, že byl s požadavkem na zařazení plochy p.č. 664/1 v k.ú. Horní Pertoltice seznámen 
až v průběhu projednání návrhu ÚP Pertoltice pro společné jednání. Přesto, že tato „připomínka“ nebyla podána oficiálně ve 
lhůtě stanovené zákonem, tj. v termínu do 13.7.2015 u pořizovatele územního plánu, ale byla adresována Obecnímu úřadu 
Pertoltice a podána na obci dne 20.7.2015 (elektronickou podatelnou, přiděleno č.j. 273/2015) jako „Územní plán a 
pozemek p.č.664/1, k.ú. Horní Pertoltice - žádost o potvrzení provedené změny“, rozhodl pořizovatel územního plánu, že 
bude v rámci této fáze projednání uvedená písemnost vyhodnocena jako „připomínka“ dle § 50 odst. 3 stavebního zákona. 
Pořizovatel připomínku projednal s dotčenými orgány ochrany přírody a krajina a dotčeným orgánem ochrany 
zemědělského půdního fondu (KULK), dále s projektantem územního plánu a určeným zastupitelem obce Pertoltice.  
Na základě jednání s dotčenými orgány, zejména pak s orgánem ochrany ZPF byla navržená rozvojová plocha bydlení na 
ploše pozemku p.č. 664/1 zamítnuta s následujícím odůvodněním: 
Vyjádření z hlediska orgánu ochrany ZPF k uplatněnému požadavku (připomínce) - za KULK odbor OŽP a zemědělství ze dne 
30.11.2015: 
Dle katastru nemovitostí se jedná o pozemek p.č. 664/1 v k.ú. Horní Pertoltice, který je v KN veden pod druhem pozemku 
trvalý travní porost o výměře 0,7465ha. Jedná se o plochu zemědělské půdy, které bylo vyhláškou č. 48/2011 Sb., o stanovení 
tříd ochrany, přidělena III. třída ochrany (BPEJ  64700). Jedná se o půdy s průměrnou produkční schopností a středním 
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stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu. Plocha leží mimo centrální část obce 
v roztroušené zástavbě na okraji obce. V daném rozsahu představuje zásah do uspořádání zemědělského půdního fondu 
řešeného území, narušení půdních bloků, umístění nevhodně zasahuje do volné krajiny. Dle plošných zásad ochrany ZPF  (§ 4 
zákona o ochraně ZPF) je pro nezemědělské účely nutné použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně 
využité pozemky v zastavěném území nebo nezastavěné plochy stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební 
proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Dle posouzení orgánu ochrany ZPF se nejedná o další nezbytný 
zábor ZPF pro dané funkční využití a to ploch pro bydlení. Návrhem plochy by došlo k rozšiřování zastavitelných ploch do 
volných ploch zemědělského půdního fondu, jehož ochrana jako základní složky životního prostředí je obecným zájmem. 
V dané lokalitě je možné pro plochy bydlení využít nedostatečně využité zemědělské pozemky, které jsou zahrnuty do 
zastavěného území, tj. nedostatečně využité pozemky v zastavěném území např. p.p.č. 699/8, 699/1, 699/9 v k.ú. Horní 
Pertoltice. 
Na základě výše uvedeného Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, z hlediska ochrany ZPF 
nesouhlasí s vyznačením pozemku p.č. 664/1 v k.ú. Horní Pertoltice v územním plánu jako zastavitelné plochy pro bydlení. 
Po tomto jednání a projednání dalších uplatněných požadavků ze strany orgánu ochrany ZPF KULK, sjednal pořizovatel 
schůzku s projektantem a určeným zastupitelem a v rámci tohoto jednání byla navržena úprava koncepce ÚP, která 
spočívala v nové formulaci regulativu lokalit K1-K9, z nichž právě lokalita K4 řešila možný rozvoj požadovaného území 
(plochy p.č. 664/1) – viz. obr. 
 

Výřez koordinačního výkresu NÚP_SJ (05.2015) Výřez koordinačního výkresu NÚP_SJ upravená verze v rámci 
dohodovacího jednání (01.2016) 

            

Tato urbanistické koncepce však byla v rámci dalších dohodovacích jednání ze strany orgánu ochrany ZPF KULK opakovaně 
zamítnuta. I v dalších fázích jednání byl ze strany dotčeného orgánu uplatněn následný požadavek:  
Z hlediska ochrany ZPF nesouhlasíme s předloženými úpravami a požadujeme z návrhu ÚP vypustit návrhové lokality K1,K2, 
K5, K6, K9 a rozšířenou K4, které jsou navrženy v plochách změn v krajině  - ZP. Tak, jak je navrženo jejich využití – zejména 
umožnění staveb, neodpovídá zásadám ochrany ZPF dle ustanovení § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.  
Dle plošných zásad ochrany ZPF je pro nezemědělské účely nutné použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a 
nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo nezastavěné plochy stavebních pozemků staveb mimo tato území, 
stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení.  
Zájmové území toto vše nabízí a proto se u navržených ploch – zeleň - přírodního charakteru (ZP) s indexem K umožňujících 
dle podmíněně přípustného využití i výstavbu, z hlediska ochrany ZPF nejedná o další nezbytné zábory ZPF pro dané účely.  
Specifikem území je přítomnost velkého množství zbořenišť mimo centrální část obce. I to je jedním z kritérií, které orgán 
ochrany ZPF zohlednil při posuzování návrhů změn u ploch ZP. V plochách zbořenišť lze realizovat navrhované - zejména 
„víceúrovňové zemědělské usedlosti“, a to na plochách lidskou činností již ovlivněných. V těchto lokalitách je prokazatelná 
návaznost na přilehlé zemědělské pozemky. Např.: p.p. č.  94, 93, 916/2, 70, 69, 68, 89, 1005/1, 102, 77, 73, 72 v k.ú. Dolní 
Pertoltice, p.p.č. 36/2, 36/1, 92, 103 v k.ú. Horní Pertoltice. 
Další pozemky, které lze využít k navrhovaným záměrům jsou zemědělské pozemky, které jsou zahrnuty do zastavěného 
území, tj. nedostatečně využité pozemky v zastavěném území.  Např.: p.p.č. 563/2 a 561 v k.ú. Dolní Pertoltice, p.p.č. 699/8, 
699/1, 699/9 v k.ú. Horní Pertoltice. 
Na základě těchto a dalších jednání byla upravena dokumentace Návrhu ÚP pro veřejné projednání, ze které byla koncepce 
ploch K1 – K9 z hlediska požadavku orgánu ochrany ZPF KULK vypuštěna. 
Přes opakovaná jednání a posouzení předložených řešení (viz vyhodnocení připomínky ze dne 23.2.2016) byl v závěru 
vysloven nesouhlas orgánu ochrany ZPF s uvedenou rozvojovou plochou. 
Na základě uplatněné námitky ze dne 17.5.2016  vyvolal pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem opakované jednání o 
požadavku pana Jiřího Rezlera a paní Lucie Rezlerové, spolu s doložením přílohové části jeho námitky (viz výše) s orgánem 
ochrany ZPF, které proběhlo dne 7.6.2016.  
Na základě výsledků všech provedených jednání, šetření a posouzení zejména z hlediska souladu s cíli a úkoly územního 
plánování dle §18 stavebního zákona, je uvedený záměr v rozporu: 
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-  se zachováním harmonicky utvářené krajiny ve smyslu § 25 zákona č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen ZOPK), 

-  s ochranou krajinného rázu místa ve smyslu § 12 ZOPK, 
Jak již bylo uvedeno, pozemek v daném rozsahu představuje zásah do uspořádání zemědělského půdního fondu řešeného 
území, narušení půdních bloků, umístění nevhodně zasahuje do volné krajiny. Dle plošných zásad ochrany ZPF  (§ 4 zákona o 
ochraně ZPF) je pro nezemědělské účely nutné použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité 
pozemky v zastavěném území nebo nezastavěné plochy stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a 
plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. 
Z hlediska krajinného rázu je prioritou: 
- zachovat venkovský charakter sídla s liniovou volnější strukturou v okrajových částech s rozvolněnou zástavbou, 

zástavbu doplňovat spíše dílčím způsobem, 
- zachovat a udržovat stávající louky a pastviny, podporovat extenzivní využití, 
- chránit zemědělskou krajinu před rozšiřováním zástavby, nezastavovat pohledově exponované plochy na svazích, 
-  zachovat ráz harmonické kulturní krajiny podhorského typu se zachovalými venkovskými sídly a členění zemědělské 

krajiny, 
-  uchování volné krajiny, 
-  koncentrovat zástavbu do souvisleji zastavěných částí a do ploch přímo na ně navazujících, vyloučit rozvoj a zahušťování 

rozptýlené zástavby v krajině, 
-  chránit volnou krajinu před urbanizací. 
Pořizovatel tedy na základě výše uvedeného spatřuje umístění předmětné zastavitelné plochy ve volné krajině jako zásah do 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území přičemž vyhodnotil, že ochrana volné krajiny a nezastavěného území jako 
podstatné složky prostředí života obyvatel v této části obce (s ohledem na míru využití zastavěného území) je širším 
veřejným zájmem (zejména ochrana přírodních hodnot vyplývající ze zvláštních právních předpisů) převažujícím nad 
zájmem jednotlivce.  

Z uvedených důvodu nebylo dané námitce vyhověno. 

Vymezení požadované plochy parcel ve výřezu koordinačního výkresu návrhu ÚP Pertoltice: 

 

27.2 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění k Návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání: 

Námitka č. 1B: 

Podali:  pan Ing. Jiří Rezler, bytem: Sokolovská 837/31a, 460 01 Liberec 12,   

 paní Lucie Rezlerová, bytem: Sokolovská 837/31a, 460 01 Liberec 12. 

Podání bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu Frýdlant dne 8.8.2016 pod č.j. 18181/2016. 

Dotčené pozemky: p.p.č. 664/1 v k.ú. Horní Pertoltice. 

NÁMITKA: 

Vznáším námitku na veřejně projednávaný návrh územního plánu obce Pertoltice a jeho opakované veřejné projednání, 
které se naposledy uskutečnilo 3.8.2016. Navrhovaný územní plán nezahrnuje v zastavěném území pozemkovou parcelu č. 
664/1 do „Plánu zastavěného území obce Pertoltice“, přitom tato parcela byla již v roce 2008 do tohoto území obcí 
zahrnuta. Dotčeným orgánům včetně krajského úřadu, nebyly předloženy všechny podklady, které se vztahují k dané 
problematice a k dotčenému pozemku, prokazující zařazení pozemku p.č. 664/1 do zastavěného území obce a to již v roce 
2008. Žádám o doložení všech podkladů vztahujících se k pozemku p.č. 664/1 a to v souladu s usnesením č. 6/116/2008 ze 
dne 2.9.2008 obce Pertoltice, kdy bylo obecním zastupitelstvem obce Pertoltice schváleno zařazení pozemkové parcely č. 
664/1 do „Plánu zastavěného území obce Pertoltice“ a to všem dotčeným orgánům, včetně krajského úřadu k novému 
projednání návrhu územního plánu obce Pertoltice a o zpětné zařazení pozemku p.č. 664/1 do zastavěného území obce.  
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 ODŮVODNĚNÍ: 

„Dne 2.9.2008 bylo obecním zastupitelstvem obce Pertoltice usnesením č. 6/116/08 schváleno zařazení pozemkové parcely 
č. 664/1 do „Plánu zastavěného území obce Pertoltice“. Potvrzení obce Pertoltice je uvedeno v příloze. Na úřadu územního 
plánování městského úřadu Frýdlant bylo v září 2008 osobní návštěvou nahlédnuto do „Plánu zastavěného území obce 
Pertoltice“, kde v souladu s rozhodnutím zastupitelstva obce Pertoltice, byl p.p.č. 664/1 i vyznačen v „Plánu zastavěného 
území obce Pertoltice“.  
Dotčený pozemek p.č. 664/1 který v souladu se základní koncepcí rozvoje území obce Pertoltice byl obcí Pertoltice schválen 
usnesením č. 6/116/08 do „Plánu zastavěného území obce Pertoltice“, se v aktuálním návrhu územního plánu obce 
Pertoltice nenachází v navrhovaném zastavitelném území. V souladu s usnesením obce Pertoltice č. 6/116/08 a v souladu 
s prostorovým uspořádáním obce, kdy pozemek p.č. 664/1 jednou svou stranou tvoří hranici s vedlejším pozemkem p.č. St. 
68 na kterém jsou umístěny stavební objekty včetně rodinného domu, vznáším námitku na veřejně projednávaný návrh 
územního plánu obce Pertoltice a prosím o zpětné zařazení pozemkové parcely č. 664/1 do „Plánu zastavěného území obce 
Pertoltice“. 
Na základě uvedeného usnesení č. 6/116/08 byly dále ve stejném roce vynaloženy náklady na pořízení nového 
geometrického plánu č. 136-364/2008, který byl ověřen katastrálním úřadem dne 27.11.2008. Tímto GP se původní 
pozemek p.č. 664/1 rozdělil na p.č. 664/5, p.č. 664/1 a p.č. 664/6. viz. přiložená kopie GP v příloze. Navíc nově vzniklý 
pozemek p.č. 664/5 je plně v souladu s uspořádáním krajiny a místní infrastruktury, obdobně vytváří ucelenou plochu 
obdobného charakteru sousedního zastavěného pozemku p.č. St. 68. V souladu s usnesením č. 6/116/08 vydaného 
zastupitelstvem obce Pertoltice, prosím o zpětné zařazení pozemkové parcely p.č. 664/1 do „Plánu zastavěného území obce 
Pertoltice“ nebo alespoň nově vzniklého pozemku p.č. 664/5 dle GP č. 136-364/2008. 
 

(Identita autora podpisu) Podepsali pan Jiří Rezler a paní Lucie Rezlerová, dne 4.8.2016. 

Návrh rozhodnutí o námitce č. 1B 

K námitce č. 1B se nepřihlíží. 

Odůvodnění:  

Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky, přičemž vycházel z ustanovení § 52 odst. 2 
stavebního zákona a konstatuje, že byla tato námitka uplatněna k částem územního plánu, které nebyly předmětem 
opakovaného veřejného projednání. 
Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o věcně shodný obsah (viz námitka č. 1A) je návrh vyhodnocení obsažen 
v textu na straně 64 - 67 této písemnosti. 

28 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

28.1 Vyhodnocení připomínek k Návrhu ÚP ke společnému projednání: 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem provedl po projednání vyhodnocení jednotlivých podání z hlediska cílů a 
úkolů územního plánování, přičemž dospěli k následujícím níže uvedeným závěrům.  

Připomínka č. 1: 
Podal: pan Jiří Rezler, Sokolovská 837/31a, 460 01 Liberec 12. 

Přesto, že tato „připomínka“ nebyla podána oficiálně ve lhůtě stanovené zákonem, tj. v termínu do 13.7.2015 u 
pořizovatele územního plánu, ale byla adresována Obecnímu úřadu Pertoltice a podána na obci dne 20.7.2015, 
elektronickou podatelnou, přiděleno č.j. 273/2015 jako „Územní plán a pozemek p.č.664/1, k.ú. Horní Pertoltice - žádost o 
potvrzení provedené změny“, rozhodl pořizovatel územního plánu, že bude uvedená písemnost vyhodnocena jako 
„připomínka“ dle § 50 odst. 3 stavebního zákona. 
Uvedenou připomínku však již nebylo možné vepsat do tabulky č. 4 „vyhodnocení připomínek“, jelikož tato již byla uzavřená 
a byla odeslána jako příloha žádosti o stanovisko Krajského úřadu Liberec dle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 
Pořizovatel připomínku projednal s dotčenými orgány na ochranu přírody a krajina a dotčenými orgány ochrany ZPF (KULK), 
dále s projektantem územního plánu a určeným zastupitelem obce Pertoltice. 
Dotčené pozemky: p.p.č. 664/1 v k.ú. Horní Pertoltice. 
Pan Jiří Rezler, jako vlastník uvedeného pozemku, požaduje zařazení uvedené plochy do ploch zastavitelných. 
(Identita autora podpisu) Podepsal pan Jiří Rezler, dne 20. 7. 2015. 

Vypořádání připomínky č. 1 
Připomínce č. 1 se nevyhovuje. 

Odůvodnění:  
Pořizovatel posoudil „podání písemnosti“ z hlediska oprávněnosti k uplatnění připomínky, přičemž vycházel z ustanovení § 
50 odst. 3 stavebního zákona tj. „Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na 
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udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u 
pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.“  
Podání nebylo sice podáno u pořizovatele, ani v zákonem stanoveném termínu, na základě posouzení však dospěl 
pořizovatel k závěru, že předmětné podání může splňovat jisté prvky připomínky, neboť jej podal vlastník pozemku a jako 
vlastník uvedeného pozemku je dotčen řešením Návrhu Územního plánu Pertoltice. Proto pořizovatel územního plánu tuto 
připomínku prověřil níže uvedeným způsobem.  
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o pozemek ppč. 664/1 v k.ú. Horní Pertoltice o 
výměře 7465m2, který je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost, situovaný mezi stávající zástavbu a vodní 
plochu. 
Pořizovatel dále k pozemku uvádí, že z hlediska dopravního napojení je uvedený pozemek p.č. 664/1 v k.ú. Horní Pertoltice 
přístupný z místní komunikace p.p.č. 998, ve vlastnictví obce Pertoltice.  
Pořizovatel posoudil dané záměry z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 stavebního zákona, kde 
hodnotil zejména vliv rozvojové plochy na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území s ohledem na stávající charakter 
území.  
Z hlediska urbanistické koncepce územního plánu se jedná o pozemek s částečnou vazbou na zastavěné území s návazností 
na stávající strukturu roztroušené venkovské zástavby. Tímto způsobem byla uvedená plocha charakterizována i v rámci 
projednání s dotčenými orgány.  
Pro rozhodování v území je současné době rozhodujícím dokumentem „Vymezení zastavěného území obce“. Uvedený 
dokument byl pro dané území projednán dle ustanovení stavebního zákona. Byl schválen a vydán na základě usnesení 
Zastupitelstva obce Pertoltice č. 05/04/15 ze dne 10.8.2015 (s nabytím právní moci dne 28.8.2015). Z hlediska tohoto 
dokumentu se jedná o území mimo současně vymezené zastavěné území obce.  

Výsledky projednání: 
Na základě jednání s dotčenými orgány, zejména pak s orgánem ochrany ZPF byla navržená rozvojová plocha bydlení na 
ploše pozemku p.č. 664/1 zamítnuta s následujícím odůvodněním: 
Vyjádření z hlediska orgánu ochrany ZPF k uplatněnému požadavku (připomínce) - za KULK odbor OŽP a zemědělství ze dne 
30.11.2015: 
Dle katastru nemovitostí se jedná o pozemek p.č. 664/1 v k.ú. Horní Pertoltice, který je v KN veden pod druhem pozemku 
trvalý travní porost o výměře 0,7465ha. Jedná se o plochu zemědělské půdy, které bylo vyhláškou č. 48/2011 Sb., o stanovení 
tříd ochrany, přidělena III. třída ochrany (BPEJ  64700). Jedná se o půdy s průměrnou produkční schopností a středním 
stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu. Plocha leží mimo centrální část obce 
v roztroušené zástavbě na okraji obce. V daném rozsahu představuje zásah do uspořádání zemědělského půdního fondu 
řešeného území, narušení půdních bloků, umístění nevhodně zasahuje do volné krajiny. Dle plošných zásad ochrany  ZPF  (§ 4 
zákona o ochraně ZPF) je pro nezemědělské účely nutné použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně 
využité pozemky v zastavěném území nebo nezastavěné plochy stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební 
proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Dle posouzení orgánu ochrany ZPF se nejedná o další nezbytný 
zábor ZPF pro dané funkční využití a to ploch pro bydlení. Návrhem plochy by došlo k rozšiřování zastavitelných ploch do 
volných ploch zemědělského půdního fondu, jehož ochrana jako základní složky životního prostředí je obecným zájmem. 
V dané lokalitě je možné pro plochy bydlení využít nedostatečně využité zemědělské pozemky, které jsou zahrnuty do 
zastavěného území, tj. nedostatečně využité pozemky v zastavěném území např. p.p.č. 699/8, 699/1, 699/9 v k.ú. Horní 
Pertoltice. 
Na základě výše uvedeného Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, z hlediska ochrany ZPF 
nesouhlasí s vyznačením pozemku p.č. 664/1 v k.ú. Horní Pertoltice v územním plánu jako zastavitelné plochy pro bydlení. 
Po tomto jednání a projednání dalších uplatněných požadavků ze strany orgánu ochrany ZPF KULK, sjednal pořizovatel 
schůzku s projektantem a určeným zastupitelem a v rámci tohoto jednání byla navržena úprava koncepce ÚP, která 
spočívala v nové formulaci regulativu lokalit K1-K9, z nichž právě lokalita K4 řešila možný rozvoj požadovaného území 
(plochy p.č. 664/1) – viz. obr. 
Výřez koordinačního výkresu NÚP_SJ (05.2015) Výřez koordinačního výkresu NÚP_SJ upravená verze v rámci 

dohodovacího jednání (01..2016) 
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Tato urbanistické koncepce však byla v rámci dalších dohodovacích jednání ze strany orgánu ochrany ZPF KULK opakovaně 
zamítnuta. I v dalších fázích jednání byl ze strany dotčeného orgánu uplatněn následný požadavek:  
Z hlediska ochrany ZPF nesouhlasíme s předloženými úpravami a požadujeme z návrhu ÚP vypustit návrhové lokality K1,K2, 
K5, K6, K9 a rozšířenou K4, které jsou navrženy v plochách změn v krajině  - ZP. Tak, jak je navrženo jejich využití – zejména 
umožnění staveb, neodpovídá zásadám ochrany ZPF dle ustanovení § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.  
Dle plošných zásad ochrany ZPF je pro nezemědělské účely nutné použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a 
nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo nezastavěné plochy stavebních pozemků staveb mimo tato území, 
stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení.  
Zájmové území toto vše nabízí a proto se u navržených ploch – zeleň - přírodního charakteru (ZP) s indexem K umožňujících 
dle podmíněně přípustného využití i výstavbu, z hlediska ochrany ZPF nejedná o další nezbytné zábory ZPF pro dané účely.  
Specifikem území je přítomnost velkého množství zbořenišť mimo centrální část obce. I to je jedním z kritérií, které orgán 
ochrany ZPF zohlednil při posuzování návrhů změn u ploch ZP. V plochách zbořenišť lze realizovat navrhované - zejména 
„víceúrovňové zemědělské usedlosti“, a to na plochách lidskou činností již ovlivněných. V těchto lokalitách je prokazatelná 
návaznost na přilehlé zemědělské pozemky. Např.: p.p. č.  94, 93, 916/2, 70, 69, 68, 89, 1005/1, 102, 77, 73, 72 v k.ú. Dolní 
Pertoltice, p.p.č. 36/2, 36/1, 92, 103 v k.ú. Horní Pertoltice. 
Další pozemky, které lze využít k navrhovaným záměrům jsou zemědělské pozemky, které jsou zahrnuty do zastavěného 
území, tj. nedostatečně využité pozemky v zastavěném území.  Např.: p.p.č. 563/2 a 561 v k.ú. Dolní Pertoltice, p.p.č. 699/8, 
699/1, 699/9 v k.ú. Horní Pertoltice. 
Na základě těchto a dalších jednání byla upravena dokumentace Návrhu ÚP pro veřejné projednání, ze které byla koncepce 
ploch K1 – K9 z hlediska požadavku orgánu ochrany ZPF KULK vypuštěna. 

Z uvedených důvodu nebylo dané připomínce vyhověno. 
                                   
Připomínka č. 2: 
Podal: pan Miroslav Šolc, Pertoltice 97, 464 01 Frýdlant. 

Přesto, že tato „připomínka“ nebyla podána oficiálně ve lhůtě stanovené zákonem, tj. v termínu do 13.7.2015 u 
pořizovatele územního plánu, ale byla adresována na obec Pertoltice a podána osobně žadatelem v kanceláři obecního 
úřadu dne 21.7.2015, č.j. 279/2015 jako „Žádost o vyjádření k zařazení pozemku č.p. 676/2“, rozhodl pořizovatel územního 
plánu, že bude uvedená písemnost vyhodnocena jako „připomínka“ dle § 50 odst. 3 stavebního zákona. 
Uvedenou připomínku však již nebylo možné vepsat do tabulky č. 4 „vyhodnocení připomínek“, jelikož tato již byla uzavřená 
a byla odeslána jako příloha žádosti o stanovisko Krajského úřadu Liberec dle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 
Pořizovatel připomínku projednal s dotčenými orgány na ochranu přírody a krajina a dotčenými orgány ochrany ZPF (KULK), 
dále s projektantem územního plánu a určeným zastupitelem obce Pertoltice. 
Dotčené pozemky: p.p.č. 676/2 v k.ú. Horní Pertoltice. 
Pan Miroslav Šolc, jako vlastník uvedeného pozemku, požaduje zařazení uvedené plochy do ploch zastavitelných. 
(Identita autora podpisu) Podepsal pan Miroslav Šolc, dne 1. 7. 2015. 

Vypořádání připomínky č. 2 
Připomínce č. 2 se nevyhovuje. 

Odůvodnění:  
Pořizovatel posoudil „podání písemnosti“ z hlediska oprávněnosti k uplatnění připomínky, přičemž vycházel z ustanovení § 
50 odst. 3 stavebního zákona tj. „Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u 
pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.“  
Podání nebylo sice podáno u pořizovatele, ani v zákonem stanoveném termínu, na základě posouzení však dospěl 
pořizovatel k závěru, že předmětné podání může splňovat jisté prvky připomínky, neboť jej podal vlastník pozemku a jako 
vlastník uvedeného pozemku je dotčen řešením Návrhu Územního plánu Pertoltice. Proto pořizovatel územního plánu tuto 
připomínku prověřil níže uvedeným způsobem.  
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o pozemek ppč. 676/2 v k.ú. Horní Pertoltice o 
výměře 8352m2, který je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost. 
Pořizovatel dále k pozemku uvádí, že z hlediska dopravního napojení je uvedený pozemek p.č. 676/2 v k.ú. Horní Pertoltice 
přístupný z místní komunikace p.p.č 998, ve vlastnictví obce Pertoltice.  
Pořizovatel posoudil dané záměry z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 stavebního zákona, kde 
hodnotil zejména vliv rozvojové plochy na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území s ohledem na stávající charakter 
území.  
Pro rozhodování v území je současné době rozhodujícím dokumentem „Vymezení zastavěného území obce“. Uvedený 
dokument byl pro dané území projednán dle ustanovení stavebního zákona. Byl schválen a vydán na základě usnesení 
Zastupitelstva obce Pertoltice č. 05/04/15 ze dne 10.8.2015 (s nabytím právní moci dne 28.8.2015). Z hlediska tohoto 
dokumentu se jedná o území mimo současně vymezené zastavěné území obce.  
Z koncepčního hlediska je plocha problematická z důvodu rozporu s navrženým koridorem (DS) R1, který řeší plochu rezervy 
pro možnou obchvatovou trasu přeložky silnice I/13. 

 



Odůvodnění územního plánu Pertoltice   

ŽALUDA, projektová kancelář   71 

Výsledky projednání: 
Na základě jednání s dotčenými orgány, zejména pak s orgánem ochrany ZPF byla navržená rozvojová plocha bydlení na 
ploše pozemku p.č. 676/2 zamítnuta s následujícím odůvodněním: 
Vyjádření z hlediska orgánu ochrany ZPF k uplatněnému požadavku (připomínce) - za KULK odbor OŽP a zemědělství ze dne 
30.11.2015: 
Dle katastru nemovitostí se jedná o pozemek p.č. 676/2 v k.ú. Horní Pertoltice, který je v KN veden pod druhem pozemku 
trvalý travní porost o výměře 0,8352ha. Jedná se o plochu zemědělské půdy, které bylo vyhláškou č. 48/2011 Sb., o stanovení 
tříd ochrany, přidělena III. třída ochrany (BPEJ 64700). Jedná se o půdy s průměrnou produkční schopností a středním 
stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu. Plocha leží mimo centrální část obce 
v roztroušené zástavbě na okraji obce. V daném rozsahu představuje zásah do uspořádání zemědělského půdního fondu 
řešeného území, narušení půdních bloků, umístění nevhodně zasahuje do volné krajiny. Dle plošných zásad ochrany ZPF  (§ 4 
zákona o ochraně ZPF) je pro nezemědělské účely nutné použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně 
využité pozemky v zastavěném území nebo nezastavěné plochy stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební 
proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Dle posouzení orgánu ochrany ZPF se nejedná o další nezbytný 
zábor ZPF pro dané funkční využití a to ploch pro bydlení. Návrhem plochy by došlo k rozšiřování zastavitelných ploch do 
volných ploch zemědělského půdního fondu, jehož ochrana jako základní složky životního prostředí je obecným zájmem. 
V dané lokalitě je možné pro plochy bydlení využít nedostatečně využité zemědělské pozemky, které jsou zahrnuty do 
zastavěného území, tj. nedostatečně využité pozemky v zastavěném území např. p.p.č. 699/8, 699/1, 699/9 v k.ú. Horní 
Pertoltice. 
Na základě výše uvedeného Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, z hlediska ochrany ZPF 
nesouhlasí s vyznačením pozemku p.č. 676/2 v k.ú. Horní Pertoltice v územním plánu jako zastavitelné plochy pro bydlení. 
Po tomto jednání a projednání dalších uplatněných požadavků ze strany orgánu ochrany ZPF KULK, sjednal pořizovatel 
schůzku s projektantem a určeným zastupitelem a v rámci tohoto jednání byla i přes vedení výhledové trasy koridoru (DS) 
R1 navržena úprava koncepce ÚP, která spočívala v nové formulaci regulativu lokalit K1-K9, z nichž právě lokalita K4 řešila 
možný rozvoj požadovaného území (plochy p.č. 676/2) – viz. obr. 
 
Výřez koordinačního výkresu NÚP_SJ (05.2015) Výřez koordinačního výkresu NÚP_SJ upravená verze v rámci 

dohodovacího jednání (01..2016) 

            

Tato urbanistické koncepce však byla v rámci dalších dohodovacích jednání ze strany orgánu ochrany ZPF KULK opakovaně 
zamítnuta. I v dalších fázích jednání byl ze strany dotčeného orgánu uplatněn následný požadavek:  
Z hlediska ochrany ZPF nesouhlasíme s předloženými úpravami a požadujeme z návrhu ÚP vypustit návrhové lokality K1,K2, 
K5, K6, K9 a rozšířenou K4, které jsou navrženy v plochách změn v krajině  - ZP. Tak, jak je navrženo jejich využití – zejména 
umožnění staveb, neodpovídá zásadám ochrany ZPF dle ustanovení § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.  
Dle plošných zásad ochrany ZPF je pro nezemědělské účely nutné použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a 
nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo nezastavěné plochy stavebních pozemků staveb mimo tato území, 
stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení.  
Zájmové území toto vše nabízí a proto se u navržených ploch – zeleň - přírodního charakteru (ZP) s indexem K umožňujících 
dle podmíněně přípustného využití i výstavbu, z hlediska ochrany ZPF nejedná o další nezbytné zábory ZPF pro dané účely.  
Specifikem území je přítomnost velkého množství zbořenišť mimo centrální část obce. I to je jedním z kritérií, které orgán 
ochrany ZPF zohlednil při posuzování návrhů změn u ploch ZP. V plochách zbořenišť lze realizovat navrhované - zejména 
„víceúrovňové zemědělské usedlosti“, a to na plochách lidskou činností již ovlivněných. V těchto lokalitách je prokazatelná 
návaznost na přilehlé zemědělské pozemky. Např.: p.p. č.  94, 93, 916/2, 70, 69, 68, 89, 1005/1, 102, 77, 73, 72 v k.ú. Dolní 
Pertoltice, p.p.č. 36/2, 36/1, 92, 103 v k.ú. Horní Pertoltice. 
Další pozemky, které lze využít k navrhovaným záměrům jsou zemědělské pozemky, které jsou zahrnuty do zastavěného 
území, tj. nedostatečně využité pozemky v zastavěném území.  Např.: p.p.č. 563/2 a 561 v k.ú. Dolní Pertoltice, p.p.č. 699/8, 
699/1, 699/9 v k.ú. Horní Pertoltice. 
Na základě těchto a dalších jednání byla upravena dokumentace Návrhu ÚP pro veřejné projednání, ze které byla koncepce 
ploch K1 – K9 z hlediska požadavku orgánu ochrany ZPF KULK vypuštěna. 

Z uvedených důvodu nebylo dané připomínce vyhověno. 
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28.2 Vyhodnocení připomínek k Návrhu ÚP pro veřejné projednání 

K Návrhu územního plánu pro veřejné projednání nebyly uplatněny žádné připomínky, které by si z hlediska stavebního 
zákona vyžádali vyhodnocení.  

28.3 Vyhodnocení připomínek k Návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání 

K Návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání nebyly uplatněny žádné připomínky, které by si z hlediska 
stavebního zákona vyžádali vyhodnocení.  
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30 PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BJ   bytová jednotka 

BPEJ    bonitované půdně ekologické jednotky 

ČOV    čistírna odpadních vod 

ČR    Česká republika 

ČSN   česká technická norma 

ČSÚ   Český statistický úřad 

k. ú.   katastrální území 

KÚ   krajský úřad 

LC   lokální biocentrum 

LK   lokální biokoridor 

LK   Liberecký kraj 

LHO   lesní hospodářské osnovy 

LHP   lesní hospodářský plán 

LVS   lesní vegetační stupeň 

MD   ministerstvo dopravy 

MěÚ   městský úřad 

MŽP   ministerstvo životního prostředí 

OP   ochranné pásmo 

PLO   přírodní lesní oblast 

PRVK   plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

PUPFL   pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR ČR   Politika územního rozvoje České republiky 

RC   regionální biocentrum 

RK   regionální biokoridor 

SLT    soubor lesních typů 

TR   transformovna 

TS   trafostanice 

TTP   trvalé travní porosty 

ÚAN   území s archeologickými nálezy 

ÚAP   územně analytické podklady 

ÚP   územní plán 

ÚPD   územně plánovací dokumentace 

ÚPO   územní plán obce 

ÚSES   územní systém ekologické stability 

VKP   významný krajinný prvek 

VPO   veřejně prospěšná opatření 

VPS   veřejně prospěšné stavby 

ZPF   zemědělský půdní fond 

ZÚR    zásady územního rozvoje 
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31 PŘÍLOHA Č. 2 – VYMEZENÍ POJMŮ 

Doplňkové funkce/využití – představují samostatně nezobrazitelné doplňkové využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
nejsou v rozporu s charakterem ploch a lze je povolit ve výjimečných, odůvodněných případech pouze tehdy, nenaruší-li 
svým působením hlavní využití plochy a je s ním slučitelné. 

Hlavní objekt – rodinný dům, bytový dům, penzion, ubytovna, objekt rodinné rekreace 

Hlavní využití – je takové využití území, které v dané ploše s rozdílným způsobem využití umožňuje umísťovat a povolovat 
stavby a zařízení a jejich změny, změny v užívání a rozhodovat o využití území, které v území nebo ploše převládají. 

Koeficient zastavění – vyjadřuje poměr zastavěné plochy všech nadzemních částí staveb k výměře stavebního pozemku. 

Lehký průmysl – označuje výrobní činnosti, jejichž negativní vlivy nad přípustnou mez stanovenou platnými právními 
předpisy nepřekračují hranice areálu. 

Negativní účinky a vliv na okolí -  představuje především z pohledu hygieny prostředí 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 a jiných seismických vlivů, produkcí záření zdraví 
poškozující povahy.  

Nepřípustné využití - jsou stavby, jejich změny, změny v užívání a využití území, které neodpovídají hlavnímu (pokud je 
stanoveno), přípustnému či podmíněně přípustnému využití území stanovenému pro danou plochu s rozdílným způsobem 
využití a nelze je v dané ploše umísťovat a povolovat. 

Nerušící výroba - výroba, která provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušuje negativními účinky a vlivy 
provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje pohodu bydlení v okolních stavbách negativními účinky nad 
přípustnou mez stanovenou zvláštními právními předpisy. Jedná se především o negativní účinky hlukové, negativní účinky 
zhoršující dopravní zátěž na komunikační síť a o účinky zhoršující kvalitu ovzduší a prostředí. 

Podmíněně přípustné využití – je takové využití, pro jehož přípustnost jsou stanoveny podmínky, za jakých lze stavby, 
činnosti a zařízení v území umístit. Při nesplnění těchto podmínek je umísťování činností, staveb a zařízení nepřípustné.  

Přípustné využití - stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití v podmínkách využití ploch s rozdílným 
způsobem využití kde je stanoveno. Jde zejména o činnosti, stavby a zařízení doplňující hlavní využití, s ním související a 
slučitelné. 

Technická zařízení staveb – jsou nedílnou součástí dané stavby a spolu s dalším technickým zařízením zabezpečuje způsob 
využití stavby, pro který byla navržena a provedena a ke kterému bylo následně povoleno i její užívání. 

Víceúrovňová zemědělská usedlost – je zemědělské hospodářství často rodinného charakteru s důrazem na ekologicky 
citlivé formy chovu hospodářských zvířat i péči o ZPF. Kýženými přesahy jsou šetrné formy cestovního ruchu od klasické pěší 
a cyklo podoby až po hipoturistiku a různé informačně-vzdělávací aktivity. K tomu by mělo sloužit odpovídající zázemí jako 
např. ustájení koní, komunitní dům, půjčovna kol, prodej lokálních produktů nebo restaurační a ubytovací zařízení ve funkci 
doplňkové, nikoliv hlavní.  

Výšková hladina zástavby – je určena maximální výškou zástavby v metrech. Výška je měřena od nejnižšího místa soklu po 
hřeben střechy měřené od úrovně původního (rostlého) terénu. 

 



 

 

Poučení: 

Proti Územnímu plánu Pertoltice, vydanému formou opatření veřejné povahy nelze podat opravný prostředek 
(§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
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Vladimír Hovad Viktor Podmanický 

místostarosta obce  starosta obce 


