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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DOKUMENTACI  

A.1 Východiska zpracování 

Územně analytické podklady jsou pořizovány v souladu s § 27 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění. Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Frýdlant byly pořízeny v roce 2008 (zpracovatel SAUL s.r.o.). 1. Úplná aktualizace byla zpracována v listopadu 
2010 odborem stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant. 2. Úplná aktualizace byla pořízena 
v prosinci 2012 (zpracovatel ŽALUDA, projektová kancelář). 3. Úplná aktualizace byla pořízena v prosinci 2014 
(zpracovatel ŽALUDA, projektová kancelář).   

Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Frýdlant, resp. jejich čtvrtá úplná aktualizace je pořízena 
v souladu s § 28 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu 
s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.  

Předmětem díla je vypracování 4. Úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Frýdlant (dále jen 4. Úplná aktualizace ÚAP SO ORP Frýdlant). Vypracování 4. Úplné 
aktualizace ÚAP SO ORP Frýdlant bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy.  

Hlavním cílem zpracování 4. Úplné aktualizace ÚAP SO ORP Frýdlant je shromáždění, inventarizace a doplnění 
dostupných aktuálních informací o území, jejich vyhodnocení po jednotlivých problémových okruzích, obcích, 
katastrálních územích a komplexní zhodnocení celého řešeného správního území ORP Frýdlant na úrovni 
územního plánování. 

A.2 Způsob zpracování 

A.2.1 Uspořádání dokumentace 

Struktura dokumentace je dána strukturou územně analytických podkladů, stanovenou v zákoně č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a jeho prováděcí vyhlášce č.500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
v platném znění. Podrobné členění dokumentace pak vychází ze struktury původních ÚAP SO ORP Frýdlant 
(2008), resp. ze struktury ÚAP Libereckého kraje.  

4. Úplná aktualizace ÚAP SO ORP Frýdlant obsahuje textovou část a grafickou část. 

Textovou část tvoří tyto svazky:  

 I. Základní údaje 

 II. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území  

- Pilíř hospodářský 

- Pilíř sociální 

- Pilíř environmentální 

- Souhrn hodnot území 

- Souhrn limitů využití území 

- Souhrn záměrů na provedení změn v území 

 III. Rozbor udržitelného rozvoje území 

- Pilíř hospodářský 

- Pilíř sociální 

- Pilíř environmentální 

- Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území 

- Problémy k řešení v územních plánech a zásadách územního rozvoje 

Grafickou část tvoří následující výkresy: 

 Výkres hodnot území 

 Výkres limitů využití území 

 Výkres záměrů na provedení změn v území 

 Problémový výkres 
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Tři základní pilíře udržitelného rozvoje území jsou dále členěny na jednotlivé tematické okruhy. Označení 
tematických okruhů je uváděno shodně v PRURÚ a RURÚ. Tematické členění zohledňuje požadavky § 4 odst. 1 
písm. b) vyhlášky č.500/2006 Sb., jednotlivé problematiky však více konkretizuje. 

Struktura členění hospodářského pilíře 

A.1 Hospodářská základna  

A.2 Dopravní infrastruktura a dopravní systémy 

A.3 Technická infrastruktura  

Struktura členění sociálního pilíře 

B.1  Obyvatelstvo 

B.2  Vzdělávání 

B.3  Zdravotnictví 

B.4  Sociální péče 

B.5  Kultura a památková péče 

B.6  Sport a tělovýchova 

B.7  Bydlení a bytový fond 

B.8  Zaměstnanost a trh práce 

B.9  Bezpečnost a ochrana obyvatel 

B.10  Struktura osídlení 

Struktura členění environmentálního pilíře 

C.1  Geologie a horninové prostředí 

C.2  Hydrologie a klimatologie 

C.3  Půdní fond 

C.4  Zatížení životního prostředí 

C.5  Ochrana přírody a krajiny 

A.2.2 Zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ) 

1 sběr dat pro vybrané požadované jevy, jejich zpracování a úprava pro GIS 

Stěžejní součástí zpracování PRURÚ byl sběr dat pro vybrané požadované jevy, jejich zpracování a úprava pro 
GIS. 

Jednotlivé jevy byly vymezeny na základě podkladů poskytnutých zpracovateli zadavatelem (územně plánovací 
dokumentace jednotlivých obcí, dílčí statistické údaje, data od poskytovatelů územně analytických jevů) a na 
základě dalších zdrojů (koncepční dokumenty Libereckého kraje, odborná literatura, mapové podklady, data 
Českého statistického úřadu, propagační materiály, informace z internetových serverů), doplněné terénním 
šetřením zpracovatele.  

2 PRURÚ - textová část  

V dalším kroku byly zpracovány podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ) za celé řešené území 
SO ORP Frýdlant. Zpracovatel vycházel z poskytnutých údajů o území předaných poskytovateli údajů nebo 
zpracované samotným ÚÚP ORP Frýdlant.  

PRURÚ obsahují z různých zdrojů zjištěné a vyhodnocené dostupné informace a data o území relevantní pro 
územní plánování v přiměřené podrobnosti a rozsahu nutném pro zpracování RURÚ. 

Základní obsah PRURÚ sestavený ze 119 jevů dle přílohy č. 1 vyhlášky č.500/2006 Sb. je dále podrobněji členěn 
v rámci těchto jevů nebo v rámci jevu č. 119 o další zde nedefinované územní jevy standardně hodnocené při 
zpracování ÚP (půdní charakteristiky, struktura půdního fondu, kontaminace půdy atd.). 

Informační základna PRURÚ vychází z následujících základních zdrojů dat: 

- údaje o území od orgánů veřejné správy a vlastníků infrastruktury - poskytovatelů údajů, zejména údaje 
o dopravní a technické infrastruktuře, ochraně přírody a krajiny, památkové péči, geologii, apod.  

- údaje z platné územně plánovací dokumentace obcí (grafická i textová část)  
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- podklady dalších standardně využívaných poskytovatelů dat (resortní podklady a dokumenty, platná 
správní rozhodnutí aj.), správci infrastruktury a další 

- terénní průzkumy prováděné zpracovatelem v celém řešeném území, dotazníková šetření 

Informace PRURÚ jsou v jednotlivých tematických okruzích vyhodnoceny z hlediska stavu a vývoje území podle 
jednotlivých jevů. Pokud je to účelné, je stanovena celková charakteristika stavu a trendů vývoje za celý tematický 
okruh. Jednotlivé jevy jsou, pokud je to možné a vhodné, lokalizovány po katastrálních územích nebo správních 
územích jednotlivých obcí.  

Součástí zpracování každého tematického okruhu je určení hodnot území, výčet limitů využití území vyplývajících 
z právních předpisů, a jsou uvedeny zjištěné záměry na provedení změn v území; jejich výčet je pro přehlednost 
uveden v samostatných kapitolách s odkazem na grafickou část ÚAP.  

3 4. Úplná aktualizace ÚAP SO ORP Frýdlant  

V rámci 4. Úplné aktualizace došlo k zapracování aktuálních podkladů a dokumentací:  

- aktuální data od poskytovatelů údajů o území 

-  revize a doplnění jevů zjišťovaných terénním průzkumem území 

-  územně plánovací dokumentace vydaná po roce 2014, revize předchozích údajů 

-  aktuální informace a revize údajů na základě dotazníkového šetření (elektronický dotazník vyplněný ve 
spolupráci s představiteli měst a obcí) 

-  aktuální údaje Českého statistického úřadu  

- aktuální údaje dle nově zpracovaných nebo aktualizovaných koncepčních dokumentů Libereckého kraje 

Na základě aktualizace PRURÚ bylo zrevidováno hodnocení tematických okruhů, SWOT analýzy a indikátorové 
hodnocení, byla provedena revize problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.  

A.2.3 Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) 

Rozbor udržitelného rozvoje území obsahuje zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (dále jen URÚ) 
včetně vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj (pilíř hospodářský) pro 
soudržnost společenství obyvatel území (sociální pilíř) a pro příznivé životní prostředí (pilíř environmentální) a 
dále určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. 

Při vyhodnocení URÚ pro jednotlivé tematické okruhy je na území nahlíženo z pohledu správních území obcí jako 
elementárních jednotek, ale i z holistického pohledu na území SO ORP Frýdlant jako celek se vzájemnými 
vazbami a vztahy. Tyto interakce byly hodnoceny podle své funkčnosti a dostatečnosti. Výsledkem analýzy stavu 
území je jeho základní funkční charakteristika odrážející provázanost funkčních vazeb využití území, které 
vyplývají z hodnot území a současného potenciálu jednotlivých obcí vzhledem k udržitelnému rozvoji území 
(podle posuzované úrovně). 

1 zhodnocení území na základě PRURÚ 

Hodnocení jednotlivých obcí a jejich charakteru bylo provedeno na základě PRURÚ a doplněno expertním 
odhadem. Nejdříve byl stanoven průměrný stav celého řešeného území SO ORP Frýdlant, na jehož základě byla 
hodnocena míra zastoupení tematického okruhu podílející se na utváření charakteru území, tzn. zda je 
nadprůměrné, průměrné nebo podprůměrné, a to z hlediska kvantitativního zastoupení, k němu vztaženého 
kvalitativního zhodnocení a odhadu současného potenciálu dané oblasti. Hodnocení je součástí jednotlivých 
tematických okruhů. 

Syntézou daných ukazatelů – typů hodnocení, je dílčí charakteristika území obcí, která demonstruje celkovou 
významnost okruhu neboli míru, kterou se podílí na charakteru daného území, není však odrazem významnosti 
potřeby řešení střetů a problémů v území, které by musely zahrnovat veškeré záměry a příležitosti – tzn. odlišný 
pohled na území (nikoli stávající stav a charakter).  

Pro jednotlivé tematické okruhy RURÚ je provedeno souhrnné zhodnocení stavu URÚ textovým komentářem a 
pomocí dílčích SWOT analýz (uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb). Dílčí SWOT analýzy byly 
sestavovány s ohledem na provázanost třech pilířů URÚ, na vazby a vztahy mezi dílčími jevy a na širší 
souvislosti. 

2 vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

Hodnocení vyváženosti území v rámci jednotlivých pilířů URÚ a hodnocení jejich vzájemného vyvážení je 
vztaženo na hodnocení území obcí jako celku. Vyhodnocení vyváženosti jednotlivých pilířů URÚ bylo provedeno 
na základě zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území v dílčích tematických okruzích, na základě 
provedených dílčích SWOT analýz a globální SWOT analýzy. 



4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Frýdlant 2016 

 

ŽALUDA, projektová kancelář       Stránka | 7  

 

Vyváženost či nevyváženost třech pilířů URÚ ukazuje na rozdílný charakter obcí (katastrálních území), rozložení 
hodnot a závad v území. 

3 stanovení problémů k řešení vyplývající z RURÚ  

Závěrem je provedena rekapitulace identifikovaných problémů vyplývající z nedostatků území. Jsou uvedeny 
hlavní urbanistické, architektonické, dopravní a hygienické závady a ohrožení území, střety záměrů na provedení 
změn v území s limity využití území, střety záměrů se zjištěnými hodnotami území nebo vzájemné střety záměrů.  

4 4. Úplná aktualizace ÚAP SO ORP Frýdlant  

V rámci 4. Úplné aktualizace došlo k zapracování aktuálních podkladů a dokumentací:  

- zohlednění a zapracování aktualizovaných informací z PRURÚ 

-  revize a doplnění celkového hodnocení a SWOT analýz dle jednotlivých tematických okruhů 

-  aktualizace indikátorů a hodnocení vyváženosti pilířů URÚ 

-  revize a doplnění problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

A.3 Seznam použitých zkratek a jejich význam 

AGTC evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a 
souvisejících objektech (European Agreement of Important International Combined Transport 
Lines and Related Installations) 

BF brownfield 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČD České dráhy 

ČOV čistírna odpadních vod 

čp.  číslo popisné 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

EU Evropská unie 

EVL evropsky významná lokalita 

GIS grafický interaktivní systém 

CHKO chráněná krajinná oblast 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

JPÚ jednoduché pozemkové úpravy 

KČT Klub českých turistů 

KES koeficient ekologické stability 

KN Katastr nemovitostí 

KPÚ komplexní pozemkové úpravy 

KÚLK Krajský úřad Libereckého kraje 

k.ú. katastrální území 

LAPV lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod 

LK Liberecký kraj 

MOS Městská a obecní statistika 

MZCHÚ maloplošná zvlášť chráněná území 

NPR národní přírodní rezervace 

NPÚ Národní památkový ústav 

NTL nízkotlaký plynovod 

OKR oblast krajinného rázu 

OP ochranné pásmo 

ORP obec s rozšířenou působností 

PL Polsko 

PLO přírodní lesní oblast 

PO ptačí oblast 
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POKR podoblast krajinného rázu 

PP přírodní památka 

PR přírodní rezervace 

PUPFL pozemky určené k planění funkcí lesa 

PRURÚ podklady pro rozvoj udržitelného rozvoje území 

PRVK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

PÚR Politika územního rozvoje 

s.p. státní podnik 

RURÚ rozbor udržitelného rozvoje území 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SEZ stará ekologická zátěž 

SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 

SRN Spolková republika Německo 

SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 

STL středotlaký plynovod 

SWOT analýza silných (strenghts) a slabých (weaknesses) stránek, příležitostí (opportunities) a 
hrozeb (threats) 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (správce železniční infrastruktury) 

TKO tuhý komunální odpad 

TUV teplá užitková voda 

ÚAN území s archeologickými nálezy 

ÚAP územně analytické podklady 

ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

UNESCO organizace Spojených národů pro vědu, výchovu a kulturu 

ÚP územní plán 

ÚPD územně plánovací dokumentace 

ÚPO územní plán obce 

ÚPSÚ územní plán sídelního útvaru 

URÚ udržitelný rozvoj území 

ÚSES územní systém ekologické stability 

ÚSOP Ústřední seznam ochrany přírody 

ÚÚP úřad územního plánování 

ÚV úpravna vody 

VKP významný krajinný prvek 

VN vysoké napětí 

VTL vysokotlaký plynovod 

VVN velmi vysoké napětí 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZSJ základní sídelní jednotka 

ZÚR zásady územního rozvoje 
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B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ 

B.1 Vymezení řešeného území 

Řešené území je vymezeno správní hranicí obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Frýdlant, které zahrnuje 
celkem 18 obcí (34 katastrálních území). 

Název obce 
Kód obce 
dle ČSÚ 

Počet 
obyvatel k 

1.1.2016 

Výměra 
správního 

území 
Název katastrálního území 

Kód 
k.ú. 

Bílý Potok 546631 689 1820,64 ha Bílý Potok pod Smrkem 604658 

Bulovka 563935 882 2887,20 ha Arnoltice u Bulovky 616176 

    Bulovka 616184 

    Dolní Oldřiš 616192 

Černousy 545966 342 856,03 ha Boleslav 620491 

    Černousy 620505 

    Ves 620513 

Dětřichov 546607 689 971,81 ha Dětřichov u Frýdlantu 625990 

Dolní Řasnice 563994 522 1294,31 ha Dolní Řasnice 630128 

Frýdlant 564028 7548 3161,64 ha Albrechtice u Frýdlantu 625981 

    Frýdlant 635090 

Habartice 564036 512 555,74 ha Habartice u Frýdlantu 636312 

    Háj u Habartic 636321 

Hejnice 564044 2730 3818,70 ha Hejnice 638196 

Heřmanice 544353 251 747,96 ha Heřmanice u Frýdlantu 626007 

    Kristiánov 626015 

Horní Řasnice 564079 225 1902,76 ha Horní Řasnice 643998 

    Srbská 644005 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

564133 672 1913,24 ha Dětřichovec 660507 

    Jindřichovice pod Smrkem 660515 

Krásný Les 564168 452 1348,69 ha Krásný Les u Frýdlantu 673960 

Kunratice 530433 378 1242,96 ha Kunratice u Frýdlantu 677418 

Lázně Libverda 564206 439 1323,33 ha Lázně Libverda 679381 

Nové Město pod Smrkem 564265 3771 2892,85 ha Hajniště pod Smrkem 706507 

    Ludvíkov pod Smrkem 706515 

    Nové Město pod Smrkem 706523 

Pertoltice 564311 288 1016,49 ha Dolní Pertoltice 719498 

    Horní Pertoltice 719501 

Raspenava 564371 2803 4121,76 ha Raspenava 739448 

Višňová 564494 1349 3027,97 ha Andělka 600326 

    Poustka u Frýdlantu 782564 

    Předlánce 782572 

    Víska u Frýdlantu 782581 

    Višňová u Frýdlantu 782599 
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B.2 Nadřazená dokumentace, podklady, územní plány 

B.2.1 Politika územního rozvoje ČR 2008 

V rámci Politiky územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 není území SO ORP Frýdlant zařazeno 
do rozvojové oblasti nebo rozvojové osy. Jižní část území obcí z ORP Frýdlant je zařazena do specifické oblasti 
Krkonoše-Jizerské hory (SOB7).  

V rámci SOB7 jsou stanoveny úkoly pro územní plánování: 

V rámci koordinace plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí 

a) v ostatních sídlech mimo stávající rekreační střediska vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj 
dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení 

b) vytvářet územní podmínky pro rozvoj takových odvětví a aktivit, které budou diferencovaně a harmonicky 
a v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny využívat lidský, přírodní i ekonomický potenciál 
celého území a zvláštnosti jeho různých částí a které budou zmírňovat střety nadměrného zatížení 
území cestovním ruchem se zájmy ochrany přírody,  

c) vytvářet územní podmínky pro zajišťování udržitelnosti využívání rekreačního potenciálu oblasti, 
zejména s ohledem na regulaci zatížení cestovním ruchem, především pro rozvoj měkkých forem 
rekreace s ohledem na možnost celoročního využití,  

d) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území uvnitř i přes hranice  

e) vytvářet územní podmínky pro zlepšení technické a dopravní infrastruktury, zejména pro rozvoj 
ekologických forem dopravy.  

f)  zohlednit výstupy ze schválené Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše. 

V oblasti dopravní infrastruktury je územím veden koridor konvenční železniční dopravy ŽD8 Hranice 
Polsko/ČR – Liberec – Mladá Boleslav – Praha  

V rámci ŽD8 jsou stanoveny úkoly pro územní plánování: 

a) vymezit koridor železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR/Polsko 

Na základě požadavku z PÚR ČR 2008 byl v roce 2011 zpracován Generel území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod a základní zásady využití těchto území, dle něhož nejsou na území SO ORP Frýdlant nadále 
sledovány žádné v minulosti vymezené lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod (LAPV) – LAPV 
Raspenava a Lužec. 

B.2.2 Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 

Území SO ORP Frýdlant náleží do Libereckého kraje, pro nějž jsou v rámci územního plánování zpracovány 
Zásady územního plánování Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) z roku 2011; dne 25.2.2014 byla 
zastupitelstvem kraje schválena Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém 
období, která slouží jako zadání pro zpracování aktualizace ZÚR LK. Aktualizace č. 1 ZÚR LK je aktuálně ve fázi 
projednávání. 

Území SO ORP Frýdlant se kromě obecných priorit územního plánování kraje stanovených v ZÚR LK týkají 
explicitně tyto priority:  

P28 Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro odpovídající formy cestovního ruchu, 
obzvláště ve specifických oblastech – vždy při zachování přírodních a kulturních hodnot území:  

 - hledat a přijmout opatření ke koordinovanému usměrňování a řízení rekreace a cestovního ruchu jako 
zdroje přetížení území v nejvíce exponovaných prostorech Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje a 
naopak navrhnout a realizovat územně plánovací a jiná rozvojová opatření na podporu využití 
existujících územních rezerv hodnotných území v prostoru Frýdlantska, Ralska, Lužických hor a 
Jihozápadního Českolipska a tím přispět k vytváření nových pracovních příležitostí.  

Část území SO ORP Frýdlant (Dětřichov, Frýdlant, Bulovka, Pertoltice, Habartice) je součástí rozvojové osy III. 
řádu – nadmístního významu ROS8 Liberec – Frýdlant – Černousy – hranice ČR.  

V rámci ROS8 jsou stanoveny úkoly pro územní plánování: 

a) Připravit územní podmínky pro zlepšení 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 územní 
souvislosti vedení koridoru na území jednotlivých obcí.  
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c) Respektovat a upřesnit vedení železničního koridoru Praha – Turnov – Liberec – Frýdlant – hranice ČR 
pro kombinovanou dopravu KD1 v širších souvislostech a řešit územní vedení koridoru optimalizované 
železniční tratě v úseku Liberec – Frýdlant – hranice ČR na území jednotlivých obcí vymezených v ROS 
8.  

d) Sledovat minimalizaci negativních vlivů rozvoje na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území (hrad a 
zámek Frýdlant), a na dostatečné zastoupení veřejné a doprovodné zeleně v průchodech dopravních 
koridorů urbanizovaným územím.  

e) V rámci rozvojové osy vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy v úseku Liberec – Frýdlant.  

f) Připravovat územní podmínky pro realizaci efektivní protipovodňové ochrany, podporovat rozliv a 
zadržování vody ve volné krajině a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku. Přistupovat citlivě 
k regulaci na Smědé a jejích přítocích návrhem k přírodě šetrných forem protipovodňové ochrany 
s ohledem na předměty ochrany vymezených EVL.  

g) Koordinovat plánovací a rozvojové aktivity mezi úřady ORP Liberec a Frýdlant a orgány sousedního 
státu – Polska.  

Část území SO ORP Frýdlant (Kunratice, Frýdlant, Krásný Les, Dolní Řasnice, Nové Město pod Smrkem) je 
součástí rozvojové osy IV. řádu – nadmístního významu ROS9 Zittau / Bogatynia – hranice ČR – Frýdlant – 
Nové Město pod Smrkem – hranice ČR – Szklarska Poreba / Jelenia Góra.  

V rámci ROS9 jsou stanoveny úkoly pro územní plánování: 

a) Připravit územní podmínky pro optimální průchodnost území v prostorových vazbách na rozvojovou osu 
a zvýšení atraktivity území dotčených obcí vybaveností veřejné infrastruktury.  

b) Upřesnit vedení koridorů silnice II/291 Kunratice – Frýdlant – Nové Město pod Smrkem a regionální 
železniční trati Frýdlant – Nové Město pod Smrkem – Jindřichovice pod Smrkem, včetně zlepšení 
příslušných přeshraničních spojení.  

c) Koordinovat plánovací a rozvojové aktivity ORP Frýdlant s plánovacími orgány v Polsku / Dolním 
Slezsku a v Německu / Sasku.  

Jako specifická oblast nadmístního významu je vymezena SOB4 Specifická oblast Frýdlantsko vymezená 

centry osídlení a obcemi správního obvodu ORP Frýdlant: Frýdlant – centrum osídlení, Dětřichov, Heřmanice, 
Kunratice, Višňová, Černousy, Habartice, Pertoltice, Bulovka, Krásný Les, Dolní Řasnice, Horní Řasnice, 
Jindřichovice pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem – centrum osídlení, Lázně Libverda, Bílý Potok, Hejnice – 
centrum osídlení a Raspenava.  

Pro SOB4 jsou stanoveny obecné požadavky: 

Z10 Vytvářet územně technické podmínky pro sociální a hospodářský rozvoj území při využití potenciálu jeho 
hodnot a zdrojů pro zvýšení významu rekreace a cestovního ruchu v souladu se zájmy ochrany přírody a 
krajiny.  

Z11 Územní rozvoj a zlepšení nepříznivého stavu v prostorově odlehlém pohraničním území koordinovat se 
sousedním regionem za hranicí ČR v Polsku.  

V rámci SOB4 jsou stanoveny úkoly pro územní plánování: 

a) Navrhovat rozvojová opatření směřující ke zvyšování atraktivity území pro investory, zlepšování stavu 
veřejné vybavenosti a zajištění podmínek pro zvyšování vzdělanosti a tím k socioekonomickému 
povzbuzení celé oblasti.  

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,  

-  koridor silnice II/291,  

-  železniční koridor pro kombinovanou dopravu Praha – Liberec – hranice ČR s Polskem.  

d) Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní 
struktuře.  

 Upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak 
minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch na úroveň nezbytných potřeb.  

 Nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní a kulturní hodnoty území před 
nevratnými urbanizačními zásahy.  
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e) Využívat kulturních a přírodních hodnot území pro rozvoj cestovního ruchu a s ním spojenou nabídkou 
nových pracovních míst.  

 Odpovědně prověřovat záměry rozvoje sportovně rekreační vybavenosti a zvyšování návštěvnosti 
centrální části Jizerských hor.  

 Zajistit ochranu přírodních a kulturních hodnot území preferencí šetrných forem cestovního ruchu a 
zamezit expanzi nevhodných forem cestovního ruchu významně ohrožujících hodnoty území.  

 Podporovat aktivity směřující k posílení významu lázeňského střediska Lázně Libverda.  

f) Navrhovat ochranná a kompenzační opatření proti přímým vlivům těžby uhlí v Polsku (Turów) a zajištění 
dostatku pitné a užitkové vody.  

g) Připravovat územní podmínky pro realizaci efektivní protipovodňové ochrany, podporovat zadržování 
vody ve volné krajině a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku. Přistupovat citlivě k regulaci na 
Smědé a jejích přítocích návrhem k přírodě šetrných forem protipovodňové ochrany zejména na území 
CHKO Jizerské hory a s ohledem na předměty ochrany vymezených EVL.  

h) Rozvíjet funkční kooperace mezi centry osídlení: Frýdlant – Raspenava – Hejnice.  

i) Koordinovat plánovací a rozvojové aktivity ve spolupráci s orgány se sousedními ORP Liberec, Jablonec 
nad Nisou, Tanvald a regionů sousedních zemí Dolní Slezsko (Polsko) a v širších souvislostech Sasko 
(Německo).  

Z dalších záměrů a požadavků dle ZÚR LK jsou vyjmenovány záměry s konkrétním územním průmětem 
(dopravní a technická infrastruktura a územní systém ekologické stability) zároveň vymezené jako veřejně 
prospěšné stavby nebo opatření (vyjma územní rezervy).  

V rámci koncepce rozvoje dopravní infrastruktury jsou v ZÚR LK sledovány tyto záměry (v závorce jsou uvedeny 
dotčené obce v SO ORP Frýdlant):  

silniční doprava - koridory nadregionálního významu:  

-  D08 silnice I/13, úsek Liberec – Stráž nad Nisou – Mníšek – Dětřichov (Dětřichov, Frýdlant, 

Heřmanice) 

-  D09 silnice I/13, obchvat Frýdlantu (Frýdlant, Raspenava) 

-  D10 silnice I/13, obchvat Pertoltic (Pertoltice) 

silniční doprava - koridory regionálního významu:  

-  D24 silnice II/291, úsek Kunratice – Frýdlant (Frýdlant, Kunratice) 

železniční doprava - koridory mezinárodního významu:  

-  D27 úsek Liberec – Frýdlant – hranice ČR, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace (Černousy, 

Frýdlant, Kunratice, Raspenava, Višňová) 

železniční doprava - koridory regionálního významu:  

-  R projekt společného využití železničních a tramvajových tratí (Frýdlant, Hejnice, Raspenava) 

- zapojení koridorů železničních tratí mezinárodního významu Liberec – Frýdlant 

- zapojení koridorů železničních tratí regionálního významu Raspenava – Bílý Potok 

propojení turistických oblastí – multifunkční turistické koridory (cyklo, pěší, lyže, event. voda):  

-  D42 multifunkční turistický koridor – Nová Hřebenovka, jižní a severní větev (Hejnice, Raspenava) 

V rámci koncepce rozvoje technické infrastruktury jsou v ZÚR LK sledovány tyto záměry (v závorce jsou uvedeny 
dotčené obce v SO ORP Frýdlant):  

zásobování vodou:  

-  V1 územní rezerva pro vodovodní přivaděč VD Josefův Důl – ÚV Bílý Potok (Hejnice, Bílý Potok) 

protipovodňová ochrana území:  

-  P17 Řasnice, úsek Horní Řasnice – Krásný Les (Dolní Řasnice, Horní Řasnice, Krásný Les) 

-  P18 Smědá, úsek Bílý Potok – Frýdlant (Bílý Potok, Frýdlant, Hejnice, Raspenava) 

-  P19 Smědá, Višňová (Kunratice, Višňová) 

-  P20 Smědá, Černousy (Černousy) 

-  P31 Kočičí potok, Habartice (Habartice) 
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-  P32 Libverdský potok, Lázně Libverda (Lázně Libverda) 

-  P33 Minkovický potok, Minkovice u Frýdlantu (Višňová) 

-  P34 Oleška, Heřmanice (Heřmanice) 

-  P35 Oleška, Dětřichov (Dětřichov) 

V rámci koncepce rozvoje územního systému ekologické stability jsou v ZÚR LK sledovány tyto záměry (v 
závorce jsou uvedeny dotčené obce v SO ORP Frýdlant):  

skladebné prvky ÚSES (či jejich části) nadregionálního biogeografického významu - biocentra:  

-  NC68 Poustecká obora (Bulovka, Frýdlant, Krásný Les, Kunratice, Pertoltice, Višňová) 

-  NC83 Jizerské louky (Bílý Potok, Lázně Libverda) 

-  NC84 Jizerskohorské bučiny (Bílý Potok, Frýdlant, Hejnice, Lázně Libverda, Raspenava) 

skladebné prvky ÚSES (či jejich části) nadregionálního biogeografického významu - biokoridory:  

-  K19H (Hejnice) 

-  K23H (Bílý Potok, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem) 

-  K23MB (Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem) 

-  K24MB (Frýdlant, Dětřichov, Kunratice) 

-  K25MH (Bulovka, Dolní Řasnice, Krásný Les) 

-  K26MH (Černousy, Višňová) 

skladebné prvky ÚSES (či jejich části) regionálního biogeografického významu - biocentra:  

-  RC07 Černá Hora (Hejnice) 

-  RC08 Prales Jizera (Hejnice) 

-  RC09 Chlum (Raspenava) 

-  RC15 Holubník (Hejnice) 

-  RC1275 Úbočí Smrku (Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem) 

-  RC1276 Hřebenáč (Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem) 

-  RC1279 Bulovka (Černousy, Habartice, Pertoltice, Višňová) 

-  RC1787 Meandry Smědé (Černousy, Višňová) 

-  RC1788 Řasnice (Bulovka, Horní Řasnice) 

skladebné prvky ÚSES (či jejich části) regionálního biogeografického významu - biokoridory:  

-  RK08 (Krásný Les, Raspenava) 

-  RK09 (Nové Město pod Smrkem, Raspenava) 

-  RK10 (Hejnice) 

-  RK11 (Hejnice) 

-  RK12 (Hejnice) 

-  RK13 (Hejnice) 

-  RK15 (Černousy) 

-  RK634 (Černousy) 

-  RK635 (Černousy) 

-  RK636 (Horní Řasnice) 

-  RK637 (Nové Město pod Smrkem) 

-  RK645 (Bílý Potok) 

V rámci koncepce ochrany civilizačních hodnot je stanoven požadavek zvyšování funkční kooperace mezi 
centry osídlení FK9 Frýdlant + Raspenava + Hejnice.  



4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Frýdlant 2016 

 

ŽALUDA, projektová kancelář       Stránka | 14  

 

V rámci koncepce územního uspořádání, typologie venkovských a městských prostorů jsou jako centra osídlení 
mikroregionálního a subregionálního významu v rámci SO ORP Frýdlant vymezena sídla Frýdlant, Hejnice, Nové 
Město pod Smrkem a Raspenava. Ostatní obce jsou součástí venkovského prostoru.  

Území Frýdlantska je zařazeno jako oblast cestovního ruchu s podoblastmi: 

-  Hejnicko (střediska cestovního ruchu: Lázně Libverda, Bílý Potok, polyfunkční střediska cestovního 
ruchu: Hejnice, Nové Město pod Smrkem) 

-  Frýdlantsko – Údolí Smědé (polyfunkční středisko cestovního ruchu: Frýdlant) 

V rámci vymezení cílových charakteristik krajiny je na území SO ORP Frýdlant vymezena oblast krajinného rázu 
OKR 01 Frýdlantsko s podoblastmi: 

-  POKR 01-1 Višňovsko a Andělsko 

-  POKR 01-2 Habarticko – Bulovsko 

-  POKR 01-3 Řasnicko 

-  POKR 01-4 Novoměstsko 

-  POKR 01-5 Frýdlantsko - Hejnicko 

Celá oblast SO ORP Frýdlantsko je vymezena jako součást území pro prověření změn jejich využití územní studií 
US1 Prověření rozvoje potenciálu cestovního ruchu oblasti cestovního ruchu Frýdlantsko a Jizerské hory. V roce 
2013 byla zpracována Studie rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory, která bude základním podkladem pro 
zpracování územní studie, tedy územně plánovacího podkladu ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb. Závěry 
vyplývající ze zpracované Studie rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory pro území Frýdlantska jsou uvedeny 
v části II. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ) v kapitole A.1.3 Cestovní ruch.  

Celá oblast SO ORP Frýdlant (společně se sousední obcí Bedřichov) je vymezena jako území pro prověření 
změn jejich využití územní studií US4 Řešení zásobování pitnou vodou specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko. Dle 
informací z Krajského úřadu Libereckého kraje tato studie dosud nebyla rozpracována.  

B.2.3 Územně analytické podklady Libereckého kraje 

Dokumentace Územně analytické podklady Libereckého kraje byla aktualizována v roce 2015 a projednána 
v rozsahu RURÚ. Aktualizace 2013 nepřinesla zásadní nové informace.  

V území SO ORP Frýdlant jsou v rámci ÚAP LK (aktualizace 2015) nadále sledovány tyto záměry: 

- OZ50 plocha pro podnikatelské aktivity – zimní sportovní areál Smrk (Záměr realizace zimního 

sportovního areálu Smrk, který zamýšlel propojit Nové Město pod Smrkem a Lázně Libverda vyvolává 
od začátku střety se zájmy ochrany přírody a krajiny a v průběhu projednávání v ÚPD vyvolal řadu 
zásadních nesouhlasů. Záměr je umístěn do CHKO Jizerské hory a velkým problémem je zejména 
značné odlesnění na příkrém svahu, které by mohlo vyvolat následné svahové pohyby. V průběhu 
projednávání záměru došlo k realizaci obdobného záměru na polské straně Smrku. V současné době je 
záměr pozměněn a prosazován zejména Novým Městem pod Smrkem. Obec Lázně Libverda zatím 
ustoupila od jeho zpracování do ÚP a v budoucnosti ho chce zapracovat formou změny.)  

- DP01 plocha dobývacího prostoru – záměr stanovení dobývacího prostoru Dolní Pertoltice pro 

dobývání části výhradního ložiska štěrkopísku Arnoltice – Pertoltice, v kolizi s nadregionálním 
biocentrem ÚSES NC68 Poustecká obora, záměr navazuje na záměr T02 z Aktualizované regionální 
surovinové politiky LK (zdroj: MŽP Liberec) 

- T02 plocha těžby nerostů - záměr těžby ložiska štěrkopískových surovin Arnoltice – Pertoltice, nutnost 

náhrady za postupně dotěžovaná ložiska, záměr v souladu se záměrem DP01, ale v kolizi s ÚSES NC68 
Poustecká obora (zdroj záměru: Aktualizovaná surovinová politika LK 2009) 

- D08B koridor silnice I/13, úsek Krásná Studánka - Dětřichov 

- D09D koridor silnice I/13, obchvat Frýdlant 

- D09R silnice I/13, územní rezerva pro obchvat Frýdlant 

- D10 koridor silnice I/13, obchvat Pertoltice 

- D24A silnice II/291, úsek Kunratice - Frýdlant 

- D27 železniční spojení Liberec - Černousy, úsek Liberec - Frýdlant - hraniční přechod PL, 
optimalizace, elektrizace 

- RGM projekt Regiotram Nisa - společné využití železničních a tramvajových tratí 

- C6 cyklokoridor Liberec - Frýdlant 

- FK9 zvyšování funkčních kooperací mezi centry osídlení Frýdlant - Raspenava - Hejnice 
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- V1 vodovodní přivaděč VD Josefův Důl - ÚV Bílý Potok 

- P17, P18, P19, P20, P31, P32, P33, P34, P35 protipovodňová opatření, v připravované aktualizaci 
ZÚR LK se mají vypustit  

Na základě indikátorového hodnocení byla na území SO ORP Frýdlant identifikována oblast s podprůměrnými 
územními podmínkami pro udržitelný rozvoj území:  

- PO2 Frýdlantsko (Černousy, Frýdlant, Jindřichovice p. Smrkem, Nové Město p. Smrkem, Habartice, 

Pertoltice, Raspenava) 

Komentář k vymezení oblastí s podprůměrnými územními podmínkami: 

Frýdlantsko je na J odděleno od zbytku LK Jizerskými horami. Z dalších stran sousedí s Polskem. Je tak 
výraznou periferní oblastí LK.  

Jih území zasahuje do CHKO Jizerské hory, nicméně se jedná o méně intenzivně využívanou stranu 
Jizerských hor. Zejména východní část je vysoce zalesněná a má vysoký KES.  

Na životní prostředí má nepříznivý vliv především povrchová těžba hnědého uhlí a také elektrárna Turów 
v Polsku.  

Frýdlantsko vykazuje dlouhodobě vysokou nezaměstnanost a stagnaci či spíše mírný úbytek obyvatel.  

PO2 Frýdlantsko je hůř dostupná po silnici.  

Na základě vyhodnocení vyváženosti pilířů URÚ byly na území SO ORP Frýdlant identifikovány 2 disparátní 
oblasti s převahou územních podmínek zejména pro životní prostředí:  

- DO Frýdlantsko (Bulovka, Černousy, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Pertoltice) 

Komentář k vymezení disparátní oblasti: 

Oblast Frýdlantska se dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností, nízkým počtem ekonomicky 
aktivních obyvatel a nízkým vzděláním obyvatelstva 

Frýdlantsko je periferní oblastí, kterou na jedné straně oddělují Jizerské hory od LK, na straně druhé 
sousedí s Polskem. Dopravní dostupnost této části LK je horší. Na východě DO2 Frýdlantsko je pouze 
vlakové spojení, obcemi Bulovka, Pertoltice a Habartice pak prochází silnice I. třídy.  

Z pohledu ŽP se však jedná o nadprůměrné území, které je výrazně zalesněno (především Jindřichovice 
p. S. a Horní Řasnice), má vysoký KES a významné množství prvků ÚSES.  

- DO Jizerské hory a Krkonoše (Bílý Potok, Hejnice, Lázně Libverda, Raspenava) 

Komentář k vymezení disparátní oblasti: 

Horské masivy s velkou výškovou členitostí, velmi vysokým srážkovým úhrnem a malou dopravní 
prostupností vytvářejí přirozenou dopravní bariéru a zároveň vysokou atraktivitu území pro rekreaci a 
druhé bydlení. V CHKO Jizerské hory a zejména NP Krkonoše jsou tato území předmětem výrazného 
omezení antropogenní činnosti (zejména omezení nové zástavby). Přírodní hodnoty jsou pak výrazně 
zatěžovány rekreací a cestovním ruchem.  

Krkonoše a Jizerské hory mají významný podíl zalesnění a vysoký KES. Kromě Kořenova a Raspenavy 
také nejsou ovlivněny negativními vlivy, jako jsou SEZ, sesuvná území a plochy těžby nerostů.  

Socioekonomické podmínky jsou v oblasti Jizerských hor ovlivněny blízkostí velkých měst (především 
Liberec a Jablonec n. N.). Vyšší nezaměstnanost v některých obcích je dána také sezónností a 
charakterem práce.  

B.2.4 Koncepční rozvojové podklady Libereckého kraje 

Zpracovatel ÚAP SO ORP Frýdlant zohlednil relevantní informace týkající se území SO ORP Frýdlant ze 
strategických a koncepčních dokumentů vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, v nichž jsou stanoveny 
strategické cíle a opatření tak, aby byly v souladu s udržitelným rozvojem území.  

Jedná se zejména o tyto podklady (tučně jsou označené aktualizované nebo nově zpracované podklady 
zohledněné v rámci 4. Úplné aktualizace ÚAP SO ORP Frýdlant): 

- Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 (aktualizace 2012) 

- Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 

- Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 

- Regionální surovinová politika Libereckého kraje 2003-2020 

- Analýza sociálně vyloučených lokalit a dostupnosti sociálních služeb prevence v těchto lokalitách 
v Libereckém kraji (2013) 
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- Územně energetická koncepce Libereckého kraje – aktualizace 2015 

- Krajský lesnický program Libereckého kraje 

- Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje (2016-2025) 

- Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje 2004-2020 (aktualizace 2014) 

- Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek v Libereckém kraji (2003) 

- Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje (aktualizace 2012) 

- Koncepce ochrany před povodněmi Libereckého kraje (2006) 

- Povodňový plán Libereckého kraje 

- Program rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem na léta 2014-2020 

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Liberecký kraj 2014-2017 (2013) 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 2004-2014 (2004) 

- Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje 

- Strategie rozvoje dopravní infrastruktury Libereckého kraje (2002) 

- Registr cyklotras a cyklokoridorů v Libereckém kraji 

- Strategie podpory sportu v Libereckém kraji 2014-2016  

- Program rozvoje cestovního ruchu 2007-2013 

- Havarijní plán Libereckého kraje 

- Krizový plán Libereckého kraje 

- Strategie podpory požární ochrany v Libereckém kraji 2014-2016 

- Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji pro období 2008 – 2013 

- Program rozvoje cestovního ruchu 2007-2013 

- Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (2016) 

B.2.5 Územní plány 

V rámci 4. Úplné aktualizace ÚAP SO ORP Frýdlant byl prověřen stav územně plánovacích dokumentací 
jednotlivých obcí. Většina obcí SO ORP Frýdlant dosud nemá zpracovaný územní plán dle nového stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 

Do 4. Úplné aktualizace ÚAP SO ORP Frýdlant se promítly vydané změny územních plánů od poslední 
aktualizace v roce 2012 (v tabulce tučně označené).  

Tab. Aktuální stav územně plánovací dokumentace obcí SO ORP Frýdlant (k datu 27.10.2014).  

Název obce Název územně plánovací dokumentace 
Rok schválení 
resp. vydání 

Platný ÚP 
dle nového 
stavebního 
zákona č. 

183/2006 Sb. 

Bílý Potok Územní plán obce Bílý Potok 2001 NE 

 1. změna Územního plánu obce Bílý Potok 2006  

 2. změna Územního plánu obce Bílý Potok 2010  

Bulovka Územní plán obce Bulovka ? NE 

Černousy Územní plán obce Černousy 2006 NE 

 Změna č. 1 ÚPO Černousy 2010  

Dětřichov Územní plán obce Dětřichov 2001 NE 

Změna č. 2 ÚPO Dětřichov 2012 

Dolní Řasnice Územní plán obce Dolní Řasnice 2002 NE 

 1. změna Územního plánu obce Dolní Řasnice 2006  

 2. změna Územního plánu obce Dolní Řasnice 2008  

 3. změna Územního plánu obce Dolní Řasnice 2011  

Frýdlant Územní plán sídelního útvaru Frýdlant 1998 ANO 

 Územní plán sídelního útvaru Frýdlant – Změna č. 1 2003  

 Územní plán sídelního útvaru Frýdlant – Změna č. 2a 2005  

 Územní plán sídelního útvaru Frýdlant – Změna č. 3 2008  

 Územní plán sídelního útvaru Frýdlant – Změna č. 4A 2009  

 Územní plán sídelního útvaru Frýdlant – Změna č. 4B 2010  
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Název obce Název územně plánovací dokumentace 
Rok schválení 
resp. vydání 

Platný ÚP 
dle nového 
stavebního 
zákona č. 

183/2006 Sb. 

 Územní plán Frýdlant 2015  

Habartice Územní plán Habartice 2008 ANO 

Hejnice Územní plán sídelního útvaru Hejnice 2000 NE 

 Změna č. 1 ÚPN SÚ Hejnice 2002  

 Změna č. 2 ÚPN SÚ Hejnice 2007  

 Změna č. 3 ÚPN SÚ Hejnice 2008  

Heřmanice Územní plán Heřmanice 2009 ANO 

 Změna č. 1 ÚP Heřmanice 2013  

Horní Řasnice Územní plán sídelního útvaru Horní Řasnice 2002 NE 

 1. změna Územního plánu sídelního útvaru Horní Řasnice 2006  

 2. změna Územního plánu sídelního útvaru Horní Řasnice 2008  

Jindřichovice 
pod Smrkem 

Územní plán obce Jindřichovice pod Smrkem ? NE 

Krásný Les Územní plán obce Krásný Les ? NE 

 Změna č. 1 ÚPO Krásný Les 2012  

Kunratice Územní plán obce Kunratice 2006 NE 

Lázně Libverda Územní plán Lázně Libverda 2010 ANO 

 Změna č. 1 ÚP Lázně Libverda 2014  

 Změna č. 2 ÚP Lázně Libverda 2015  

Nové Město 
pod Smrkem 

Územní plán sídelního útvaru Nové Město pod Smrkem 1996 NE 

 1. změna ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem 2006  

 3. změna ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem 2011  

Pertoltice Územní plán Pertoltice (rozpracovaný) NE 

Raspenava Územní plán sídelního útvaru Raspenava 2002 NE 

 2. změna ÚPN SÚ Raspenava 2011  

Višňová Územní plán obce Višňová 2005 NE 

 1. změna ÚPO Višňová 2010  

 2. změna ÚPO Višňová 2010  

Zdroj: evidence ÚÚR (iLAS) a webové stránky města Frýdlant a ostatních obcí 
Pozn.: Tučným písmem jsou označeny ÚPD zapracované v rámci 4. úplné aktualizace ÚAP SO ORP Frýdlant.  

B.3 Charakteristika řešeného území 

B.3.1 Nadregionální vztahy a vazby 

Území SO ORP Frýdlant je součástí Libereckého kraje, který zahrnuje území 10 správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností. Liberecký kraj je společně s Královéhradeckým a Pardubickým krajem součástí regionu 
NUTS II Severovýchod o rozloze 12 440 km

2 
a s počtem 1 506 503 obyvatel (k 1.1.2014). 

Území SO ORP Frýdlant je ze tří stran obklopeno územím Polské republiky respektive v rámci územně správní 
reformy vzniklým Dolnoslezským vojvodstvím (Wojewódstwo dolnoślaskie). Dolnoslezské vojvodství se dělí na 
okresy (powiaty) – 4 městské (powiat grodzki), což jsou města s právy okresu (patří sem bývalá sídla malých 
vojvodství – Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra) a 26 zemských. Okresy se člení na 36 městských, 53 
městsko-venkovských a 80 venkovských obcí (gminy), které obvykle tvoří několik sídel nebo jednotlivá města se 
svými čtvrtěmi. S územím SO ORP Frýdlant sousedí okres (powiat) Zgorzelecki, Lubanski a Lwowecki. 

Na jihu sousedí SO ORP Frýdlant s územím Libereckého kraje – SO ORP Liberec, Jablonec nad Nisou, Tanvald.  

Po přistoupení k Schengenskému protokolu a otevření státních hranic se území SO ORP Frýdlant dostává do 
relativně výhodnější polohy v blízkosti rozvíjejících se hlavních evropských tahů a to zejména dopravního koridoru 
Dresden - Wroclaw. Předpokládá se posílení vazeb s Polskem. Určitým územním limitem pro rozvoj těchto vazeb 
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je rozsáhlá těžba hnědého uhlí západně od státních hranic a morfologie terénu na východě (území Jizerských 
hor). S ohledem na problémy přiléhajícího polského území lze hodnotit stávající vazby jako slabé, nerozvinuté a 
potenciál přeshraniční spolupráce považovat za využitelný až v dlouhodobé perspektivě. 

Státní hranice i v podmínkách Schengenského prostoru však tvoří určitou bariéru (menší prostupnost státní 
hranice než území ve vnitrozemí), a tak Frýdlantsko stále zůstává periferním prostorem.  

V prostoru severu Čech, východní části Saska a jihozápadní části Polska lze identifikovat rozvojové osy 
evropského významu (makroregionální) v území podél trasy dálnice A4, A17 a D8, které kopírují evropské 
multimodální koridory III. a IV. (viz níže obrázek širších vztahů – rozvojových os ze ZÚR LK) a republikové osy 
s mezinárodním přesahem (mezoregionální), které tyto koridory propojují (v Libereckém kraji území podél 
rychlostních silnic R35 a R10 a silnice I/13 na Ústí nad Labem). Význam těchto „příček“ vzroste po dobudování 
dálnice D11, resp. rychlostní silnice R11 od Hradce Králové přes Jaroměř, Trutnov a Královec do Polska (nové 
propojení na Wrocław) a silnice R35 (I/35), která bude napojena prostřednictvím spolkové silnice B178 na dálnici 
A4 a dobudování silnice I/13 směrem na Děčín a Ústí n. L. s napojením na dálnici D8.  

Přes území SO ORP Frýdlant směřuje od Liberce k severu do Polska přeshraniční osa sledující silnici I/13 
(záměry na její úpravy) a celostátní železniční trať (železniční koridor KD1 pro kombinovanou dopravu) 
s napojením v prostoru Zgorzelce na III. multimodální koridor - větev III.A.  Rozvojová osa má zásadní význam 
pro posílení atraktivity území a možný rozvoj ekonomických aktivit na území SO ORP Frýdlant. V současnosti 
nemá v širších souvislostech zatím tato osa výraznější dopravní význam. 

Významnou pro území Frýdlantska je i v ZÚR LK vymezená rozvojová osa Zittau / Bogatynia - Frýdlant - Nové 
Město pod Smrkem - Szklarska Poreba / Jelenia Góra se záměry zlepšení přeshraničních silničních a 
železničních spojení zajišťující dosud méně frekventované přeshraniční spojení jako součást podpory rozvoje a 
zvýšení atraktivity území Frýdlantska a rozvoje přiléhajících rovněž hospodářsky slabých oblastí v SRN a Polsku. 
Osa zpřístupňuje rekreační prostory přeshraničních Žitavských / Lužických hor, Jizerských hor a Krkonoš / 
Karkonosze - je rovněž součástí regionálních plánů (Regionalplan, resp. Plan Przestrzennego 
Zagospodarowania) pro oblast Niederschlesien – Oberlausitz a Dolního Slezska na podporu socioekonomického 
rozvoje přilehlého saského a polského území.  

Obr.  Širší vztahy - rozvojové osy 

 
Zdroj: ZÚR LK 2011 
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B.3.2 Fyzicko – geografická charakteristika území 

Širší vztahy z pohledu fyzicko - geografických atributů jsou dány především polohou území SO ORP Frýdlant. 
Řešené území SO ORP Frýdlant se nachází v severním cípu Libereckého kraje a pokrývá celé území 
Frýdlantského výběžku. Značná část jeho hranice je vymezena státní hranicí s Polskem. Z jihu je území 
ohraničeno Jizerskými horami, které tvoří přirozenou přírodní bariéru.  

Z hlediska geomorfologického členění se území Frýdlantska nachází v geomorfologické soustavě (subprovinci) a 
to Krkonošsko - jesenické soustavě (dříve zvaná Sudetská), která zahrnuje geomorfologické celky Lužické hory, 
Ještědsko-kozákovský hřbet, Žitavská pánev, Frýdlantská pahorkatina, Jizerské hory, Krkonoše a Krkonošské 
Podhůří. Frýdlantská pahorkatina je členitou pahorkatinou při severním úpatí Jizerských hor.  

Na jihu až jihovýchodě do území SO ORP Frýdlant zasahuje CHKO Jizerské hory s řadou maloplošně zvláště 
chráněných území, vyhlášenou Ptačí oblastí a Evropsky významnými lokalitami. Do území SO ORP Frýdlant 
zasahují nejcennější partie Jizerských hor - NPR Jizerskohorské bučiny s dochovanými původními lesními 
ekosystémy.  

V tomto hodnotném krajinném a přírodním prostředí jsou vymezeny prvky nadregionálního a regionálního ÚSES. 
V SO ORP jsou vymezeny tři nadregionální biocentra, z čehož dvě pokračují v sousedních SO ORP. Trasy 
nadregionálních biokoridorů K23MB, K23H, K25MB, K26MB  propojují nadregionální biocentra se společenstvy 
vně hranic ČR.  

Frýdlantský region je oblastí vodohospodářsky významnou. Na svém území má značné zásoby především 
povrchové vody, podzemní vody v kvartérní zvodni a je výhradně závislý na vodě z atmosférických srážek. Do 
Frýdlantského regionu zasahuje část CHOPAV Jizerské hory. 

Hlavním vodním tokem území je řeka Smědá, která pramení v Jizerských horách, protéká územím přes město 
Frýdlant (historicky vzato utváří urbanizační osu území), u Černous překračuje státní hranici a přes jezero Witka v 
Polsku se vlévá jako pravostranný přítok do řeky Nisy. Řada významných vodních toků překračuje státní hranici 
do Polska (např. Kočičí potok, Lužický potok, Srbský potok, Oleška aj.). Zde vyplývá nutnost spolupráce mezi 
státy i obcemi na obou stranách hranice při ochraně před povodněmi a při zabezpečení čistoty vody. Jižní malá 
část území spadá do povodí řeky Jizery. 

Silně negativní vývoj a změny v hydrologických poměrech lze předpokládat především v severozápadní části 
řešeného regionu v oblasti Višňové, kde budou zasahovat stále více důsledky povrchové těžby v polském dole 
Turów. 

Z hlediska životního prostředí se přeshraniční působení projevilo především u ovzduší. Frýdlantsko (v širším 
pojetí) bylo v uplynulých desetiletích vystaveno vysoké imisní zátěži především z energetických zdrojů spalujících 
nekvalitní hnědé uhlí a lignit v Německu a Polsku (Hagenwerder, Hirschfelde, Turów aj.). Vliv na vrcholové partie 
hor měly v důsledku dálkových přenosů emisí při západních a JZ větrech i elektrárna Mělník či zdroje 
v severozápadních Čechách. V důsledku dlouhodobého působení vysokých imisních zátěží škodlivin na lesní 
porosty došlo k likvidaci lesních porostů ve vrcholových partiích Jizerských hor. V současné době se, v důsledku 
radikálních opatření po roce 1990 (uzavření či odsíření zdrojů) ve všech třech zemích, již projevují pozitivní vlivy a 
dochází k postupné obnově lesních ekosystémů. 

B.3.3 Sídelní struktura území 

Řešené území zahrnuje 18 obcí. V rámci SO ORP Frýdlant jsou dvě obce s pověřeným úřadem (správní centra 
území – Frýdlant a Nové Město pod Smrkem).  

Všechny obce SO ORP Frýdlant jsou sdruženy v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko. V rámci 
aktivit Mikroregionu je kladen důraz zejména na řešení protipovodňové ochrany území a realizace 
protipovodňových opatření.  

V rámci řešeného území mají 4 obce status města (Frýdlant, Hejnice, Nové Město pod Smrkem, Raspenava), 
přičemž v souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje je Frýdlant hodnocen jako centrum 
mikroregionálního významu vyššího stupně, Hejnice a Nové Město pod Smrkem jako centra mikroregionálního 
významu nižšího stupně a Raspenava jako centrum subregionálního významu.  

Většina obcí zahrnuje několik sídel, resp. základních sídelních jednotek (viz tabulka níže).  

Tab.  Obce SO ORP, základní sídelní jednotky a počet obyvatel 

Název obce Status 

Počet 
obyvatel 

k 

1.1.2016 

Počet 
obyvatel 
dle SLDB 

2011 

Základní sídelní jednotky 

Počet 
obyvatel 
ZSJ dle 
SLDB 
2011 

Bílý Potok obec 689 674 Bílý Potok 674 
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Název obce Status 

Počet 
obyvatel 

k 

1.1.2016 

Počet 
obyvatel 
dle SLDB 

2011 

Základní sídelní jednotky 

Počet 
obyvatel 
ZSJ dle 
SLDB 
2011 

Bulovka obec 882 842 Arnoltice 307 

    Bulovka 500 

    Dolní Oldřiš 35 

Černousy obec 342 334 Boleslav 78 

    Černousy 85 

    Černousy – u nádraží 80 

    Ves 91 

Dětřichov obec 689 700 Dětřichov 700 

Dolní Řasnice obec 522 523 Dolní Řasnice 523 

Frýdlant město 7548 7495 Albrechtice u Frýdlantu 73 

    Dolní Větrov 524 

    Filipov 33 

    Frýdlant – střed 927 

    Fügnerova 1707 

    Hág 162 

    Harta 0 

    Horní Větrov 186 

    Pod Špičákem 0 

    Předměstí 1425 

    Supí Vrch 49 

    U nádraží 381 

    U nemocnice 1557 

    U Smědé 33 

    U zámku 231 

    Údolí 196 

    Zátiší 11 

Habartice obec 512 484 Habartice 457 

    Háj 27 

Hejnice město 2730 2696 Ferdinandov 269 

    Hejnice 2427 

Heřmanice obec 251 213 Heřmanice 147 

    Kristiánov 57 

    Vysoký 9 

Horní Řasnice obec 225 234 Horní Řasnice 204 

    Srbská 30 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

obec 672 
665 

Dětřichovec 
30 

    Jindřichovice pod Smrkem 635 

Krásný Les obec 452 417 Krásný Les 417 

Kunratice obec 378 391 Kunratice 391 

Lázně Libverda obec 439 454 Lázně Libverda 454 

Nové Město pod Smrkem město 3771 3639 Hajniště 91 

    Ludvíkov pod Smrkem 145 

    Nové Město pod Smrkem 3279 

    Podlesí 91 

    Přebytek 33 
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Název obce Status 

Počet 
obyvatel 

k 

1.1.2016 

Počet 
obyvatel 
dle SLDB 

2011 

Základní sídelní jednotky 

Počet 
obyvatel 
ZSJ dle 
SLDB 
2011 

Pertoltice obec 288 274 Dolní Pertoltice 194 

    Horní Pertoltice 80 

Raspenava město 2803 2801 Peklo 24 

    Raspenava 2777 

Višňová obec 1349 1288 Andělka 125 

    Filipovka 32 

    Loučná 20 

    Minkovice 127 

    Poustka 161 

    Předlánce 135 

    Saň 3 

    Víska 138 

    Višňová 547 

Zdroj: Regionální informační servis (www.risy.cz) 

B.3.4 Sociálně – geografická charakteristika území 

Postavení území z hlediska sociálně geografické regionalizace 

Rozsah regionální působnosti středisek a vymezení sociálně-geografických regionů různých řádů stanoví tzv. 
sociálně-geografická regionalizace. Ta je založena na údajích o základních regionalizačních procesech, což jsou 
především dojížďka za prací, dojížďka do škol, migrace obyvatelstva, případně obslužná spádovost služeb.  

Toto hodnocení regionální působnosti a významu všech tzv. nesporných center osídlení na území Libereckého 
kraje je založeno na hodnocení podle počtu tzv. potenciálních uživatelů území, jež v sobě vedle trvale bydlících 
obyvatel zahrnují i tzv. sezónní uživatele území. Metoda a výsledky tohoto hodnocení, které považujeme z 
hlediska územního plánování za vhodnější, jsou popsány v části Struktura osídlení v ÚAP a v ZÚR Libereckého 
kraje. 

Struktura osídlení Libereckého kraje je vytvořena jako hierarchický systém s jednoznačným přiřazením každé 
obce k jednomu nespornému centru osídlení, jehož spádový obvod je dále jednoznačně přiřazen k centru osídlení 
hierarchicky vyššího významu. Struktura osídlení je navržena rozdělením obcí do šesti hierarchických kategorií, 
které zahrnují nesporná centra osídlení (pět kategorií) a ostatní (nestřediskové) obce.  

Frýdlant jako centrum „mikroregionálního významu - vyššího stupně“ i se svým regionem spádově přísluší k 
Liberci, který je zároveň centrem „nadregionálního významu“ (jediným v Libereckém kraji). Při porovnání center 
„mikroregionálního významu - vyššího stupně“ na území Libereckého kraje je Frýdlant nejmenším spádovým 
obvodem vyjádřeno maximálním počtem potenciálních uživatelů území.  

Mezi centra „mikroregionálního významu - nižšího stupně“ patřící do spádového obvodu ORP Frýdlant byla 
zařazena města Hejnice a Nové Město pod Smrkem. Raspenava je centrem nejnižšího „subregionálního 
významu“. Ostatní obce na území SO ORP Frýdlant neplní funkce nesporných center osídlení.  

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 

Regionální vazby a vztahy se obtížně kvantifikují. Jednou z mála možností je sledování přepravních proudů 
(např. vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol – sleduje se v rámci sčítání lidí, domů a bytů jednou za 10 let). 

Hlavní zátěžové přepravní proudy obyvatel SO ORP Frýdlant za prací i do škol jsou v rámci Frýdlantského 
výběžku po silnicích I/13, II/290, II/291, III/2911, III/03510 a železničních tratích do města Frýdlantu, vně 
správního obvodu ORP Frýdlant do Liberce, který je konkurentem Frýdlantu zejména pro obce v jihovýchodní 
části řešeného území. Mezi obcemi Frýdlant - Raspenava - Hejnice - Bílý Potok je nejsilnější přeprava za prací 
v rámci SO ORP Frýdlant. Převažuje denní dojížďka za prací i do škol (cca 86 % vyjíždějících za prací) s časovou 
dostupností 30 až 60 minut. Narůstá podíl zaměstnanců i studentů vyjíždějících do vzdálenějších měst (Mladá 
Boleslav, Praha). 

Celé území Frýdlantského výběžku (kromě Frýdlantu i Nové Město pod Smrkem, Raspenava, Hejnice, Višňová, 
Dětřichov aj.) je územím zcela spádujícím do města Liberec. Význam Liberce pro Frýdlantsko umocňuje 
skutečnost, že ze tří stran je území SO ORP Frýdlant obklopeno státní hranicí, která i přes svou zvyšující se 
prostupnost stále působí jako bariéra sociálně ekonomických kontaktů. Atraktivitu Liberce dále zvyšuje postupný 
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rozvoj dvou průmyslových zón s rozšířením nabídky pracovních příležitostí a obecně větší a rozmanitější nabídka 
práce i vzdělávacích zařízení.  

Krajské město Liberec působí také jako regionální centrum kulturních, společenských a sportovních aktivit, 
zdravotnických a sociálních služeb, obchodů, správních institucí apod. 

Tab.  Vyjížďka za prací a do škol z obcí SO ORP Frýdlant 

Název obce 

Počet 
obyvatel 
dle SLDB 

2011 

Dojíždějící 
celkem 

Dojíždějící 
do 

zaměstnání 

Dojíždějící 
do školy 

Obec vyjížďky (počet 
dojíždějících celkem) 

Bílý Potok 674 21 21 0 - 

Bulovka 842 17 16 1 - 

Černousy 334 21 21 0 Višňová (12) 

Dětřichov 700 36 34 2 Frýdlant (13) 

Dolní Řasnice 523 37 19 18  

Frýdlant 7495 1082 648 434 Nové Město pod Smrkem (120) 
Liberec (119) 
Raspenava (108) 
Višňová (107) 
Hejnice (86) 
Dětřichov (78) 
Bulovka (63) 
Dolní Řasnice (55) 
Habartice (54) 
Krásný Les (46) 
Kunratice (34) 
Pertoltice (28) 
Bílý Potok (19) 
Heřmanice (18) 
Jindřichovice pod Smrkem (16) 
Lázně Libverda (15) 
Horní Řasnice (14) 
Stráž nad Nisou (11) 

Habartice 484 8 4 4  

Hejnice 2696 350 221 129 Nové Město pod Smrkem (79) 
Frýdlant (55) 
Raspenava (43) 
Bílý Potok (41) 
Lázně Libverda (34) 
Liberec (18) 
Dolní Řasnice (12) 

Heřmanice 213 27 27 0  

Horní Řasnice 234 12 12 0  

Jindřichovice 
pod Smrkem 

665 20 19 1 
 

Krásný Les 417 11 11 0  

Kunratice 391 15 10 5  

Lázně Libverda 454 55 51 4 Hejnice (20) 
Nové Město pod Smrkem (12) 

Nové Město pod 
Smrkem 

3639 102 92 10 Frýdlant (29) 
Jindřichovice pod Smrkem (22) 
Raspenava (13) 
Dolní Řasnice (10) 

Pertoltice 274 2 2 0  

Raspenava 2801 204 190 14 Frýdlant (64) 
Hejnice (51) 
Nové Město pod Smrkem (24) 
Liberec (20) 
Bílý Potok (15) 

Višňová 1288 64 49 15 Černousy (18) 
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Název obce 

Počet 
obyvatel 
dle SLDB 

2011 

Dojíždějící 
celkem 

Dojíždějící 
do 

zaměstnání 

Dojíždějící 
do školy 

Obec vyjížďky (počet 
dojíždějících celkem) 

Frýdlant (16) 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Cestovní ruch 

Frýdlantsko je v marketingové regionalizaci používané agenturou CzechTourism součástí marketingového 
regionu Český sever a tvoří samostatnou marketingovou oblast Frýdlantsko (vedle oblastí Máchův kraj, Jizerské 
hory a oblasti Lužické hory a Ještědský hřbet).  

Podle statistik patří Liberecký kraj k nejnavštěvovanějším v Česku. Frýdlantsko však v rámci něj opět patří spíše k 
průměrným regionům. Projevuje se však i zde relativně vysoký podíl zahraničních návštěvníků, kterými jsou v 
Libereckém kraji i na Frýdlantsku především Němci, Poláci a Nizozemci (další národnosti je následují s výrazným 
odstupem). Frýdlantsko patří k oblastem s poměrně vyrovnanou letní i zimní sezónou, což lze vzhledem k 
zaměstnanosti a využití ubytovacích kapacit považovat za silnou stránku; celoročně převažuje jednodenní pobyt 
návštěvníků v území.  

B.3.5 Vazby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní vazby 

Z hlediska civilizačních vazeb jsou nejdůležitější vazby dopravní. Z „vnitrozemí“ je do Frýdlantského výběžku 
možný dopravní přístup pouze po třech silnicích. V zimním období se přístupnost dále omezuje (uzavírka silnice 
II/290 přes Souš, ztížený průjezd přes sedla na silnici I/13 – Albrechtice a III/2904 – Oldřichov v Hájích). 
Připravuje se přeložka trasy silnice I/13 Liberec - Dětřichov - Frýdlant, která by měla přinést zlepšení dopravního 
napojení území Frýdlantska na Liberec a navazující silniční síť zejména silnici I/35 (R35) s širšími vazbami 
v území (viz nadregionální vztahy).  

Pro oblast má klíčový význam i silnice II. třídy II/291 (PL) Czerniawa Zdroj - Nové Město pod Smrkem - Frýdlant 
tvořící východo - západní osu výběžku. Silnice III/03511 tvoří prodloužení této osy východně od Frýdlantu 
směrem na Kunratice a přes Polsko směrem na Zittau (SRN) s možností se zde v budoucnu napojit na novou 
trasu silnice B178 do Weissenbergu (na dálnici A4 Dresden – Görlitz – Wrocław). Lze očekávat růst významu této 
východo - západní dopravní osy, zejména s rozvojem cestovního ruchu v prostoru severní části Jizerských hor a 
Krkonoš (např. nový lyžařský areál ve Swieradów zdrój). 

Železniční spojení s vnitrozemím zajišťuje železniční trať č. 037 Liberec – Frýdlant – Černousy – Polsko 
(Zawidów) zařazená do systému mezinárodní kombinované dopravy AGTC. V Černousích však nefunguje 
hraniční přechod do Polska pro osobní dopravu. Navazující regionální tratě Raspenava - Bílý Potok a Frýdlant - 
Jindřichovice pod Smrkem jsou pouze slepými rameny s ukončením v podhorských obcích bez přeshraničních 
návazností. Pro rozvoj regionální kolejové dopravy v aglomeraci byl připravován projekt Regiotram Nisa. 
V důsledku absence finančních zdrojů a malé podpory z hlediska priorit Ministerstva dopravy a Státního fondu 
dopravní infrastruktury však nebude realizován v původním navrženém rozsahu (připravují se pouze dílčí 
modernizace železničních tratí a vybudování vhodných přestupních terminálů). 

Nejbližší letiště je v Liberci, pro území SO ORP Frýdlant má okrajový význam. V současné době je letiště ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec (SML). Provozovatelem letiště je na základě smlouvy se SML Aeroklub 
Liberec. V roce 2002 vydal Úřad pro civilní letectví Rozhodnutí č. j. 16589/01-341/B, kterým letiště v Liberci sice 
získalo statut „Veřejné mezinárodní letiště“, ale do provedení plánované rekonstrukce na letiště typu GA – 
business je tento statut pozastaven a letiště je zařazeno v kategorii „Neveřejné vnitrostátní letiště“. 

Územím SO ORP Frýdlant procházejí cyklotrasy celostátního, nadregionálního a místního významu. Celostátní 
cyklotrasa č. 22 tanguje území po jeho jižní hranici, nadregionální cyklotrasy procházejí územím napříč 
v propojeních ve vztahu k mezinárodním cyklokoridorům a místní cyklotrasy mají většinou radiální charakter 
v kratším dosahu atraktivních míst.  

V zimě se některé cesty v Jizerských horách mění na udržované magistrály pro běžecké lyžování, jejichž větší 
část však leží mimo území SO ORP Frýdlant. 

Vazby v technické infrastruktuře 

Ochrana vodních zdrojů – území je součástí CHOPAV Jizerské hory, do území zasahují i ochranná pásma 
vodních toků z SO ORP Jablonec nad Nisou a Tanvald. Zdroje pitné vody na Frýdlantsku, jejich vydatnost a režim 
jsou přímo závislé na množství a vydatnosti srážek. Množství, celková vydatnost, resp. využitelná kapacita zdrojů 
vody podzemních i povrchových je v současné době dostatečná pro zásobování celého území pitnou vodou. 
Vodovodní systémy nejsou napojeny na systémy mimo území SO ORP Frýdlant. Přímým ohrožením kvality a 
kvantity povrchových a podzemních vod na Frýdlantsku je  těžba hnědého uhlí v dolu Turów (Polsko). 

V oblasti čištění odpadních vod propojení do okolních území nejsou. 
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Frýdlantský výběžek má specifickou polohu v Libereckém kraji. Území je mimo hlavních tras elektrické energie a 
zemního plynu. Jak elektrická energie, tak zemní plyn jsou do Frýdlantského výběžku dodávány přípojkami 
z vnitrozemí přes terénní předěl, který tvoří Jizerské hory. Území není energeticky propojeno s Polskou 
republikou.  

Elektrická energie je do území dodávána z transformovny Bezděčín (400/220/110kV) a z transformovny Babylon 
(400/110kV) přes transformovnu Noviny pod Ralskem nadzemními vedeními VVN 110 kV zaústěnými do 
transformovny Frýdlant - Větrov (110/22kV). Zálohově lze řešené území zásobovat z TR 110/22 kV Hrádek nad 
Nisou po vrchním vedení 22kV. Tato záloha má však velmi omezenou kapacitu. 

Odtrženost od České kotliny byla příčinou opožděné plynofikace celého území, která proběhla až po roce 1990. 
Vysokotlaká přípojka DN200 PN 40 od VTL plynovodu v Chrastavě vede přes Frýdlant, Raspenavu, Hejnice, 
Lázně Libverda do Nového Města pod Smrkem. Na VTL rozvod navazuje síť STL rozvodů.  

Telefonní provoz v řešeném území zajišťuje telefonní ústředna HOST Frýdlant, která je optickým kabelem 
napojena na místní provozní oblast MPO Liberec, která je rovněž optickým kabelem napojena do celostátní 
telekomunikační sítě. 

Hlavním napájecím bodem z pohledu radioreléových tras, televizního a rozhlasového vysílání, šíření signálu 
mobilních operátorů do řešeného území je Lysý vrch (k. ú. Kristiánov), na kterém jsou umístěny převaděče 
signálů z vnitrozemí do Frýdlantského výběžku. V obcích při hranicích s Polskem ruší příjem českých operátorů 
polská síť. 

Většina odpadů směřuje k jejich odstranění či materiálovému nebo energetickému využití mimo řešené území, 
což je dopravně náročné a navyšuje cenu za nakládání s odpady. 

 

 


