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A. PILÍŘ HOSPODÁŘSKÝ 

 

A.1 Hospodářská základna 

A.2 Dopravní infrastruktura a dopravní systémy 

A.3 Technická infrastruktura 

A.1 Hospodářská základna  

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

2 plochy výroby  

3 plochy občanského vybavení  

4 plochy k obnově nebo opětovnému využití 
znehodnoceného území 

 

39 lesy hospodářské  

41 zemědělské pozemky I. a II. třídy ochrany ZPF 
(bonitované půdně ekologické jednotky) 

 

56 lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského 
místa 

 

57 dobývací prostor  

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ  

A.1.1 Zemědělské a lesní hospodářství 

Územní podmínky pro fungování oborů jsou v řešeném území vyhovující, neboť zde je určující plošné zastoupení 
základních výrobních prostředků – zemědělských a lesních pozemků, bez kterých jsou tyto výroby a činnosti 
bezpředmětné. Tyto pozemky jsou soustředěny v historicky stabilizovaných celcích, a uvedené obory zde mají i 
historickou tradici, která je zejména v případě zemědělské činnosti zčásti narušena dosud plně neukončenou 
restrukturalizací oboru a současnými obecnými podmínkami. 

V řešeném území jsou více než vhodné podmínky pro údržbu krajiny alternativními způsoby zemědělského 
hospodaření, avšak pro realizace chybí vesměs odvaha subjektů podnikat v nových oborech, častěji je však 
nedostatek kapitálu a současné podmínky pro získávání úvěrů pro prvotní rozjezd podnikání. Řešené území je 
vhodné i pro agroturistiku, pěstování a chov netradičních druhů spojený s výrobou a prodejem.  

Řešené území v oblastech mimo zájmy ochrany přírody a krajiny je vhodné k využívání zemědělských pozemků 
pro pěstování biomasy pro energetické účely, avšak vzhledem k expanzním vlastnostem většiny těchto druhů je 
nutné uvážení veškerých rizik – pro případné pěstování je rovněž nutná provázanost se zpracovatelstvím a 
zužitkováním biomasy. Rovněž je značná část území vhodná k tzv. „ekologickému zemědělství“, které má např. 
v Černousích, Jindřichovicích pod Smrkem a Raspenavě již určitou tradici. 

Díky provedené a v naprosté většině případů i ukončené restrukturalizaci oboru je lesnické hospodaření 
v řešeném území již stabilizované, neboť naprostá většina zdejších lesů vlastnicky náleží státu (LČR, s.p.), 
městům a obcím (plošný podíl fyzických osob je statisticky zanedbatelný, avšak v některých obcích místně 
významný). Vlastní lesnické hospodaření je prováděno jednotlivými podnikatelskými subjekty na základě 
dlouhodobých či operativních dohod s vlastníky lesů. 

A.1.2 Výroba a služby 

Severní část Frýdlantska patří dlouhodobě k nejproblémovějším oblastem Libereckého kraje, vyskytuje se zde 
téměř 80% hospodářsky slabých či ohrožených lokalit – obcí z celého okresu Liberec. Mezi příčiny tohoto stavu 
patří kromě dopadů z útlumu některých tradičních hospodářských odvětví (zemědělství, textilní průmysl, atd.), 
periferní poloha daného území (oddělení od českého vnitrozemí masívem Jizerských hor) a z toho vyplývající 
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špatná komunikační dostupnost), i sociálně – ekonomické hledisko (relativně nízké úrovni vzdělanosti a sociální 
stability obyvatelstva). 

Oblast se vyznačuje nejvyšší mírou nezaměstnanosti v kraji, pracovních příležitostí je nedostatek a volná 
pracovní místa jsou pouze s platovými podmínkami blízkými úrovni minimální mzdy. Problémem je nízká 
přizpůsobivost místních obyvatel na probíhající ekonomické a společenské změny, minimální zájem o obsazení 
volných pracovních míst. 

Dobré podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit patří mezi základní faktory ekonomické prosperity obcí. V SO 
ORP jsou tyto podmínky na první pohled méně příznivé a ovlivňuje je několik faktorů. Území je relativně dobře 
dopravně obsloužené jak silniční dopravou (I/13), tak železniční dopravou. Stav dopravní infrastruktury je však 
v mnoha ohledech nevyhovující, často dochází k uzavírání silnic i železnic vlivem klimatických jevů (náledí, 
sněhové kalamity, povodně), což prakticky znemožňuje obsluhu řešeného území z centrálních částí republiky a je 
nutné území obsluhovat z Polska nebo Německa. V tomto směru se tak velmi perspektivní jeví přeshraniční 
spolupráce v oblasti dopravní infrastruktury (otevírání nových hraničních přechodů pro silniční i železniční 
dopravu, obnova starých spojení železničních i silničních, apod.). 

Pro efektivní fungování subjektů podnikajících v oblasti zemědělství a lesnictví (vč. myslivosti) je perspektivní celé 
řešené území, z kterého jsou vyňaty zastavěné a urbanizované části obcí a měst a jiné pozemky nevhodné pro 
tyto činnosti 

Limitem, který se promítá do nabídky podnikatelských ploch je přírodní charakter Frýdlantského výběžku, 
periferní poloha, špatná dopravní dostupnost, chybějící dostatečný stimul pro obyvatele k zapojení do výrobního 
procesu. 

Problémem a zároveň potenciálem je množství ploch brownfields, které jsou dokladem úpadku v průmyslové 
výrobě i v zemědělském hospodaření v krajině. Pro rozvoj výrobních aktivit je nezbytné přednostně využívat tyto 
plochy a tím mimo jiné chránit a kultivovat okolní volnou krajinu.  

Pro investory se v řešeném území nabízí relativně dostatečné množství připravených rozvojových ploch a 
průmyslových zón. V rámci udržitelného rozvoje území je vhodné se zaměřit zejména na obsazení připravených 
zainvestovaných ploch a nové funkční využití stávajících nevhodně užívaných průmyslových a výrobních ploch a 
areálů (brownfields) s cílem snižování negativních dopadů výroby na životní prostředí. Současně vytipovat 
lokality, ve kterých by vhodné doplnění chybějící nebo nedostatečné technické infrastruktury minimalizovalo 
negativní vlivy stávajících výrobních aktivit na okolí a iniciovalo rozvoj jednotlivých výrobních provozů umístěných 
v těchto lokalitách, podporovat regeneraci starých průmyslových areálů a zajistit doplňkové služby (vzdělávací 
systém, městská doprava apod.). 

A.1.3 Cestovní ruch 

Území SO ORP Frýdlant má velmi dobré předpoklady pro další rozvoj turistiky, rekreace a cestovního ruchu. 
Podle České centrály cestovního ruchu CzechTourism spadá Frýdlantsko do turistického regionu Český sever, 
který se dále člení do čtyř oblastí.  

Velký potenciál lze hledat především v kvalitním životním prostředí, především v podhůří Jizerských hor. 
Řešeným územím prochází relativně hustá síť turistických a cyklistických značených stezek, jejichž další rozvoj je 
nutné koordinovat také s Polskem. Celé území však vykazuje nevyváženost z pohledu sezónnosti. Oblast je více 
využívána v letní turistické sezóně (turistika, cyklistika, agroturistika). V zimním období jsou využívány především 
jižní svahy Jizerských hor. V řešeném území se nachází jen minimum vleků (např. Hejnice) a také v síti 
značených běžkařských stezek lze ještě najít značné rezervy. 

Pro území SO ORP je charakteristická územní koncentrace ubytovacích zařízení do velkých měst a středisek 
rekreace (Raspenava, Hejnice, Bílý Potok), nepříliš vyhovující druhová skladba ubytovacích zařízení i struktura 
lůžek, rozdílná úroveň technického stavu a vybavenosti ubytovacích a stravovacích zařízení. I v oblasti 
ubytovacích zařízení a ubytovacích kapacit, zvláště kvalitnějších, existují značné rezervy. 

V celém území SO ORP je velké množství objektů individuální rekreace, především se jedná o chaty, samostatné 
zahrady a objekty trvalého bydlení využívané k individuální rekreaci.  

V SO ORP Frýdlant není mnoho vodních ploch, které by bylo vhodné využívat pro rozvoj vodní pobytové turistiky. 
V tomto směru se perspektivně jeví spolupráce se sousedním Polskem, kde se těsně u hranic nachází jezero 
Witka na řece Smědé. Předmětem dalších opatření by mělo být budování a rekonstrukce infrastruktury.  

Lyžařské běžecké tratě jsou situovány na jihu a jihovýchodě řešeného území ORP Frýdlant a mají vazbu na 
střediska lyžování a cestovního ruchu na Liberecku, Jablonecku nebo v Západních Krkonoších. Jejich technická a 
kvalitativní úroveň se postupně zvyšuje včetně zázemí pro závodní a masovou základnu. Podle polohy významu 
propojení, využívání tras a doprovodné vybavenosti jsou barevně značeny – červená, modrá, žlutá a zelená.  

Vybavenost území sportovní infrastrukturou zvyšuje turistický potenciál daného území a je významným faktorem 
pro rozvoj širokého spektra možných volnočasových aktivit v oblasti cestovního ruchu. Patří sem zejména 
venkovní hřiště, sportovní haly, apod. Tato infrastruktura umožňuje sestavení nabídky cíleně zaměřené na 
sportovní pobyty a je využívána také jako doplňková aktivita návštěvníků (večerní program, nepřízeň počasí).  
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V cenných přírodních lokalitách musí být při budování všech typů zařízení respektována stanoviska orgánů 
ochrany přírody a krajiny. 

A.1.4 Ekonomická aktivita 

Ekonomická aktivita ve správním obvodu ORP Frýdlant se historicky opírala především o kombinaci zemědělství 
a lesnictví se zastoupením průmyslové výroby především ve formě dřevozpracujícího a textilního průmyslu. Po 
roce 1990 však došlo k transformaci hospodářství a k ukončení výroby v mnoha průmyslových i zemědělských 
podnicích. V současné době je průmyslová výroba soustředěna především ve větších sídlech SO ORP (Frýdlant, 
Nové Město pod Smrkem, Hejnice), případně v sídlech, kde byly tyto podniky zakládány historicky (např. 
Černousy), v menších sídlech existují poměrně rozlehlé zemědělské areály bývalých zemědělských družstev, 
v nichž se rozvíjela také přidružená výroba. Tyto areály jsou ale v mnoha sídlech opuštěné a nevyužívané, 
případně využívané nedostatečně. 

Oblast Frýdlantska je vnímána spíše jako zemědělská oblast s velmi dobrými podmínkami pro živočišnou výrobu, 
v rostlinné výrobě orientováno především na pěstování brambor a obilovin. Vhodné podmínky jsou zde pro 
vytváření volných pastvin pro hospodářská zvířata, především pro skot. V posledních letech ovšem probíhá 
všeobecný útlum zemědělské výroby, mění se skladba pěstovaných plodin ve prospěch tzv. energetických plodin. 
Zaměstnanost v zemědělské oblasti se rapidně snižuje. Pozitivním jevem je pokračující trend ekologicky 
hospodařících rolníků, především samostatně hospodařících. 

V poslední době je také znatelný trend nárůstu zaměstnanosti v tzv. terciálním sektoru hospodářství, tedy oblast 
obchodu, služeb, dopravy, informací a dalších služeb. Jeho dynamický nárůst je pozorovatelný v celé ČR a 
v současné době se jedná o nejdynamičtěji rostoucí složku hospodářství v globálním měřítku. Těžiště 
ekonomických aktivit se tak přesouvá od zemědělské a průmyslové výroby právě k sektoru služeb. V tomto směru 
má SO ORP Frýdlant dobré výchozí postavení. Existuje zde značný potenciál v oblasti turistiky, těžiště těchto 
aktivit je ale rozloženo značně nerovnoměrně, především do jižní části SO ORP (Jizerské hory, Lázně Libverda), 
přičemž severní část v tomto směru mírně zaostává. 

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- významná zemědělská oblast, dobré podmínky pro 
rozvoj především dřevozpracujícího a textilního 
průmyslu 

- existence vhodných rozvojových ploch pro výrobu 

- území zahrnuté v krajských rozvojových osách 

- potenciál pro rozvoj rekreace a turistického ruchu 

- lázeňské místo: Lázně Libverda 

- značná míra registrované nezaměstnanosti, z toho 
velké procento dlouhodobě nezaměstnaných 

- sociálně ekonomické disparity mezi jednotlivými 
sídly v regionu 

- periferní poloha území – nízká atraktivita pro rozvoj 
výrobních aktivit 

- nízký podíl výroby a služeb využívajících moderní 
technologie 

- ústup zemědělské výroby, útlum průmyslové 
výroby 

- nadměrné soustředění cestovního ruchu v několika 
málo střediscích cestovního ruchu 

- stále nedostatečná úroveň infrastruktury a služeb 
mimo měst a větších sídel 

- nedostatečná vybavenost hotelů a ubytovacích 
zařízení 

- nedostatečné využití potenciálu území pro 
cykloturistiku, agroturistiku, zimní turistiku a 
hippoturistiku 

- omezená spolupráce s Polskem 

- nedostatečné investice do rozvoje dopravní 
infrastruktury 

příležitosti hrozby 

- orientace na průmyslové obory a služby založené 
na sofistikovaných technologiích 

- obnova tradičního zemědělství, orientace na 
ekologické formy zemědělské výroby a na 
agroturistiku 

- veřejná intervence v oblasti zemědělské výroby 

- odklad budování obchvatů měst a obcí na 
významných komunikacích 

- zhoršování dopravní obsluhy menších obcí 
veřejnou hromadnou dopravou 

- uzavírání průmyslových podniků a vzrůst 
nezaměstnanosti 
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zaměřená na podporu menších tradičně 
hospodařících zemědělců 

- prioritní využívání brownfields a ostatních 
nedostatečně využitých ploch a území, jejich 
preference před novými zastavitelnými plochami 

- lepší využití přírodního a kulturního potenciálu pro 
cestovní ruch a navazující služby 

- rekonstrukce a zpřístupnění většího množství 
kulturních památek 

- budování tematických cyklostezek a naučných 
stezek včetně odpovídajícího vybavení, budování 
hippostezek a tras pro běžkaře 

- zkvalitnění služeb v oblasti stravování a ubytování 

- zlepšení dopravní infrastruktury především 
dobudováním obchvatů měst a obcí a rekonstrukcí 
železničních tratí 

- přeshraniční spolupráce s Polskem, případně 
Německem 

- omezování zemědělské výroby, nevhodná skladba 
pěstovaných plodin 

- jednostranná orientace pouze na sektor služeb 

- narůstání rozlohy nevyužívaných ploch bývalých 
průmyslových podniků (brownfields) v centrech 
sídel 

- neefektivní revitalizace ploch brownfields 
v důsledku preference výstavby na volných 
plochách (greenfields) 

- extenzivní zástavba podél koridorů dopravní 
infrastruktury 

- odliv zájmu turistů v důsledku nedostatečné nebo 
nekvalitní služeb 

- nadměrné využívání hodnotné krajiny turistickým 
ruchem, ohrožení přírodních hodnot v území 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 v ÚP řešit problematiku ploch brownfields, zejména plošně rozsáhlých, návrhem ploch přestavby; 
preferovat revitalizaci brownfields před výstavbou na volných plochách mimo zastavěné území 

 řešit pozůstatky opuštěných zemědělských staveb jejich odstraněním nebo novým způsobem využívání 
(zemědělským i nezemědělským) 

 v ÚP, především hospodářsky slabších obcích, vymezovat plochy výroby přiměřené rozlohy, eventuálně 
vymezovat plochy přestavby na plochách brownfields, podporovat koexistenci podnikání, služeb, bydlení 
a využití brownfields 

 nové plochy pro výrobní funkce navrhovat ve vhodných místech, aby nedocházelo k fragmentaci krajiny 
a k nárůstu dopravní zátěže uvnitř intravilánů sídel 

 v ÚP i ZÚR vytvářet příznivé podmínky pro budování multimodálních turistických koridorů a rozšiřování 
systému značených turistických a cyklistických tras. 

 rozvoj cestovního ruchu a turistiky koordinovat se zájmy ochrany přírody a krajiny 

A.2 Dopravní infrastruktura a dopravní systémy 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

88 dálnice včetně ochranného pásma jev se v řešeném území nevyskytuje 

89 rychlostní komunikace včetně ochranného 
pásma 

jev se v řešeném území nevyskytuje 

90 silnice I. třídy včetně ochranného pásma  

91 silnice II. třídy včetně ochranného pásma  

92 silnice III. třídy včetně ochranného pásma  

93 místní a účelové komunikace  

94 železniční dráha celostátní včetně ochranného 
pásma 

 

95 železniční dráha regionální včetně 
ochranného pásma 

 

96 koridor vysokorychlostní železniční trati jev se v řešeném území nevyskytuje 

97 vlečka včetně ochranného pásma  

98 lanová dráha včetně ochranného pásma jev se v řešeném území nevyskytuje 

99 speciální dráha včetně ochranného pásma jev se v řešeném území nevyskytuje 

100 tramvajová dráha včetně ochranného pásma jev se v řešeném území nevyskytuje 

101 trolejbusová dráha včetně ochranného pásma jev se v řešeném území nevyskytuje 
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číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

102 letiště včetně ochranných pásem jev se v řešeném území nevyskytuje 

103 letecká stavba včetně ochranného pásma jev se v řešeném území nevyskytuje 

104 vodní cesta jev se v řešeném území nevyskytuje 

105 hraniční přechod  

106 cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka, turistická 
stezka 

 

119.A2.3 autobusová doprava  

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ 

A.2.1 Silniční doprava 

Páteří řešeného území je silnice I/13, která prochází územím od jihu k severu a v obci Habartice překračuje 
hranici s Polskem a dále pokračuje až do Zhořelce. Silnice I/13 je důležitou komunikací, jejíž význam neustále 
roste. Největším problémem této komunikace jsou její směrové a šířkové poměry a dále značné převýšení silnice, 
která musí překonat hřeben Jizerských hor (což způsobuje komplikace především v zimním období). Na mnoha 
místech a také průtah silnice centrálními částmi některých sídel (Frýdlant, Pertoltice, Habartice), což způsobuje 
dopravní kolize. 

Problémem sítě silnic II. a III. tříd v řešeném území je jejich stavebně technický stav. Většina silnic je ve velmi 
špatné stavu, s nevyhovujícími profily. Ve většině obcí chybí chodníky (i podél silnice I/13), což komplikuje 
dopravu motorovou i nemotorovou.  

Samostatným problémem jsou sezónní jevy, které dopravu v SO ORP Frýdlant značně komplikují. Především se 
jedná o povodně, které se zde vyskytují zvlášť často a prakticky ve všech ročních obdobích. Tyto jevy komplikují 
dopravu zvláště zaplavováním níže položených úseků, v extrémnějších případech potom silnější, především jarní 
a letní povodňové jevy způsobují poničení celých úseků těchto komunikací. 

Komplikace jsou také v zimním období. Celé území je z přírodního hlediska značně cenné (CHKO Jizerské hory) 
a je taktéž velmi vhodné pro jímání vod. Rozsáhlá ochranná pásma vodních zdrojů poté hlavně v zimním období 
omezují a komplikují provoz na pozemních komunikacích (zvláště se toto týká silnice II/290) a tím i obsluhu 
celého území. 

A.2.2 Železniční doprava 

Železniční síť je v řešeném území relativně hustá. 

Trať 037 je řazena mezi prioritní koridory kombinované nákladní dopravy ze systému AGTC. Při případné 
rekonstrukci se počítá se zvýšením traťové rychlosti ze současných maximálních 80 km/h a také s úpravou trati 
pro dosažení lepší prostorové průchodnosti pro přepravu velkých kontejnerů. 

Velkým problémem železničních tratí v SO ORP je jejich nevyhovující stavebně technický stav, díky kterému je na 
většině tratí značně omezena maximální rychlost vlakových souprav a tím snížena konkurenceschopnost 
železniční dopravy.  

Samostatným problémem je uzavřené mezinárodní osobní železniční spojení. Trať 037 pokračuje dále do Polska 
(Zawidów), přechod je otevřen pouze pro nákladní dopravu. S otevřením pro osobní dopravu se do budoucna 
počítá. Také trať 039 byla historicky propojena se železnicí, končící dnes ve městě Wolimierz v Polsku.  

Záměrem, uvedeným v ZÚR je zahrnutí vybraných železničních tratí na území SO ORP Frýdlant (037 v úseku 
Liberec – Frýdlant a celá trať 038) do projektu R – Projekt společného využití železničních a tramvajových tratí. 

A.2.3 Letecká doprava 

V řešeném území se nachází pouze zařízení pro letový provoz ČR.  

A.2.4 Cyklodoprava 

Území SO ORP Frýdlant je protkáno relativně hustou sítí značených cyklotras různých kategorií. Cyklotrasy jsou 
však v mnoha úsecích vedeny po silnicích II. a III. třídy, což snižuje bezpečnost a komfort pohybu cyklistů a 
omezuje význam cyklotras pro zdravý pohyb v přírodním prostředí. Významnou realizací v posledních letech je 
Singltrek Pod Smrkem, přírodní cyklistické trasy v prostoru mezi Novým Městem pod Smrkem, Lázněmi Libverda 
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a Bílým Potokem. Extenzivní forma aktivní rekreace v hodnotném přírodním prostředí je příkladem citlivého 
využití chráněných území pro rekreaci a turistiku.  

A.2.5 Pěší doprava 

V řešeném území se nachází hustá síť značených turistických tras. Nejhustší síť je v oblasti Jizerských hor, kde 
se nachází kromě turistických tras i naučné a poutní stezky (Liberec – Hejnice). Problémem některých tras je 
špatné nebo zastarávající značení.  

V oblasti Jizerských hor se nachází také běžkařské dráhy. Především se jedná o běžkařská trasa č. 50 (tzv. 
Jizerská padesátka), která je součástí Česko-polské jizerské lyžařské magistrály. 

Jako perspektivní se jak v oblasti turistické dopravy jeví zintenzivnění spolupráce se sousedním Polskem. 

A.2.6 Hraniční přechody 

V rámci přeshraniční spolupráce je nezbytné rozvíjet pěší, cyklistická i silniční spojení mezi ČR a Polskem. 
Příkladem vhodného řešení je záměr vybudování cyklostezky z Jindřichovic pod Smrkem do Polska v trase 
bývalé železniční trati. V rámci posilování významu hraničních přechodů lze v rámci územně plánovací činnosti 
vytvářet podmínky pro vznik doplňkové infrastruktury cestovního ruchu; převážná část možných opatření však 
spadá mimo úroveň územního plánování.  

A.2.7 Veřejná autobusová doprava 

Autobusová doprava je významnou součástí veřejné přepravy osob a autobusové linky dopravně zpřístupňují 
území mimo síť železničních tratí v trasách silnic III. třídy. Při rozhodování o užití veřejného dopravního 
prostředku hraje také významnou roli časový faktor, který je ze vzdálenějších míst příznivější pro autobusovou 
dopravu. Autobusové linky jsou vedeny v trasách silnic I/13, II/290, II/291 a trasách silnic III. třídy v propojeních 
s pokryvem maxima osídleného území. Nejzatíženějšími linkami jsou spojení na Frýdlant a následně Liberec, což 
odpovídá spádovosti území. Počet autobusových zastávek je dostatečný a jejich situování v řešeném území 
pokrývá v docházkové vzdálenosti 5 minut převažující část zástavby. 

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- relativně hustá silniční i železniční síť 

- dobrá dopravní dostupnost po silnici I/13 a také po 
železnici 

- vymezení koridoru pro kombinovanou nákladní 
dopravu na trati 037 

- zahrnutí vybraných úseků železničních tratí do 
Projektu společného využití železničních a 
tramvajových tratí 

- kvalitní a hustý systém značených turistických a 
cyklistických tras 

- nízká prostupnost hlavních silničních tahů 

- průtah silnice I/13 centrálními částmi sídel 
(Frýdlant, Pertoltice, Habartice) 

- absence obchvatů menších sídel a tím zatěžování 
jejich center tranzitní dopravou 

- špatný stavebně technický stav některých úseků 
silnic nižších třídy 

- časté uzavírání silnice II/290 v důsledku 
klimatických jevů 

- špatný technický stav železničních tratí 

- uzavřený železniční hraniční přechod Černousy / 
Zawidów pro osobní dopravu 

- špatná veřejná doprava do sousedního Polska 

příležitosti hrozby 

- rekonstrukce silnice I/13 

- výstavba obchvatů sídel, především města Frýdlant 

- rekonstrukce stávajících železničních drah, 
zlepšení rychlostních poměrů 

- otevření železničního hraničního přechodu 
Černousy / Zawidów i pro osobní dopravu 

- realizace Projektu společného využití železničních 
a tramvajových tratí 

- posílení a další rozvoj taktových jízdních řádů ve 
veřejné dopravě 

- nedostatek finančních prostředků na opravy a 
údržbu komunikací 

- odklad výstavby obchvatů obcí 

- útlum rozvoje dopravní infrastruktury obecně kvůli 
nedostatku finančních prostředků 

- omezování provozu na železničních tratích, rušení 
železničních tratí 

- zhoršování dopravní obslužnosti, zejména ve 
venkovských oblastech 

- útlum veřejné dopravy 
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- posílení role veřejné dopravy v propojení 
Libereckého kraje a Polska 

- rozvoj kombinované dopravy, převedení větší části 
nákladní dopravy na železnici 

- podpora rozvoje cykloturistiky zavedením 
vhodných přepravních vozů a vlaků, optimalizace 
sítě cyklotras, propojení sítě se sousedním 
Polskem 

- obnova značených úseků turistických tras, 
vybudování nových tras k novým turistickým cílům 

- rozšiřování sítě běžkařských tras 

- vybudování sítě hippostezek 

- předpokládané omezení podpory z fondů EU 
v rozpočtovém období po roce 2013 

- růst negativních vlivů dopravy na zdraví 
obyvatelstva a životní prostředí 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 vytvářet podmínky pro zachování regionálních železničních tratí, zvýšení úrovně jejich technického stavu 
a zabezpečení 

 vytvářet podmínky pro budování infrastruktury cyklistické dopravy a turistických tras c cílem více zapojit 
cyklistickou dopravu do systému osobní přepravy na kratší vzdálenost 

 v ÚP vymezovat koridory pro umístění cyklistických tras, hippotras, běžkařských tras a turistických tras 
odděleně od komunikací pro motorová vozidla. 

 řešit omezení dopravní obslužnosti v důsledku klimatických vlivů a hledat alternativní možnosti propojení 
zejména malých okrajových obcí s nadřazenou silniční sítí 

A.3 Technická infrastruktura 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo jevu popis sledovaného jevu poznámka 

44 vodní zdroje povrchové, podzemní vody 
včetně ochranných pásem 

 

55 přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální 
vody včetně ochranných pásem 

 

67 technologický objekt zásobování vodou 
včetně ochranného pásma 

 

68 vodovodní síť včetně ochranného pásma  

69 technologický objekt odvádění a čištění 
odpadních vod vč. ochranného pásma 

 

70 síť kanalizačních stok vč. ochranného pásma  

71 výrobna elektřiny včetně ochranného pásma  

72 elektrická stanice včetně ochranného pásma  

73 nadzemní a podzemní vedení elektrizační 
soustavy včetně ochranného pásma 

 

74 technologický objekt zásobování plynem 
včetně ochranného pásma 

 

75 vedení plynovodu včetně ochranného a 
bezpečnostního pásma 

 

76 technologický objekt zásobování jinými 
produkty včetně ochranného pásma 

 

77 ropovod včetně ochranného pásma  

78 produktovod včetně ochranného pásma  

79 technologický objekt zásobování teplem 
včetně ochranného pásma 

 

80 teplovod včetně ochranného pásma  

81 elektronické komunikační zařízení  

82 komunikační vedení včetně ochranného  
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číslo jevu popis sledovaného jevu poznámka 

pásma 

83 jaderné zařízení jev se v řešeném území nevyskytuje 

85 skládka včetně ochranného pásma  

86 spalovna včetně ochranného pásma jev se v řešeném území nevyskytuje 

87 zařízení na odstraňování nebezpečného 
odpadu včetně ochranného pásma 

jev se v řešeném území nevyskytuje 

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ 

A.3.1 Technická infrastruktura – vodní hospodářství 

Oblast SO ORP Frýdlant je mimořádně bohatá na dešťové srážky, které stékají po úpatí Jizerských hor. Oblast je 
proto bohatá na povrchové i podzemní vodní zdroje a také vhodná pro jímání vod. Kapacita vodních zdrojů je 
proto v současné době dostačující pro zásobování celého území pitnou vodou. Tato voda je však v některých 
případech náchylná ke znečišťování a pro použití jako pitná voda je nutné ji dále upravovat. Pro tyto účely se 
voda získává z podpovrchových i povrchových zdrojů (především řeka Smědá a další toky v oblasti Jizerských 
hor). 

Řešené území vykazuje vysokou míru napojení obyvatelstva na veřejné vodovodní systémy. Napojeny jsou 
prakticky všechny obce ORP, resp. alespoň jejich část (s výjimkou Jindřichovic pod Smrkem). Vodovodní systémy 
v SO ORP Frýdlant jsou v majetku Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Celá síť je rozdělena na čtyři 
oddělené vodovodní systémy (Vodovod Frýdlant, Vodovod Dětřichov, Vodovod Bulovka a Vodovod Horní 
Řasnice). Zásobování vodou je bezproblémové a i do budoucna je zajištěna dostatečná kapacity i pro narůstající 
poptávku. 

V oblasti odvádění a čištění odpadních vod je situace v SO ORP Frýdlant mírně podprůměrná. Kanalizaci má 
vybudovánu jen několik sídel. Čistírny odpadních vod jsou pouze ve Frýdlantu, Hejnicích a Novém Městě pod 
Smrkem. Další sídla (Raspenava, Lázně Libverda a Višňová) mají vybudovány biologické čistírny, které však 
kapacitně nedostačují. Ve zbývajících obcích je systém odvádění a čištění odpadních vod řešen individuálně. 

A.3.2 Technická infrastruktura – energetika a spoje 

Frýdlantský výběžek má specifickou polohu v Libereckém kraji. Stejně jako Šluknovský výběžek je mimo Českou 
kotlinu a spadá do nížinné části, která se rozprostírá za naší severní hranicí. Z toho vyplývá, že toto území je 
mimo hlavních magistrálních 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.  

Frýdlantsko má velmi omezené vlastní zdroje primární energie Nevyskytuje se zde zdroj zemního plynu, topných 
olejů ani pevných paliv. Nebyl zde realizován žádný nadregionální zdroj elektrické energie.  

V řešeném území se nenachází žádná velká výrobna elektrické energie. Zřízeny jsou však malé vodní elektrárny, 
umístěné především na řece Smědé a dále větrné elektrárny (Heřmanice, Višňová). Ve Frýdlantu a Novém Městě 
pod Smrkem jsou umístěny kogenerační jednotky. 

Řešeným územím prochází vedení VVN 110kV západní částí ORP. Z tohoto vedení je zásobeno celé území SO 
ORP Frýdlant vedením VN 22kV (skrze transformovnu 110/22 kV ve Frýdlantu). Rozvody jsou provedeny jako 
nadzemní, ve Frýdlantu a Novém Městě pod Smrkem kabelové. 

Od r. 1993 je Frýdlantsko plynofikováno pomocí přípojky od VRL plynovodu v Chrastavě. Regulační stanice je 
umístěna ve Frýdlantu, VTL plynovod je rozveden ještě do Raspenavy, Hejnic, Lázní Libverda a Nového Města 
pod Smrkem. Přes regulační stanice je v těchto sídlech provedena plynofikace STL a NTL plynovody. V SO ORP 
Frýdlant jsou tak plynofikována pouze sídla Bílý Potok, Frýdlant (část), Hejnice, Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem (část) a Raspenava. 

Zásobování teplem je v SO ORP Frýdlant řešeno převážně lokálními zdroji tepla. Teplovody jsou provedeny 
pouze ve větších sídlech. V obcích bez plynovodu je hlavním zdrojem tepelné energie hnědé uhlí, případně 
elektrická energie. 

Území je pokryto signálem mobilních operátorů v relativně dobré kvalitě, v dobré kvalitě je zde šířen i televizní a 
rozhlasový signál. Územím prochází také několik radioreléových tras. v obci Dětřichov je umístěn radiomaják 
Řízení letového provozu České republiky, s.p.  

V území je řada malých vodních elektráren, ale potenciál vodních toků je již téměř vyčerpán. Studie na spalování 
biomasy mají obce Pertoltice, Višňová a zájem o tento alternativní zdroj vytápění má i podnikatel v obci 
Habartice. V Heřmanicích by měli zájem o pěstování biomasy. Oblast má tedy velký potenciál pro využívání 



4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Frýdlant 2016 

ŽALUDA, projektová kancelář  Stránka | 13  

 

obnovitelných zdrojů energie. Mikroregion Frýdlantsko má rovněž zpracovánu energetickou koncepci založenou 
na využívání obnovitelných zdrojů energií. 

A.3.3 Technická infrastruktura – nakládání s odpady 

Ve správním obvodu města Frýdlant se nachází skládka odpadů (Frýdlant – Větrov, provozovatel ČEFROS, 
s.r.o.). V jednotlivých obcích jsou umístěny sběrné dvory pro výkup nebo sběr odpadu, především kovového a 
textilního. Nebezpečný odpad je většinou vybírán formou mobilního svozu. 

Třídění odpadu probíhá ve všech obcích SO ORP, ovšem kvalita třídění je různá. Obecně nejvyšší je ve městech 
(Frýdlant, Hejnice a Nové Město pod Smrkem), nejnižší pak v Horní Řasnici a Krásném Lese. Některé obce 
nevytřiďují kovové nebo nebezpečné složky odpadu. 

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- vysoký podíl obyvatel v trvale obydlených bytech 
napojených na veřejné vodovody 

- stanovení koncepce v oblasti vodního hospodářství 

- konsolidované vodárenské systémy s dobrými 
předpoklady dalšího rozvoje 

- konsolidovaná elektrizační přenosová soustava 

- dokončená přestavba telekomunikační soustavy 

- dostačující síť VTL plynovodů, umožňující další 
rozvoj plošné plynofikace obcí 

- nízký podíl obyvatel napojených na veřejnou 
kanalizační síť, ukončenou ČOV 

- nízké procento plynofikovaných obcí 

- nízký podíl využívání alternativních zdrojů energie 

- využívání tuhých paliv v lokálních zdrojích, 
spalování tuhých odpadů v lokálních zdrojích tepla 

- zhoršená kvalita vody některých povrchových i 
podzemních zdrojů 

- nízké využívání odpadů pro druhotné energetické 
využití, převažující skládkování odpadů 

- nízké procento vytříděných odpadů v některých 
obcích SO ORP 

- černé skládky odpadů; problematika navážení 
odpadů z Německa do nevyužívaných 
průmyslových a zemědělských objektů 

příležitosti hrozby 

- urychlení realizace staveb v oblasti technické 
infrastruktury 

- zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie 

- podpora budování a obnov především malých 
vodních elektráren 

- výstavba větrných elektráren na vhodných místech, 
kde nedojde k vážnému narušení krajinného rázu 

- rekonstrukce a modernizace vodohospodářské 
soustavy 

- vybudování nových vodních zdrojů, odstavení 
zdrojů s horší nebo proměnlivou kvalitou surové 
vody, případně jejich rekonstrukce 

- podpora retenčních opatření v krajině 

- rekonstrukce a výstavba kanalizačních soustav 
včetně ČOV 

- pokračování plošné plynofikace obcí 

- výstavba nových propojovacích vedení VN a VVN 
pro optimalizaci zásobování elektrickou energií 

- odklad realizace staveb technické infrastruktury 
v důsledku nedostatku finančních prostředků 

- i do budoucna přetrvávající nenapojení především 
menších obcí na kanalizační systémy připojené na 
ČOV 

- přetrvávající vysoká míra likvidace odpadů 
skládkováním, případně spalováním v lokálních 
topeništích 

- růst produkce TKO na 1 obyvatele v souvislosti 
s menším podílem separace složek 

- možný vznik černých skládek a neadekvátního 
řešení odpadového hospodářství v nově 
urbanizovaném území 

- návrat většího množství domácností k vytápění 
objektů fosilními palivy v důsledku vysokých cen 
plynu a elektřiny 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 vytvářet územní podmínky pro budování nadřazených koridorů pro zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou 

 vymezovat plochy pro ČOV centrální, případně lokální 

 řešit střety v oblasti umisťování výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů (především větrné a solární 
elektrárny) se zájmy ochrany přírody a krajiny a ZPF 
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B. PILÍŘ SOCIÁLNÍ 

 

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 Sídelní struktura 

B.1 Obyvatelstvo 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

   

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ  

Ze sociodemografického hlediska lze sledované území hodnotit jako stabilizované. Na vývoj počtu obyvatel mají 
zásadní vliv dva základní faktory (číselná data k 31.12.2015, ČSÚ): 

 Přirozená měna obyvatelstva: na rozdíl od všeobecného celorepublikového trendu stárnutí populace se 
SO ORP Frýdlant vyznačuje nadprůměrným zastoupením populace mladší 15 let a naopak nízkým 
procentem populace starší 65 let. 

 Migrace obyvatelstva: zde jsou patrné dva trendy, a to emigrace obyvatel z malých sídel se špatnou 
dopravní dostupností a nevyhovující občanskou a technickou vybaveností do větších sídel, a emigrace 
obyvatel měst do příměstských sídel (spojováno s pojmem suburbanizace).  

Pro dosažení pozitivních hodnot v saldu migrace obyvatel je nutné provést vhodná opatření, např.:  

 Podpora rodin s dětmi stimulující přirozený přírůstek obyvatelstva 

 Podpora vzniku nových pracovních míst pro zmírnění tlaků na emigraci z ekonomických důvodů 

 Investice do dopravní infrastruktury umožňující denní dojížďku za prací mimo zájmové území 

 Koncepční rozvoj ploch funkce bydlení a občanské vybavenosti v sídlech v řešeném území 

 Veřejná podpora integrace nově přistěhovaných obyvatel do stávajících lokálních občanských komunit. - 
Noví usedlíci často preferují bydlení v rodinných domech na okrajích sídel. Centra sídel se tak částečně 
vylidňují a vzniká zde nebezpečí sociální segregace – tyto oblasti jsou osídlovány sociálně a ekonomicky 
slabšími skupinami obyvatel, kteří často nejsou schopni udržovat jimi obývané nemovitosti v dobrém 
technickém stavu.  

Významným faktorem, který se uplatňuje v mnoha obcích SO ORP Frýdlant je vliv sezónních a potenciálních 
uživatelů území. Neobydlené domy v obcích jsou často využívány jako tzv. druhé (přechodné) bydlení. Tento vliv 
je značný především v turisticky atraktivních částech SO ORP (především v jižních partiích navázaných na CHKO 
Jizerské hory), tedy v Raspenavě, Hejnicích, Lázních Libverda nebo Novém Městě pod Smrkem. Do budoucna je 
nutné tento jev podporovat především v souvislosti s rozvojem turistického ruchu, jehož rozvoj v regionu 
postiženém nezaměstnaností a doprovodnými nežádoucími sociálními jevy je vhodné a nutné podporovat. 
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SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- příznivá věková struktura bydlících obyvatel 

- počet živě narozených převyšuje počet zemřelých 
ve většině obcí SO ORP 

- výhodná poloha řešeného území v blízkosti 
krajského města, silnice I/13 a husté železniční sítě 

- kvalitní rekreační zázemí všech sídel jako 
předpoklad pro kvalitní podmínky pro bydlení 

- záporné saldo migrace celé SO ORP, velké 
záporné saldo migrace ve větších sídel 

- nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatel 

příležitosti hrozby 

- zkvalitnění podmínek pro trvalé bydlení jako 
v obcích tak ve větších městech 

- zabezpečení podmínek pro aktivní život seniorů 

- zabezpečení podmínek pro rodiny s dětmi 
(mateřské školy, dětská hřiště, centra pro trávení 
volného času) 

- podpora růstu vzdělanosti obyvatel 

- zlepšení vybavenosti obcí a s tím související nárůst 
počtu sezónních i trvale bydlících obyvatel 

- trvalá hrozba celkového poklesu počtu obyvatel 
(odchod obyvatel do větších měst a ekonomicky 
atraktivnějších regionů) 

- ohrožení ekonomického potenciálu území nižší 
vzdělanostní úrovní lidských zdrojů 

- stárnutí populace, nárůst počtu obyvatel 
v postproduktivním věku 

- odliv populace v produktivním věku 

- vylidňování městských center v důsledku odlivu 
obyvatel na periferie a s tím související možný 
vznik vyloučených lokalit 

- vylidňování nejmenších obcí, úpadek sídelní 
struktury 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 v ÚP reagovat na probíhající proces suburbanizace, nerozvíjet rozvolněnou satelitní zástavbu do volné 
krajiny, preferovat obnovu urbanistické struktury stávajících sídel 

 koncepčním způsobem dlouhodobě vytvářet podmínky pro příliv mladých rodin do SO ORP Frýdlant a 
obyvatel obecně vymezováním vhodných zastavitelných ploch pro bydlení, občanské vybavení, ploch 
pro sportovní a rekreační využití apod. 

 vytvářet podmínky pro seniory zlepšováním dostupnosti zdravotnických zařízení a zařízení sociální 
péče, vymezovat plochy pro nové objekty sociální péče. 

B.2 Vzdělávání 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

3 plochy občanského vybavení  

3.3 plochy občanského vybavení 

plochy občanského vybavení – školství a 
vzdělávání 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ  

Pro rozvoj území je velmi důležitá stabilizace sítě základních a středních škol a jejich vhodné územně prostorové 
rozložení. K velmi důležitým rozvojovým impulsům je dále počítána lokalizace vysokých škol, resp. jejich fakult či 
pracovišť v daném území (ve správním obvodu ORP Frýdlant se nevyskytují, jsou ale velmi dobře dopravně 
dostupné v krajském městě Liberci) a zvyšování nabídky studijních příležitostí nejen v nich, ale i ve vyšších a 
středních odborných školách.  

S ohledem na ekonomický profil SO ORP Frýdlant a jeho hospodářskou základnu je dále podstatný počet a 
struktura odborných učilišť a středních odborných zemědělských a lesnických škol. Vzdělanost obyvatel se 
projevuje jako významný faktor předpokladů rozvoje území. Tato tendence se bude v budoucnu uplatňovat ještě 
silněji. 
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Z hlediska struktury obyvatelstva dle dosaženého vzdělání lze rozdělit populaci do tří základních kategorií: 
Nejpočetnější skupinou na Frýdlantsku jsou osoby s vyučením a střední školou bez maturity. Hned za ní se řadí 
skupina obyvatel se základním nebo nedokončeným vzděláním. To se odráží také na skutečnosti, že podíl osob s 
maturitou nebo ukončeným vysokoškolským vzděláním na obyvatelstvu starším patnácti let je ve sledovaném 
regionu výrazně nižší, než je celorepublikový průměr. Z tohoto faktu lze vyvozovat nebezpečí zhoršené 
schopnosti výrobní sféry reagovat na globální ekonomické trendy a zavádění nových technologií a metod výroby 
do praxe. Obecně příznivější situace ve vzdělanostní struktuře obyvatel je ve městech a jejich spádových 
oblastech.  

Z pohledu zastoupení jednotlivých školských zařízení je v SO ORP patrná tendence uzavírání škol a školských 
zařízeních v jednotlivých obcích a to i navzdory příznivé demografické struktury obyvatelstva. Poměrně pozitivním 
faktem v SO ORP Frýdlant je existence hned dvou základních uměleckých škol (Frýdlant, Nové Město pod 
Smrkem), negativním faktem na druhou stranu je absence jakékoliv jazykové školy. Tyto školy jsou však 
dostupné v Liberci, který je relativně dobře dopravně dostupný. 

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- stabilizovaná síť školských zařízení 

- dobrá dostupnost center vzdělávání (Liberec, Ústí 
nad Labem) 

- zastoupení škol primárního a sekundárního 
vzdělávání 

- kapacitní a většinou dobře udržovaná zařízení pro 
vzdělávání 

- základní umělecké školy v SO ORP 

- zvyšující se náklady na provoz školských a 
vzdělávacích zařízení 

- nabídka školských zařízení nekopíruje poptávku 
(např. v případě mateřských škol) 

- nižší vzdělanostní úroveň obyvatelstva, tj. výrazně 
nižší zastoupení osob s vyšším dokončeným 
stupněm vzdělání 

- absence jazykové školy v SO ORP 

- pokračující tendence rušení škol 

příležitosti hrozby 

- pokračování trendu zvyšování úrovně vzdělanosti 
obyvatelstva 

- zřízení inovačního centra, podnikatelského 
inkubátoru nebo technologického parku 

- zřízení jazykové školy 

- pružnější reagování na poptávku po jednotlivých 
typech školských zařízení, především v primárním 
sektoru vzdělávání (mateřské a základní školy) 

- neuvážené slučování školských zařízení 
primárního a sekundárního vzdělávání 

- neuvážené rušení základních škol v obcích 

- nízké tempo zavádění digitálních technologií do 
vzdělávacích programů 

- nízká kvalifikace učitelů, především odborných 
předmětů a jazyků 

- prohlubování rozdílů mezi hustě urbanizovanými 
částmi území a venkovskými periferiemi ve 
vzdělanosti populace 

- zvyšující se vnitřní konkurence mezi školami všeho 
druhu (boj o žáky) 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 respektovat stabilizovanou síť školských zařízení, zřizovat nová školská zařízení nebo rušit stávající na 
základě důkladného a podrobného rozboru sociodemografické situace 

 v ÚPD vytvořit podmínky pro zřízení prvků ekonomické infrastruktury, jako jsou podnikatelské 
inkubátory, technologické parky nebo inovační centra 

B.3 Zdravotnictví 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

3 plochy občanského vybavení  



4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Frýdlant 2016 

ŽALUDA, projektová kancelář  Stránka | 17  

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ  

Síť zdravotnických zařízení a dostupnost lékařské péče pro obyvatelstvo jsou významným stabilizujícím faktorem 
rozvoje území. V řešeném území se nachází nemocnice ve Frýdlantu, dostupná je také Krajská nemocnice 
v Liberci, která nabízí rozsáhlou specializovanou péči. V jednotlivých obcích jsou rozmístěny samostatné 
ordinace lékařů praktických i specialistů. V této souvislosti je třeba pokládat za nepříznivý trend úbytku těchto 
samostatných ordinací.  

V současné době je pozorovatelný také tlak na pokles zařízení a lůžek pro dlouhodobě nemocné a v odborných 
léčebných ústavech. Tento pokles však není kompenzován nárůstem počtu lůžek v nemocnicích.  

Samostatným problémem je dostupnost záchranné služby a rychlé zdravotní pomoci prakticky v celém řešeném 
území. V této souvislosti se může jako perspektivní jevit podpora spolupráce se sousedním Polskem. 

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- fungující a stabilizovaná síť zařízení základní a 
odborné lékařské péče 

- nemocnice ve Frýdlantu 

- dobrá dostupnost nemocnice a dalších odborných 
lékařských zařízení v krajském městě Liberci 

- dobrá kvalita poskytovaných služeb v Krajské 
nemocnici v Liberci 

- relativně hustá síť ordinací praktických lékařů 

- lázeňské místo: Lázně Libverda 

- postupně narůstající počet registrovaných pacientů 
na jednoho praktického lékaře 

- omezování nabídky specializované péče 
v nemocnici ve Frýdlantu 

- pokračující úbytek samostatných ordinací 
v jednotlivých obcích SO ORP 

Příležitosti hrozby 

- změna koncepce zdravotnických zařízení a 
poskytování zdravotnické péče 

- spolupráce jednotlivých zdravotnických zařízení 
v rámci kraje 

- zlepšování dostupnosti záchranné služby a rychlé 
zdravotní pomoci 

- spolupráce se sousedním Polskem v oblasti 
záchranné služby i zdravotnické péče 

- zlepšování technického, přístrojového a 
personálního vybavení nemocnic a ambulantních 
zařízení 

- tendence k centralizaci specializovaných 
zdravotnických oborů (rostoucí význam Krajské 
nemocnice v Liberci) může vést k uzavření 
některých pracovišť v nemocnici ve Frýdlantu 

- nedostatečné financování zdravotnických zařízení 
z veřejných rozpočtů 

- zhoršení dostupnosti nemocniční a ambulantní 
péče v důsledku reformy zdravotnictví 

- trend poklesu samostatných ordinací praktických 
lékařů 

- stárnutí praktických lékařů může vést k uzavírání 
ordinací 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 s ohledem na neustále narůstající podíl seniorů v populaci vytvářet podmínky pro umisťování objektů a 
zařízení sociální péče, zaměřené na seniory (léčebny dlouhodobě nemocných, centra specializované 
geriatrické péče, domovy důchodců, apod.) 

 řešit časovou dostupnost záchranné služby a rychlé zdravotní pomoci 

B.4 Sociální péče 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

3 plochy občanského vybavení  

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ  

Z hlediska soudržnosti společenství obyvatel patří sociální péče k hlavním ukazatelům rozvojových předpokladů 
území. V některých případech mohou mít kapacity i reálný počet klientů zařízení sociální péče významný místní 
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vliv na skutečný počet uživatelů území. S existencí zařízení sociální péče a počty jejich klientů je tudíž nutné 
počítat v územně plánovacích činnostech.  

Zařízení sociální péče nabývají na významu v souvislosti se stárnutím obyvatelstva a větším výskytem tělesných 
a mentálních handicapů v populaci. Ve vybraných indikátorech počtu míst v domovech důchodců na 1000 
obyvatel nad 60 let a počtu bytů v domech s pečovatelskou službou na 1000 obyvatel ve věku nad 60 let 
zaostává ORP Frýdlant za celostátním průměrem a zejména za standardem EU. 

Z pohledu rozmístění objektů a zařízení sociální péče je situace v obcích SO ORP poměrně nepříznivá. Dobře 
vybavena jsou pouze větší sídla v území. Negativní situace je především v severní části SO ORP, kde prakticky 
jakékoliv sociální zařízení chybí. Situace je negativní také v kapacitách zařízení pro seniory, zejména z důvodu 
narůstajícího procenta obyvatel v postproduktivním věku na celkové populaci.  

Vzhledem ke stárnutí populace přibývá a bude přibývat obyvatel vyžadujících sociální péči. Podle demografické 
prognózy se očekává za období 2001 – 2030 zdvojnásobení počtu obyvatel ve věku nad 65 let. Zatímco v roce 
2001 to bylo 2766 obyvatel, v roce 2006 to bylo 2906, pak v roce 2011 se očekává 3552, v roce 2016 4546, 
v roce 2021 5236 a v roce 2030 lze očekávat 5757 bydlících obyvatel ve věku nad 65 let (podle tzv. střední 
varianty demografické prognózy vývoje obyvatelstva Frýdlantska zpracované v roce 2002).   

Z toho lze učinit závěr, že v SO ORP výrazně porostou potřeby a požadavky na realizaci a umístění dalších 
zařízení sociální péče v souvislosti s růstem počtu obyvatel příslušné věkové skupiny, ale i s růstem pozornosti 
věnované tělesně a mentálně postiženým a tzv. okrajovým sociálním skupinám. Současně s tím bude dále klesat 
počet dětí a mládeže (viz Školství a vzdělávání). Z toho vyplývá, že i školství a vzdělávání se nutně bude více 
orientovat na celoživotní vzdělávání a vzdělávání v rámci tzv. třetího věku (osoby v poproduktivním věku) a tím se 
bude stále více prolínat se sociální péčí.    

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- dobrá vybavenost města Frýdlant a dalších měst 
zařízeními sociální péče 

- dobrá dostupnost dalších zařízení sociální péče 
v rámci kraje, především v Liberci 

- nedostatečné kapacity zařízení sociální péče, 
především pro seniory 

- nedostatek zařízení sociální péče pro seniory 
obecně 

- nedostatečné propojení a koordinace systému 
zdravotní péče 

příležitosti hrozby 

- transformace a modernizace zařízení sociálních 
služeb a zefektivnění jejich provozu 

- výstavba nových zařízení sociální péče (především 
pro seniory) i v menších sídlech ORP a tím zvýšení 
počtu pracovních příležitostí v těchto obcích 

- rozvoj dalších a alternativních forem 
poskytovaných služeb sociální péče 

- zrychlení tempa stárnutí populace 

- nerespektování prognóz demografického vývoje 
(především stárnutí populace) 

- nedostatek potřebného a kvalifikovaného 
personálu pro zabezpečení kvalitních sociálních 
služeb 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 s ohledem na nárůst procenta seniorů v celkové populaci vytvářet podmínky pro umisťování objektů a 
zařízení sociální péče pro tuto skupinu obyvatel (domov důchodců, denní stacionáře, domovy 
s pečovatelskou službou, apod.) 

B.5 Kultura a památková péče 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

5 památková rezervace včetně ochranného 
pásma 

jev se v řešeném území nevyskytuje 

6 památková zóna včetně ochranného pásma  

7 krajinná památková zóna jev se v řešeném území nevyskytuje 
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číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

8 nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, 
včetně ochranného pásma 

 

9 nemovitá národní kulturní památka, popřípadě 
soubor, včetně ochranného pásma 

 

10 památka UNESCO včetně ochranného pásma jev se v řešeném území nevyskytuje 

11 urbanistické hodnoty  

12 region lidové architektury  

13 historicky významná stavba, soubor  

14 architektonicky cenná stavba, soubor  

15 významná stavební dominanta  

16 území s archeologickými nálezy  

19 místo významné události  

113 ochranné pásmo hřbitova, krematoria  

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ  

V řešeném území se nachází množství památkově chráněných objektů přesahující místní i regionální význam. 
Jako nemovitá národní kulturní památka byl vyhlášen Hrad a zámek Frýdlant. 

Kulturně historický potenciál území předurčuje spolu s dalšími vlivy (především velmi atraktivní přírodní 
podmínky) území velmi atraktivní z hlediska cestovního ruchu, rekreace a volnočasových aktivit. 

Kulturní památky, které jsou zapsané na Ústředním seznamu kulturních památek ČR, se nachází ve všech obcích 
SO ORP Frýdlant. Mimo ně je řešené území značně bohaté také na hodnotné objekty a soubory s kulturně 
historickými hodnotami, které významnou měrou dotvářejí celkový charakter krajiny a genia loci urbanizovaného 
prostředí sídel. Tyto objekty a jejich soubory mají význam pro zachování kontinuity kulturních, urbanistických a 
architektonických hodnot prostředí a je třeba tudíž zajistit vhodné formy jejich využití a ochrany. Jedná se 
zejména o venkovská sídla s bohatým dochovaným fondem lidové architektury hrázděných nebo podstávkových 
staveb a dále také o objekty industriální architektury a technické památky, budované od druhé poloviny 18. století 
do první poloviny 20. století. Sem typově patří např. rozhledny, vodní díla, hamry, kovárny, historické úseky 
železnic, tunely, mosty, textilní manufaktury a ostatní továrny, apod. Celkový krajinný ráz dále dotvářejí specifické 
lokality s vysokou kulturně historickou hodnotou, mezi něž lze typologicky zařadit poutní místa, sakrální 
architekturu, hřbitovy, zámecké parky a zahrady, historická stromořadí, apod. 

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- památkově chráněná území, soubory staveb a 
stavby, zapsané na Ústřední seznam kulturních 
památek ČR 

- historicky cenná území s urbanistickými hodnotami, 
historicky a architektonicky cennými objekty, 
technickými památkami 

- významné stavební dominanty v území 

- vysoké kulturně estetické hodnoty krajiny 

- městská památková zóna Frýdlant 

- velmi hodnotný a rozsáhlý komplex hradu a zámku 
ve Frýdlantu, vyhlášeného za národní kulturní 
památku 

- zachovaná struktura některých sídel v téměř 
původní podobě 

- poutní místo mezinárodního významu v Hejnicích 

- špatný stavebně technický stav části památkově 
chráněného fondu, včetně hradu a zámku ve 
Frýdlantu 

- problematické či žádné využívání části památkově 
chráněných staveb a souborů 

- špatná propagace kulturních a kulturně historických 
hodnot území 

- špatná koordinace zájmů památkové péče a 
cestovního ruchu i v součinnosti se sousedním 
Polskem 

- pomalý proces obnov a rekonstrukcí historických 
objektů v důsledku nedohody mezi zájmy investorů 
a orgánů památkové péče 

- vylidňování historických částí sídel  

příležitosti hrozby 

- propagace a zapojení kulturního dědictví do 
rozvoje cestovního ruchu a turistiky v území 

- nevratná devastace špatně nebo vůbec 
udržovaných a nevyužívaných památek 
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- lepší využívání ohrožených památek pro 
podnikatelské i neziskové aktivity 

- zlepšení informovanosti o kulturních hodnotách a 
památkách oblasti Frýdlantska 

- navázání na historické tradice poutí v městě 
Hejnicích 

- devastace kulturních i stavebně technického stavu 
památek nevhodnými formami cestovního ruchu 

- pokles zahraničních i domácích návštěvníků území 

- pokles zájmu privátního sektoru o využití památek 
a architektonicky zajímavých objektů 

 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 památkově cenná území jsou ohrožena stavebními a jinými aktivitami v blízkosti historicky cenných 
objektů a jejich souborů. Při vymezování nových zastavitelných ploch brát zřetel na existenci těchto 
ploch, objektů a jejich souborů 

 vytvářet územní podmínky pro ochranu a rozvoj kulturních, historických a estetických hodnot krajiny 

 pro historicky cenné lokality zpracovat dostatečně otevřený systém regulativů, který tyto lokality 
neohrozí, ale zároveň neomezí další rozvoj  

 v historicky cenných lokalitách podmiňovat využití zastavitelných ploch zpracováním územních studií 
případně regulačních plánů 

B.6 Sport a tělovýchova 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

3 plochy občanského vybavení  

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ  

Frýdlantsko nabízí velmi rozmanitý potenciál pro sport a tělovýchovu, různé formy a aktivity využití volného času. 
Významné možnosti pro rozvoj sportu a tělovýchovy vyplývají z jeho polohy v blízkosti rozvojové oblasti Liberce a 
v blízkosti Německa a Polska a z významného počtu sezónních uživatelů území. Významným potenciálem pro 
sport a tělovýchovu jsou severní svahy Jizerských hor a masív Smrku, ale i dosud málo využívaná krajina 
Frýdlantské pahorkatiny. Do úvahy je také nutné brát konkurenční možnosti a projekty / aktivity v blízkém 
sousedství jako vodní nádrž Witka, lyžařský areál Swieradów – Zdrój v Polsku, jezero Berzdorf v Německu apod. 

Výrazně rostou nároky na parametry, kvalitu vybavení a provoz zařízení a prostorů pro neorganizovaný sport a 
rekreační tělovýchovu, a to jak sezónního tak i celoročního charakteru. Do rozvoje zařízení pro sport a 
tělovýchovu směřují značné investice a dá se reálně očekávat další posilování tohoto trendu v budoucnosti. 
Významnou část těchto investic lze považovat za veřejný zájem a s ohledem na často značné územní a plošné 
nároky těchto zařízení je nezbytná koncepční územně technická příprava jejich realizace. Údaje o vybavenosti 
území zařízeními pro sport a tělovýchovu, jejich rozmístění v území a dostupnosti pro obyvatelstvo jsou 
důležitými ukazateli rozvojových předpokladů daného území. 

Řešené území SO ORP Frýdlant disponuje především mimořádným potenciálem pro rozvoj aktivních forem 
trávení volného času včetně rekreačního sportu a tělovýchovy s ohledem na vysokou kvalitu přírodního prostředí, 
rozmanitost krajinného rázu i osobitou symbiózu urbanizovaného prostředí sídel s přírodním prostředím v 
krajinném prostoru. V tomto ohledu se jeví jako nejperspektivnější jižní části SO ORP, kam zasahují Jizerské 
hory. V této oblasti je však nutné koordinovat zájmy sportu a rekreace se zájmy ochrany přírody a krajiny, zvláště 
v nejcennějších zónách CHKO Jizerské hory. 

S růstem volného času a změnami životního stylu rostou požadavky na další a specializovaná zařízení a plochy 
pro sport, tělovýchovu a využití volného času. Z tohoto hlediska by bylo žádoucí zpracovat podrobný průzkum a 
rozbor všech existujících i připravovaných ploch a zařízení takového charakteru, a to i s ohledem na rostoucí 
potřeby sezónních uživatelů a jednodenních návštěvníků území. 

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- celkově dostačující nabídka příležitostí sportovního 
vyžití 

- špatný stavebně technický stav některých 
sportovních zařízení 
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- rozvinutý systém organizovaného sportu v klubech 

- velmi hustá síť značených turistických a 
cyklistických tras, zejména v oblasti Jizerských hor 

- dlouhodobě rozvíjený systém turistických cest a 
stezek s vybudovanými orientačními body 

- nedostatečná vybavenost pro venkovní sportovně 
rekreační aktivity 

- dostatečně nevyužitý potenciál krajiny a území pro 
turistiku a venkovní sporty 

- stále ještě málo rozvinutá spolupráce se 
sousedním Polskem 

příležitosti hrozby 

- využití školních sportovišť a tělocvičen pro 
rekreační sport a tělovýchovu v obcích 

- budování veřejně přístupných sportovišť pro 
atraktivní formy rekreačního sportu a tělovýchovy 

- další rozvoj sítě značených turistických a 
cyklistických tras, obnova zanedbaných úseků 

- rozvoj běžkařských tras v oblasti Jizerských hor 
v koordinaci se zájmy ochrany přírody a krajiny 

- spolupráce v oblasti rekreace se sousedním 
Polskem, propojení cyklistických a turistických tras 

- otevření dalších turistických příhraničních cest 

- nedostatečná obnova, modernizace a údržba 
sportovních a tělovýchovných zařízení 

- zánik některých úseků značených turistických tras 
zhoršující se fyzická kondice obyvatelstva, 
zejména dětí a mládeže 

- narušení přírodních a krajinných hodnot vlivem 
příliš intenzivního rozvoje sportovních aktivit 
v oblasti Jizerských hor 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 v ÚP řešit střety záměrů plošného (případně liniového) rozvoje sportovně rekreačních zařízení se zájmy 
ochrany přírody a krajiny, případně s problémy únosnosti území, zejména v oblasti CHKO Jizerské hory 

 v koncepcích rozvoje území věnovat pozornost důsledkům změn věkové a sociální struktury a migrace 
trvale bydlících obyvatel a dalších uživatelů území, které se promítají a budou promítat do měnících se 
nároků na dostupnost zařízení, ploch a služeb pro sport, tělovýchovu, využití volného času a zdravý 
způsob života 

 ve strategických plánech rozvoje i v ÚPD věnovat zvýšenou pozornost územně náročným druhům 
sportovišť (golf, areály sjezdového lyžování, areály pro motoristické sporty a vodní sporty) a jejich 
dopadům na životní prostředí a krajinný ráz 

 v ÚP i v ZÚR vytvářet příznivé podmínky pro budování multimodálních turistických koridorů a rozšiřování 
systému značených turistických a cyklistických tras. 

B.7 Bydlení a bytový fond 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

   

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ  

V oblasti bytové výstavby je v patrný mírný trend útlumu výstavby bytových domů ve větších sídlech řešeného 
území a radikální trend útlumu v celém sektoru bytové výstavby v malých sídlech bez přímé vazby na centra 
osídlení SO ORP. Naopak významný nárůst intenzity výstavby je patrný v suburbiích, které mají dobrou dopravní 
dostupnost především dosažitelnou páteřní komunikaci I/13. Tyto tendence jsou ale v SO ORP Frýdlant méně 
patrné, než v jiných částech kraje a republiky. Naopak značně patrný je zde jev výstavby rekreačních objektů a 
objektů tzv. druhého bydlení, zvláště potom v přírodně esteticky hodnotných částech SO ORP (především 
podhůří Jizerských hor). 

Do budoucna lze však předpokládat rozvoj těchto – z hlediska sídelní struktury – škodlivých trendů také v SO 
ORP Frýdlant. Území je z hlediska dopravní dostupnosti krajského města Liberce dobře dopravně dostupné 
silniční i železniční dopravou, důležitou roli hraje také minimální zatížení životního prostředí nebo cena 
stavebních parcel. Na druhou stranu však vážně hrozí fyzické i morální chátrání nevyužívaného bytového fondu 
ve městech a postupné vylidňování malých sídel řešeného území. 

Z hlediska počtu dokončených bytů je situace v SO ORP Frýdlant značně rozporuplná. Nejvíce dokončených bytů 
je pochopitelně ve městě Frýdlant a dále ve větších sídlech SO ORP (Hejnice, Nové Město pod Smrkem). 
Z menších sídel je příznivá situace zejména v obcích Bílý Potok, Bulovka a Heřmanice. Ostatní sídla vykazují 
stagnaci či jen minimální nárůst. 
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V kvalitě bytového fondu je nezbytné dbát o doplňování technické vybavenosti a zvyšování atraktivity pro bydlení 
ve větších sídlech a v centrálních částech menších obcí.  

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- dobrá technická vybavenost bytového fondu ve 
větších sídlech řešeného území 

- revitalizované objekty hromadného bydlení 

- dostatečná kapacita volných bytových i nebytových 
prostor v jednotlivých sídel SO ORP 

- dostatečná nabídka pozemků k výstavbě 

- příznivá skladba bytů v různých druzích bytové 
výstavby (rodinné domy, bytové domy) 

- napojení většiny sídel na veřejný vodovod 

- fyzická degradace bytového fondu 

- nízká intenzita bytové výstavby v menších sídlech 
řešeného území 

- stoupající tendence záborů hodnotných 
zemědělských půd pro výstavbu 

- značné stáří bytového a domovního fondu 

- stagnující revitalizace objektů hromadného bydlení 

příležitosti hrozby 

- zvýšit atraktivitu bydlení v oblastech menších obcí 
v zázemí regionu rozvojem a zkvalitněním služeb 
v obci, podporou společenských a kulturních aktivit 

- zajistit příliv nového obyvatelstva především 
v produktivním a předproduktivním věku zlepšením 
podmínek pro mladé rodiny s dětmi - dostatečná 
občanská vybavenost – školy, hřiště, obchody, 
parky a dostatečná nabídka pracovních míst 

- regenerace a oživení stávající bytové výstavby a 
veřejných prostranství 

- tlak na budování nové výstavby mimo kompaktně 
zastavěná území obcí na úkor krajiny a životního 
prostředí 

- stárnutí stávajícího bytového fondu 

- snížení zájmu o bydlení v oblasti vlivem špatné 
dopravní dostupnosti a nedostatečné nabídky na 
trhu práce 

- vylidňování centrálních částí měst vlivem odlivu 
obyvatel do suburbií 

- zpomalení obnovy a revitalizace objektů 
hromadného bydlení 

- zaostávání v rozvoji zejména kanalizačních 
soustav a plynovodních sítí 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 v ÚP věnovat zvýšenou pozornost lokalizaci bytové výstavby, jejím formám a dopadům na urbanizaci a 
fragmentaci volné krajiny, přepravní nároky, dopravní a technickou infrastrukturu území 

 podporovat zvýšení rozsahu a tempa modernizace a přestavby staršího bytového fondu a zlepšování 
kvalit prostředí obytných souborů a celků 

 podporovat přestavbu nevyužívaných ploch a objektů v zastavěném území sídel na plochy pro bydlení, 
případně pro rekreaci 

 podporovat výstavbu sítí technické infrastruktury a napojení objektů pro bydlení na tyto sítě. 

B.8 Zaměstnanost a trh práce 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

   

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ  

Oblast se vyznačuje nejvyšší mírou nezaměstnanosti v kraji, pracovních příležitostí je nedostatek a volná 
pracovní místa jsou pouze s platovými podmínkami blízkými úrovni minimální mzdy. Problémem je nízká 
přizpůsobivost místních obyvatel na probíhající ekonomické a společenské změny, minimální zájem o obsazení 
volných pracovních míst. 

Z pohledu zaměstnanosti a trhu práce je situace v SO ORP Frýdlant velmi závažná. Frýdlantsko je podle přílohy 
k usnesení Vlády ČR ze dne 17. května 2006 o vymezení regionů se soustředěnou pomocí státu na období let 
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2007-2013 řazeno mezi regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností. Hodnoty registrované 
nezaměstnanosti jsou v SO ORP Frýdlant značné. Nejnižší hodnoty vykazuje město Frýdlant (11,9%), což je 
značně nad celorepublikovým průměrem (cca 7%).  

Nárůst nezaměstnanosti je dán globálním útlumem jak v průmyslové, tak v zemědělské výrobě. V oblasti bylo po 
roce 1990 uzavřeno množství průmyslových závodů, převážně dřevozpracujících, sklářských a textilních. Útlum 
proběhl také v oblasti zemědělské výroby. Ta však zůstává nejvýznamnějším hospodářským odvětvím ve 
středních a menších sídlech SO ORP. Orientace na tuto ekonomickou oblast způsobuje značné sezónní výkyvy 
v nabídce pracovních příležitostí a tím i nevyrovnanost ekonomické situace obyvatel. 

Z pohledu podílu nezaměstnaných osob dosažitelných je průměr pro SO ORP roven 11,3 % (2014), což je i přes 
pokles v minulých letech značně nadprůměrná hodnota v porovnání s ostatními SO ORP Libereckého kraje, 
přičemž průměrný podíl nezaměstnaných osob dosažitelných činil v Libereckém kraji 7,54 %. SO ORP Frýdlant je 
tak z pohledu míry registrované nezaměstnanosti nejhorším SO ORP v Libereckém kraji. Stále zde přetrvává 
absence větších zaměstnavatelů, ale i menších firem.  

Dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti ukazuje na nezaměstnanost systémovou (strukturální), kdy 
nezaměstnaný nemůže sehnat práci ve svém oboru, což souvisí s nesouladem nabídky práce a poptávky po 
práci. V SO ORP Frýdlant přestávají situaci řešit dodatečné rekvalifikace pracovních sil a podle výše uvedených 
čísel je nutné uvažovat o intervenci státu ve prospěch zaměstnanosti. Problémem v této oblasti je také značně 
vysoké procento dlouhodobě nezaměstnaných osob (cca 50% ze všech nezaměstnaných), což je dalším velmi 
negativní jev. 

S nárůstem nezaměstnanosti vzrostla také migrace obyvatelstva. Odliv obyvatelstva do ekonomicky silnějších 
regionů s sebou nese nebezpečí snížení disponibilního množství pracovních sil v řešeném území a s tím i 
neschopnost pružně reagovat na případné zvýšení objemů zakázek v období ekonomického růstu. Pokud nebude 
ekonomická situace ve sledované oblasti v budoucnu stabilizována, lze předpokládat další odliv obyvatel z oblasti 
a tím další prohlubování všech negativ z toho vyplývajících. 

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- výhodná geografická a dopravní poloha v blízkosti 
krajského města Liberec a hranice s Polskem a 
Německem 

- dobré podmínky pro zpracovatelský a dřevařský 
průmysl 

- dobré podmínky pro živočišnou výrobu 
(pastevectví) 

- relativně příznivá věková struktura obyvatel jako 
potenciál růstu pracovní síly 

- místní zázemí středního odborného školství 

- nabídka relativně levné pracovní síly 

- dlouhodobý nedostatek pracovních příležitostí 

- velmi vysoká míra registrované nezaměstnanosti 
ve všech obcích SO ORP 

- velké procento dlouhodobě nezaměstnaných osob 

- nevyhovující dopravní a technická infrastruktura 

- útlum průmyslové i zemědělské výroby 

- nízký objem stavební výroby 

- nedostatek kvalifikované pracovní síly ve výrobní 
sféře 

- zhoršená možnost uplatnění osob starších 50 let a 
osob se zdravotním postižením na trhu práce 

 

příležitosti hrozby 

- veřejná intervence v oblasti řešení dlouhodobě 
vysoké míry registrované nezaměstnanosti 

- území s potenciálem hospodářského rozvoje 
v oblasti průmyslu i zemědělství 

- rozvoj terciárního sektoru (sektor služeb) 

- podpora vzniku nových podnikatelských subjektů 

- veřejná intervence v oblasti zemědělské výroby 
zaměřená na podporu jejích alternativních forem 

- podpora rekvalifikačních programů a celoživotního 
vzdělávání pracovní síly s využitím zázemí 
místního středního odborného školství 

- vytváření nových pracovních příležitostí při 
zvýšené péči o údržbu krajiny, sanacích starých 
ekologických zátěží, zvýšení retenčních schopností 
krajiny, realizaci protipovodňových opatření, 
realizaci skladebných částí ÚSES, atd. 

- neřešení problematiky nezaměstnanosti na 
centrální úrovni státu 

- kumulace sociálních problémů v důsledku vysoké 
míry nezaměstnanosti 

- odklad realizace staveb dopravní případně 
technické infrastruktury 

- snižování příjmů obecních rozpočtů v důsledku 
odchodu firem a obyvatel 

- další útlum zemědělské a průmyslové výroby 

- jednostranné zaměření hospodářství pouze na 
sektor služeb 

- snižování konkurenceschopnosti 

- nezájem mladé generace o řemeslné profese 
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- spolupráce se sousedním Polskem, případně 
Německem na řešení špatné situace na trhu práce 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 věnovat trvalou pozornost segmentům území se sníženou a klesající nabídkou pracovního uplatnění, 
hledat vhodné a rozmanité nástroje intervencí včetně opatření na podporu rozšíření nebo zlepšení 
nabídky pracovních příležitostí 

 generovat pracovní příležitosti ve venkovských oblastech ORP realizací ekologických staveb a opatření - 
péče o údržbu krajiny, sanací starých ekologických zátěží, zvýšením retenčních schopností krajiny, 
realizaci protipovodňových opatření, realizaci skladebných částí ÚSES  

 systematicky vytvářet nová pracovní místa podporou rozvoje vhodných forem cestovního ruchu a při 
budování jeho infrastruktury. 

B.9 Bezpečnost a ochrana obyvatel 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

84 objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A 
nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami 

 

107 objekt důležitý pro obranu státu včetně OP  

109 vymezení zóny havarijního plánování  

110 objekt civilní ochrany  

111 objekt požární ochrany  

112 objekt důležitý pro plnění úkolů Policie ČR  

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ  

Problematika bezpečnosti území a ochrany obyvatelstva jako součásti územně-plánovací dokumentace 
zaznamenala v posledním období výrazné změny v souvislosti s novou legislativou. Do tohoto tematického 
okruhu náležejí kromě zájmů Armády ČR (obrana státu) i územní požadavky, vyplývající ze specifických zájmů 
civilní ochrany, integrovaného záchranného systému, Policie ČR a jaderné bezpečnosti.  

V SO ORP Frýdlant se nachází závod společnosti STV GROUP, a.s. na delaboraci munice. Objekt se nachází 
v k.ú. Hajniště (správní obvod obce Nové Město pod Smrkem). Nebezpečnou skladovanou látkou jsou zde 
výbušniny tř. A. Areál STV Group má vymezenu zónu havarijního plánování o poloměru 400 m. 

Liberecký kraj i SO ORP Frýdlant mají zpracovány Havarijní plány, které analyzovaly rizika na základě 
kategorizace událostí podle stupňů poplachu dle Vyhlášky MV č. 328/2001 Sb. (první, druhý, třetí a zvláštní 
stupeň poplachu). 

Objekty civilní ochrany jsou situovány pouze v pěti obcích SO ORP (Frýdlant, Hejnice, Nové Město pod Smrkem, 
Raspenava a Višňová) a slouží především pro zajištění evakuace. V SO ORP se nenachází žádné stálé úkryty 
pro obyvatele, pouze úkryty improvizované, které nabízejí kapacitu asi 6300 míst. 

Z pohledu bezpečnosti a ochrany obyvatel je nutné sledovat také problematiku ochrany území před povodněmi. 
Ta v řešeném území nabývá neustále na významu, zvláště po povodni v roce 2010, která způsobila v jednotlivých 
obcích SO ORP značné materiální škody i ztráty na životech. Z hlediska povodní představuje největší riziko řeka 
Smědá. Povodně na této řece pak přesahují i hranice státu. 

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- funkční integrovaný záchranný systém 

- postupně budovaný systém protipovodňových 
opatření 

- aktuální digitální povodňové plány zpracované pro 
celé území SO ORP Frýdlant 

- funkční systém krizového řízení 

- značné riziko povodní především na řece Smědé, 
kumulace problému na dolním toku (Višňová, 
Černousy) 

- lokální rizika povodní, riziko zvláštní povodně pod 
vodními díly (především rybníky), propadu 
poddolovaných území, riziko polomů a lesních 
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kalamit v důsledku povětrnostních vlivů apod. 

- přetrvávající zastaralost technického vybavení 
sborů dobrovolných hasičů 

- ohrožení (nesjízdnost) hlavních dopravních tahů 
přírodními vlivy (hlavně v zimním a jarním období) 

příležitosti hrozby 

- využití dotačních programů EU pro zvýšení 
bezpečnosti kraje, prevence kriminality, snížení 
rizika povodní a dalších živelných pohrom s cílem 
zlepšení kvality života 

- pokračování realizace protipovodňových opatření 

- riziko sezónních a zvláštních povodní 

- ohrožení sezónní kalamitou (spad sněhu, sněhové 
jazyky a závěje, polomy v lesních porostech) 

- rizika lesních požárů 

- ohrožení sněhovou kalamitou 

- riziko výbuchu minuce (Nové Město pod Smrkem) 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 v ÚP respektovat hranice záplavových území a aktivních zón záplavových území. Do těchto ploch 
umisťovat nové zastavitelné plochy pouze v odůvodněných případech 

 v ÚP vymezovat plochy a koridory pro realizaci protipovodňových opatření, vymezovat plochy pro rozl iv 
povodní, preferovat protipovodňová opatření nestavební povahy 

 přehodnotit vymezené zastavitelné plochy v ÚP, které jsou vymezeny v aktivních zónách záplavových 
území 

B.10 Struktura osídlení 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

1 zastavěné území  

117 zastavitelná plocha  

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ  

Území SO ORP Frýdlant je díky orografické bariéře Jizerských hor odděleno od vnitrozemí České republiky a 
ostatních částí Libereckého kraje včetně jeho části centrální - historické vývojové aktivity se takto rozvíjely 
v přirozených vazbách na osídlení v povodí Smědé a dále Lužické Nisy na území dnešního Polska a Německa, 
což je dosud čitelné zejména v dochovaných souborech lidové architektury.  

Vlivem vymezení státních hranic v poválečném uspořádání a následné výměny obyvatelstva byly přirozené vazby 
na přilehlá území za státní hranicí značně omezeny či zcela přerušeny a administrativní uspořádání ČSR po roce 
1960 (vznik severočeského kraje s krajským městem Ústí nad Labe a zánik okresu Frýdlant) negativní trendy 
okrajové polohy umocnilo. 

Tyto podmínky ve II. polovině 20. století zpomalily tempo rozvoje území v porovnání s atraktivnějšími částmi 
území ČR. Omezený rozsah investičních zásahů do málo atraktivního území tzv. Frýdlantského výběžku 
v odloučené výspě ČSR byl příčinou útlumu rozvojových aktivit v území a relativně značné stagnace rozvoje 
veřejné infrastruktury se všemi nežádoucími průvodními jevy vedoucími až k řazení území mezi hospodářsky 
slabé oblasti. 

Sídelní struktura byla tímto způsobem oslabena, zároveň se však dochovala v historicky rostlé podobě bez 
negativních zásahů. Správním centrem a jádrem území je město Frýdlant, na něž jsou navázány urbanizační osy 
tvořené dalšími sídly.  

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- stabilizované správní centrum území – město 
Frýdlant – s dostatečnou vybaveností a službami 
pro celý region 

- periferní poloha druhého spádového centra Nové 
Město pod Smrkem, absence těžiště ve východní 
části území  
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- stabilizované a nenarušené urbanistické 
uspořádání území 

- existence platné ÚPD ve většině obcí; vytvořené 
podmínky pro rozvoj sídelní struktury 

příležitosti hrozby 

- rozvoj funkční kooperace mezi sídly Frýdlant – 
Raspenava – Hejnice, případně dále Lázně 
Libverda a Nové Město pod Smrkem s napojením 
do Polska 

- obnova vnitřních částí sídel a posílení jejich 
významu a kvality 

- oslabování mikrocenter Hejnice a Nové Město pod 
Smrkem vlivem nedostatečného rozvíjení funkční 
kooperace a následného odchodu obyvatel  

- narušení sídelní struktury nevhodnými zásahy 
(nové velké výrobní areály, suburbanizační 
výstavba apod.) 

 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 v ÚP respektovat stabilizovanou sídelní strukturu a citlivě na ni navazovat při vymezování zastavitelných 
ploch 

 rozvíjet stávající hierarchické uspořádání sídel s centrem ve Frýdlantu  
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C. PILÍŘ ENVIRONMENTÁLNÍ 

 

C.1 Geologie a horninové prostředí 

C.2 Hydrologie a klimatologie 

C.3 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

C.4 Ochrana přírody a krajiny 

C.5 Hygiena životního prostředí 

C.1 Geologie a horninové prostředí 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

58 chráněné ložiskové území  

59 chráněné území pro zvláštní zásahy do 
zemské kůry 

jev se v řešeném území nevyskytuje 

60 ložisko nerostných surovin  

61 poddolované území  

62 sesuvné území a území jiných geologických 
rizik 

 

63 staré důlní dílo  

66 odval, výsypka, odkaliště, halda  

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ  

Na území SO ORP Frýdlant jsou geologické poměry poměrně stabilní. Základové poměry jsou dobré, území je 
relativně členité, svažující se od hřebenu Jizerských hor na jihu řešeného území směrem k severu. Jsou zde 
evidována ložiska nerostných surovin, především se jedná o stavební kámen, štěrkopísky, čediče, žuly nebo jíly. 
Těžba v současné době probíhá pouze ve dvou lokalitách (Horní Řasnice a Krásný Les), další dobývací prostory 
jsou v současnosti netěžené. Několik ložisek má pro svou ochranu vymezeno chráněné ložiskové území. V území 
se vyskytuje také množství ložisek výhradních, prognózních a nebilancovaných (neschválených ostatních). 
Některé z těchto ložisek jsou však v konfliktu se zájmy ochrany přírody a krajiny, především v partiích pod 
Jizerskými horami.  

V minulosti probíhala v řešeném území těžba nerostných surovin, proto se zde vyskytuje množství 
poddolovaných území a starých důlních děl. Jedná se především o oblast Nového Města pod Smrkem a Višňové, 
kde těžba navazuje na těžbu v polské oblasti Turów. Tyto lokality představují omezení rozvoje obcí i záměrů 
nadmístního významu. 

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- členité území z hlediska geologického a 
geomorfologického 

- výskyt ložisek nerostných surovin 

- stanovená chráněná ložisková území 

- množství prognózních zdrojů surovin 

- dobré základové poměry ve větší části řešeného 
území 

- výskyt poddolovaných území jako důsledků 
v minulosti ukončené těžby 

- opuštěné dobývací prostory s ukončenou těžbou 

- negativní vliv povrchové těžby na životní prostředí 
(vliv dopravy, zvýšení hladiny akustického tlaku, 
zvýšená prašnost, apod.) 

- nedostatečné tempo rekultivace vytěžených ploch; 
dopady těžby na životní prostředí 

- vliv těžby hnědého uhlí v dole Turów (Polsko) na 
stabilitu základových poměrů v oblasti Višňové 



4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Frýdlant 2016 

ŽALUDA, projektová kancelář  Stránka | 28  

 

příležitosti hrozby 

- obnovení těžby nerostných surovin, otevření 
nových ložisek 

- těžba kvalitních stavebních materiálů (kámen pro 
stavební výrobu, štěrkopísky, čediče) 

- upřesnění rozsahu ložisek nerostných surovin a 
poddolovaných území 

- vhodné sanace ploch po ukončení těžby, zrychlení 
rekultivačních prací 

- zapojení sanovaných a rekultivovaných ploch do 
krajiny, nalezení vhodné funkce pro tyto plochy 

- snižování zásob nerostného bohatství pro budoucí 
generace vlivem nešetrného hospodaření s ním 

- ukončení těžby v důsledku snížení poptávky 

- ohrožení životního prostředí kvůli dlouhodobému 
odkladu rekultivačních opatření 

- neregulovaná intenzivní těžba nerostných surovin 
s ničivými dopady na životní prostředí 

- přechodový až vysoký index radonového rizika na 
větší ploše řešeného území 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 vypracovat koncepci účelného a trvale udržitelného využívání přírodních zdrojů na území SO ORP 
Frýdlant 

 důsledně vyžadovat komplexní rekultivaci vytěžených ploch, řešit návrh rekultivačních opatření již před 
otevřením dobývacích prostorů 

 urychlit odstranění následků těžby, včetně případných starých ekologických zátěží 

 řešit střety zájmů surovinové politiky se zájmy ochrany přírody a krajiny, především v plochách 
velkoplošných a maloplošných zvlášť chráněných území, územních systémech ekologické stability a 
lokalitách ze soustavy NATURA 2000 

 ve spolupráci s polskou stranou řešit vlivy a dopady těžby hnědého uhlí v dole Turów na území SO ORP 
Frýdlant a její obyvatele 

C.2 Hydrologie a klimatologie 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

45 chráněná oblast přirozené akumulace vod  

46 zranitelná oblast  

47 vodní útvar povrchových, podzemních vod  

48 vodní nádrž  

49 povodí vodního toku, rozvodnice  

50 záplavové území  

51 aktivní zóna záplavového území  

52 území určené k rozlivům povodní jev se v řešeném území nevyskytuje 

53 území zvláštní povodně pod vodním dílem jev se v řešeném území nevyskytuje 

54 objekt/zařízení protipovodňové ochrany  

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ  

C.2.1 Hydrologie 

Z hydrologického hlediska je území SO ORP Frýdlant velmi významnou oblastí. Celá oblast je velmi bohatá na 
dešťové srážky, které stékají po severním okraji Jizerských hor a jsou odváděny řekou Smědou k polské hranici. 
V celé oblasti jsou proto velmi vhodné poměry pro jímání především povrchových vod, což je ještě umocněno 
minimální průmyslovou výrobou v oblasti (s výjimkou severozápadní části, ovlivňované těžbou v dole Turów). 

Negativním jevem z tohoto pohledu jsou rychlé odtoky (zejména umocňované negativními vlivy lidské činnosti) 
srážkových vod a tajícího sněhu, které často vyúsťují v ničivé povodně. Tyto jevy je možné sledovat především na 
toku Smědé, která je hlavním tokem celého SO ORP. Povodně způsobují značné ekonomické i společenské 
škody v území, které mají další negativní vliv na již tak problematickou oblast z pohledu společensko-
hospodářského. Problematické se v tomto ohledu jeví uzavírání relativně prudkého toku Smědé do betonových a 
kamenných vysokých břehových zdí. 
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V řešeném území se nenachází žádné významné vodní nádrže, oblast je na ně velmi chudá. Je zde rozptýleno 
několik místně významných rybníků, které jsou většinou pozůstatkem činnosti německého obyvatelstva a 
v současné době jsou mnohé z nich v poměrně špatném stavebně technickém stavu. Velmi významnou součástí 
krajiny jsou také rozlehlé mokřady a podmáčená území, které se nalézají ve velké míře v jižní oblasti SO ORP a 
jsou převážně součástí CHKO Jizerské hory. 

Znečištění vod způsobují chemické látky anorganického charakteru (těžké kovy,…), nebo látky organické. 
Hlavním typem znečištění vod v území SO ORP je eutrofizace – znečištění vod nadměrným obsahem živin. 
Odpadní vody splaškové mohou být znečištěny mikrobiálně. Významně se na znečištění vod podílí také 
zemědělská výroba. Problémem vody je rovněž její dosažitelnost a distribuce v dostatečné kvalitě. 

Hrozbou do budoucna je dlouhodobé snižování zásob podzemní vody podporované rozsáhlejší urbanizací a 
zřizováním množství nových individuálních vodních zdrojů. 

C.2.2 Ochrana vodních zdrojů 

S celkovou hydrologickou situací řešeného území souvisí vymezení zranitelné oblasti podle nařízení vlády 
č.103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí, o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání 
plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 218/2007 Sb.  

Z problémového výkresu vyplývá, že severní část území SO ORP Frýdlant z hlediska výše uvedených 
charakteristik je zranitelnou oblastí. Přesný územní rozsah zranitelných oblastí je obsažen v databázi 
sledovaného jevu A46. 

Do řešeného území zasahuje také chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jizerské hory, 
stanovená Nařízením vlády ČSR č. 40/1978 Sb. 

C.2.3 Ochrana před povodněmi 

Přirozené povodně, vyskytující se v řešeném území lze rozdělit do několika typů:  

 zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, příp. v kombinaci s dešťovými srážkami  

 letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešťovými srážkami  

 letní povodně způsobené krátkodobými srážkami značné intenzity (i přes 100 mm za někol ik hodin), 
zasahujícími většinou jen malá území  

 zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích.  

V případě poruchy hráze vodního díla, či jiných jeho funkčních částí dochází ke zvláštní povodni, kdy povodňovou 
vlnu tvoří objem vody z vyprazdňující se vodní nádrže. V řešeném území nejsou území zvláštní povodně 
vymezena, nicméně ke zvláštní povodni může dojít především u hrází rybníků, které jsou v mnoha případech ve 
špatném stavu (např. v r. 2011 v Pertolticích).  

Pro ochranu území před povodněmi jsou stanovena záplavová území vodních toků, což jsou administrativně 
vymezená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah vymezuje na 
návrh správce vodního toku příslušný vodohospodářský úřad. V zastavěných územích obcí a v územích určených 
k zástavbě podle vydaných územních plánů, vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku vymezí aktivní zónu 
záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Záplavová území jsou zakreslena v grafické části 
ÚAP. 

C.2.4 Klimatické podmínky 

Různorodost klimatických oblastí určuje pestrost stanovišť pro ekosystémy; jedná se o jeden z charakteristických 
rysů Frýdlantska. Teplota odpovídá průměrným hodnotám v rámci ČR, větší vlhkost je výhodná pro zemědělské 
účely. V průměru dostatečné množství srážek v Jizerských horách a dostatečně dlouhá doba sněhové pokrývky 
vytvářejí dobrou využitelnost území pro zimní sporty.  

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- nadprůměrné množství srážek 

- stanovená CHOPAV Jizerské hory 

- poloha území v pramenné oblasti 

- relativně dobrá kvalita povrchových i podzemních 
vod 

- záplavová území a aktivní zóny záplavových území 

- časté záplavy 

- nevhodné úpravy vodních toků, zvyšující riziko 
povodní 

- zvýšený obsah dusíku v povrchových vodách 
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- přírodní léčivé zdroje (Lázně Libverda) 

- výborné klimatické poměry 

- částečně dobudovaný systém protipovodňové 
ochrany na řece Smědé 

- výskyt velmi cenných mokřadů a podmáčených 
území především v CHKO Jizerské hory 

- znečištění povrchových vodních toků a ploch 

- eutrofizace vodních nádrží 

- nedořešená protipovodňová opatření 

- rychlý odtok povrchových vod vlivem nevhodného 
hospodaření na zemědělské půdě nebo nevhodné 
urbanizace ploch 

- špatný stav většiny umělých vodních nádrží v SO 
ORP 

příležitosti hrozby 

- revitalizace vodních toků a ploch 

- obnova a rekonstrukce malých vodních nádrží 

- dokončení komplexních pozemkových úprav 

- zvyšování retenční schopnosti krajiny vhodným 
způsobem obhospodařování zemědělské půdy a 
obnovou původní skladby lesních porostů 

- snižování eutrofizace vodních nádrží 

- preventivní opatření vedoucí ke snižování 
povodňových stavů, vymezení ploch pro rozliv 
povodní 

- zvýšení rozsahu zemědělských ploch 
obdělávaných ekologicky šetrným způsobem 

- znečištění povrchových i podzemních vod 
v důsledku odkladu realizace kanalizačních 
systémů napojených na čistírny odpadních vod 
v obcích ORP 

- ohrožení území povodněmi a zvláštními povodněmi 
pod hrázemi neudržovaných rybníků 

- ohrožení povodní vlivem činnosti u hald 
z povrchového dolu Turów 

- nová výstavba situovaná v záplavových územích 
nebo v aktivních zónách záplavových území 

- odklad dobudování protipovodňových opatření 

- zvyšování odtoku povrchových vod z území vlivem 
urbanizace území nebo nevhodného 
zemědělského a lesního hospodaření 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 v ÚP situovat nové rozvojové plochy mimo záplavová území a aktivní zóny záplavových území, prostory 
údolních niv uvolnit pro průchod povodňových vln, v odůvodněných případech posoudit ekonomické a 
sociální dopady redislokace riskantně umístěných a nebezpečných objektů, přehodnotit případné 
existující rozvojové plochy v těchto územích 

 v ÚP řešit protipovodňová opatření, při jejich návrhu vycházet ze studií odtokových poměrů, 
upřednostňovat opatření nestavební povahy např. vymezováním rozlivových ploch mimo zastavěná 
území 

 vytvářet podmínky pro revitalizaci vodních nádrží v jednotlivých obcích 

C.3 Půdní fond 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

37 lesy ochranné  

38 lesy zvláštního určení  

39 lesy hospodářské  

40 vzdálenost 50 m od okraje lesa  

41 bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)  

43 investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ  

C.3.1 Zemědělský půdní fond (ZPF)  

V SO ORP Frýdlant jsou podmínky pro zemědělskou výrobu méně příznivé, než ve zbytku republiky. Kvalitní 
zemědělské půdy se nacházejí zejména v severní části řešeného území, podél toku řeky Smědé (mimořádný 
výskyt je např. ve správním obvodu obce Višňová) a typické je značné střídání jednotlivých BPEJ. Podíl 
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zemědělské půdy na celkové výměře SO ORP činí dle údajů ČSÚ 45,1%, přičemž podíl orné půdy z celkového 
úhrnu ZPF tvoří pouze 43,1%. Mimořádně silné zastoupení zde mají trvalé travní porosty (52,9%).  

Z hlediska skladby pěstovaných plodin se jedná o oblast vhodnou především pro pěstování brambor a obilovin. 
Za účelem zlepšení podmínek pro pěstování zemědělských plodin byly v 60. a 70. letech provedeny tzv. investice 
do půdy. Tato opatření jsou rovnoměrně zastoupena na celém území SO ORP (s výjimkou značně lesnatých obcí 
Bílý Potok a Lázně Libverda), nicméně vzhledem k předpokládané životnosti těchto zařízení cca 40 let jsou tato 
opatření již za svou životností. 

C.3.2 Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

V SO ORP Frýdlant tvoří lesy mimořádně velké procento jeho rozlohy. Dle údajů ČSÚ se jedná o celkem 47,8% 
celkové výměry řešeného území, což je nad republikovým průměrem (cca 33%). Lesy jsou rozmístěny na celém 
území SO ORP, mimořádně lesnatá jsou území obcí, které leží pod hřebenem Jizerských hor (především 
Hejnice, Bílý Potok a Lázně Libverda). Z hlediska kategorizace lesů převažují lesy kategorie 10 – lesy 
hospodářské, v partiích Jizerských hor jsou zastoupeny více lesy ochranné a lesy zvláštního určení. 

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- vysoké procento půd v I. a II. třídě ochrany 

- rozsáhlé investice do půdy 

- severní část území SO ORP je vhodná pro 
zemědělské využívání 

- mimořádná lesnatost řešeného území, především 
jižně položených obcí (Hejnice, Bílý Potok, Lázně 
Libverda, Raspenava) 

- v cenných partiích CHKO Jizerské hory se nachází 
původní druhová skladba lesa 

- jižní partie SO ORP nejsou vhodné pro 
zemědělskou výrobu 

- nevhodné způsoby obhospodařování na 
zemědělských plochách 

- malý podíl ekologického způsobu hospodaření 

- vyšší podíl nepůvodních smrkových monokultur, 
nevhodná věková struktura lesů s dopadem na 
jejich autoregulační schopnosti, odolnost proti 
škůdcům a ekologickou stabilitu 

- narušený systém živočišné výroby s nedostatečnou 
kapacitou nutnou pro údržbu travních pozemků, 
ústup pěstování krmných plodin pro živočišnou 
výrobu a jejich nahrazování nevhodnými, 
především energetickými plodinami 

příležitosti hrozby 

- rekultivace zemědělské půdy a navrácení do ZPF 

- realizace opatření navržených v rámci komplexních 
pozemkových úprav 

- rozvoj ekologických forem zemědělství 

- omezování půdní eroze 

- existence dotačních titulů ze státních prostředků 
pro údržbu krajiny 

- pěstování biomasy na územně vhodných 
zemědělských pozemcích 

- zvyšování retenčních schopností krajiny díky 
vhodnému zemědělskému hospodaření 

- využití trvalých travních porostů pro potřeby pastvy 
hospodářských zvířat 

- podpora mimoprodukčních funkcí lesa, zejména 
půdoochranné 

- obnova původních lesních porostů 

- snižování ekologické stability krajiny 

- eroze půd vodní a větrná 

- snižování kvality zemědělské půdy v důsledku 
intenzifikace zemědělského hospodaření 

- pokles zemědělské výroby s dopadem na 
devastaci krajiny 

- růst záborů ZPF v I. a II. třídě ochrany pro účely 
výstavby 

- pokračující zanedbávání údržby krajiny 

- neřešení podmínek pro fungování zemědělské 
prvovýroby a zpracovatelství 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 v ÚP regulovat tlak na extenzivní trvalé zábory zemědělských půd v I. a II. třídě ochrany, v těchto třídách 
ochrany zábory provádět jen v odůvodněných případech 

 vymezovat nové zastavitelné plochy tak, aby nedocházelo k fragmentaci krajiny a zemědělské půdy, 
případně aby tyto plochy měly co nejmenší dopad na obhospodařování zemědělské půdy 
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 obnovovat historické účelové komunikace, případně meze, remízy, větrolamy, apod. (jako interakční 
prvky) a tím vhodně členit rozsáhlé lány zemědělských ploch 

 důsledně zvažovat návrhy na zalesňování ladem ležící orné půdy a trvalých travních porostů 

C.4 Zatížení životního prostředí 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

64 staré zátěže území a kontaminované plochy  

65 oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší  

84 objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A, 
B s umístěnými nebezpečnými látkami 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ  

Znečištění ovzduší v řešeném území způsobují směsi znečišťujících látek produkovaných z celé řady zdrojů: 

významné bodové zdroje, doprava, plošné zdroje (souhrn malých zdrojů např.: lokálních topenišť). Ke znečištění 
ovzduší na místní úrovni přispívají rovněž znečišťující látky přenášené ze středních a dlouhých vzdáleností, velmi 
problematické je znečištění pocházející z tepelné elektrárny v Turówě, které způsobuje problémy zejména 
v severní části SO ORP Frýdlant. 

Problematiku znečištění nelze řešit jednotlivě v rámci území obcí. Je nutné spolupracovat na úrovni větších 
územních celků. Opatření na území SO ORP se nemusí projevit (zvláště v případě stacionárních velkých a 
zvláště velkých emisních zdrojů) 

Území v dosahu dopravních staveb může být zasaženo zvýšenými hodnotami emisí látek znečišťujících ovzduší 
a zvýšenou hladinou hluku. Míra ovlivnění území je závislá na intenzitě dopravy a složení dopravního proudu 
(podíl těžké nákladní dopravy). V tomto ohledu se negativně jeví především okolí významné komunikace I/13, 
která tvoří páteř celého řešeného území a jejíž význam postupně narůstá. 

Dalším značným zdrojem znečištění v mnoha obcích jsou emise z lokálních zdrojů tepla. Většina obcí v SO ORP 
Frýdlant není plynofikována a pro vytápění a ohřev TUV jsou využívána převážně tuhá fosilní paliva, v menší míře 
elektrické energie. 

Obecně lze konstatovat, že kvalita ovzduší je v SO ORP Frýdlant dobrá, ačkoliv lze pozorovat odlišnosti u 
jednotlivých obcí. 

Produkce odpadu v daném roce je základním ukazatelem charakterizujícím množství produkovaného odpadu. 

Přepočet na jednoho obyvatele umožňuje porovnání v rámci jednotlivých území. Produkce komunálního odpadu 
na území ORP Frýdlant je ve srovnání s ostatními ORP kraje a republiky nízká. Komunální odpad je v ORP 
Frýdlant z největší části skládkován. Do budoucna by mělo být množství komunálního odpadu dále snižováno. 
Největší podíl na snížení produkce odpadu musí mít především separace znovuzpracovatelné složky odpadu 
(druhotné suroviny, nezávadné biologické odpady vhodné k dalšímu zpracování, atd.) a snížení produkce zbytků 
ze spalování tuhých fosilních paliv. 

V souvislosti s odpadem byl velkým problémem nelegální dovoz a skládkování odpadů ze Spolkové republiky 
Německo. Tímto problémem byly v minulých letech postiženy mnohé obce, včetně města Frýdlantu, na mnoha 
místech navíc sklady vyhořely.  

Správní území ORP Frýdlant je zatíženo radonem značně nerovnoměrně, od I. až po III. kategorii. Nejvyšší míru 

ohrožení lze nalézt v obcích pod hřebeny Jizerských hor (Raspenava, Hejnice, Bílý Potok), naopak v severní části 
SO ORP je radonové riziko převážně nízké až střední. 

Problematika starých ekologických zátěží a brownfields je na území SO ORP velmi aktuální. Po roce 1990 

zaniklo množství výrobních závodů zemědělských i průmyslových, po nichž zůstaly v obcích mnohdy plošně 
značně rozsáhlé nevyužívané plochy, v mnoha případech navíc také kontaminované. Takové plochy lze nalézt 
prakticky ve všech obcích ORP. 

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- postupné zvyšování kvality povrchových i 
podzemních vod 

- zastavěná území sídel zatížená negativními 
dopady tranzitní dopravy na silnici I/13 
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- dobrá kvalita ovzduší, s výjimkou Frýdlantu a 
severní části SO ORP (elektrárna Turów) 

- schválená koncepce v oblasti zásobování pitnou 
vodou a odvádění a čištění odpadních vod (Plán 
rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) 

- růst podílu automobilové dopravy na znečištění 
ovzduší  

- velký počet opuštěných či nedostatečně 
využívaných území dotčených předchozím 
využíváním (brownfields) 

- nevyhovující stav v oblasti odvádění a čištění 
odpadních vod ve velkém počtu obcí (obce bez 
kanalizace a ČOV) 

- velké množství obcí bez plynovodu 

- spalování odpadů v lokálních topeništích 

- přímý vliv nevhodného systému hospodaření na 
ZPF a PUPFL, těžby nerostných surovin a 
neřešených starých ekologických zátěží na kvalitu 
podzemních a povrchových vod 

- značné zatížení jižní části území SO ORP radonem 

příležitosti hrozby 

- realizace obchvatů obcí na vytížených 
komunikacích, vyloučení tranzitní dopravy mimo 
zastavěná území sídel 

- revitalizace opuštěných a nevyužívaných areálů a 
území (brownfields) 

- podrobná specifikace jednotlivých brownfields na 
území SO ORP vedoucí k efektivnější revitalizaci 

- veřejná intervence v oblasti železniční osobní i 
nákladní dopravy 

- využívání ekologicky šetrných způsobů 
hospodaření na ZPF 

- využívání moderních technologií v průmyslové 
výrobě 

- zvyšování podílu využívání obnovitelných zdrojů 
energie 

- veřejná intervence v oblasti úspory energie 

- podrobná identifikace, katalogizace a následná 
sanace starých ekologických zátěží 

- plynofikace obcí 

- podpora výstavby zařízení pro sběr a zpracování 
biologicky rozložitelných odpadů 

- rozšiřování míst pro umisťování nádob na 
separovaný odpad v jednotlivých obcích 

- pokračování trendu omezování emisí z velkých 
zdrojů 

- odklon od používání zemního plynu pro vytápění 
rodinných domů kvůli zvyšující se ceně a s tím 
spojený přechod k vytápění tuhými palivy 
s obsahem síry a nespalitelných látek 

- zpomalení plynofikace obcí v důsledku 
nedostatečného počtu koncových maloodběratelů 
a růst počtu neaktivních přípojek 

- dlouhodobý odklad obchvatů obcí a dalších 
dopravních staveb z důvodů nedostatků financí 

- další růst silniční dopravy a s tím spojený nárůst 
koncentrací znečišťujících látek v ovzduší 

- odklon obyvatel od třídění odpadů v důsledku 
nezájmu ze strany obcí 

- předčasné vyčerpání kapacity skládek v důsledku 
zvýšené produkce odpadů 

- odklad realizací kanalizačních systému 
s napojením na ČOV 

- snižování přepravních kapacit osobní a nákladní 
železniční dopravy 

- kontaminace podzemních a povrchových vod a 
půdy způsobená starými ekologickými zátěžemi 

- kontaminace podzemních a povrchových vod 
v důsledku nevhodného systému hospodaření na 
ZPF 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 řešit velké množství lokalit typu brownfields – do ÚP tyto plochy zahrnovat jako plochy přestavby 
případně asanace 

 řešit velké množství starých ekologických zátěží, především starých a nedostatečně zabezpečených 
skládek komunálního odpadu 

 vytvářet podmínky pro realizaci technické infrastruktury v obcích, především v oblasti odvádění a čištění 
odpadních vod, plynofikace obcí a likvidace komunálních odpadů apod. 

C.5 Ochrana přírody a krajiny 

SLEDOVANÉ JEVY 

číslo 
jevu 

popis sledovaného jevu poznámka 

17 oblast krajinného rázu a její charakteristika  
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18 místo krajinného rázu a jeho charakteristika  

20 významný vyhlídkový bod  

21 územní systém ekologické stability  

22 významný krajinný prvek registrovaný  

23 významný krajinný prvek ze zákona  

24 přechodně chráněná plocha jev se v řešeném území nevyskytuje 

25 národní park včetně zón a ochranného pásma jev se v řešeném území nevyskytuje 

26 chráněná krajinná oblast včetně zón  

27 národní přírodní rezervace včetně ochranného 
pásma 

 

28 přírodní rezervace včetně ochranného pásma  

29 národní přírodní památka včetně ochranného 
pásma 

jev se v řešeném území nevyskytuje 

30 přírodní park  

31 přírodní památka včetně ochranného pásma  

32 památný strom včetně ochranného pásma  

33 biosférická rezervace UNESCO, geopark 
UNESCO 

jev se v řešeném území nevyskytuje 

34 NATURA 2000 – evropsky významná lokalita  

35 NATURA 2000 – ptačí oblast  

36 lokality výskytu zvlášť chráněných druhů 
rostlin a živočichů s národním významem 

 

42 hranice biochor  

CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ  

Řešené území je mimořádně bohaté z pohledu ochrany přírody a krajiny. Je zde vymezena rozsáhlá síť 
územních systémů ekologické stability (ÚSES) všech kategorií, mimořádné zastoupení mají prvky 
nadregionálního a regionálního významu, které jsou vymezeny dle záměrů ZÚR Libereckého kraje, především 
potom dvě rozsáhlá nadregionální biocentra (NC68 „Poustecká obora“ a NC84 „Jizerskohorské bučiny“). Dále je 
v území vymezena poměrně hustá síť lokálních prvků ÚSES. Prvky ÚSES jsou postupně upřesňovány 
v územních plánech jednotlivých obcí. 

Koeficient ekologické stability (KES) je ve správním obvodu ORP Frýdlant roven hodnotě 5,44. Dle této hodnoty 
se jedná o relativně přírodní krajinu s technickými objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními 
strukturami. Tato hodnota je oproti průměru okolních ORP a i ve srovnání s republikovým průměrem (který se 
pohybuje v rozmezí 1,5-1,75) značně vysoká a ukazuje na vysoce hodnotné přírodní prostředí na území SO ORP 
Frýdlant. Nejvyšší KES mají opět obce, na jejichž území se nachází CHKO Jizerské hory a jeho nejhodnotnější 
partie, tedy Bílý Potok (27,82), Hejnice (23,70) a Lázně Libverda (25,54). 

V řešeném území se nachází několik významných krajinných prvků registrovaných. Převážně se jedná o 
mokřady, lesoparky a dále vrostlou zeleň. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou všechny lesy, rašeliniště, 
vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Tyto prvky jsou významnou hodnotnou částí krajiny a přispívají k udržení 
její stability. 

Plošné zastoupení chráněných území je v území SO ORP Frýdlant nadprůměrné. Jižní část území spadá do 
CHKO Jizerské hory a do SO ORP. CHKO Jizerské hory zasahuje na území obcí Dětřichov, Frýdlant, 
Raspenava, Hejnice, Bílý Potok, Lázně Libverda a Nové Město pod Smrkem 

Dále se v řešeném území vyskytuje velké množství maloplošných zvlášť chráněných území (MZCHÚ). Tato 
území leží z velké části v CHKO Jizerské hory. Mimořádně bohatá na MZCHÚ jsou správní území obcí Hejnice a 
Bílý Potok.  

Obecně lze konstatovat výjimečně dobrý stav v oblasti ochrany přírody a krajiny na území SO ORP Frýdlant.  

SWOT ANALÝZA 

silné stránky slabé stránky 

- vysoký koeficient ekologické stability 

- na území zasahuje CHKO Jizerské hory 

- pomalé tempo realizace prvků ÚSES 

- střety prvků ÚSES s rozvojovými záměry 
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- mimořádně rozsáhlá síť maloplošných zvlášť 
chráněných území 

- rozsáhlá síť lokalit s mezinárodním statutem 
ochrany (NATURA 2000) 

- rozsáhlá síť ÚSES, především velké rozlohy 
nadregionálních biocenter 

- registrované významné krajinné prvky a množství 
významných krajinných prvků ze zákona 

- plochy rozptýlené a liniové zeleně spoluvytvářejí 
estetickou hodnotu krajiny 

- velký počet památných stromů a stromořadí 

- velmi hodnotný přírodní reliéf krajiny 

- provedené komplexní (případně jednoduché) 
pozemkové úpravy 

- mimořádný potenciál krajiny pro rekreační využití 

(především liniových staveb a těžby) 

- pomalé tempo provádění komplexních 
pozemkových úprav 

- koordinace zřetelů ochrany přírody s rekreační 
funkcí krajiny 

- špatný stav některých lesních porostů (smrkové 
monokultury) 

příležitosti hrozby 

- vytváření podmínek pro chráněná území 

- realizace opatření navržených v rámci komplexních 
pozemkových úprav 

- obnova a ochrana prvků rozptýlené a doprovodné 
zeleně za účelem doplnění systému ekologické 
stability (interakční prvky) 

- podrobné vymezení prvků ÚSES v ÚP 

- přechod na ekologicky šetrné způsoby 
hospodaření, včetně případného pastevectví 

- posílení mimoprodukční funkce lesních pozemků 

- podpora obnovy historických polních cest včetně 
doprovodné liniové zeleně 

- obnova a posílení významu drobných vodních toků 
a ploch pro zvýšení stupně ekologické stability 

- pokračující trend urbanizace volné krajiny, 
snižování rozlohy ekologicky stabilních ploch 

- riziko fragmentace krajiny v důsledku výstavby 
liniových staveb 

- narušení přírodních hodnot Jizerských hor vlivem 
rozvoje cestovního ruchu a turistiky 

- trvalé narušení chráněných území v důsledku 
realizace významných liniových staveb dopravní a 
technické infrastruktury 

- narušení krajinného rázu nevhodnými stavebními 
zásahy, extenzivní suburbanizací nebo nevhodnou 
skladbou zemědělských kultur, případně organizací 
ZPF 

- další šíření nepůvodních druhů invazních rostlin a 
živočichů 

- pokračování sukcese dřevin a křovin na 
dlouhodobě nevyužívaných pozemcích ZPF, mající 
vliv na kvalitu krajiny a životní prostředí 

- tlak na zalesňování ladem ležící orné půdy a 
trvalých travních porostů 

HLAVNÍ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

 v ÚP zpřesnit prvky ÚSES dle katastru nemovitostí, koordinovat vedení prvků ÚSES s okolními obcemi, 
případně s okolními ORP a kraji 

 v ÚP řešit střety ochrany přírody a krajiny s rozvojovými záměry a se zájmy surovinové politiky 

 vymezovat nové zastavitelné plochy tak, aby nedocházelo k fragmentaci krajiny a zemědělské půdy, 
případně aby tyto plochy měly co nejmenší dopad na prostupnost krajiny 

 řešit střety ochrany přírody a krajiny s rozvojem cestovního ruchu a turistiky zejména v prostoru 
Jizerských hor a nejbližšího okolí 
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D. VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHŮ PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE ÚZEMÍ 

Pro získání objektivních závěrů rozboru udržitelného rozvoje území je kromě vyhodnocení jednotlivých pilířů 
metodou SWOT analýzy třeba vyhodnotit i vzájemné ovlivňování jednotlivých pilířů mezi sebou, tj. jejich 
horizontální vazby v daném území. Na základě rozboru udržitelného rozvoje území je dále vyhodnocena 
vyváženost vztahu územních podmínek jednotlivých obcí SO ORP Frýdlant:  

1. pro hospodářský rozvoj (pilíř hospodářský - HOSP) 

2. pro soudržnost společenství obyvatel území (pilíř soudržnosti společenství obyvatel - SOC)  

3. pro příznivé životní prostředí (pilíř environmentální ENVI) 

D.1 Metodika hodnocení 

Pro vyhodnocení vyváženosti jednotlivých pilířů URÚ byla zvolena metoda hodnocení dle jednotlivých kritérií, 
která byla stanovena pro jednotlivé pilíře a jimž byla přiřazena konkrétní váha. Vyhodnocení je poté provedeno 
prostým součtem kladných či záporných vah jednotlivých kritérií u jednotlivých pilířů, následuje jejich vzájemné 
závěrečné vyhodnocení. 

Jako hodnotící kritéria byly zvoleny ukazatele, které je možné vyjádřit striktně kvantitativně dle dostupných dat, 
tedy že každé kritérium má jasně definovanou hodnotu. Kritéria, která by spočívala v subjektivním hodnocení, 
nebyla mezi ukazatele zahrnuta. 

Mezní hodnoty jednotlivých hodnotících kritérií byly voleny přibližně dle celostátního průměru či dle optimálních 
(maximálních ještě únosných) hodnot pro jednotlivá kritéria, případně zda se jev v obci vyskytuje či ne. 

P r o  p i l í ř  h o s p o d á ř s k ý  ( H O S P ) :  

 Podíl nezaměstnaných osob - dosažitelných (VÁHA ±24%) 

 Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (VÁHA ±20%) 

 Vodovod v obci (VÁHA ±10%) 

 Kanalizace v obci (VÁHA ±10%) 

 ČOV v obci (VÁHA ±8%) 

 Podíl obchodních společností a s.s. na podnikatelských subjektech (VÁHA ±7%) 

 Stav platné ÚPD (VÁHA ±3%) 

 Silnice I. třídy a dálnice (VÁHA ±1%) 

 Železniční stanice v obci (VÁHA ±1%) 

 Podíl ZPF na výměře obce (VÁHA ±10%) 

 Podíl nejkvalitnějších půd I. a II. třídy ochrany ZPF na celkové ploše ZPF (VÁHA ±6%) 

P r o  p i l í ř  s o u d r ž n o s t i  s p o l e č e n s t v í  o b y v a t e l  ( S O C ) :  

 Podíl nezaměstnaných osob – dosažitelných (VÁHA ±25%) 

 Přirozený přírůstek (VÁHA ±21%) 

 Počet dokončených bytů (VÁHA ±17%) 

 Podíl obyvatel ve věku 0-14 let (VÁHA ±10%) 

 Podíl obyvatel ve věku nad 65 let (VÁHA ±10%) 

 Saldo migrace (VÁHA ±4%) 

 Podíl středo- a vysokoškoláků na populaci (VÁHA ±4%) 

 Ubytovací kapacity v obci, restaurace, hospoda, stravovací zařízení (VÁHA ±1%) 

 Sportovní a tělovýchovná zařízení (VÁHA ±2%) 

 Zdravotnická a sociální zařízení (VÁHA ±2,5%) 

 Školská zařízení v obci (VÁHA ±2,5%) 

 Kulturní zařízení v obci (VÁHA ±1%) 
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P r o  p i l í ř  e n v i r o n m e n t á l n í  ( E N V I ) :  

 Koeficient ekologické stability (VÁHA ±28%) 

 Podíl lesů z celkové výměry (VÁHA ±23%) 

 Nadregionální ÚSES, regionální biocentra, zvláštní ochrana přírody (VÁHA ±17%) 

 Radonové riziko (VÁHA ±8%) 

 Komplexní, případně jednoduché pozemkové úpravy (VÁHA ±3%) 

 Záplavová území (VÁHA ±4%) 

 Staré ekologické zátěže, kontaminovaná území a skládky (VÁHA ±4%) 

 Zhoršená kvalita ovzduší (VÁHA ±1%) 

 Podíl nejkvalitnějších půd I. a II. třídy ochrany ZPF na celkové ploše ZPF (VÁHA ±12%) 

Hodnocení jednotlivých obcí dle vybraných kritérií je provedeno v následující tabulkové příloze. 
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HOSP – HOSPODÁŘSKÝ PILÍŘ 

NÁZEV KRITÉRIA 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob – 
dosažitelných 
(ČSÚ 2014) 

Podíl 
ekonomicky 

aktivních 
obyvatel (ČSÚ 
SLDB 2011) 

Vodovod v obci Kanalizace v 
obci 

ČOV v obci Podíl 
obchodních 

společností a 
a.s. na 

podnikatelských 
subjektech 

Stav platné 
ÚPD 

Silnice I. třídy, 
Dálnice 

Železniční 
stanice v obci 

Podíl ZPF na 
výměře obce 

Podíl 
nejkvalitnějších 
půd (I. a II. třídy 
ochrany ZPF) 

Celkové 
hodno-

cení 

HODNOCENÍ 

0% - 8% 40,1% a vyšší 
je alespoň v části 

obce (1) 
je alespoň v části 

obce (1) 
je alespoň v části 

obce (1) 
5,1% a více 

nový ÚP (3), 
rozpracovaný ÚP 

(2) 

alespoň v části 
(1) 

je na území obce 
(1) 

50,1% a více 42,1% a více + 

8,1% a více 0% - 40% není vůbec (0) není vůbec (0) není vůbec (0) 0% - 5% 
žádný (0), ÚPO 
nebo ÚPSÚ (1) nejsou vůbec (0) není (0) 0% - 50% 0% - 42% - 

VÁHA INDIKÁTORU 
/OBEC ±24% ±20% ±10% ±10% ±8% ±7% ±3% ±1% ±1% ±10% ±6% 100% 

Bílý Potok 9,4 -24 47,92 +20 1 +10 0 -10 0 -8 3,30 -7 1 -3 0 -1 0 -1 12,9 -10 0 -6 

 

-40 

Bulovka 12,3 -24 45,61 +20 1 +10 0 -10 0 -8 8,69 +7 1 -3 1 +1 0 -1 56,9 +10 0 -6 -4 

Černousy 12,7 -24 39,82 -20 1 +10 0 -10 0 -8 3,70 -7 1 -3 0 -1 1 +1 57,5 +10 1 +6 -45 

Dětřichov 9,6 -24 58,45 +20 1 +10 0 -10 0 -8 2,88 -7 1 -3 1 +1 0 -1 55,4 +10 0 -6 -18 

Dolní Řasnice 9,3 -24 48,57 +20 1 +10 0 -10 0 -8 5,30 +7 1 -3 0 -1 1 +1 75,0 +10 0 -6 -4 

Frýdlant 8,6 -24 46,94 +20 1 +10 1 +10 1 +8 8,13 +7 3 +3 1 +1 1 +1 58,5 +10 0 -6 40 

Habartice 7,4 +24 49,79 +20 1 +10 1 +10 0 -8 7,14 +7 2 +3 1 +1 0 -1 64,8 +10 1 +6 83 

Hejnice 6,8 +24 48,41 +20 1 +10 1 +10 1 +8 3,75 -7 1 -3 0 -1 1 +1 8,0 -10 1 +6 59 

Heřmanice 6,6 +24 50,70 +20 1 +10 0 -10 0 -8 4,55 -7 1 -3 0 -1 0 -1 55,6 +10 0 -6 28 

Horní Řasnice 14,6 -24 46,58 +20 1 +10 0 -10 0 -8 8,62 +7 1 -3 0 -1 1 +1 53,7 +10 0 -6 -4 

Jindřichovice pod Smrkem 12,2 -24 33,23 -20 0 -10 0 -10 0 -8 7,05 +7 1 -3 0 -1 1 +1 44,0 -10 0 -6 -84 

Krásný Les 7,9 +24 47,48 +20 1 +10 0 -10 0 -8 4,34 -7 1 -3 1 +1 1 +1 69,2 +10 0 -6 32 

Kunratice 5,6 +24 45,78 +20 1 +10 0 -10 0 -8 4,00 -7 1 -3 0 -1 0 -1 55,2 +10 0 -6 28 

Lázně Libverda 9,7 -24 45,81 +20 1 +10 1 +10 1 +8 8,55 +7 3 +3 0 -1 0 -1 19,5 -10 0 -6 16 

Nové Město pod Smrkem 9,8 -24 45,01 +20 1 +10 1 +10 1 +8 4,91 -7 1 -3 0 -1 1 +1 37,6 -10 0 -6 -2 

Pertoltice 11,0 -24 47,81 +20 1 +10 0 -10 0 -8 3,57 -7 2 +3 1 +1 0 -1 65,9 +10 0 -6 -12 

Raspenava 8,9 -24 45,88 +20 1 +10 1 +10 0 -8 5,48 +7 1 -3 0 -1 1 +1 38,2 -10 0 -6 -4 

Višňová 8,6 -24 47,90 +20 1 +10 1 +10 1 +8 5,67 +7 1 -3 0 -1 1 +1 59,7 +10 1 +6 45 
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SOC – SOCIÁLNÍ PILÍŘ 

NÁZEV KRITÉRIA 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob  
(ČSÚ 2015) 

Přirozený 
přírůstek  

(ČSÚ 2015) 

Počet 
dokončených 

bytů 
(ČSÚ 2014 a 

2015) 

Podíl obyvatel 
0-14 let 

(ČSÚ 2015) 

Podíl obyvatel 
nad 65 let 

(ČSÚ 2015) 

Saldo migrace 
(ČSÚ 2015) 

Podíl středo- a 
vysokoškoláků 

na populaci 15+ 
(SLDB 2011) 

Ubytovací 
zařízení v obci, 

restaurace, 
hospoda, 
stravovací 
zařízení 

Sportovní a 
tělovýchovná 

zařízení 

Zdravotnická a 
sociální zařízení 

Školská zařízení 
v obci 

Kulturní, 
zábavní a 
rekreační 

zařízení v obci 

Celkové 
hodno-

cení 

HODNOCENÍ 
0% - 8% větší než 0 2 a více 14,1% a více 18% a méně větší než 0 65,1% a více 2 a více vyskytuje se vyskytuje se vyskytuje se vyskytuje se + 

8,1% a více 0 a méně 1 a 0 14% a méně 18,1% a více 0 a méně 65% a méně 0 a 1  nevyskytuje se nevyskytuje se nevyskytuje se nevyskytuje se - 

VÁHA INDIKÁTORU 
/OBEC ±25% ±21% ±17% ±10% ±10% ±4% ±4% ±1% ±2% ±2,5% ±2,5% ±1% 100% 

Bílý Potok 9,4 -25 -4 -21 0 -17 14,5 +10 19,3 -10 -15 -4 69,0 +4 14 +1 3 +2 0 -2,5 2 +2,5 2 +1  -59 

Bulovka 12,3 -25 4 +21 4 +17 17,5 +10 12,1 +10 19 +4 57,4 -4 11 +1 4 +2 0 -2,5 2 +2,5 2 +1  

37 

Černousy 12,7 -25 -2 -21 1 -17 16,1 +10 16,7 +10 -3 -4 57,3 -4 6 +1 1 +2 1 +2,5 0 -2,5 1 +1  

-47 

Dětřichov 9,6 -25 -1 -21 1 -17 16,8 +10 15,7 +10 8 +4 66,9 +4 9 +1 3 +2 0 -2,5 2 +2,5 1 +1  

-31 

Dolní Řasnice 9,3 -25 2 +21 1 -17 17,8 +10 14,2 +10 -22 -4 65,1 +4 7 +1 2 +2 0 -2,5 2 +2,5 3 +1  

3 

Frýdlant 8,6 -25 -1 -21 2 +17 16,7 +10 18,7 -10 -16 -4 73,6 +4 146 +1 12 +2 24 +2,5 6 +2,5 35 +1  

-20 

Habartice 7,4 +25 0 -21 2 +17 17,4 +10 14,8 +10 23 +4 73,9 +4 5 +1 4 +2 0 -2,5 2 +2,5 1 +1  

53 

Hejnice 6,8 +25 7 +21 0 -17 15,4 +10 17,5 +10 6 +4 74,5 +4 59 +1 8 +2 5 +2,5 2 +2,5 13 +1  

66 

Heřmanice 6,6 +25 0 -21 2 +17 13,1 -10 17,1 +10 -6 -4 77,6 +4 4 +1 2 +2 0 -2,5 0 -2,5 1 +1  

20 

Horní Řasnice 14,6 -25 1 +21 0 -17 12,4 -10 17,8 +10 -2 -4 60,2 -4 7 +1 1 +2 0 -2,5 0 -2,5 1 +1  

-30 

Jindřichovice pod Smrkem 12,2 -25 -2 -21 4 +17 20,4 +10 22,8 -10 5 +4 56,2 -4 9 +1 3 +2 3 +2,5 2 +2,5 3 +1  

-20 

Krásný Les 7,9 +25 1 +21 0 -17 15,5 +10 18,4 -10 20 +4 67,3 +4 3 +1 1 +2 0 -2,5 2 +2,5 4 +1  

41 

Kunratice 5,6 +25 1 +21 4 +17 15,9 +10 17,5 +10 -7 -4 63,2 -4 4 +1 3 +2 0 -2,5 2 +2,5 2 +1  

79 

Lázně Libverda 9,7 -25 -3 -21 1 -17 14,8 +10 15,3 +10 7 +4 74,1 +4 14 +1 6 +2 1 +2,5 2 +2,5 3 +1  

-26 

Nové Město pod Smrkem 9,8 -25 8 +21 1 -17 15,9 +10 16,3 +10 -54 -4 64,2 -4 48 +1 8 +2 7 +2,5 3 +2,5 11 +1  

0 

Pertoltice 11,0 -25 -1 -21 1 -17 17,4 +10 12,8 +10 -1 -4 66,6 +4 3 +1 1 +2 0 -2,5 0 -2,5 1 +1  

-44 

Raspenava 8,9 -25 1 +21 2 +17 15,6 +10 17,6 +10 -13 -4 71,2 +4 44 +1 10 +2 5 +2,5 2 +2,5 12 +1  

42 

Višňová 8,6 -25 -7 -21 2 +17 14,6 +10 19,2 -10 18 +4 70,6 +4 19 +1 5 +2 1 +2,5 2 +2,5 4 +1  

-12 
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ENVI – ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ 

NÁZEV KRITÉRIA 

Koeficient 
ekologické stability 

(ČSÚ, 2015) 

Podíl lesů z 
celkové výměry 

obce (ČSÚ, 2015) 

Nadregionální 
ÚSES regionální 

biocentra, zvláštní 
ochrana přírody 

Radonové riziko Komplexní 
pozemkové úpravy 

Záplavová území Staré ekologické 
zátěže, 

kontaminovaná 
území, skládky 

Zhoršená kvalita 
ovzduší 

Podíl 
nejkvalitnějších 
půd I. a II. třídy 
ochrany ZPF 

Celkové 
hodnocení 

HODNOCENÍ 
0,61 a více 20,1% a více vyskytuje se (1) nízké a střední (0) 

(budou) provedeny 
alespoň v části obce (1) 

nevyskytuje se (0) nevyskytuje se (0) 
překročen max. 1 limit 

(0) 
42,1% a více + 

0 – 0,6 0% - 20% nevyskytuje se (0) vysoké (1) nejsou naplánovány (0) vyskytuje se (1) vyskytuje se (1) překročeny 2 limity (1) 0% - 42% - 

VÁHA INDIKÁTORU 
/OBEC ±28% ±23% ±17% ±8% ±3% ±4% ±4% ±1% ±12% 100% 

Bílý Potok 27,60 +28 82,9 +23 1 +17 1 -8 0 -3 1 -4 1 -4 0 +1 0 -12  38 

Bulovka 3,83 +28 37,6 +23 1 +17 0 +8 1 +3 0 +4 1 -4 0 +1 0 -12  

68 

Černousy 3,14 +28 32,2 +23 1 +17 0 +8 1 +3 1 -4 1 -4 0 +1 1 +12  

84 

Dětřichov 3,22 +28 36,1 +23 1 +17 0 +8 1 +3 1 -4 1 -4 0 +1 0 -12  

60 

Dolní Řasnice 1,07 +28 18,6 -23 1 +17 0 +8 1 +3 1 -4 1 -4 0 +1 0 -12  

14 

Frýdlant 2,36 +28 28,7 +23 1 +17 0 +8 1 +3 1 -4 1 -4 1 -1 0 -12  

58 

Habartice 1,20 +28 27,1 +23 1 +17 0 +8 1 +3 0 +4 1 -4 0 +1 1 +12  

92 

Hejnice 23,70 +28 88,5 +23 1 +17 1 -8 0 -3 1 -4 1 -4 1 -1 1 +12  

60 

Heřmanice 2,81 +28 34,8 +23 1 +17 0 +8 1 +3 1 -4 1 -4 0 +1 0 -12  

60 

Horní Řasnice 2,65 +28 39,7 +23 1 +17 0 +8 1 +3 1 -4 1 -4 0 +1 0 -12  

60 

Jindřichovice pod Smrkem 5,48 +28 49,8 +23 1 +17 0 +8 1 +3 0 +4 1 -4 0 +1 0 -12  

68 

Krásný Les 1,30 +28 23,1 +23 1 +17 0 +8 1 +3 1 -4 0 +4 0 +1 0 -12  

68 

Kunratice 1,33 +28 37,4 +23 1 +17 0 +8 1 +3 1 -4 1 -4 0 +1 0 -12  

60 

Lázně Libverda 12,24 +28 76,0 +23 1 +17 1 -8 0 -3 0 +4 0 +4 0 +1 0 -12  

54 

Nové Město pod Smrkem 4,04 +28 54,1 +23 1 +17 0 +8 1 +3 1 -4 1 -4 1 -1 0 -12  

58 

Pertoltice 1,78 +28 27,3 +23 1 +17 0 +8 1 +3 0 +4 1 -4 0 +1 0 -12  

68 

Raspenava 3,38 +28 54,7 +23 1 +17 1 -8 1 +3 1 -4 1 -4 1 -1 0 -12  

42 

Višňová 1,91 +28 31,9 +23 1 +17 0 +8 1 +3 1 -4 1 -4 1 -1 1 +12  

82 
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SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OBCÍ 

 

 

NÁZEV KRITÉRIA 
SOC  
(S) 

ENVI  
(Z) 

HOSP 
(H) 

Celkem Hodnocení 

HODNOCENÍ 

dobrý stav dobrý stav dobrý stav dobrý stav dobrý stav 3 pilířů 

    špatný stav 1 pilíře 

    špatný stav 2 pilířů 

špatný stav špatný stav špatný stav špatný stav špatný stav 3 pilířů 

OBEC           

Bílý Potok   -59  38  -40  -61   S, H 

Bulovka   37  68  -4  101   H 

Černousy   -47  84  -45  -8   S, H 

Dětřichov   -31  60  -18  11   S, H 

Dolní Řasnice   3  14  -4  13   H 

Frýdlant   -20  58  40  78   S 

Habartice   53  92  83  228   + 

Hejnice   66  60  59  185   + 

Heřmanice   20  60  28  108   + 

Horní Řasnice   -30  60  -4  26   S, H 

Jindřichovice pod Smrkem   -20  68  -84  -36   S, H 

Krásný Les   41  68  32  141   + 

Kunratice   79  60  28  167   + 

Lázně Libverda   -26  54  16  44   S 

Nové Město pod Smrkem   0  58  -2  56   H 

Pertoltice   -44  68  -12  12   S, H 

Raspenava   42  42  -4  80   H 

Višňová   -12  82  45  115   S 

POZN: Ve sloupci hodnocení označují jednotlivá písmena pilíře, které jsou ve špatném stavu (Z: environmentální; 
S: sociální a H: hospodářský). Stejná metodika je použita také u následujícího kartogramu. 
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Kartogram vyhodnocení vyváženosti pilířů URÚ 
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D.2 Poznámky k souhrnnému vyhodnocení vyváženosti 
pilířů URÚ podle obcí 

Z celkového hodnocení území SO ORP Frýdlant vyplývá značná rozporuplnost jednotlivých pilířů. 100% obcí má 
environmentální pilíř hodnocena kladně, což je mimořádný výsledek. Území má velmi dobré přírodní podmínky, 

především tři ukazatele s nevyšší váhou, které představují celkem 69% váhu v hodnocení (koeficient ekologické 
stability, podíl lesů z celkové výměry katastru a výskyt nadregionálních prvků ÚSES, regionálních biocenter a 
prvků zvláštní ochrany přírody), jsou prakticky ve všech obcích nadprůměrné a ostatní ukazatele již výsledný 
pozitivní hodnocení neovlivní. 

Velmi rozporuplná situace je ve zbývajících dvou pilířích URÚ. Sociální pilíř vykazuje sice relativně příznivé 

hodnoty v poměru mladších obyvatel do 14 let a starších obyvatel nad 65 let věku na celkové populace a také 
pozitivní přirozený přírůstek, celkově je ale hodnocení značně ovlivňováno mírou registrované nezaměstnanosti 
(tento indikátor má hodnotu 25%) a také nízkým počtem nově dokončených bytů v jednotlivých obcích (17%). 
Sociální pilíř vykazuje také značný rozptyl výsledných hodnot. Výrazně se zlepšila situace v obcích Bulovka, 
Krásný Les, Kunratice a Raspenava zejména vlivem snížení míry nezaměstnanosti, kladným přirozeným 
přírůstkem obyvatel a počtem dokončených bytů.  

U hospodářského pilíře vykazuje záporné hodnocení nejvíce obcí, ačkoliv i zde se celkem 6 obcí pohybuje 

v okolí nulové hodnoty a jejich hodnocení tudíž může být značně rozporuplné. Záporné hodnocení 
v hospodářském pilíři je způsobeno hlavně vysokou mírou nezaměstnanosti ve všech obcích SO ORP Frýdlant a 
dále absencí kanalizačních systémů ve většině obcí SO ORP, které jsou významným předpokladem rozvoje 
podnikatelských a jiných aktivit v území. Naopak značně pozitivním jevem v SO ORP Frýdlant je existence 
vodovodních systémů v téměř všech obcích (či alespoň jejich částech) a velmi příznivá míra ekonomické aktivity. 
Z hospodářského hlediska je záporným faktem malý podíl ZPF na výměře katastrů obcí, což je dáno charakterem 
oblasti, která je podhorská a v zemědělské oblasti vhodná spíše pro pastevectví a chov dobytka. Z pohledu 
hospodářského je také značně limitujícím faktorem kvalita dopravní infrastruktury. Celé území SO ORP je sice 
protkáno hustou sítě jak silnic, tak železnic, ale jejich technický stav je velmi špatný, navíc dochází k pravidelným 
sezónním uzavírkám a komplikacím v provozu v důsledku klimatických poměrů (povodně, zimní nesjízdnost, 
ochrana vodních zdrojů apod.). Od roku 2014 nastalo výrazné zlepšení v obcích Hejnice, Heřmanice, Krásný Les 
a Kunratice zejména díky snížení míry nezaměstnanosti.  

Za hlavní disparity vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje lze v řešeném území považovat:  

 rozvoj nových ekonomických aktivit je územně velmi nerovnoměrně rozložen, intenzívně probíhá 
zejména v přímých vazbách na větší sídla v SO ORP  

 území je postiženo strukturální nezaměstnaností, která představuje největší problém v řešeném území 

 území má značné přírodní hodnoty; environmentální pilíř vykazuje značně nadprůměrné hodnoty a 
dominuje nad ostatními pilíři URÚ; žádná z obcí nespadá do záporného hodnocení environmentálního 
pilíře 

 přírodní hodnoty jsou potenciálním zdrojem dynamického vývoje komerčně atraktivních forem rekreace a 
cestovního ruchu, které jsou však často spojené s neúnosnou urbanizační zátěží území v rozporu se 
zájmy ochrany přírody a krajiny  

 útlum tradičních výrobních odvětví a velkokapacitní zemědělské výroby způsobuje existenci opuštěných 
či nedostatečně využívaných areálů – brownfields. Tyto areály jsou nejen zdrojem disparit v sociální 
oblasti, ale negativně poznamenávají i místní úroveň životního prostředí  

 střety zájmů ochrany přírody a krajiny s plánovanými koridory dopravních staveb, vymezenými plochami 
těžby a ochrany nerostných surovin aj. 

 

Porovnání vyhodnocení vyváženosti pilířů URÚ s údaji předchozí (3.) aktualizace z roku 2014 

Pro srovnání vývoje území v posledních 2 letech jsou uvedeny kartogramy za rok 2014 a 2016. V území se 
zásadním způsobem projevil globální ekonomický růst a snížila se nezaměstnanost obyvatel, zejména v obcích 
jádrového území Frýdlantska v dobré dostupnosti Liberce a dalších spádových center. Mírně se zvýšil přirozený 
přírůstek obyvatel a počet dokončených bytů.  

V celkovém hodnocení lze konstatovat obecné zlepšení všech sledovaných jevů – snížil se počet obcí 
s identifikovaným špatným stavem 2 pilířů – tedy hospodářský či sociální pilíř dané obce je nyní hodnocen 
pozitivně.  

Dobrý stav 3 pilířů zůstal stabilní ve stejném počtu obcí; nezměnil se pouze v Hejnicích a Habarticích. Do této 
kategorie se dostala obec Krásný Les, která zaznamenala výrazné zlepšení hospodářského i sociálního pilíře 
stejně jako obce Kunratice a Heřmanice.  
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Mírně se zhoršil stav v obcích Frýdlant, Višňová, Dětřichov, Lázně Libverda a Pertoltice. V žádné obci však 
nedošlo k zásadnímu zhoršení zejména vlivem konjunktury zasahující i mimo těžiště rozvojových aktivit. Určitá 
míra hospodářského rozvoje souvisí také s postupným rozvojem cestovního ruchu na Frýdlantsku.  

 

Obr.: Kartogramy vyváženosti podmínek za rok 2014 (vlevo) a 2016 (vpravo). 
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E. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍCH PLÁNECH A ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Problémy k řešení jsou evidovány pro jednotlivé obce v členění dle katastrálních území (místních částí). V rámci vymezených problémů jsou v souladu s § 4 odst. 1 písm b)2. 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. zahrnuty zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity 
využití území, slabé stránky, hrozby a rizika související s nevyvážeností územních podmínek dle rozboru udržitelného rozvoje území.  

V kolonce popisu problému byl v rámci 3. úplné aktualizace ÚAP SO ORP Frýdlant doplněn komentář problému vyplývající z ÚAP Libereckého kraje k možnému řešení daného 
problému. Jako problémy nadmístního významu jsou chápány všechny problémy k řešení v zásadách územního rozvoje (ZÚR). Výčet problémů v jednotlivých obcích byl 
v rámci 4. úplné aktualizace konzultován a korigován se zástupci samosprávy obcí.  

Bílý Potok 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Bílý Potok pod Smrkem 

Nevyhovující parametry komunikace nadmístního 
významu 

Silnice II/290: problematika sezónních uzavírek v souvislosti s ochrannými 
pásmy vodních zdrojů; silnice často uzavřená kvůli povodním, sezónní 
uzávěra Bílý Potok - Tanvald 

přeložka silnice není plánována a není reálná, zkapacitnění komunikace je 
řešitelné na úrovni ÚP 

ZÚR 

 
Střet záměru s vybranými přírodními limity Územní rezerva pro vodovodní přivaděč VN Josefův Důl – ÚV Bílý Potok 

s CHKO Jizerské hory 
ÚP 

 
Velkoplošný brownfield  

ÚP 

 
Nevyužitý rekreační potenciál obce v Jizerských 
horách  

 
ZÚR, ÚP 

 
Omezená sezónní dopravní obslužnost Omezená dopravní obslužnost vlivem sezónních omezení a uzavírek 

v zimním období 
ZÚR, ÚP 

 
Nezbytnost koordinace rozvoje cestovního ruchu a 
turistiky v území mimořádných přírodních hodnot 

 
ZÚR, ÚP 
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Bulovka 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Arnoltice 

Značné zatížení zastavěného území tranzitní dopravou Průtah silnice I/13 zastavěným územím 

přeložka silnice není plánována -obec má liniový půdorys kolmý na směr 
silnice I/13, není varianta bez střetu se zastavěným územím, průchod 
Arnolticemi 

ZÚR 

 
Rozdělení sídla dopravní linií nadmístního významu přeložka silnice není plánována -obec má liniový půdorys kolmý na směr 

silnice I/13, průtah obcí je krátký, obchvat Arnoltic by prodloužil silnici 
ZÚR 

 Střet záměru s vybranými přírodními limity Vymezené ložiskové území vs. nadregionální biocentrum NC68 ÚP 

Bulovka, Arnoltice 
Riziko povodní vs. nevymezené záplavové území Obec postižená povodní s úředně nevymezeným záplavovým územím; 

obec má zpracovaný digitální povodňový plán, vymezení aktuálního 
záplavového území se zpracovává pro celý Mikroregion Frýdlantsko 

ÚP 

 Velkoplošný brownfield  ÚP 

Bulovka, Arnoltice, Dolní 
Oldřiš 

Území nenapojené na rozvod zemního plynu  
ÚP 

 
Území s nevyhovujícím systémem odvádění a 
likvidace odpadních vod 

 
ÚP 

 

Obec výrazně postižená nezaměstnaností Míra registrované nezaměstnanosti činila k 31.12.2011 25,7% 

ZÚR navrhuje zlepšení dopravní dostupnosti na silnici I/13 do krajského 
centra Liberce 

ZÚR, ÚP 

Dolní Oldřiš 
Území s nevyhovujícím systémem zásobování pitnou 
vodou 

 
ÚP 

 
Obec s nedostatečnou nebo obtížně dostupnou 
veřejnou infrastrukturou 

 
ÚP 

 
Výrazně periferní oblasti ZÚR navrhuje zlepšení dopravní dostupnosti na silnici I/13 do krajského 

centra Liberce 
ZÚR, ÚP 

 

Posílení přeshraniční spolupráce Posilování spolupráce se sousedním Polskem (Miedziana, Nowoszyce, 
Radzimów, Zawidów) 

neřešitelné nástroji ÚP 

ZÚR, ÚP 

 

Chybějící historické dopravní spojení Dolní Oldřiš – Polsko (Miedziana, Nowoszyce, Radzimów, Zawidów) 

řešitelné na úrovni ÚP, z nadmístního hlediska je blízko hraniční přechod v 
Habarticích 

ZÚR, ÚP 
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Černousy 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 

ÚPD 

Boleslav 

Střet záměrů s vybranými přírodními limity Koridor AGTC na trati SŽDC 037 vs. regionální biocentrum a přírodní 
rezervace 

záměr AGTC dle PUR a D27 dle ZÚR je na stávající trati, případná jiná 
trasa i pro vysokorychlostní spojení je vyhledávána na republikové úrovni 
MD 

ZÚR 

Boleslav, Černousy Střet záměrů se záplavovým územím Vymezené zastavitelné plochy zasahují do Q100 ÚP 

 

Střet záměrů se záplavovým územím Koridor AGTC na trati SŽDC 037 vs. záplavové území Q100 

záměr AGTC dle PUR a D27 dle ZÚR je na stávající trati, případná jiná 
trasa i pro vysokorychlostní spojení je vyhledávána na republikové úrovni 
MD 

ZÚR 

Boleslav, Černousy, Ves 

Obec výrazně postižená nezaměstnaností Podíl nezaměstnaných osob činil k 31.3.2014 15,7 % 

ZÚR navrhuje zlepšení dopravní dostupnosti na silnici I/13 do krajského 
centra Liberce a Frýdlantu 

ZÚR, ÚP 

 Území s rozsáhlým záplavovým územím nutno zohlednit jako limit na úrovni ÚP ZÚR, ÚP 

 
Území s nedostatečnou nebo obtížně dostupnou 
veřejnou infrastrukturou 

 
ÚP 

 Území nenapojení na rozvod zemního plynu  ÚP 

 
Území s nevyhovujícím systémem odvádění a 
likvidace odpadních vod 

 
ÚP 

 

Posílení přeshraniční spolupráce Otevření železničního hraničního přechodu i pro osobní dopravu do 
sousedního Zawidova, podpora turistických hraničních přechodů, 
vytvoření podmínek pro posilování infrastruktury cestovního ruchu 

režim železničního hraničního spojení není nutno řešit nástroji ÚP 

ZÚR, ÚP 

 Velkoplošný brownfield  ÚP 

 
migrační fragmentace vodního toku Smědá zahušťování výskytu malých vodních elektráren na Smědé, znehodnocení 

migračního významu EVL Smědá 
ÚP 

Ves, Boleslav 
Výrazně periferní oblasti ZÚR navrhuje zlepšení dopravní dostupnosti na silnici I/13 do krajského 

centra Liberce, ZÚR navrhuje zlepšení stávajícího železničního spojení 
ZÚR, ÚP 
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Dětřichov 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Dětřichov u Frýdlantu 

Koncepčně nestabilizované záměry Přeložka silnice I/13 

v ZÚR bude změněn starý průběh D08 na aktuální D08A, bude prověřen 
nový obchvat Frýdlantu D09C 

ZÚR 

 

Chybějící historické dopravní spojení Železniční trať Frýdlant – Heřmanice – Bogatynia – Zittau (záměr realizace 
cyklostezky) 

potřebnost trati není zmíněna v žádné dopravní koncepci, nenavrhují 
dokumentace Polska ani Německa, nelze řešit pouze nástroji ÚP 

ZÚR, ÚP 

 Území s rozsáhlým záplavovým územím nutno zohlednit jako limit na úrovni ÚP ÚP 

 Střet záměrů se záplavovým územím Vymezené zastavitelné plochy vs. záplavové území Q100 ÚP 

 
Území s nevyhovujícím systém odvádění a čištění 
odpadních vod 

 
ÚP 

 Území nenapojené na rozvod zemního plynu  ÚP 
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Dolní Řasnice 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 

ÚPD 

Dolní Řasnice Území s rozsáhlým záplavovým územím  ZÚR, ÚP 

 Střet záměrů se záplavovým územím Vymezené zastavitelné plochy vs. záplavové území Q100 ÚP 

 Území nenapojené na rozvod zemního plynu  ÚP 

 
Území s nevyhovujícím systémem odvádění a 
likvidace odpadních vod 

 
ÚP 

 Velkoplošný brownfield  ÚP 

 

Obec výrazně postižená nezaměstnaností Podíl nezaměstnaných osob činil k 31.3.2014 15,7 % 

ZÚR navrhuje zlepšení dopravní dostupnosti na silnici I/13 do krajského 
centra Liberce a Frýdlantu 

ZÚR, ÚP 
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Frýdlant 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Frýdlant 

Nevyhovující parametry komunikace nadmístního 
významu 

Silnice II/290: problematika sezónních uzavírek v souvislosti s ochrannými 
pásmy vodních zdrojů; silnice často uzavřená kvůli povodním 

na úrovni ÚP lze řešit napojení na plánovaný obchvat Frýdlantu, který řeší 
ZÚR LK 

ZÚR 

 

Chybějící historické dopravní spojení Železniční trať Frýdlant – Heřmanice – Bogatynia – Zittau (záměr realizace 
cyklostezky) 

potřebnost trati není zmíněna v žádné dopravní koncepci, nenavrhují 
dokumentace Polska ani Německa, nelze řešit pouze nástroji ÚP 

ZÚR, ÚP 

 

Kolize záměrů Silnice I/13 vs. koridor AGTC na železniční trati SŽDC 037 vs. Projekt 
společného využití tramvajových a železničních tratí 

vzhledem k terénu nelze o kolizi, křížení infrastruktur bude řešeno 
mimoúrovňově 

ZÚR 

 Střet záměrů se záplavovým územím Zastavitelné plochy vs. záplavové území Q100 ÚP 

 Střet záměrů s vybranými přírodními limity Ložiskové území vs. nadregionální biocentrum NC68 ÚP 

 

Střet záměrů s vybranými přírodními limity Koridor AGTC na železniční trati SŽDC 037 vs. nadregionální biocentrum 
NC68; silnice I/13 vs. nadregionální biokoridor K24MB 

záměr AGTC dle PUR a D27 dle ZÚR je na stávající trati, případná jiná 
trasa i pro vysokorychlostní spojení je vyhledávána na republikové úrovni 
MD 

ZÚR 

 Kolize záměrů Silnice I/13 vs. zastavitelné plochy ÚP 

 Posílení funkce centra Město Frýdlant jako přirozené centrum celého výběžku ÚP 

 

Úrovňové křížení železnice se silnicí Silnice I/13 s železniční tratí SŽDC 037 s silnice I/13 s železniční tratí 
SŽDC 039 

obchvat v ZÚR vyřeší jedno úrovňové křížení, druhé je třeba řešit na ÚP a 
projektové dokumentace obchvatu 

ZÚR 

 Území s rozsáhlým záplavovým územím Řeka Smědá ÚP 

 Velkoplošný brownfield  ÚP 

 

Koordinace záměrů ZÚR, ÚP a oborových záměrů Koridor pro umístění protipovodňových opatření 

koridory pro umístění protipovodňových opatření a staveb v ZUR budou 
aktualizovány dle příslušných nových koncepcí 

ZÚR 
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Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Albrechtice u Frýdlantu 
Území s nevyhovujícím systémem odvádění a 
likvidace odpadních vod 

 
ÚP 

 
Území s nevyhovujícím systémem zásobování pitnou 
vodou 

 
ÚP 

 Území nenapojené na rozvod zemního plynu  ÚP 

Frýdlant, Albrechtice u 
Frýdlantu 

Koncepčně nestabilizované záměry Obchvat města na silnici I/13 

V ZÚR bude prověřena změna starého průběhu obchvatu D09 na aktuální 
D09C 

ZÚR 

 

Koordinace záměrů ZÚR, ÚP a oborových záměrů Zasmyčkování obchvatu města v několika variantách 

V ZÚR bude prověřena změna starého průběhu obchvatu D09 na jeden 
aktuální D09C 

ZÚR 

 
Značné zatížení zastavěného území tranzitní dopravou Silnice I/13, II/290 a II/291 

ZÚR navrhuje klíčový obchvat Frýdlantu 
ZÚR 

 
Posílení přeshraniční spolupráce Frýdlant - Kunratice – Bogatynia 

dopravní infrastruktura existuje, ostatní není řešitelné nástroji ÚP 
ZÚR, ÚP 

 
Nezbytnost koordinace rozvoje cestovního ruchu a 
turistiky v území mimořádných přírodních hodnot 

 
ZÚR, ÚP 
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Habartice 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Habartice u Frýdlantu, Háj 
u Frýdlantu 

Území s nevyhovujícím systémem odvádění a 
likvidace odpadních vod 

 
ÚP 

 Území nenapojené na rozvod zemního plynu  ÚP 

Habartice u Frýdlantu 

Koncepčně nestabilizované záměry Západní obchvat Habartic na silnici I/13 

ZÚR neřeší obchvat Habartic, protože nebyl MD požadován, podrobností 
je řešitelné na úrovni ÚP 

ZÚR, ÚP 

Problematika koordinace záměrů ZÚR, ÚP a 
oborových záměrů 

Západní obchvat obce na silnici I/13 

ZÚR neřeší obchvat Habartic, protože nebyl MD požadován, podrobností 
je řešitelné na úrovni ÚP 

ZÚR 

Značné zatížení zastavěného území tranzitní dopravou Průtah silnice I/13 centrální částí obce 

ZÚR neřeší obchvat Habartic, protože nebyl MD požadován, podrobností 
je řešitelné na úrovni ÚP 

ZÚR 

Velkoplošný brownfield  ÚP 

Znečištění ovzduší z lokálních zdrojů v Zawidówě  ZÚR, ÚP 

Posílení přeshraniční spolupráce Habartice s městem Zawidów přes silnici I/13 a dále směr 
Görlitz/Zgorzelec 

dopravní infrastruktura existuje, ostatní není řešitelné nástroji ÚP 

ZÚR, ÚP 

Nebezpečí záplav v oblasti Kočičího potoka při 
zvýšených dešťových srážkách 

 
ÚP 

Háj u Frýdlantu 
Území s nevyhovujícím systémem zásobování pitnou 
vodou 

 
ÚP 

 
Výrazně periferní oblasti ZÚR navrhuje zlepšení dopravní dostupnosti na silnici I/13 do krajského 

centra Liberce a Frýdlantu 
ZÚR, ÚP 

 
Území s nedostatečnou nebo obtížně dostupnou 
veřejnou infrastrukturou 

 
ÚP 
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Hejnice 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Hejnice 

Nevyhovující parametry komunikace nadmístního 
významu 

Silnice II/290: problematika sezónních uzavírek v souvislosti s ochrannými 
pásmy vodních zdrojů; silnice často uzavřená kvůli povodním 

vzhledem k terénu není zásadní přeložka plánována ani reálná, 
zkapacitnění, humanizace a koordinace s protipovodňovou ochranou je 
třeba řešit na úrovni ÚP 

ZÚR 

 
Kolize záměrů Územní rezerva pro vodovodní přivaděč VN Josefův Důl – ÚV Bílý Potok 

vs. multimodální turistický koridor „Nová hřebenovka“ 
ÚP 

 
Střet záměrů s vybranými přírodními limity Územní rezerva pro vodovodní přivaděč VN Josefův Důl – ÚV Bílý Potok 

s CHKO Jizerské hory, nadregionálním biocentrem NC84 
ÚP 

 Území s rozsáhlým záplavovým územím  ÚP 

 

Koordinace záměrů ZÚR, ÚP a oborových záměrů Multimodální koridor „Nová hřebenovka“, vymezený v ZÚR vs. oborový 
záměr 

Multimodální koridor D42 je v ZÚR vymezen široce pro zpřesnění v ÚP, z 
grafiky ÚAPO nevyplývá v měřítku ZÚR zásadní rozpor mezi ÚP a ZÚR 

ZÚR, ÚP 

 Velkoplošný brownfield Závod Helana ÚP 

 
Nezbytnost koordinace rozvoje cestovního ruchu a 
turistiky v území mimořádných přírodních hodnot 

 
ZÚR, ÚP 
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Heřmanice 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Heřmanice u Frýdlantu 

Posílení přeshraniční spolupráce Posilování vazeb na polskou a dále německou stranu (Bogatynia a dále 
Zittau) 

dopravní infrastruktura existuje, ostatní není řešitelné nástroji ÚP 

ZÚR, ÚP 

 Střet záměrů se záplavovým územím Zastavitelné plochy vs. záplavové území Q100 ÚP 

 

Chybějící historické dopravní spojení Železniční trať Frýdlant – Heřmanice – Bogatynia – Zittau (záměr realizace 
cyklostezky) 

potřebnost trati není zmíněna v žádné dopravní koncepci, nenavrhují 
dokumentace Polska ani Německa, nelze řešit pouze nástroji ÚP 

ZÚR, ÚP 

 Velkoplošný brownfield  ÚP 

Heřmanice u Frýdlantu, 
Kristiánov 

Území s nevyhovujícím systémem odvádění a 
likvidace odpadních vod 

 
ÚP 

 Území nenapojené na rozvod zemního plynu  ÚP 
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Horní Řasnice 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Horní Řasnice 
Střet záměrů se záplavovým územím Zastavitelné plochy vs. záplavové území Q100 ÚP 

Velkoplošný brownfield  ÚP 

 Území s rozsáhlým záplavovým územím  ÚP 

Horní Řasnice, Srbská 
Obec výrazně postižená nezaměstnaností Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných činil k 31.3.2014 16,1%.  

ZÚR neřeší 
ZÚR, ÚP 

 
Území s nevyhovujícím systémem odvádění a 
likvidace odpadních vod 

 
ÚP 

 Území nenapojené na rozvod zemního plynu  ÚP 

 
Obec s nedostatečnou nebo obtížně dostupnou 
veřejnou infrastrukturou 

 
ÚP 

 
Omezená dopravní obslužnost vlivem sezónních 
omezení a uzavírek v zimním období 

 
ÚP 

Srbská 
Území s nevyhovujícím systémem zásobování pitnou 
vodou 

 
ÚP 

 
Výrazně periferní oblasti vyplývá z polohy obce, částečně ZÚR řeší zlepšením silniční dostupnosti 

Liberce I/13 
ZÚR, ÚP 

 
Posilování přeshraniční spolupráce Srbská – Miłoszów – Leśna 

dopravní infrastruktura existuje, ostatní není řešitelné nástroji ÚP 
ZÚR, ÚP 
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Jindřichovice pod Smrkem 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Jindřichovice pod 
Smrkem, Dětřichovec 

Obec s nedostatečnou nebo obtížně dostupnou 
veřejnou infrastrukturou 

 
ÚP 

 
Území s nevyhovujícím systémem zásobování pitnou 
vodou 

 
ÚP 

 
Území s nevyhovujícím systémem odvádění a 
likvidace odpadních vod 

 
ÚP 

 Území nenapojené na rozvod zemního plynu  ÚP 

 
Obec výrazně postižená nezaměstnaností Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných činil k 31.12.2011 14,6%.  

ZÚR neřeší 
ZÚR, ÚP 

 
Posílení přeshraniční spolupráce Posilování vazeb na Polsko (Wolimierz, Mirsk, Gryfów Ślaski) 

dopravní infrastruktura existuje, ostatní není řešitelné nástroji ÚP 
ZÚR, ÚP 

 

Chybějící historické dopravní spojení Napojení železnice SŽDC 039 z Jindřichovic do Wolimierzu a dále do 
Polska – aktuálně převažuje záměr vybudování cyklostezky v trase býv. 
železnice 

potřebnost trati není zmíněna v žádné dopravní koncepci, nenavrhují 
dokumentace Polska ani Německa, nelze řešit pouze nástroji ÚP 

ZÚR, ÚP 

 
Nepříznivá sociální charakteristika obce Výrazný trend stárnutí populace (vysoký podíl starších obyvatel, výrazně 

negativní přirozený přírůstek obyvatel) 
ÚP 

Jindřichovice pod Smrkem Velkoplošný brownfield  ÚP 
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Krásný Les 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Krásný Les Území s rozsáhlým záplavovým územím  ÚP 

 Střet záměrů se záplavovým územím Zastavitelné plochy z ÚP vs. záplavové území Q100 ÚP 

 

Koordinace záměrů ZÚR, ÚP a oborových záměrů Koridor pro umístění protipovodňových opatření 

koridory pro umístění protipovodňových opatření a staveb v ZUR budou 
aktualizovány dle příslušných nových koncepcí 

ZÚR 

 
Území s nevyhovujícím systémem odvádění a 
likvidace odpadních vod 

 
ÚP 

 Území nenapojené na rozvod zemního plynu  ÚP 

 Velkoplošný brownfield  ÚP 
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Kunratice 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Kunratice u Frýdlantu Kolize záměrů Rekategorizace silnice III/03511 vs. zastavitelné plochy ÚP 

 
Posílení přeshraniční spolupráce Frýdlant - Kunratice – Bogatynia 

dopravní infrastruktura existuje, ostatní není řešitelné nástroji ÚP 
ZÚR, ÚP 

 
Posílení funkčních vazeb s obcí Višňová (Víska) a 
Frýdlant 

 
 

 
Území s nevyhovujícím systémem odvádění a 
likvidace odpadních vod 

 
ÚP 

 Území nenapojené na rozvod zemního plynu  ÚP 

 Velkoplošný brownfield  ÚP 

 
Záměr výstavby větrné farmy Bogatynia s rizikem 
negativního přeshraničního vlivu 

 
ZÚR, ÚP 

 
migrační fragmentace vodního toku Smědá zahušťování výskytu malých vodních elektráren na Smědé, znehodnocení 

migračního významu EVL Smědá 
ÚP 

 

Chybějící historické dopravní spojení Železniční trať Frýdlant – Heřmanice – Bogatynia – Zittau 

potřebnost trati není zmíněna v žádné dopravní koncepci, nenavrhují 
dokumentace Polska ani Německa, nelze řešit pouze nástroji ÚP 

ZÚR, ÚP 
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Lázně Libverda 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Lázně Libverda Kolize záměrů Jižní obchvat obce vs. zastavitelné plochy ÚP 

 
Nezbytnost koordinace rozvoje cestovního ruchu a 
turistiky v území mimořádných přírodních hodnot 

 
ZÚR, ÚP 

 

Nové Město pod Smrkem 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Nové Město pod Smrkem Velkoplošný brownfield Bývalý výrobní areál Textilana ÚP 

 Koncepčně nestabilizovaný záměr Nestabilizovaný záměr přeložky silnice II/291 na SV okraji města ÚP 

Hajniště pod Smrkem 

Území s nevyhovujícím systémem odvádění a 
likvidace odpadních vod 

 
ÚP 

Velkoplošný brownfield Bývalé vojenské kasárny ÚP 

Hajniště pod Smrkem, 
Ludvíkov pod Smrkem 

Území s nevyhovujícím systémem odvádění a 
likvidace odpadních vod  

 
ÚP 

Ludvíkov pod Smrkem Území nenapojené na rozvod zemního plynu   

Nové Město pod Smrkem, 
Ludvíkov pod Smrkem 

Významný střet záměru s přírodním limitem Střet záměru lanovky na Smrk s prvky nadregionálního a regionálního 
ÚSES a s CHKO Jizerské hory 

ÚP 

 
Nezbytnost koordinace rozvoje cestovního ruchu a 
turistiky v území mimořádných přírodních hodnot 

 
ZÚR, ÚP 

 
Významný střet záměru s přírodním limitem Střet záměru Ski areálu Smrk s prvky nadregionálního a regionálního 

ÚSES a s CHKO Jizerské hory 
ÚP 
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Pertoltice 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Dolní Pertoltice, Horní 
Pertoltice 

Značné zatížení zastavěného území tranzitní dopravou Silnice I/13, II/290 a II/291 

ZÚR řeší obchvat Pertoltic dle aktuálních podkladů ŘSD záměrem D10 
ZÚR 

 
Riziko povodní vs. nevymezené záplavové území Obec postižená povodní s úředně nevymezeným záplavovým územím; 

obec má zpracovaný digitální povodňový plán, vymezení aktuálního 
záplavového území se zpracovává pro celý Mikroregion Frýdlantsko 

ÚP 

 
Území s nevyhovujícím systémem odvádění a 
likvidace odpadních vod 

 
ÚP 

 Území nenapojené na rozvod zemního plynu  ÚP 

 
Obec s nedostatečnou nebo obtížně dostupnou 
veřejnou infrastrukturou 

 
ÚP 

Dolní Pertoltice 
Koncepčně nestabilizované záměry Západní přeložka silnice I/13 

ZÚR řeší obchvat Pertoltic dle aktuálních podkladů ŘSD záměrem D10 
ZÚR 

 

Významný střet nadmístního záměru se zastavěným 
územím 

Přeložka silnice I/13 vs. zastavěné území obce 

střet - průchod zastavěným územím je nezbytný, obchvat kolmo protíná 
obec situovanou podél Pertoltického potoka, střet nutno minimalizovat na 
úrovni ÚP 

ZÚR, ÚP 

 Střet záměrů s vybranými přírodními limity Ložiskové území vs. nadregionální biocentrum NC68 ÚP 

 
Rozdělení sídla dopravní linií nadmístního významu Silnice I/13 

vylepší obchvat Pertoltic v ZÚR D10, ale nelze vyřešit zcela viz výše 
ZÚR 

 Velkoplošný brownfield  ÚP 
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Raspenava 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Raspenava 

Nevyhovující parametry komunikace nadmístního 
významu 

Silnice II/290: problematika sezónních uzavírek v souvislosti s ochrannými 
pásmy vodních zdrojů; silnice často uzavřená kvůli povodním 

veškeré známé záměry dopravní infrastruktury jsou řešitelné na ÚP, 
silnice obsluhuje souvisle zastavěné území ležící podél toku 

ZÚR 

 

Střet záměrů s vybranými přírodními limity Rekategorizace silnice III/2904 a koridor AGTC na železniční trati SŽDC 
037 vs. CHKO Jizerské hory a NC84 

záměr rekategorizace silnice III/2904 není kvůli střetu s CHKO obsahem 
ZÚR, koridor AGTC je na stávající trati, konkrétní podoba záměru zatím 
není známa 

ZÚR 

 
Území s rozsáhlým záplavovým územím Řeka Smědá 

nutno zohlednit jako limit na úrovni ÚP 
ZÚR, ÚP 

 Střet záměrů se záplavovým územím Zastavitelné plochy z ÚP vs. záplavové území Q100 ÚP 

 
Úrovňové křížení železnice a silnice Silnice II/290 se železniční tratí SŽDC 038 

v případě potřeby řešitelné na úrovni ÚP 
ZÚR 

 Velkoplošný brownfield  ÚP 

 
Nezbytnost koordinace rozvoje cestovního ruchu a 
turistiky v území mimořádných přírodních hodnot 

 
ZÚR, ÚP 
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Višňová 

Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Andělka, Višňová u 
Frýdlantu 

Střet záměrů s vybranými přírodními limity Koridor AGTC na trati SŽDC 037 vs. regionální biocentrum a PR Meandry 
Smědé 

záměr AGTC dle PUR a D27 dle ZÚR je na stávající trati, případná jiná 
trasa i pro vysokorychlostní spojení je vyhledávána na republikové úrovni 
MD 

ZÚR 

 

Střet záměrů se záplavovým územím Koridor AGTC na železniční trati SŽDC 037 vs. záplavové území Q100 a 
jeho aktivní zóna  

záměr AGTC dle PUR a D27 dle ZÚR je na stávající trati, případná jiná 
trasa i pro vysokorychlostní spojení je vyhledávána na republikové úrovni 
MD 

ZÚR 

    

Poustka u Frýdlantu, 
Víska u Frýdlantu 

Střet záměrů se záplavovým územím Zastavitelné plochy vs. záplavové území Q100 
ÚP 

 Střet záměrů s vybranými přírodními limity Ložiskové území vs. nadregionální biocentrum NC68 ÚP 

Poustka u Frýdlantu, 
Víska u Frýdlantu, 
Višňová u Frýdlantu 

Negativní vnější vliv na životní prostředí Tepelná elektrárna Turów v Polsku 

neřešitelné nástroji ÚP v ČR ZÚR, ÚP 

Andělka, Poustka u 
Frýdlantu, Předlánce, 
Víska u Frýdlantu 

Území s nevyhovujícím systémem odvádění a 
likvidace odpadních vod 

 

ÚP 

Andělka, Poustka u 
Frýdlantu, Předlánce, 
Víska u Frýdlantu, 
Višňová u Frýdlantu 

Území s rozsáhlým záplavovým územím Řeka Smědá 

nutno zohlednit jako limit na úrovni ÚP ZÚR, ÚP 

 Území nenapojené na rozvod zemního plynu  ÚP 

Andělka, Víska u 
Frýdlantu, Višňová u 
Frýdlantu 

Velkoplošný brownfield  

ÚP 

 
Záměr výstavby větrné farmy Bogatynia s rizikem 
negativního přeshraničního vlivu 

 
ZÚR, ÚP 

 
migrační fragmentace vodního toku Smědá zahušťování výskytu malých vodních elektráren na Smědé, znehodnocení 

migračního významu EVL Smědá 
ÚP 
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Katastrální území 
(místní část) 

Problém 
Popis 

Komentář problému dle ÚAP LK 
ÚPD 

Andělka Výrazně periferní oblasti ZÚR částečně řeší zlepšením dopravní dostupnosti Liberce po I/13 ZÚR, ÚP 

 
Posilování přeshraniční spolupráce Višňová – Lutogniewice (PL) – Ostritz (D) 

dopravní infrastruktura existuje, ostatní není řešitelné nástroji ÚP 
ZÚR, ÚP 

Višňová u Frýdlantu 
Posilování přeshraniční spolupráce Višňová – Wigancice Zitawskie 

dopravní infrastruktura existuje, ostatní není řešitelné nástroji ÚP 
ZÚR, ÚP 
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Komentář k vymezení problému posilování přeshraniční spolupráce obcí: 

Jako problém (a zároveň potenciál pro udržitelný rozvoj území) bylo vymezeno posilování přeshraniční 
spolupráce na základě existence Operačního program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská 
republika.  

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika navazuje na Program Iniciativy 
Společenství Interreg IIIA Česká republika – Polská republika, který probíhal v letech 2004-2006. Hlavním cílem 
programu je přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí. Jde především o posilování vzájemných 
hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společnou péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, 
budování flexibilního trhu práce a jiných oblastí rozvoje (více informací viz programové dokumenty). 

Z hlediska realizace aktivit směřujících k ochraně ovzduší je významná především jeho Prioritní osa I. Posilování 
dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik se třemi oblastmi podpory: 

Oblast podpory 1.1. – Posilování dostupnosti zahrnuje následující projekty: 

- modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury lokálního a regionálního významu v příhraničí (např. silnice, 
modernizace železniční infrastruktury s cílem zlepšit bezpečnost nebo zvětšit dopravní dostupnost 
území, adaptace hraniční infrastruktury pro nové účely, parkoviště s významem pro cestovní ruch) 

- zlepšování dopravní obslužnosti příhraniční oblasti, budování integrovaných dopravních systémů 
(veřejná doprava apod.) 

- rozvoj informačních a komunikačních technologií 

Oblast podpory 1.2. – Ochrana životního prostředí zahrnuje projekty: 

- podpora rozvoje a modernizace environmentální infrastruktury (zásobování vodou včetně stanic úpravy 
vody, vodovodních sítí; ČOV a kanalizace; nakládání s odpady; zásobování energiemi a podpora 
využívání obnovitelných zdrojů energií) 

- péče o přírodu a krajinu (např. biodiverzita, revitalizace lokálního významu, trvalá péče a prevence 
ekologických škod, zlepšení stavu ovzduší, vodní ekosystémy, retence vody v území, ekologická 
stabilita) 

Oblast podpory 1.3. – Prevence rizik zahrnuje projekty: 

- podpora rozvoje záchranných služeb, předcházení environmentálním a technologickým rizikům, podpora 
aktivit spojených s monitoringem a řešením rizik životního prostředí (např. prevence, živly, povodně, 
prevence ekologických škod, environmentální vzdělávání, výzkum a výchova) a výměna zkušeností 

 




