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A  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
4. Vymezení území a hlavní cíle řešení změny č.2  
 

 Cílem řešení změny č.2 je zařazení nezastavitelných ploch do ploch zastavitelných s funkcemi   
v území:   

 Br  Rodinné bydlení (obytné plochy, rodinné domy), 

 Bb Bydlení v bytových domech (obytné plochy, bytové domy), 

 Sr  Sport a rekreace (sportovní plochy), 

 Ov Občanská vybavenost (občanská vybavenost). 

 Cílem řešení změny je vymezení regulativů pro funkční využití Ov občanská vybavenost. 

 Cílem řešení změny je vymezení přípustných a nepřípustných regulativů využití pro plochy 
s rozdílným způsobem využití, tj. plochy Rodinného bydlení Br, Bydlení v bytových domech Bb, 
Sportu a rekreace Sr. 

 

B  PŘÍRODNÍ FAKTORY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
Charakteristika území není změnou územního plánu dotčena. Obsah kapitoly zůstává beze změny.  
  

C  URBANISTICKÁ STRUKTURA  

 

 Změna č.2 respektuje založenou urbanistickou strukturu a zásady urbanistické koncepce 
stanovené územním plánem obce (ÚPO).  

 Změna č.2 se vyrovnává s nesrovnalostí v územním plánu obce, která spočívá v rozdílném 
názvosloví funkčního využití ploch uvedeném v textové části, regulativech závazné části ÚPO   
a v názvosloví uvedeném v legendě ve výkresu Komplexní návrh a to následovně:  

 Názvy funkčního využití použité ve výkresové části ÚPO jsou v návrhu změny č.2 v textové 
části uváděny v závorkách za názvy z textové části ÚPO.  

Označení v regulativech odpovídá Označení ve výkrese  

Br  Rodinné bydlení Obytné plochy, rodinné domy 
Bd Bydlení v bytových domech Obytné plochy, bytové domy 
Vz Zemědělská a lesní výroba Z Zemědělská výroba, L Lesní výroba 
Sr  Sport a rekreace Sportovní plochy 
Regulativ není v ÚPO vymezen (viz 2.1) Občanská vybavenost 

 
2. Funkční a prostorové poměry 
 
2.1. Zastavěné/urbanizované území sídla 

 Změna č.2 respektuje vymezené funkční využití ploch a jejich uspořádání. V souladu s koncepcí 
rozvoje územního plánu změna č. 2 navazuje na zastavěná území. 

 Změna č.2 navrhuje rozšíření zastavitelného území ve vymezených funkčních plochách, tj: 

 Br   Rodinné bydlení (obytné plochy, rodinné domy) 

 Bb  Bydlení v bytových domech (obytné plochy, bytové domy) 

 Sr   Sport a rekreace (sportovní plochy) 

 Ov  Občanská vybavenost 

 Ovn Občanská vybavenost nadmístní významu 

 Změna č.2 vymezuje regulativy pro funkční plochy Občanská vybavenost (Ov) a Občanská 
vybavenost nadmístního významu (Ovn). Důvodem je skutečnost, že závazná část územního 
plánu, oproti výkresové části, neobsahuje vymezení regulativu pro plochy Ov Občanská 
vybavenost. 
 
Ov Občanská vybavenost 
Plochy občanské vybavenosti a služeb zahrnují území a integrovaná zařízení s kulturně 
společenským zaměřením, zařízení pro ubytování, stravování, služby, zařízení pro církevní 
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činnost, požární ochranu, veřejnou správu a další nespecifikované stavby a činnosti jednoznačně 
souvisící s vymezenou základní funkcí Ov.  

Přípustné a obvyklé stavby a činnosti: 

 Určujícím typem zástavby jsou jednopodlažní max. dvoupodlažní solitérní objekty. 

 Stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, obchodní prodej, tělovýchovu a sport, služby 
sociální a zdravotní, pro veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. 

 Technická zařízení a doprovodné služby a činnosti jednoznačně související se základní 
funkcí. 

 Bydlení je integrovanou činností v zařízeních občanské vybavenosti a služeb.   

 Nové objekty, případné dostavby proluk či přestavby objektů musí měřítkem respektovat 
vazby a charakter zástavby v lokalitě obvyklé.  

Podmíněně přípustné stavby a činnosti:  

 Integrované služby a provozovny s aktivitami typu drobných výrobních a nevýrobních 
služeb. 

 Podmínka přípustnosti:  

 Vliv staveb a činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně ovlivnit 
základní funkce a funkční využití pozemků souvisících. 

Nepřípustné stavby a činnosti: 

 Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi 
přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže) obtěžují okolí nebo svým 
charakterem a rozsahem náleží do funkce Vz Zemědělská a lesní výroba. 

Ovn Občanská vybavenost nadmístního významu 
Plochy občanské vybavenosti a služeb nadmístního významu zahrnují základní občanskou 
vybavenost místního i nadmístního významu, využívající specifické objekty a pozemky se 
zařízením pro sport, rekreaci, cestovní ruch a turistiku. 

Přípustné a obvyklé stavby a činnosti: 

 Určujícím typem zástavby jsou přízemní, max. dvoupodlažní specifické solitérní objekty. 

 Plochy pro sport a rekreaci, služby sociální a zdravotní. 

 Integrovaná zařízení pro kulturní a společenskou činnost, relaxační zařízení. 

 Integrovanou činností v zařízeních občanské vybavenosti nadmístní a služeb je bydlení. 

 Technická zařízení a doprovodné služby a činnosti jednoznačně souvisící se základní 
funkcí. 

 Plochy záchytného parkoviště pro návštěvníky Jizerských hor. 
Podmíněně přípustné stavby a činnosti:  

 Integrované služby a provozovny s aktivitami typu drobných výrobních a nevýrobních 
služeb. 

Podmínka přípustnosti: 

 Zástavba bude zachovávat formu solitérních objektů. 

 Vliv činností provozovaných na těchto plochách negativně neovlivní základní funkci   
a funkční využití pozemků souvisících. 

 Při nové výstavbě bude v maximální možné míře zajištěno odstavení vozidel uživatelů 
v ploše vymezené funkce.  

Nepřípustné stavby a činnosti: 

 Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi 
přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže) obtěžují okolí.  

 Změna č.2 zpřesňuje regulativy Br, Bb, Sr. Důvodem je nevymezení přípustných a nepřípustných 
činností a staveb v regulativech stanovených územním plánem. 
 
Br Rodinné bydlení 
Plochy bydlení rodinného jsou určeny pro bydlení a umísťují se v nich stavby rodinných domů   
a rekreačních domků. Připouští se zástavba venkovského charakteru s možností chovu drobného 
zvířectva.  

Přípustné a obvyklé stavby a činnosti: 

 Určujícím typem zástavby jsou venkovské přízemní objekty bydlení (chalupy) a max. 
dvoupodlažní venkovské objekty bydlení (usedlosti, statky) s hospodářskými budovami, 
stojící izolovaně na větších parcelách; určujícím typem činnosti je bydlení spojené 
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převážně s drobnou chovatelskou a pěstitelskou, popřípadě malovýrobní zemědělskou  
a zahradnickou činností, hospodářským využitím objektů, dvorů a zahrad.  

 Určujícím typem zástavby jsou rovněž přízemní objekty individuálního bydlení bez spojení 
s hospodářskými budovami (rodinné domky), které představují především současnou 
zástavbu a individuální rekreační chalupy a domky.    

 Nové objekty, případné dostavby proluk, či přestavby objektů nebo nástavby musí 
měřítkem a charakterem respektovat vazby a charakter zástavby v lokalitě obvyklé.  

 Určujícímu typu zástavby se musí svým charakterem přizpůsobit i stavby určené pro jiné 
přípustné činnosti.  

 V zájmu zabezpečení rozmanitosti a nahodilosti zástavby, typické pro strukturu zástavby 
obce,  vyloučit uniformitu objektů a rovné linie zástavby (nepravidelná forma zástavby dle 
lokálních podmínek). 

 Součástí ploch bydlení rodinného je i veškerá doprovodná zeleň zahrad, hřiště   
a rekreační zařízení na veřejných prostranstvích, které je nutné respektovat pro potřeby 
krátkodobé rekreace. 

Podmíněně přípustné stavby a činnosti: 

 Zařízení typu občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit,  řemeslná a drobná výroba 
a služby, pokud rozsahem nepřekročí objem obytné funkce a nezatěžuje funkci bydlení  
a rekreace, např. zdravotní služby, ubytovací a sociální služby, pensiony se zajištěným 
parkováním vozidel hostů na vlastním pozemku, místní obchod, stravovací zařízení, 
hygienické služby a relaxační zařízení.  

 Podmíněně přípustné jsou činnosti a stavby nevyjmenované, jednoznačně souvisící 

s funkcí základní.  
 Podmínka přípustnosti:  

 Vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně ovlivnit základní 
funkci a funkční využití pozemků souvisících.  

 Nová výstavba vždy řeší odstavení vozidel na vlastním pozemku. 
Nepřípustné stavby a činnosti: 

 Souvislá řadová zástavba území. 

 Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi 
přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže) mají negativní vliv na souvisící 
funkce. 

 
Bb Bydlení v bytových domech 
Plochy bydlení v bytových domech jsou umístěny v území v rozptylu. Přípustné jsou stavby  
a adaptace stávajících objektů pro staré osoby a sociální bydlení. Výstavba nových objektů 
bydlení v bytových domech se nenavrhuje. 

Přípustné, obvyklé a podmíněně přípustné stavby a činnosti: 

 Rekonstrukce, případně přestavba objektů. 

 Integrovaná zařízení typu služeb a sportovních zařízení (např. sauna, fitcentrum ) 

 Podmínka přípustnosti:  
Vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně ovlivnit základní funkci   
a funkční využití pozemků souvisících. 

Nepřípustné stavby a činnosti:  

 Zástavba volných ploch a zahrad v blízkosti stávajících objektů, tj. vyvolání nevhodné 
nadměrné hustoty zástavby zejména na okraji urbanizovaných ploch a ploch krajiny. 

 Integrovaná zařízení, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. 
zvýšením dopravní zátěže okolí) mají negativní vliv na bydlení. 

 
Sr Sport a rekreace 
Plochy sportu a rekreace zahrnují území a zařízení určená pro sportovní a rekreační aktivity.  Ve 
využití ploch se uplatňují volné plochy hřišť, sportovní a rekreační zařízení a zařízení nezbytná 
k provozu základní funkce Sr.  

Přípustné a obvyklé stavby a činnosti: 

 Určujícím typem staveb jsou přízemní max. dvoupodlažní specifické objekty, většinou 
umístěné izolovaně, které svou hmotou a uspořádáním budou respektovat související 
zástavbu. 

 Přípustná je kombinace s kulturní a společenskou činností, využití pro ubytování typu 
kempů, bydlení správce nebo majitele. S provozem zařízení musí být řešeno i odstavení  

  vozidel na pozemku souvisícím s funkcí. 
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 Přípustné je umístění vodní plochy, koupaliště, rekreační louky. 

 Integrovanou činností v zařízeních sportu a rekreace je bydlení. 

Podmíněně přípustné stavby a činnosti:  

 Integrované provozovny se zaměřením na údržbu a zajištění provozu základní funkce, 
integrovaná zařízení prodeje a služeb související se základní funkcí, ubytování typu 
turistické ubytovny, penzionu.  

 Plochy související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství, které 
nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné se sportovně rekreačními 
aktivitami. 

 Zařízení a činnosti spojené s provozováním agroturistiky. 

 Podmínka přípustnosti:  

 Vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně provozem   
a obsluhou omezit základní funkci a funkční využití pozemků souvisících. 

Nepřípustné stavby a činnosti: 

 Bydlení individuální. 

 Všechny druhy činností a zařízení, které nesouvisí se základní funkcí nebo svým 
provozem, hlukem přímo či druhotně ovlivní funkční využití pozemků souvisících. 

 

 Změna č.2 ÚPO vymezuje plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, tj. 
plochy přestavby.  

 Plochy přestavby zahrnují plochy zastavěné s narušeným až velmi narušeným charakterem 
území, předpokládající rozsáhlé a zásadní změny v utváření území, s převahou činností 
záchranných, obnovných, popřípadě činností zakládajících zcela nové uspořádání   
a využívání. 

 
2.3. Návrh rozvojových ploch změny č.2 

Pro řešení a realizaci změny jsou stanoveny podmínky a požadavky na řešení a realizaci dílčích 
změn/lokalit. Tyto vyplývají zejména ze skutečnosti, že limitem využití celého katastrálního území obce 
Bílý Potok jsou podmínky stanovené pro území CHKO Jizerské hory a pro krajinnou památkovou 
zónu. 

Lokalita číslo 
Návrh funkčního využití  
(Označení ve výkresové části) 

Limity využití území 

Podmínky pro řešení a realizaci změny 

2.1. 
Br Rodinné bydlení 
(Obytné plochy, rodinné domy) 

OP vrchního vedení VN 35 kV 
Vodovodní řad PE 80 

Lokalita navazuje na změnu č..1.32.  
Využití území je cca z 60% omezeno vedením VN a jeho ochranným pásmem.  
Podmínkou využití území pro bydlení je přeložka vodovodního řadu a respektování koridoru vedení VN.  

2.2. Br Rodinné bydlení  
(Obytné plochy, rodinné domy) 

nejsou 

Lokalita navazuje na stávající zastavěné území, na pozemek bytového domu.  Využití území pro výstavbu 1  
rodinného domku, v přímé vazbě na školní a dětské hřiště s celodenním provozem, je podmíněno zpracováním 
hlukové studie, která stanoví podmínky pro zástavbu lokality. 

2.3. 
Br Rodinné bydlení 
(Obytné plochy, rodinné domy) 

OP vodovodního přivaděče 

Lokalita navazuje na stávající zastavěné území.  
Změna nevyvolává specielní požadavky na řešení či realizaci změny. 

2.4. 
Br Rodinné bydlení 
(Obytné plochy, rodinné domy) 

Zastavěné území 

Lokalita se nachází v proluce stávající zástavby.  
Změna nevyvolává specielní požadavky na řešení či realizaci změny.  

2.5. 
Br Rodinné bydlení 
(Obytné plochy, rodinné domy) 

OP lesa  

OP vodovodního přivaděče  

Celá lokalita leží v OP lesa. Podmínkou využití území pro výstavbu 1 rodinného domku budou podmínky 
stanovené orgánem státní správy lesů. 
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2.9. 
Br Rodinné bydlení 
(Obytné plochy, rodinné domy) 

OP vrchního vedení VN 22 kV 
OP lesa 

Lokalita je prolukou ve stávající zástavbě a je řešena pro realizaci rodinného domku. Zastavitelná je pouze část 
při komunikaci.  
Využití území je omezeno vedením VN a jeho ochranným pásmem. 

2.10. 
Sr Sport a rekreace (Sportovní 
plochy) 

Zastavěné území 
OP vrchního vedení VN  
OP trafostanice 

Lokalita je navržena jako plocha přestavby. Řeší změnu funkčního využití ploch Z Zemědělská výroba na 
plochy Sr Sport a rekreace.  
Změna, resp. velikost plochy k novému využití znehodnoceného území, vyvolává požadavek na řešení lokality 
územní studií. 

2.13. Ov Občanská vybavenost 
Zastavěné území 
OP přírodních léčivých zdrojů - širší   
OP silnice II/290. 

Lokalita je řešena jako plocha přestavby. Řeší změnu funkčního využití území Br Rodinné bydlení na plochy Ov 
Občanská vybavenost.  
Změna nevyvolává specielní požadavky na řešení či realizaci změny. 

2.15. 
Ovn  Občanská vybavenost     

nadmístního významu 

OP trafostanice 
OP vodovodního přivaděče 
OP silnice II/290, OP lesa 

Lokalita je řešena jako plocha přestavby.  Řeší změnu funkčního využití ploch L Lesní výroba na plochy Ovn 
Občanská vybavenost nadmístního významu. 
Změna vyvolává požadavek na řešení lokality územní studií. 

2.16. Sr – Sport a rekreace OP přírodních léčivých zdrojů - širší 

Lokalita byla změnou č.1.39. řešena jako vodní plocha. Změna  č.2 řeší změnu funkce z ploch vodních na 
plochy Sr Sport a rekreace. 
Změna nevyvolává specielní požadavky na řešení či realizaci změny. 

 
 

D  OBYVATELSTVO, BYTOVÝ FOND, VÝHLEDOVÁ VELIKOST 

 

Změna územního plánu nemění obsah kapitoly. Aktualizace demografických údajů není předmětem 
této změny. Územní plán předpokládal v horizontu roku 2015 velikost obce cca 700 trvale bydlících 
obyvatel. V době zpracování změny bylo evidováno dle sčítání z roku 2001 cca 623 trvale bydlících 
obyvatel. 
 

E  OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

 

 Předmětná změna nevyvolává požadavky na řešení struktury zařízení základní občanské 
vybavenosti, která je zajištěna v obci a zejména v území obcí navazujících na Bílý Potok. 
Předpokládá se i nadále výrazný spád za občanskou vybaveností do Hejnic a do Frýdlantu v 
Čechách.  

 Další nároky na nespecifikované služby jsou řešeny v rámci stanovených regulativů funkčního a 
prostorového uspořádání území, které umožňují realizaci nerušících aktivit typu služeb ve všech 
vymezených funkcích. 

 Změna č.2 vymezuje funkci Ovn Občanská vybavenost nadmístního významu, která zahrnuje 
zejména vybavenost a služby pro cestovní ruch a parkoviště pro návštěvníky Jizerských hor (viz 
kapitola C Urbanistická struktura, čl. 2. Funkční a prostorové poměry). 

 

F  VÝROBA 

 

 Změna č.2 územního plánu naplňuje předpoklad útlumu zemědělské výroby na území obce Bílý 
Potok.  

 Dochází k funkční změně zastavěného území původní farmy živočišné výroby s funkčním využitím 
Z Zemědělská výroba na území přestavby s funkčním využitím Sr Sport a rekreace.  
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 Další předpoklady a podmínky pro zemědělskou činnost zůstávají v souladu s koncepcí územního 
plánu zachovány. V souladu s koncepcí územního plánu bude i do budoucna zásadní udržet 
kulturní ráz krajiny.    

 

G  DOPRAVA 

 

 Koncepce dopravy schváleného územního plánu obce Bílý Potok zůstává zachována. Změna č.2 
nezasahuje do koncepce dopravy.  

 Lokality č. 2.1., 2.2, 2.3, 2.4, 2.5., 2.9., 2.10., 2.13. jsou přístupné ze stávajících místních 
komunikací, změna nevyvolává specielní požadavky na řešení. 

 V lokalitách změny č.2. bude respektována silnice II/290, která je zařazena do kategorie silnic - 
S 9,5/70. 

 V lokalitách změny č.2. budou respektovány požadované prostorové podmínky pro vybudování 
chodníků v souběhu s komunikacemi. 

 Z koncepce dopravy a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky na řešení ostatních 
dílčích lokalit/podnětů: 

 

Lokalita číslo Návrh a podmínky řešení 

2.15. 
Dopravní připojení lokality je ze silnice II/290 a ze stávající místní komunikace 
severovýchodně od lokality. 

2.16. Dopravní připojení bude řešeno ve vazbě na stávající plochy Sr Sport a rekreace. 

 
 

H  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  

 
Koncepce zásobování vodou a koncepce odkanalizování území zůstávají zachovány a nejsou  
změnou č.2 dotčeny. Dílčí lokality musí být realizovány v souladu s touto koncepcí.  
 
2. Zásobování vodou 

 Koncepce rozvoje technické infrastruktury navrhuje zásobování pitnou vodou z veřejného 
vodovodu a předpokládá minimalizaci využití lokálních zdrojů. 

 Změna č.2 vychází z požadavků na rekonstrukci vodovodní sítě stanovené územním plánem 
a z návrhu vodovodních řadů min. DN 100, podružné odbočky DN 80. Respektuje rozdělení 
vodovodní sítě na dvě tlaková pásma. 

 Změna č.2 navrhuje dobudování vodovodní sítě, případně její zkapacitnění, v návaznosti na návrh 
zásobování vodou řešený změnou č.1.  

 Lokality č.2.3., 2.5. budou napojeny prodloužením vodovodních řadů navržených ve změně 
územního plánu č.1 (konkrétně pro lokality 1.11. a 1.12.) na stávající vodovod (PVC80) vedený 
v komunikaci jižně od lokalit. Změna nevyvolává specielní požadavky na řešení. 

 Ze schválené koncepce zásobování vodou a ze schváleného zadání vyplývají následující 
požadavky na řešení ostatních dílčích lokalit/podnětů: 

 

Lokalita číslo Návrh a podmínky řešení 

2.1. 
Lokalita bude napojena na stávající veřejný vodovodní řad. Podmínkou zastavitelnosti lokality 
je přeložka vodovodního řadu, který prochází lokalitou ve směru východ - západ (LTH80), do 
koridoru místní komunikace, vč. výměny části vodovodu LTH80 k objektu č.p. 22.  

2.2. Lokalita bude napojena na rekonstruovaný veřejný vodovod (LT80) vedený v komunikaci 
severně od lokality. 

2.4. Lokalita bude napojena na stávající vodovodní řad (PV100) vedený v přiléhající místní 
komunikaci. 

2.9. 
Lokalita bude napojena ze stávajícího vodovodního řadu (PVC110) vedeného v přiléhající 
komunikaci. 

2.10. 
Jedná se o přestavbové území nevyužívaného kravína. Lokalita bude napojena na stávající 
veřejný vodovod (LTH80) severně od lokality. 
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2.13. 
Lokalita bude napojena na stávající veřejný vodovod (LTH125) vedený v přiléhající 
komunikaci. 

2.15. 
Jedná se o přestavbové území. Lokalita bude napojena na stávající veřejný vodovod (PE90) 
cca 250 m západně od lokality.  

2.16. 
Lokalita bude napojena na stávající veřejný vodovod (PV80), který vede v komunikaci jižně od 
lokalit. 

 
3. Odkanalizování a čištění odpadních vod 

 V obci není vybudována veřejná kanalizační síť. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně 
jímáním v bezodtokových jímkách s následným svozem na ČOV mimo obec nebo jsou jímány 
v septicích s následným vypouštěním přečištěných vod. 

 Koncepce územního plánu navrhuje vybudovat dvě splaškové souběžné stoky s odbočkami. 
Kanalizace bude zakončena na ČOV Hejnice. 

 Koncepce odkanalizování lokalit ve změně č.2., resp. lokalit č. 2.1., 2.2., 2.4., 2.10., 2.13, 2.15. je 
navržena s napojením na navrhované kanalizační řady v přiléhajících komunikacích. 

 Ze schválené koncepce odkanalizování a ze schváleného zadání vyplývají následující požadavky 
na řešení ostatních dílčích lokalit/podnětů: 

 

Lokalita číslo Koncepce odkanalizování lokalit 

2.3. 
Koncepce odkanalizování lokality je navržena kanalizační přípojkou s napojením na 
navrhovaný kanalizační řad v komunikaci jižně od lokality. 

2.5. Koncepce odkanalizování lokality je navržena kanalizační přípojkou s napojením na 
kanalizační řad navržený ve změně územního plánu č.1, konkrétně pro lokality 1.11. a 1.12.  

2.9. 
Koncepce odkanalizování lokality je navržena kanalizačním řadem s napojením na 
navrhovaný kanalizační řad v komunikaci severně od lokality. 

2.16. 
Koncepce odkanalizování lokality je navržena kanalizační přípojkou s napojením na 
navrhovaný kanalizační řad v komunikaci jižně od lokality 

 

 Do doby realizace odkanalizování obce je navrženo odkanalizování jednotlivých lokalit změny č.2 
individuálně, dle podmínek v území.  

 Zásadním limitem rozvoje obce jsou podmínky PHO vodohospodářsky významného toku Smědá. 
V rámci změn v území je nutné respektovat ochranná pásma rozvodů a zařízení zásobování 
pitnou vodou a odkanalizování. 

 
Odtok dešťových vod 

 Koncepce odvádění dešťových vod soustavou povrchových dešťových záchytných příkopů   
a dešťové kanalizace do jednotlivých recipientů je zachována.  

 Odtok dešťových vody ze střech a zpevněných ploch v lokalitách změny č.2 bude minimalizován 
opatřeními na zvýšení vsaku na pozemcích.  

 

I  ENERGETIKA A SPOJE 

 
Koncepce zásobování území elektrickou energií a plynem zůstávají zachovány a nejsou  změnou č.2 
dotčeny. Dílčí lokality budou realizovány v souladu s touto koncepcí.  
 
3.  Elektrická energie 

 Koncepce zásobování území elektrickou energií navrhuje zvýšení instalovaného výkonu 
stávajících trafostanic, rozvoj využití vodní síly řeky Smědá. 

 Změna č.2 vychází z požadavku na rekonstrukci rozvodů NN sítě v obci stanovené územním 
plánem. Respektuje trasy rozvodů VN 22 kV, které jsou v území stabilizované. 

 Změna č.2 navrhuje zásobování návrhových lokalit č. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.9., 2.13., 2.16. 
elektrickou energií napojením na stávající rozvody NN a trafostanice. V případě navýšení 
požadavků bude instalovaný výkon nejbližší stávající trafostanice posílen. 
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 Změna č.2 navrhuje zásobování elektrickou energií u ploch přestavby, tj. u lokalit č. 2.10., 2.15., 
napojením na stávající rozvody NN a trafostanice v lokalitě. V případě navýšení požadavků bude 
instalovaný výkon trafostanice posílen nebo bude umístěna trafostanice nová. 

 Rozvody NN budou kabelové. 
 
4.  Vytápění a zemní plyn 

 Obec je plynofikována. 

 Změna č.2 respektuje trasy rozvodů STL plynovodu, které jsou v území stabilizované. 

 Změna č.2 navrhuje zásobování návrhových lokalit plynem napojením na stávající rozvody STL 
plynovodu, případně jejich prodloužení, v návaznosti na změnu č.1. 

 
 

J OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A LESNÍCH POZEMKŮ  

 

1. Zemědělský půdní fond 
 

 Ze závěrečné bilance vyplývá, že návrh rozvoje obce vymezený změnou č.2 je vyčíslen záborem 
cca 0,97 ha ZPF. 

 Z celkové plochy ZPF vymezené k záboru činí: 
trvalé travní porosty    0,86 ha 

 orná půda                    0,11 ha 
 
Tab. Bilance záboru ZPF dle funkčního využití a kultur (ha) 

Funkce ZPF (ha) 
 Celkem        Orná půda        TTP              Z      

Ostatní plochy 
(ha) 

Celkem 
(ha) 

Br 0,85 0,11 0,74  0,07 0,92 

Sr 0,12 – 0,12 – – 0,12 

Celkem 0,97 0,11 0,86 – 0,07 1,04 

Poznámka: TTP – trvalé travní porosty; Z – zahrady  
 

Tab.: Vyhodnocení záboru ZPF pro návrhové lokality (ha) 

Lokalita Funkce 
ZPF (ha) 

BPEJ Třída  
ochrany 

Ostatní 
(ha) 

Celkem 
(ha) 

Z/M 

Celkem OP TTP Z 

2.1. Br 0,13 – 0,13 – 83524 II. – 0,13 Z 

2.2. Br 0,12 – 0,12 – 83434 III. – 0,12 Z 

2.3. Br 0,11 0,11 – – 83524 II. – 0,11 Z 

2.4 Br 0,13 – 0,13 – 83544 V. – 0,13 Z 

2.5. Br 0,10 – 0,10 – 84168 V. – 0,10 M 

2.9. Br 0,26 – 0,26 – 83434 III. – 0,26 M 

2.13 Br – – – – – – 0,07 0,07 M 

2.16 Sr 0,12 – 0,12 – 83524 II. – 0,12 M 

Celkem  0,97 0,11 0,86    0,07 1,04  

Poznámka: TTP    – trvalé travní porosty 
 Z        –  zahrady, sady  
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 Z/M    –  Z  nezastavěné území uvnitř zastavěného území  
 –  M nezastavěné území mimo zastavěné území, navazuje na zastavěné území 
 
Lokality určené k přestavbě  

Lokality č. 2.10. a č. 2.15. jsou lokalitami přestavbovými, tzn. že nenárokují nový zábor ZPF v rámci 
změny č.2 územního plánu.  
 
2. Pozemky určené k plnění funkce lesa 
 

 Ze závěrečné bilance vyplývá, že změnou č.2 nedojde k záboru PUPL. 

 Ochranné pásmo lesa do vzdálenosti 50 m zasahuje celou lokalitu č. 2.5. Vzhledem k limitu OP 
vodovodního přivaděče bude objekt v lokalitě umístěn 25-30 m od hrany lesa. Lokalita je 
zastavitelná pouze při respektování stanovených podmínek příslušné státní správy lesů. 

 Zastavitelnost části lokality č. 2.9, která leží v pásmu do 50 m od okraje lesa, je podmíněna 
stanoviskem příslušného orgánu správy lesů.  

 
 

K  VYMEZENÍ PLOCH S PODMÍNKOU POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE  

 
Pro rozvoj a rozhodování o změnách v území byla uložena podmínka pořízení územní studie, která 
stanoví podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a uspořádání staveb 
dopravní a technické infrastruktury. 
 
Tab.: Podmínky pořízení územní studie pro lokalitu 2.10. 

Zadání pro pořízení územní studie pro zastavitelné území / lokalitu Z 2.10. 

Vymezení řešeného území 

 Území pro pořízení územní studie je vymezeno: 

 Lokalitou 2.10., tj. zastavitelnou plochou vymezenou graficky ve výřezu 
výkresu Komplexní urbanistický návrh území, ve změně č.2. 

 Parcelami nebo částmi parcel p.č.   528, 558, 559, 419/1, 1893/1. 

Požadavky na vymezení 
pozemků a jejich využití 

 Využití ploch přestavby řešit v souladu s regulativy pro Sr Sport a rekreace.  

 Stanovit základní regulační podmínky pro jednotlivé stavební parcely  
a objekty. 

 Stanovit pořadí změn v území / etapizaci a stavby podmiňující využití lokality 
přestavby.  

Požadavky na umístění 
a prostorové uspořádání 
staveb 

 Základní prostorové uspořádání zástavby v lokalitě odvinout od návrhu sítě 
komunikací nezbytných pro připojení ploch a zařízení souvisících se sportem 
a cestovním ruchem na stávající komunikace. 

Požadavky na řešení 
veřejné infrastruktury 

 Zásobování lokality pitnou vodou řešit napojením na nejbližší vedení 
vodovodních řadů. 

 Odkanalizování území řešit s napojením na navržené kanalizační řady 
v přiléhajících komunikací. Do doby realizace odkanalizování obce 
navrhnout i odkanalizování lokality individuálně.  

 Zásobování elektrickou energií řešit napojením na nejbližší trafostanici. 
Rozvody  NN řešit kabelovým vedením. 

 Zásobování lokality zemním plynem řešit napojením na nejbližší rozvody STL 
plynovodů. 

 Řešit napojení lokality 2.10. do základní sítě místních obslužných komunikací.  
Komunikace budou řešeny jako obslužné technické kategorie MO 6/30.  

 Zajistit prostupnost území z lokality 2.10. do volné krajiny. 

Požadavky vyplývající 
z podmínek v území 

 Do doby vybudování veřejné kanalizace budou splaškové odpadní vody 
likvidovány individuálně, dle podmínek v území. 

Lhůta  pro pořízení územní 
studie  60 měsíců ode dne schválení změny č.2. 

Obsah územní studie 
 Územní studie bude obsahovat textovou a grafickou část a bude zpracována 

dle požadavků vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. 

Údaje o pořizovateli Městský úřad Frýdlant 
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Tab.: Podmínky pořízení územní studie pro lokalitu 2.15. 

Zadání pro pořízení územní studie pro zastavitelné území / lokalitu Z 2.15. 

Vymezení řešeného území 

 Území pro pořízení územní studie je vymezeno: 

 Lokalitou 2.15., tj. zastavitelnou plochou vymezenou graficky ve výřezu 
výkresu Komplexní urbanistický návrh území, ve změně č.2. 

 Parcelami nebo částmi parcel p.č.   527, 352, 1 731/1, 1 731/2, 1 742, 
1 745/1, 1 745/2, 2 066/2, 2 067/1. 

Požadavky na vymezení 
pozemků a jejich využití 

 Využití ploch řešit v souladu s regulativy pro Ovn Občanská vybavenost 
nadmístního významu.  

 Využití ploch řešit v souladu s podmínkami využití stanovenými pro III. a IV. 
zónu CHKO Jizerské hory 

 Stanovit základní regulační podmínky pro jednotlivé stavební parcely a 
objekty. 

Požadavky na umístění 
a prostorové uspořádání 
staveb 

 Základní prostorové uspořádání zástavby v lokalitě odvinout od návrhu sítě 
komunikací nezbytných pro připojení ploch, tj. záchytného parkoviště pro 
Jizerské hory a zařízení souvisících s turistikou a cestovním ruchem, na 
stávající komunikace. 

Požadavky na řešení 
veřejné infrastruktury 

 Zásobování lokality pitnou vodou řešit napojením na nejbližší vedení 
vodovodních řadů. 

 Odkanalizování území řešit individuálně, do doby vybudování veřejné 
kanalizace.  

 Zásobování elektrickou energií řešit napojením na nejbližší trafostanici. 
Rozvody  NN řešit kabelovým vedením. 

 Zásobování lokality zemním plynem řešit  napojením na nejbližší rozvody STL 
plynovodů. 

 Řešit napojení lokality 2.15. do základní sítě místních obslužných komunikací.  
Komunikace budou řešeny jako obslužné technické kategorie MO 6/30. 

 Velikost záchytného parkoviště řešit úměrně k počtu uvažovaných 
návštěvníků části Jizerských hor – Smědava.  

Požadavky vyplývající 
z podmínek v území 

 Do doby vybudování veřejné kanalizace budou splaškové odpadní vody 
likvidovány individuálně, dle podmínek v území. 

Lhůta  pro pořízení územní 
studie 

 60 měsíců ode dne schválení změny č.2. 

Obsah územní studie 
 Územní studie bude obsahovat textovou a grafickou část a bude zpracována 

dle požadavků vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. 

Údaje o pořizovateli Městský úřad Frýdlant 
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b)  REGULATIVY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
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REGULATIVY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 
 Změna č.2 ÚPO vymezuje plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, tj. 

plochy přestavby.  

 Plochy přestavby zahrnují plochy zastavěné s narušeným až velmi narušeným charakterem 
území, předpokládající rozsáhlé a zásadní změny v utváření území, s převahou činností 
záchranných, obnovných, popřípadě činností zakládajících zcela nové uspořádání  
a využívání. 

 
1. Funkční uspořádání území 

 Změna č.2 zpřesňuje regulativy Br, Bb, Sr. Důvodem je nevymezení přípustných a nepřípustných 
činností a staveb v regulativech stanovených územním plánem. 
 
Br Rodinné bydlení 
Plochy rodinného bydlení jsou určeny pro bydlení a umísťují se v nich stavby rodinných domů  
a rekreačních domků. Připouští se zástavba venkovského charakteru s možností chovu drobného 
zvířectva.  

Přípustné a obvyklé stavby a činnosti: 

 Určujícím typem zástavby jsou venkovské přízemní objekty bydlení (chalupy) a max. 
dvoupodlažní venkovské objekty bydlení (usedlosti, statky) s hospodářskými budovami, 
stojící izolovaně na větších parcelách; určujícím typem činnosti je bydlení spojené 
převážně s drobnou chovatelskou a pěstitelskou, popřípadě malovýrobní zemědělskou 
a zahradnickou činností, hospodářským využitím objektů, dvorů a zahrad.  

 Určujícím typem zástavby jsou rovněž přízemní objekty individuálního bydlení bez spojení 
s hospodářskými budovami (rodinné domky), které představují především současnou 
zástavbu a individuální rekreační chalupy a domky.    

 Nové objekty, případné dostavby proluk, či přestavby objektů nebo nástavby musí 
měřítkem a charakterem respektovat vazby a charakter zástavby v lokalitě obvyklé.  

 Určujícímu typu zástavby se musí svým charakterem přizpůsobit i stavby určené pro jiné 
přípustné činnosti.  

 V zájmu zabezpečení rozmanitosti a nahodilosti zástavby, typické pro strukturu zástavby 
obce,  vyloučit uniformitu objektů a rovné linie zástavby (nepravidelná forma zástavby dle 
lokálních podmínek). 

 Součástí ploch bydlení rodinného je i veškerá doprovodná zeleň zahrad, hřiště  
a rekreační zařízení na veřejných prostranstvích, které je nutné respektovat pro potřeby 
krátkodobé rekreace. 

Podmíněně přípustné stavby a činnosti: 

 Zařízení typu občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit,  řemeslná a drobná výroba 
a služby, pokud rozsahem nepřekročí objem obytné funkce a nezatěžuje funkci bydlení  
a rekreace, např. zdravotní služby, ubytovací a sociální služby, pensiony se zajištěným 
parkováním vozidel hostů na vlastním pozemku, místní obchod, stravovací zařízení, 
hygienické služby a relaxační zařízení.  

 Podmíněně přípustné jsou činnosti a stavby nevyjmenované, jednoznačně souvisící 

s funkcí základní.  
 Podmínka přípustnosti:  

 Vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně ovlivnit základní 
funkci a funkční využití pozemků souvisících.  

 Nová výstavba vždy řeší odstavení vozidel na vlastním pozemku. 
Nepřípustné stavby a činnosti: 

 Souvislá řadová zástavba území. 

 Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi 
přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže) mají negativní vliv na souvisící 
funkce. 
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Bb Bydlení v bytových domech 
Plochy bydlení v bytových domech jsou umístěny v území v rozptylu. Přípustné jsou stavby  
a adaptace stávajících objektů pro staré osoby a sociální bydlení. Výstavba nových objektů 
bydlení v bytových domech se nenavrhuje. 

Přípustné, obvyklé a podmíněně přípustné stavby a činnosti: 

 Rekonstrukce, případně přestavba objektů. 

 Integrovaná zařízení typu služeb a sportovních zařízení (např. sauna, fitcentrum ) 

 Podmínka přípustnosti:  
Vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně ovlivnit základní funkci  
a funkční využití pozemků souvisících. 

Nepřípustné stavby a činnosti:  

 Zástavba volných ploch a zahrad v blízkosti stávajících objektů, tj. vyvolání nevhodné 
nadměrné hustoty zástavby zejména na okraji urbanizovaných ploch a ploch krajiny. 

 Integrovaná zařízení, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. 
zvýšením dopravní zátěže okolí) mají negativní vliv na bydlení. 

 
Sr Sport a rekreace 
Plochy sportu a rekreace zahrnují území a zařízení určená pro sportovní a rekreační aktivity.  Ve 
využití ploch se uplatňují volné plochy hřišť, sportovní a rekreační zařízení a zařízení nezbytná 
k provozu základní funkce Sr.  

Přípustné a obvyklé stavby a činnosti: 

 Určujícím typem staveb jsou přízemní max. dvoupodlažní specifické objekty, většinou 
umístěné izolovaně, které svou hmotou a uspořádáním budou respektovat související 
zástavbu. 

 Přípustná je kombinace s kulturní a společenskou činností, využití pro ubytování typu 
kempů, bydlení správce nebo majitele. S provozem zařízení musí být řešeno  
i odstavování vozidel na pozemku souvisícím s funkcí. 

 Přípustné je umístění vodní plochy, koupaliště,  rekreační louky. 

 Integrovanou činností v zařízeních sportu a rekreace je bydlení. 

Podmíněně přípustné stavby a činnosti:  

 Integrované provozovny se zaměřením na údržbu a zajištění provozu základní funkce, 
integrovaná zařízení prodeje a služeb související se základní funkcí, ubytování typu 
turistické ubytovny, penzionu.  

 Plochy související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství, které 
nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné  se sportovně rekreačními 
aktivitami. 

 Zařízení a činnosti spojené s provozováním agroturistiky. 

 Podmínka přípustnosti:  

 Vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně provozem  
a obsluhou omezit základní funkci a funkční využití pozemků souvisících. 

Nepřípustné stavby a činnosti: 

 Bydlení individuální. 

 Všechny druhy činností a zařízení, které nesouvisí se základní funkcí nebo svým 
provozem, hlukem přímo či druhotně ovlivní funkční využití pozemků souvisících. 

 

 Změna č.2 vymezuje regulativy pro funkční plochy Občanská vybavenost (Ov) a Občanská 
vybavenost nadmístního významu (Ovn). Důvodem je skutečnost, že závazná část územního 
plánu, oproti výkresové části, neobsahuje vymezení regulativu pro plochy Ov Občanská 
vybavenost. 
 
Ov Občanská vybavenost 
Plochy občanské vybavenosti a služeb zahrnují území a integrovaná zařízení s kulturně 
společenským zaměřením, zařízení pro ubytování, stravování, služby, zařízení pro církevní 
činnost, požární ochranu, veřejnou správu a další nespecifikované stavby a činnosti jednoznačně 
souvisící s vymezenou základní funkcí Ov.  

Přípustné a obvyklé stavby a činnosti: 

 Určujícím typem zástavby jsou jednopodlažní max. dvoupodlažní solitérní objekty. 
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 Stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, obchodní prodej, tělovýchovu a sport, služby 
sociální a zdravotní, pro veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. 

 Technická zařízení a doprovodné služby a činnosti jednoznačně související se základní 
funkcí. 

 Bydlení je integrovanou činností v zařízeních občanské vybavenosti a služeb.   

 Nové objekty, případné dostavby proluk či přestavby objektů musí měřítkem respektovat 
vazby a charakter zástavby v lokalitě obvyklé.  

Podmíněně přípustné stavby a činnosti:  

 Integrované služby a provozovny s aktivitami typu drobných výrobních a nevýrobních 
služeb. 

 Podmínka přípustnosti:  

 Vliv staveb a činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně ovlivnit 
základní funkce a funkční využití pozemků souvisících. 

Nepřípustné stavby a činnosti: 

 Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi 
přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže) obtěžují okolí nebo svým 
charakterem a rozsahem náleží do funkce Vz Zemědělská a lesní výroba. 

Ovn Občanská vybavenost nadmístního významu 
Plochy občanské vybavenosti a služeb nadmístního významu zahrnují základní občanskou 
vybavenost místního i nadmístního významu, využívající specifické objekty a pozemky se 
zařízením pro sport, rekreaci, cestovní ruch a turistiku. 

Přípustné a obvyklé stavby a činnosti: 

 Určujícím typem zástavby jsou přízemní, max. dvoupodlažní specifické solitérní objekty s 
podkrovím. 

 Plochy pro sport a rekreaci, služby sociální a zdravotní. 

 Integrovaná zařízení pro kulturní a společenskou činnost, relaxační zařízení. 

 Integrovanou činností v zařízeních občanské vybavenosti nadmístní a služeb je bydlení. 

 Technická zařízení a doprovodné služby a činnosti jednoznačně souvisící se základní 
funkcí. 

 Plochy záchytného parkoviště pro návštěvníky Jizerských hor. 
Podmíněně přípustné stavby a činnosti:  

 Integrované služby a provozovny s aktivitami typu drobných výrobních a nevýrobních 
služeb. 

Podmínka přípustnosti: 

 Zástavba bude zachovávat formu solitérních objektů. 

 Vliv činností provozovaných na těchto plochách negativně neovlivní základní funkci  
a funkční využití pozemků souvisících. 

 Při nové výstavbě bude v maximální možné míře zajištěno odstavení vozidel uživatelů 
v ploše vymezené funkce.  

Nepřípustné stavby a činnosti: 

 Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi 
přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže) obtěžují okolí.  

 
 
Příloha I - Veřejně prospěšné stavby 
 

 Veřejně prospěšnou stavbou (dále jen VPS) jsou stavby pro veřejnou infrastrukturu určené 
k rozvoji nebo ochraně území obce. Pravidla odnětí či omezení vlastnického práva k pozemku 
upravuje zvláštní právní předpis. 

 Změna č.2 územního plánu obce Bílý Potok samostatně nevymezuje nové veřejně prospěšné 
stavby. 
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