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a/ Vymezení zastavěného území 

 Zastavěné území je vymezeno Územním plánem obce Dolní Řasnice (dále jen ÚPO), 
schváleným dne 12. 6. 2002 usnesením č. 6/2002, změnou č. 1 ÚPO Dolní Řasnice, schválenou 
v roce 2006 a změnou č. 2 ÚPO Dolní Řasnice, schválenou v roce 2008. 

 

b/ Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Změna č. 3 ÚPO Dolní Řasnice (dále jen změna č. 3) respektuje koncepci rozvoje území obce 
stanovenou ve schváleném územním plánu. Koncepce návrhu vychází ze stávající urbanistické 
struktury obce, zastavitelné plochy navazují na zastavěné území, resp. v maximální možné míře jsou 
využity proluky mezi zastavěným územím dle schválené ÚPD. 

 Změna č. 3 vymezuje nové zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech v lokalitách 
3.2, 3.4, 3.5, 3.7 v návaznosti na zastavěné území.  

V souvislosti s tím je řešeno vyjmutí lokality č. 3.8 z návrhové plochy bydlení venkovského 
charakteru dle schváleného ÚPO a její vymezení jako plochy nezastavitelné (louky, pastviny), resp. 
navrácení zpět do ZPF. 

V případě lokalit 3.1, resp. 3.3 se jedná o změnu funkčního využití z ploch zemědělské výroby 
na plochy výroby, služeb, skladů, resp. bydlení venkovského charakteru. 

 Změna č. 3 dále vymezuje novou plochu s rozdílným způsobem využití - smíšené obytné 
plochy – rekreační (lokalita 3.6.1, 3.6.2). 

 V souvislosti s tím je změnou č. 3 vymezena zeleň - ochranná a izolační (lokalita 3.6.3) za 
účelem omezení vzájemných negativních vlivů kolidujících ploch s rozdílným způsobem využití. 
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 c/ Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně 

Urbanistická koncepce stanovená ve schváleném ÚPO Dolní Řasnice se nemění. 

 Změna č. 3 vymezuje následující plochy přestavby: 

Lokalita k.ú. 
navrhované 

funkční využití 
funkční využití 

dle ÚPO 
podmínky využití/pozn. 

3.1 Dolní Řasnice 

plochy průmyslové 
výroby, služby, 

sklady 

plochy 
zemědělské 

výroby 

nevyužívané plochy – 
brownfields, 

respektovat ochranné pásmo 
vodních zdrojů II. st. 

3.3 Dolní Řasnice 

obytné plochy - 
bydlení 

venkovského 
charakteru – 

rodinné domky 

plochy 
zemědělské 

výroby 

nevyužívané plochy – 
brownfields, 

respektovat ochranné pásmo 
vodních zdrojů II. st. 

3.6.2 Dolní Řasnice 
smíšené obytné 

plochy – rekreační 
 

plochy 
zemědělské 

výroby 

prověření územní studií jako 
podmínka pro rozhodování, 

řešit společně s lokalitami 3.6.1 
a 3.6.3, 

respektovat pásmo 50 m od 
hranice lesa 

3.6.3 Dolní Řasnice 
zeleň - ochranná a 

izolační 
 

plochy 
zemědělské 

výroby 

prověření územní studií jako 
podmínka pro rozhodování, 

řešit společně s lokalitami 3.6.1 
a 3.6.2, 

 respektovat pásmo 50 m od 
hranice lesa 

 

Změna č. 3 vymezuje nové zastavitelné plochy: 

Lokalita k.ú. 
navrhované 

funkční využití 
funkční využití 

dle ÚPO podmínky využití/pozn. 

3.2 Dolní Řasnice 

obytné plochy - 
bydlení 

venkovského 
charakteru – 

rodinné domky 

louky, pastviny 
1 rodinný dům, 

respektovat ochranné pásmo 
vodních zdrojů II. st. 

3.4 Dolní Řasnice 

obytné plochy - 
bydlení 

venkovského 
charakteru – 

rodinné domky 

louky, pastviny  
1 rodinný dům, 

respektovat ochranné pásmo 
vodních zdrojů II. st. 

3.5 Dolní Řasnice 

obytné plochy - 
bydlení 

venkovského 
charakteru – 

rodinné domky 

louky, pastviny  
respektovat ochranné pásmo 

vodních zdrojů II. st. 

3.6.1 Dolní Řasnice 
smíšené obytné 

plochy – rekreační 
 

louky, pastviny 

prověření územní studií jako 
podmínka pro rozhodování, 

řešit společně s lokalitami 3.6.2 
a 3.6.3, 

 respektovat pásmo 50 m od 
hranice lesa 

3.7 Dolní Řasnice 

obytné plochy - 
bydlení 

venkovského 
charakteru – 

rodinné domky 

louky, pastviny  
respektovat ochranné pásmo 

vodních zdrojů II. st. 
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d/ Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování  

 Základní koncepce dopravní a technické infrastruktury včetně nakládání s odpady a 
občanského vybavení (veřejné infrastruktury), které řeší platný ÚPO Dolní Řasnice zůstává beze 
změn.  

Dopravní napojení lokalit 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 resp. 3.1, 3.4 bude zajištěno ze stávajících 
místních komunikací, resp. silnic III. třídy.  

 Rozvojové lokality budou napojeny na stávající primární vedení (VN 22 kV).  

   Zásobování vodou v rozvojových lokalitách bude řešeno přípojkami ke stávajícímu 
skupinovému vodovodu v souladu s PRVK Libereckého kraje. 

Likvidace odpadních vod v rozvojových lokalitách bude řešena v souladu s PRVKLK 
individuálně. V úvahu připadají prakticky všechna zákonná řešení tj. zejména individuální domovní 
čistírny, případně jímky s následným vyvážením na nejbližší kapacitní ČOV (ČOV Nové Město pod 
Smrkem).   

 Ve stávajícím územním plánu je navrhováno vybudování nové oddílné kanalizace, která by 
odváděla pouze vody splaškové s odváděním na navrženou centrální ČOV. Rozvojové lokality ve 
změně č. 3 jsou navrženy tak, aby bylo možné využít navrhovaného systému odkanalizování spolu s 
napojením na navrhovanou čistírnu odpadních vod. Výjimku představují odloučené lokality 3.6.1 a 
3.6.2, kde budou i po výstavbě nového kanalizačního systému v obci likvidovány odpadní vody 
individuálně. 

 

e/ Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v 
jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod. 

  Koncepce uspořádání krajiny se nemění. Území změny č. 3 respektuje prvky ÚSES.    

 Změna č. 3 vymezuje plochu změny v krajině: 

Lokalita navrhované funkční využití funkční využití dle ÚPO 

3.8 louky a pastviny 
obytné plochy - bydlení venkovského 

charakteru – rodinné domky 

 Změnou č. 3 nejsou vymezeny plochy za účelem zvýšení prostupnosti krajiny, výstavby 
protierozních opatření, ochrany před povodněmi, dobývání nerostů apod. 

 

f/ Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného 
využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například 
výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách),  

 Změna č. 3 vymezuje nové plochy s rozdílným způsobem využití včetně stanovení podmínek 
pro její využití (lokalita 3.6.1, 3.6.2, resp. 3.6.3): 

Smíšené obytné – rekreační  

hlavní využití: 

- plochy pro bydlení a rekreaci ve venkovském prostředí 

přípustné využití: 

- pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech s hospodářskými stavbami, užitkovými 
zahradami a případným chovem drobných hospodářských zvířat 

- pozemky rodinné rekreace 
- veřejné stravování a ubytování 
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- sportoviště a související vybavenost místního významu 
- plochy zeleně veřejné a vyhrazené 
- pozemky veřejných prostranství 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 

podmíněně přípustné využití: 

- pozemky staveb výroby (charakteru drobné a řemeslné výroby) za podmínky, že svým 
provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a 
nesnižují kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž 
v území 

- agroturistické areály sloužící k umísťování staveb pro agroturistiku a funkčně souvisejících staveb 
zemědělské výroby za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu okolního prostředí a svým charakterem 
a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území 

nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s využitím hlavním, přípustným a podmíněně 
přípustným 

podmínky prostorového uspořádání: 

- max. podlažnost: 2 + U, resp. 2 nadzemní podlaží + podkroví 

 

Zeleň – ochranná a izolační 

  Tvoří plochy zelení specifického účelu, slouží zejména k oddělení ploch s rozdílným 
způsobem využití ve vzájemném konfliktu. 

hlavní využití: 

- zeleň specifická a izolační v podobě skupinové zeleně 

přípustné využití:  

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území 

podmíněné využití: 

- není stanoveno 

nepřípustné využití: 

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny 

 Pro zbývající rozvojové lokality navržené změnou č. 3 je využit stávající rozsah ploch 
s rozdílným způsobem využití dle schváleného ÚPO včetně stanovených podmínek pro jejich využití. 

 

g/ Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit  

Požadavky na vymezení nejsou stanoveny. 

 

h/ Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 
uplatnit předkupní právo  

Požadavky na vymezení nejsou stanoveny. 
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Změna č. 3 ÚPO Dolní Řasnice – odůvodnění  

Textová část  

Obsah: 

a/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s politikou 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, souladu s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot  str.1 

b/ Údaje o splnění zadání, splnění pokynů pro zpracování návrhu str.2 

c/ Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů str.2 

d/ Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo 
respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto 
stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno str.4 

e/ Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch str.4 

f/ Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkce lesa str.5 

  

a/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s 
politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, souladu s cíli a 
úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot 

 Širší vztahy 

 Navrženou změnou nedochází ke změně poměrů souvisejících s využíváním území z hlediska 
širších vztahů, resp. z hlediska rozvojových záměrů nadmístního významu, z hlediska ploch a koridorů pro 
stavby dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu a z hlediska limitů využití území 
nadmístního významu. 

Politika územního rozvoje ČR: 

Z Politiky územního rozvoje ČR 2008, schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009 
nevyplývají pro území řešené změnou č. 3 ÚPO Dolní Řasnice (dále jen změna č. 3) žádné požadavky. 
Území obce se nachází mimo rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti stanovené Politikou 
územního rozvoje ČR 2008. 

Územně plánovací dokumentace vydaná krajem: 

V současné době neexistuje platná krajská územně plánovací dokumentace. 

Územní plán velkého územního celku Liberecké sídelní regionální aglomerace, schválený roku 
1984, pozbyl dle zákona č. 183/2006 Sb. §187 odst. 1. dnem 31. 12. 2009 platnosti. 

KrÚ Libereckého kraje pořizuje v souladu s ust. § 7 odst. 1 Zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Pro potřeby pořízení ZÚR LK bylo 
Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 19. 12. 2006 schváleno Aktualizované zadání Územního plánu 
velkého územního celku Libereckého kraje. Návrh ZÚR LK byl projednán s dotčenými orgány, 
ministerstvem a sousedními kraji ve smyslu ustanovení § 37 Zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. V 
současné době probíhá vyhodnocování jejich stanovisek.  

 Z výše uvedených nadřazených dokumentací nevyplývají žádné specifické požadavky na lokality 
řešené změnou č. 3. Změna č. 3 je v souladu s připravovanými ZÚR LK.  

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot. 

Návrh změny č. 3 je řešen v souladu s cíli a úkoly územního plánování, uvedenými v § 18 a 19 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
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Z hlediska ochrany urbanistických a architektonických hodnot území je pro plochy přestavby, resp. 
zastavitelnou plochu 3.6.2, 3.6.3, resp. 3.6.1 požadováno pořízení územní studie, jako podmínky pro 
rozhodování v území. 

Lhůta pro pořízení studie se stanovuje na 4 roky od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jímž 
se změna územního plánu vydává. Stanovená lhůta se vztahuje k datu splnění povinností stanovených 
stavebním zákonem – schválení a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 

  

b/ Údaje o splnění zadání, splnění pokynů pro zpracování návrhu 

 Návrh změny č. 3 je vypracován na základě zadání zpracovaného pořizovatelem změny č. 3 (MěÚ 
Frýdlant), schváleného zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2009. 

Schválené zadání je změnou č. 3 respektováno kromě bodu A. 

ad A) 

Územní plán velkého územního celku Liberecké sídelní regionální aglomerace, schválený roku 
1984, pozbyl dle zákona č. 183/2006 Sb. §187 odst. 1. dnem 31. 12. 2009 platnosti. Požadavky vyplývající 
z této dokumentace jsou Změnou č. 3 respektovány jako přenesené požadavky, resp. podklady 
z rozpracovaných ZÚR Libereckého kraje, resp. ÚAP Libereckého kraje.  

 

c/ Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, soulad s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 

Změna č. 3 respektuje stávající urbanistickou koncepci stanovenou ve schválené ÚPD obce. 

Předmětem změny č. 3 je vymezení zastavitelného území pro bydlení v rodinných domech 
v lokalitách 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, v návaznosti na zastavěné území.  

 V souvislosti s tím je řešeno vyjmutí lokality č. 3.8 z návrhové plochy bydlení venkovského 
charakteru dle schváleného ÚPO a její vymezení jako plochy nezastavitelné (louky, pastviny), resp. 
navrácení zpět do ZPF (výměra – 0,34 ha). 

V případě lokalit 3.1, resp. 3.3 se jedná o změnu funkčního využití z ploch zemědělské výroby na 
plochy výroby, služeb, skladů, resp. bydlení venkovského charakteru. 

 Změna č. 3 dále vymezuje novou plochu s rozdílným způsobem využití - smíšené obytné plochy – 
rekreační (lokality 3.6.1 a 3.6.2), pro bydlení v rodinných a rekreačních domech s integrovanou funkcí 
podnikatelskou (restaurace, ubytování, drobná výroba) včetně objektu veřejného stravování s ubytováním 
a agroturistického areálu.  

 V souvislosti s tím je změnou č. 3 vymezena zeleň - ochranná a izolační (lokalita 3.6.3) za účelem 
omezení vzájemných negativních vlivů kolidujících ploch s rozdílným způsobem využití. 

 Pro území lokalit 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.3 byla firmou ANLOC s.r.o. zpracována studie – „Rezidenční 
bydlení na Mýtce“, která řeší nové využití území znehodnoceného bývalou zemědělskou výrobou 
(nevyužívané plochy – brownfields). 

 Lokalita 3.6.1 byla v rámci projednání návrhu zadání na základě místního šetření (OÚ Černousy, 
KÚLK - OŽPZ) zredukována.  

 V průběhu zpracování návrhu byla na žádost obce dodatečně do změny č. 3 zařazena lokalita 3.8 
vymezena dle schváleného ÚPO jako návrhová plocha (obytné plochy – bydlení venkovského charakteru – 
rodinné domky). Vzhledem k nemožnosti využití pozemku pro bydlení (procházející vedení VN), je tato 
plocha v rámci změny č. 3 navrácená zpět do ZPF. 

 Dopravní napojení lokalit 3.2, 3.3, 3.5, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.7 resp. 3.1, 3.4 bude zajištěno ze 
stávajících místních komunikací, resp. silnic III. třídy.  

Změnou č. 3 je respektována „Normová kategorizace krajských silnic II. a III. třídy“, kterou schválilo 
Zastupitelstvo LK usnesením č. 46/04/ZK ze dne 16.3.2004. Konkrétně se jedná o silnici II/291, která má 
návrhovou kategorijní šířku S 9,5/70  a dále o silnice III/2911, III/2915 a III/2916, které mají návrhovou 
kategorijní šířku S 7,5/60. 

 Změnou č. 3 nedochází ke změně koncepce technické infrastruktury.  
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Rozvojové lokality budou napojeny na stávající primární vedení (VN 22 kV). Nová zařízení 
distribuční soustavy (DS) nejsou změnou č. 3 vymezena. 

 Zásobování vodou v rozvojových lokalitách bude řešeno přípojkami ke stávajícímu skupinovému 
vodovodu v souladu s PRVK Libereckého kraje. 

Likvidace odpadních vod v rozvojových lokalitách bude řešena v souladu s PRVKLK individuálně. 
V úvahu připadají prakticky všechna zákonná řešení tj. zejména individuální domovní čistírny, případně 
jímky s následným vyvážením na nejbližší kapacitní ČOV (ČOV Nové Město pod Smrkem).   

 Ve stávajícím územním plánu je navrhováno vybudování nové oddílné kanalizace, která by 
odváděla pouze vody splaškové s odváděním na navrženou centrální ČOV. Rozvojové lokality ve změně č. 
3 jsou navrženy tak, aby bylo možné využít navrhovaného systému odkanalizování spolu s napojením na 
navrhovanou čistírnu odpadních vod. Výjimku představují odloučené lokality 3.6.1 a 3.6.2, kde budou i po 
výstavbě nového kanalizačního systému v obci likvidovány odpadní vody individuálně. 

 Změnou č. 3 budou respektována ochranná pásma všech rozvodných zařízení dle zákona č. 
458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 46.  

 Území obce Dolní Řasnice se nachází v záplavovém území významného vodního toku Řasnice, 
které bylo stanoveno Krajským úřadem Libereckého kraje dne 12.12.2008 pod č. j.:KULK 66904/2008, 
v úseku od Frýdlantu až po Horní Řasnici (ř. km 0,0 – 16,5), a však rozvojové lokality řešené změnou č. 3 
leží mimo toto území. Návrh změny respektuje stanovené záplavové území. 

 Srážkové vody budou z důvodu zpomalení odtoku z území v maximální možné míře likvidovány 
přímo na pozemcích (akumulací – zálivkou, vsakováním) v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území. 

Vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby v lokalitách 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.1., 
3.6.2 a 3.6.3 se nacházejí na území s archeologickými nálezy třetí kategorie. Lokalita 3.7 se nachází na 
území s archeologickými nálezy druhé kategorie evidované ve Státním archeologickém seznamu ČR pod 
pořadovým číslem SAS 03-12-18/3 ( intravilán obce Dolní Řasnice). 

 Na základě výše zmíněného je veškeré řešené území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů „územím s archeologickými nálezy“. Stavebníci jsou dle ust. 
§ 22 odst. 2 památkového zákona již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu, nebo oprávněné 
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (oprávněná organizace – 
Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, 460 01 Liberec). 

Změnou č. 3 nejsou ohroženy nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních 
památek (ÚSKP) ČR.  

 Na území lokalit řešených změnou č. 3 není zastoupena žádná z kategorií zvláště chráněných 
území přírody (dle zák. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) ani se zde nenacházejí 
žádné VKP a památné stromy. 

Na území obce se vyskytují plochy ÚSES lokálního významu. Lokality, které jsou předmětem 
změny č. 3, nezasahují do ploch ÚSES. Návrh změny respektuje tyto plochy ÚSES i zájmy ochrany 
přírody. 

Navrženou změnou se nemění koncepce ochrany obyvatel. V rámci rozvojových lokalit nejsou 
navrhovány nové plochy a zařízení pro úkryty obyvatel ani plochy a objekty pro evakuaci a ubytování. 
Nemění se koncepce nouzového zásobování pitnou vodou a elektrickou energií, rovněž nejsou vymezeny 
plochy pro obnovovací, záchranné a likvidační práce.  

Řešení je v souladu s požadavky stanovenými Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 500/2006Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  

 Změnou č. 3 budou respektovány následující limity využití území: 

- ochranná pásma silnic III. třídy 
- pásmo 50 m od hranice PUPFL 
- záplavové území Q100 významného vodního toku Řasnice  
- lokální biokoridor podél vodoteče Řasnice 
- manipulační pruh 6 m od břehové čáry vodoteče Řasnice 
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d/ Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak 
bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, 
proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno  

Dotčený orgán - Krajský úřad Libereckého kraje - ve svém stanovisku k návrhu zadání neuplatnil 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí a vyloučil vliv na evropsky významné 
lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit (nařízení vlády č.132/2005 Sb.) nebo 
vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Z výše uvedených důvodů se změna č. 3 s ohledem na ust. §47 odst. 3 Zákona č. 183/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů nevyhodnocovala z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

e/ Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

 S ohledem na § 55 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), dále jen stavební zákon, je třeba prokázat nemožnost využití již vymezených 
zastavitelných ploch a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch. 

  Požadavky na pořízení změny č. 3 vycházejí z aktuálních potřeb, které souvisejí s rozvojem obce. 

  V prioritách obce je podpora bydlení všech kategorií. Vzhledem k této situaci byly akceptovány 
návrhy vlastníků pozemků, kteří mají aktuální potřebu řešit bytové potřeby přestavbou stávajících 
nevyužívaných objektů zemědělské výroby či výstavbou nových objektů – převážně rodinných domů. 
Vybrané lokality nevyžadují zvláštní nároky na připojení na inženýrské sítě.  

  Forma bydlení v rodinných domech na územně připravených pozemcích je jednou z forem podpory 
zejména osob z podnikatelské sféry, které podnikatelskými aktivitami mohou vytvářet předpoklady pro 
snížení nezaměstnanosti v oblasti. Podpora kvalitního bydlení je jednou ze zásadních podmínek 
stabilizace obyvatel a zejména mladší generace. 

Na základě místního šetření za účasti zástupců OÚ Černousy a KÚLK - OŽPZ, byl rozsah 
jednotlivých lokalit upraven do podoby návrhu: 

Lokalita k.ú. 
navrhované 

funkční využití 
funkční využití 

dle ÚPO 
pozn. 

3.1 Dolní Řasnice 
výroba, služby a 

sklady 
zemědělská 

výroba 
nevyužívané plochy – 

brownfields 

3.2 Dolní Řasnice 

obytné plochy - 
bydlení 

venkovského 
charakteru – rodinné 

domky 

louky a pastviny 1 rodinný dům 

3.3 Dolní Řasnice 

obytné plochy - 
bydlení 

venkovského 
charakteru – rodinné 

domky 

plochy 
zemědělské 

výroby 

nevyužívané plochy – 
brownfields 

3.4 Dolní Řasnice 

obytné plochy - 
bydlení 

venkovského 
charakteru – rodinné 

domky 

louky a pastviny  1 rodinný dům 

3.5 Dolní Řasnice 

obytné plochy - 
bydlení 

venkovského 
charakteru – rodinné 

domky 

louky a pastviny  - 

3.6.1 Dolní Řasnice 
smíšené obytné 

plochy – rekreační 
 

plochy 
zemědělské 

výroby 
- 
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3.6.2 Dolní Řasnice 
smíšené obytné 

plochy – rekreační 
 

louky a pastviny 
v rámci projednání návrhu 

zadání lokalita zredukována 

3.7 Dolní Řasnice 

obytné plochy - 
bydlení 

venkovského 
charakteru – rodinné 

domky 

louky a pastviny  - 

3.8 Dolní Řasnice louky a pastviny 

obytné plochy - 
bydlení 

venkovského 
charakteru – 

rodinné domky 

navrácení zpět do ZPF 

 

f/ Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa 

 Rozsah rozvojových lokalit řešených změnou č. 3 byl ve fázi návrhu zadání konzultován na 
Krajském úřadu Libereckého kraje odboru životního prostředí. Na základě terénního šetření byly jednotlivé 
lokality upraveny do podoby návrhu změny, především byla zredukována lokalita 3.6.2.  

V průběhu zpracování návrhu byla na žádost obce dodatečně do změny č. 3 zařazena lokalita 3.8 
vymezena dle schváleného ÚPO jako návrhová plocha (obytné plochy – bydlení venkovského charakteru – 
rodinné domky). Tato plocha je v rámci změny č. 3 navrácená zpět do ZPF. 

Změna č. 3 vymezuje nové plochy přestavby: 

Plochy průmyslové výroby, služby, sklady (označené v grafické části dokumentace 3.1), pro využití 
chátrajícího objektu zemědělské výroby.  

Obytné plochy - bydlení venkovského charakteru – rodinné domky (označené v grafické části 
dokumentace 3.3), pro bydlení v rodinných domech.  

Smíšené obytné plochy – rekreační (označené v grafické části dokumentace 3.6.2), pro bydlení 
v rodinných a rekreačních domech s integrovanou funkcí podnikatelskou (restaurace, ubytování, drobná 
výroba) včetně objektu veřejného stravování s ubytováním a agroturistického areálu. 

 Zeleň - ochranná a izolační (lokalita 3.6.3) za účelem omezení vzájemných negativních vlivů 
kolidujících ploch s rozdílným způsobem využití. 

Změna č. 3 vymezuje nové zastavitelné plochy: 

Obytné plochy - bydlení venkovského charakteru – rodinné domky (označené v grafické části 
dokumentace 3.2, 3.4, 3.5, 3.7), lokalizované převážně na půdách III. a IV. třídy ochrany, částečně je 
zasažena V. třídy ochrany. 

Smíšené obytné plochy - rekreační (označené v grafické části dokumentace 3.6.1), pro bydlení 
v rodinných a rekreačních domech s integrovanou funkcí podnikatelskou (restaurace, ubytování, drobná 
výroba) včetně objektu veřejného stravování s ubytováním a agroturistického areálu. Zasažena je půda III. 
třídy ochrany. 

Jedná se o lokality přímo navazující na zastavěné území, resp. v maximální možné míře vyplňující 
proluky v zastavěném území vymezeném dle ÚPO Dolní Řasnice. Vymezením těchto lokalit pro funkci 
bydlení dojde k usnadnění obhospodařování přilehlých zemědělských pozemků. 

Změna č. 3 vymezuje plochu změny v krajině: 

 Louky a pastviny (označené v grafické části dokumentace 3.8), navrácená zpět do ZPF. 

Vymezení ploch není řešeno variantně, jelikož se jedná o specifické požadavky na využívání 
území. 

 Lokality 3.6.1 a 3.6.2 (smíšené obytné plochy – rekreační) zasahují do pásma 50 m od hranice 
lesa. Stavby v tomto pásmu podléhají souhlasu státní správy lesů (dle zák. 289/1995 Sb.,§ 14 odst. 2). 

Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou změnou č. 3 dotčeny. 



Změna č. 3  - Přehled odnětí půdního fondu:      

Úhrnná výměra lokality v ha  Výměra zemědělské půdy v lokalitě podle kultury v ha 
Z toho v  území 

Č
ís

lo
 

lo
ka

lit
y                         

Návrh funkčního 
využití lokality Celkem 

V zastav. 
Území 

Vně zastav. 
území BPEJ 

Třída 
ochrany 

Druh 
pozemku Celkem 

zastavěné nezastavě-
né 

Výměra 
nezeměděl-
ských 
pozemků 

Poznámka 

3.1 plochy výroby, 
služby, sklady 

0,12 0,12 - - - - - - - 0,12  

3.2 
obytné plochy - 
rodinné domky 

0,10 - 0,10 - - - - - - 0,10  

3.3 
obytné plochy - 
rodinné domky 

0,85 0,85 - - - - - - - 0,85  

3.4 
obytné plochy - 
rodinné domky 

0,09 0,09 - 7.46.10 III. t.t.p. 0,08 0,08 - -  

     7.71.01 V. t.t.p. 0,01 0,01 - -  

3.5 
obytné plochy - 
rodinné domky 

0,61 - 0,61 7.29.11 I. orná 0,02 - 0,02 -  

     7.47.12 IV. orná 0,35 - 0,35 -  
       t.t.p. 0,03 - 0,03 -  
     7.71.01 V. orná 0,12 - 0,12 -  
     7.68.11 V. orná 0,09 - 0,09 -  

3.6.1 
smíš. obytné 

plochy - rekreační
1,29 - 1,29 7.47.02 III. t.t.p. 1,29 - 1,29 -  

3.6.2 
smíš. obytné 

plochy - rekreační
3,79 3,79 - 7.47.02 III. t.t.p. 0,62 0,62 - -  

     7.39.09 V. t.t.p. 1,75 1,75 - -  
     7.39.19 V. t.t.p. 0,58 0,58 - -  
     7.67.01 V. t.t.p. 0,06 0,06 - -  
     7.47.12 IV. t.t.p. 0,27 0,27 - -  
     - - - - - - 0,51  

3.6.3 
zeleň - ochranná 

a izolační 
0,19 0,19 - 7.39.09 V. t.t.p. 0,12 0,12 - -  

     7.47.02 III. t.t.p. 0,07 0,07 - -  

3.7 
obytné plochy - 
rodinné domky 0,03 - 0,03 - - - - - - 0,03  

 Σ 7,07 5,04 2,03 - - - 5,46 3,56 1,90 1,61  

 
Plocha navrácená zpět do ZPF : lokalita 3.8 (výměra – 0,34 ha).  
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