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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM  

 

Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem, usnesením č. 192/12/ZM ze dne 25.4.2012 na základě ustanovení 
§ 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, rozhodlo o pořízení Územního plánu 
Nové Město pod Smrkem. Současně stanovilo usnesením č. 194/12/ZM pana starostu Ing. Pavla Smutného jako určeného 
zastupitele, ve smyslu stavebního zákona.  

Návrh zadání ÚP Nové Město pod Smrkem byl zpracován v souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“) a v rozsahu § 11 a přílohy č. 6 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Návrh Zadání ÚP Nové Město pod Smrkem byl zpracován pořizovatelem územního 
plánu (Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí) ve spolupráci se starostou města Ing. Pavlem 
Smutným a pověřenou osobou Simonou Stočkovou a se zpracovatelem ÚP Nové Město pod Smrkem Ing. Eduardem 
Žaludou.   

Z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí podle §10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, příslušný orgán ochrany přírody v rozsahu CHKO Jizerské hory (Agentura 
ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jizerské hory) ve svém stanovisku ze dne 21.1.2013 (č. j. 
SR/0009/JH/2012-2) vyloučil významný vliv územního plánu, a to samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry, na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit na území CHKO Jizerské hory nebo 
na Ptačí oblast Jizerské hory, které leží mimo řešené území. Z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí podle §10i odst. 3 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, příslušný orgán ochrany 
přírody v rozsahu správního území města nedotčeného CHKO Jizerské hory (KÚLK, odbor životního prostředí a zemědělství) 
ve svém stanovisku ze dne 24.1.2013 (č. j. OÚPSŘ/12/2013/OÚP) vyloučil významný vliv územního plánu na evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti, a to samostatně nebo ve spojení s jinými záměry. S ohledem na výše uvedené nebylo 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj zpracováno.  

Zadání územního plánu Nové Město pod Smrkem bylo schváleno usnesením č. 292 na 15. zasedání zastupitelstva 
města Nové Město pod Smrkem konaného dne 24.4.2013. 

Návrh územního plánu Nově Město pod Smrkem zpracoval autorizovaný architekt Ing. Eduard Žaluda – číslo 
autorizace: 04077 - ŽALUDA, projektová kancelář, se sídlem Železná 493/20, Praha 1, IČO 73580872. Návrh ÚP Nové Město 
pod Smrkem byl zpracován v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Společné jednání o návrhu ÚP Nové Město pod Smrkem se konalo dne 29. 6. 2017.  

Po společném jednání se změnil výkonný pořizovatel ÚP Nové Město pod Smrkem. Město uzavřelo příkazní 
smlouvu s Mgr. Jindřichem Felcmanem, osobou kvalifikovanou pro územně plánovací činnost dle § 24 stavebního zákona. 
Městský úřad Nové Město pod Smrkem se tak stal obecním úřadem splňujícím kvalifikační požadavky pro výkon územně 
plánovací činnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 stavebního zákona. 

Ve lhůtě 30 dnů stanovené § 50 odst. 2 stavebního zákona uplatnily dotčené orgány stanoviska, jejichž 
vyhodnocení je obsaženo v následující tabulce: 

dotčený orgán číslo jednací / ze dne / 
datum doručení 

obsah stanoviska a jeho vyhodnocení 

Ministerstvo obrany, 
Agentura logistiky, 
Regionální středisko 
vojenské dopravy Hradec 
Králové 

MO 114901/2017-5512HK 
ze dne 9.6.2017, doručeno 
9.6.2017 

Příslušný na základě zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
ČR.  
Souhlasné stanovisko. 

Ministerstvo životního 
prostředí 

38695/ENV/17, 494/540/17 
ze dne 8.6.2017, doručeno 
8.6.2017. 

Příslušný na základě zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon. 
Souhlasné stanovisko. 

Obvodní báňský úřad pro 
území krajů Libereckého a 

SBS 19126/2017 ze dne 
13.6.2017, doručeno 

Příslušný na základě zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti a 
zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon.  

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
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dotčený orgán číslo jednací / ze dne / 
datum doručení 

obsah stanoviska a jeho vyhodnocení 

Vysočina 13.6.2017 Souhlasné stanovisko. 

Hasičský záchranný sbor 
Libereckého kraje 

HSLI-1973-3/ KŘ-P-PRE-
2017, doručeno 31.7.2017. 

Příslušný na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 
Souhlasné stanovisko. 

Krajská hygienická stanice 
Libereckého kraje 

KHSLB 12344/2017 ze dne 
27.7.2017, doručeno 
24.7.2017. 

Příslušný na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví. 
Stanovisko bylo předmětem dohodovacího řízení. 

Městský úřad Frýdlant MUF 1777/2017/ 
OSUZP/3/Pos ze dne 
29.7.2017, doručeno 
11.8.2017. 

Příslušný na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. 
Souhlasné stanovisko. 

Městský úřad Frýdlant MUF 1777/2017/ 
OSUZP/3/Pos ze dne 
29.7.2017, doručeno 
11.8.2017. 

Příslušný na základě zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon. 
Souhlasné stanovisko. 

Městský úřad Frýdlant MUF 1777/2017/ 
OSUZP/3/Pos ze dne 
29.7.2017, doručeno 
11.8.2017. 

Příslušný na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
Souhlasné stanovisko. 

Městský úřad Frýdlant MUF 1777/2017/ 
OSUZP/3/Pos ze dne 
29.7.2017, doručeno 
11.8.2017. 

Příslušný na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny.  
Stanovisko bylo předmětem dohodovacího řízení (společný 
protokol s KÚ LK, ochrana přírody a krajiny). 

Městský úřad Frýdlant MUF 1777/2017/ 
OSUZP/3/Pos ze dne 
29.7.2017, doručeno 
11.8.2017. 

Příslušný na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. 
Souhlasné stanovisko. 

Městský úřad Frýdlant MUF 1777/2017/ 
OSUZP/3/Pos ze dne 
29.7.2017, doručeno 
11.8.2017. 

Příslušný na základě zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 
Souhlasné stanovisko. 

Městský úřad Frýdlant PDMUFT 15905/2017 ze dne 
28.6.2017, doručeno 
28.6.2017 

Příslušný na základě zákona č. 20/1987 Sb., památkový zákon. 
Souhlasné stanovisko. 

Ministerstvo zdravotnictví 
ČR, Český inspektorát lázní 
a zřídel 

MZDR 27515/2017-2/OZD-
ČIL-L ze dne 31.7.2017, 
doručeno 2.8.2017 

Příslušný na základě zákona č. 20/1987 Sb., památkový zákon. 
Souhlasné stanovisko. 

Krajský úřad Libereckého 
kraje 

KULK/54765/ 2017/OÚP ze 
dne 21.7.2017, doručeno 
21.7.2017 

Příslušný na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. 
Souhlasné stanovisko. 

Krajský úřad Libereckého 
kraje 

KULK/54765/ 2017/OÚP ze 
dne 21.7.2017, doručeno 
21.7.2017 

Příslušný na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí. 
Souhlasné stanovisko. 

Krajský úřad Libereckého 
kraje 

KULK/54765/ 2017/OÚP ze 
dne 21.7.2017, doručeno 
21.7.2017 

Příslušný na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny.  
Stanovisko bylo předmětem dohodovacího řízení. 

Krajský úřad Libereckého 
kraje 

KULK/54765/ 2017/OÚP ze 
dne 21.7.2017, doručeno 
21.7.2017 

Příslušný na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu. 
Stanovisko bylo předmětem dohodovacího řízení. 

Krajský úřad Libereckého 
kraje 

KULK/54765/ 2017/OÚP ze 
dne 21.7.2017, doručeno 
21.7.2017 

Příslušný na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. 
Podmínky stanoviska byly do ÚP zapracovány. 

Agentura ochrany přírody SR/1067/LI/ 2017-3 ze dne Příslušný na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 



Odůvodnění územního plánu Nové Město pod Smrkem  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   5 

dotčený orgán číslo jednací / ze dne / 
datum doručení 

obsah stanoviska a jeho vyhodnocení 

a krajiny, Správa CHKO 
Jizerské hory 

27.7.2017, doručeno 
27.7.2017 

krajiny. 
Stanovisko bylo předmětem dohodovacího řízení. 

Jednotlivá dohodovací řízení byla uzavřena schválením protokolů, přičemž protokoly obsahující odůvodnění 
dohodnutých řešení jsou založeny ve spisové dokumentaci k ÚP Nové Město pod Smrkem: 

- Protokol k dohodovacímu řízení s orgány ochrany přírody a krajiny, Městským úřadem Frýdlant, stanovisko č.j. 
MUF1777/2017/OSUZP/3/Pos ze dne 29. 7. 2017, a Krajským úřadem Libereckého kraje, stanovisko č.j. 
KULK/54765/2017/OÚP ze dne 21. 7. 2017, uzavřený dne 28. 5. 2018. 

- Protokol k dohodovacímu řízení s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, Krajským úřadem Libereckého 
kraje, stanovisko č.j. KULK/54765/2017/OÚP ze dne 21. 7. 2017, uzavřený dne 28. 5. 2018. 

- Protokol k dohodovacímu řízení s orgánem ochrany veřejného zdraví, Krajskou hygienickou stanicí Libereckého 
kraje, stanovisko č.j. KHSLB 12344/2017 ze dne 27. 7. 2017, uzavřený dne 21. 5. 2018. 

- Protokol k dohodovacímu řízení s orgánem ochrany přírody a krajiny, Agenturou ochrany přírody a krajiny, 
Správou CHKO Jizerské hory, stanovisko č.j. SR/1067/LI/ 2017-3 ze dne 27. 7. 2017, uzavřený dne 28. 3. 2018. 

Na základě žádosti ze dne 4. 6. 2018 bylo následně vydáno stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje jakožto 
nadřízeného orgánu územního plánování dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, č.j. KULK/53775/2018/OÚP ze dne 22. 6. 2018. 
Toto stanovisko bylo souhlasné a dle § 50 odst. 8 stavebního zákona tudíž mohlo být zahájeno řízení o územním plánu. 

Veřejné projednání návrhu ÚP Nové Město pod Smrkem se konalo dne 25. 4. 2019 od 16:00, a to ve velké 
zasedací místnosti Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem.  

Ve lhůtě 7 dnů od data veřejného projednání stanovené v § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatnily dotčené 
orgány stanoviska, jejichž vyhodnocení je obsaženo v následující tabulce: 

Ministerstvo obrany, Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové 
Č.j. MO 87027/2019-5512HK ze dne 20. 3. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 222/1992 Sb., o zajišťování obrany České republiky 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina  
Č.j. SBS 09736/2019 ze dne 21. 3. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje  
Č.j. HSLI-805-2/ KŘ-P-OOB-2019 ze dne 21. 3. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Č.j. MPO 24844/2019 ze dne 25. 3. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Požadavek doplnit odůvodnění 
výroku č. 62 „ÚP nevymezuje žádné konkrétní plochy 
umožňující dobývání ložisek nerostných surovin. Těžba 
nerostů v nezastavěném území je zcela vyloučena.“ 

Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona platí, že dotčené orgány 
uplatní v rámci veřejného projednání stanoviska k částem 
řešení, které byly od společného jednání změněny. Na 
základě toho je požadavek obsažený ve stanovisku 
odmítnut. 
Na základě prověření požadavku pořizovatelem je 
konstatováno, že požadavek nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 
V odůvodnění je dostatečným způsobem popsáno území 
z hlediska nepřítomnosti CHLÚ či dobývacích prostor. 
V takové situaci není nutné detailně odůvodňovat výrok, 
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který vylučuje na území obce těžbu. Pokud by se v území 
objevil záměr na těžbu, takový záměr by musel být prověřen 
a projednán ve změně ÚP. 

Státní pozemkový úřad ČR 
Č.j. SPU 167963/2019 ze dne 24. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko s podmínkou respektovat stávající 
stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení ve 
vlastnictví státu v k. ú. Hajniště pod Smrkem.  

Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona platí, že dotčené orgány 
uplatní v rámci veřejného projednání stanoviska k částem 
řešení, které byly od společného jednání změněny. Na 
základě toho je požadavek obsažený ve stanovisku 
odmítnut. 
Na základě prověření požadavku pořizovatelem je 
konstatováno, že požadavek nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 
Předmětná vodní díla se nacházejí v nezastavěném území, 
ve kterém je možnost výstavby omezena a nemůže tudíž 
ohrozit funkčnost předmětných děl. 

Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Jizerské hory  
Č.j. SR/1067/LI/2017-6 ze dne 26. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko s podmínkami: 
1) Vedení biokoridorů bude upraveno do logických linií a 
směrů migračních tras (vodní toky, údolí, hřbety apod.) při 
dodržení metodiky vymezování ÚSES.  
2) Vymezení zóny A bude upraveno dle grafické přílohy 
stanoviska. 
3) Názvy biocenter budou v kap. 5.3 a v grafické části 
upraveny následovně (jde pouze o gramatickou úpravu): 
„Nad Streitovým obrázkem, U Jeskyně, U Liščí farmy, Pod 
Černým kamenem, U Ztraceného potoka, Nad Obřím 
sudem“. 
4) Snížit výšku zástavby v ploše OV na pozemku p. č. 2353 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem (u hřbitova). 
5) Upravit regulativy plochy NSr, a to následovně: Technické 
vybavení nutné pro provoz areálu sjezdovky – vybavení pro 
umělé zasněžování, osvětlení apod. bude zařazeno do 
podmíněně přípustného za podmínky, že „nebudou 
narušeny ekologické funkce krajiny a krajinný ráz“. 

1) Stanovisko k vymezení ÚSES bylo uplatněno již v rámci 
společného jednání. ÚP byl upraven na základě konzultace 
zpracovatele ÚP se zástupcem AOPK ČR. 
2) Stanovisko k vymezení zón bylo uplatněno již v rámci 
společného jednání. ÚP byl upraven dle požadavku. 
3) ÚP byl upraven dle požadavku. 
4) Stanovisko k výškové regulaci na území CHKO bylo 
uplatněno již v rámci společného jednání. ÚP byl upraven 
dle požadavku. V kapitole F. bylo doplněno u regulativů 
prostorového uspořádání ploch OV specifické pravidlo 
vztahující se k pozemku p. č. 2353 v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem, snižující výšku na úroveň odpovídající stávající 
stavbě. 
5) Stanovisko k vymezení plochy bylo uplatněno již v rámci 
společného jednání. ÚP byl upraven dle požadavku. 

Městský úřad Frýdlant  
Č.j. MUF 1084/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 29. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Městský úřad Frýdlant  
Č.j. MUF 1084/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 29. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Městský úřad Frýdlant  
Č.j. MUF 1084/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 29. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Městský úřad Frýdlant  
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Č.j. MUF 1084/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 29. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Městský úřad Frýdlant  
Č.j. MUF 1084/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 29. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Městský úřad Frýdlant  
Č.j. MUF 1084/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 29. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Č.j. KULK/33372/2019/OÚP ze dne 30. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Č.j. KULK/33372/2019/OÚP ze dne 30. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Nesouhlas s vymezením zastavitelné plochy ZH13. Plocha byla vymezena po společném jednání na základě 
dohledání dříve uplatněného podnětu majitele pozemku. 
Nesouhlasné stanovisko bude respektováno a zastavitelná 
plocha ZH13 bude vyřazena, veřejné zájmy na ochraně 
zemědělské půdy zde převažují nad individuálním zájmem o 
vymezení zastavitelné plochy. 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Č.j. KULK/33372/2019/OÚP ze dne 30. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Č.j. KULK/33372/2019/OÚP ze dne 30. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko.  
Doporučení zmírnit možné negativní vlivy z plochy ZN5 na 
plochy bydlení přes silnici vymezením zeleného pásu, 
úpravou regulativu apod. 
Doporučení zmírnit možné negativní dopady plochy výroby 
PN2 na sousední obytnou zástavbu tak, že její část mezi 
ulicemi Zámecká a Textilanská nebude určena pro výrobu. 

Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 
Pořizovatel prověřil formulovaná doporučení s tímto 
výsledkem: 
U plochy ZN5 nebude regulace měněna. Areál se nachází u 
krajské silnice, možnost umístění výrobních provozů je 
omezena na provozy nenarušující prostředí mimo hranice 
plochy. 
U plochy PN2 bude těsný kontakt výrobní plochy a 
sousedních obytných ploch řešen doplněním následujícího 
požadavku na obsah územní studie X6: 
„Vymezit izolační pás mezi plochou výroby a okolními 
plochami pro bydlení, dopravní obsluhu plochy vést 
s odstupem od okolních obytných ploch.“  

Krajský úřad Libereckého kraje 



Odůvodnění územního plánu Nové Město pod Smrkem  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   8 

Č.j. KULK/33372/2019/OÚP ze dne 30. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Č.j. KULK/33372/2019/OÚP ze dne 30. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko s podmínkami: 
Upravit formulace v kap. 9 Odůvodnění ÚP. 

Nevyvolává nutnost úpravy ÚP.  
Požadavky se vztahují ke kapitole 9. Odůvodnění obsahující 
vyhodnocení splnění požadavků zadání. Nedává smysl po 
veřejném projednání měnit požadavky ze zadání, které jsou 
v této kapitole pouze rekapitulované.  

Krajský úřad Libereckého kraje 
Č.j. KULK/33372/2019/OÚP ze dne 30. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Krajská hygienická stanice se sídlem v Liberci 
Č.j. KHSLB 05457/2019 ze dne 30. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko s následující podmínkou: 
„U ploch PN2, ZN5 a PH1, s ohledem na negativní ovlivnění 
zdravotního stavu obyvatelstva a po zhodnocení 
zdravotních rizik, nelze souhlasit s umístěním stavby nebo 
zařízení pro tyto funkční plochy bez doložení dodržení 
hygienických limitů hluku v chráněných prostorech.“ 

Požadavek byl zapracován v navrženém znění do podmínek 
využití předmětných ploch. Jde o formální požadavek 
vyplývající z právních předpisů, který nemá na věcné řešení 
ÚP žádný vliv. 

Krajský úřad Libereckého kraje jakožto nadřízený orgán územního plánování uplatnil ve lhůtě 7 dnů od data 
veřejného projednání následující stanovisko: 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Č.j. KULK/33372/2019/OÚP ze dne 30. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Kladné stanovisko. 
Doporučení prověřit oprávněnost podmínky územní studie u 
plochy ZN1, která již byla rozparcelována. 

Pořizovatelem bylo doporučení prověřeno. Plocha ZN1 má 
rozlohu přes 2 ha. Ve změně č. 3 ÚPSÚ Nové Město pod 
Smrkem byla nicméně vymezena, aniž by byl souběžně 
splněn požadavek dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
na vymezení souvisejícího veřejného prostranství. Tento 
požadavek nebyl následně uplatněn ani u územního 
rozhodnutí o parcelaci. 
Vzhledem k dosavadnímu postupu správních orgánů dosáhli 
majitelé pozemků v ploše ZN1 legitimního očekávání 
v možnost výstavby na těchto pozemcích dle provedené 
parcelace. Na základě toho pořizovatel doporučil 
zpracovateli ÚP vypustit podmínku územní studie u této 
plochy, přičemž zpracovatel toto doporučení akceptoval. 

Rozhodnutí o uplatněných námitkách je obsaženo v kap. 16 tohoto Odůvodnění. Žádné připomínky nebyly v rámci 
veřejného projednání uplatněny. 

Návrh rozhodnutí o námitkách byl odeslán dle § 53 odst. 1 dotčeným orgánům a krajskému úřadu. Ve lhůtě 30 
dnů uplatnily dotčené orgány a krajský úřad následující stanoviska: 
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Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina  
Č.j. SBS 16605/2019 ze dne 20. 5. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje  
Č.j. HSLI-1236-2/ KŘ-P-OOB-2019 ze dne 21. 5. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Č.j. MPO 24844/2019 ze dne 25. 3. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Stanovisko upozorňující na to, že MPO neobdrželo od 
pořizovatele sdělení, jak byl vypořádán jejich požadavek 
obsažený ve stanovisku k veřejnému projednání. Z toho 
vyplývající požadavek na vypuštění výroku v kap. 5.8 návrhu 
ÚP Nové Město pod Smrkem.  

Stanovisko bylo pořizovatelem odmítnuto jako irelevantní, 
neboť se vůbec nevztahovalo k předmětu posouzení v této 
etapě pořízení ÚP, a to k návrhu rozhodnutí o námitkách. 

Státní pozemkový úřad ČR 
Č.j. SPU 231791/2019/102/Zi ze dne 7. 6. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Jizerské hory  
Č.j. SR/1067/LI/2019-8 ze dne 30. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Městský úřad Frýdlant  
Č.j. MUF 1677/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 11. 6. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Městský úřad Frýdlant  
Č.j. MUF 1677/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 11. 6. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Městský úřad Frýdlant  
Č.j. MUF 1677/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 11. 6. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Městský úřad Frýdlant  
Č.j. MUF 1677/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 11. 6. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 
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Městský úřad Frýdlant  
Č.j. MUF 1677/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 11. 6. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Městský úřad Frýdlant  
Č.j. MUF 1677/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 11. 6. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Městský úřad Frýdlant  
Č.j. MUF 1677/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 11. 6. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Č.j. KULK/42393/2019/OÚP ze dne 3. 6. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Č.j. KULK/42393/2019/OÚP ze dne 3. 6. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Č.j. KULK/42393/2019/OÚP ze dne 3. 6. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Č.j. KULK/42393/2019/OÚP ze dne 3. 6. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Č.j. KULK/42393/2019/OÚP ze dne 3. 6. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Č.j. KULK/42393/2019/OÚP ze dne 3. 6. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Č.j. KULK/42393/2019/OÚP ze dne 3. 6. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
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Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Krajský úřad Libereckého kraje jakožto nadřízený orgán územního plánování uplatnil ve lhůtě 30 dnů k zaslanému 
návrhu rozhodnutí o námitkách následující stanovisko: 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Č.j. KULK/42393/2019/OÚP ze dne 3. 6. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Souhlasné stanovisko. Nevyvolává nutnost úpravy ÚP. 

Úpravy návrhu ÚP Nové Město pod Smrkem provedené na základě veřejného projednání nebyly pořizovatelem 
vyhodnoceny jako podstatné ve smyslu § 53 odst. 2. Jednotlivě je pořizovatel vyhodnotil následovně: 

- Úprava tras biokoridorů vedených na lesních pozemcích na základě požadavku AOPK ČR je pro majitele lesních 
pozemků nepodstatná, pro režim hospodaření v lesích má přítomnost biokoridoru v praxi minimální vliv.  

- Vyřazení zastavitelné plochy ZH13 provedené na základě negativního stanoviska orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu bylo hodnoceno jako nevyhnutelná úprava, ke které by muselo dojít, i pokud by se kvůli jejímu 
vyřazení uspořádalo opakované veřejné projednání. Z dosavadního průběhu projednání návrhu ÚP Nové Město 
pod Smrkem s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (především opakované jednání ve věci zastavitelné 
plochy ZH10) bylo zřejmé, že žádnou další zastavitelnou plochu tento orgán v k. ú. Hajniště pod Smrkem 
nepřipustí. Individuální zájem na vymezení předmětné zastavitelné plochy nemohl v dané situaci jakkoliv zvrátit 
převahu veřejného zájmu na ochraně zemědělské půdy. Z důvodu snahy o procesní ekonomii tak pořizovatel 
konstatoval zbytnost opakovaného veřejného projednání kvůli předmětné úpravě. Vzhledem k nulové šanci uhájit 
předmětnou zastavitelnou plochu v případném opakovaném veřejném projednání nelze její vyřazení hodnotit jako 
podstatnou úpravu, která má dopad do právní sféry majitele dotčeného pozemku. 

- Drobná úprava požadavků na obsah územní studie X6 provedená na základě stanoviska orgánu ochrany ovzduší 
nepředstavuje podstatnou úpravu, pouze upřesnění budoucího obsahu územně plánovacího podkladu, v rámci 
jehož zpracování budou detailní dopady konkrétního řešení plochy teprve prověřovány. 

- Doplnění regulativů ploch PN2, ZN5 a PH1 provedené na základě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví 
představuje toliko formální úpravu. Doplňuje se požadavek vyplývající z právního předpisu, význam tohoto 
doplnění je tak více méně informační. 

- Vyřazení podmínky územní studie u plochy ZN1 nemá dopady na práva majitelů pozemků v ploše, plocha je i 
nadále zastavitelná. Vzhledem k provedené parcelaci plochy bylo řešení zástavby plochy již akceptováno 
příslušnými správními orgány v minulosti. 

- Úprava funkčního využití plochy stabilizovaného výrobního areálu byla provedená na základě kladného rozhodnutí 
o námitce majitele dotčených pozemků. Dotčené orgány se k návrhu rozhodnutí o předmětné námitce vyjádřily 
kladně. 

Na základě tohoto vyhodnocení a přezkoumání obsahu ÚP Nové Město pod Smrkem dle § 53 odst. 4 stavebního zákona, 
jehož výsledky jsou obsaženy v kapitole 8 tohoto Odůvodnění, pořizovatel předložil návrh ÚP Město pod Smrkem 
Zastupitelstvu Nového Města pod Smrkem k vydání dle § 54 odst. 1 stavebního zákona. 

 

 

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

2.1 Základní údaje o městě 

Město náleží dle administrativního členění do Libereckého kraje a spadá pod správu obce s rozšířenou působností 
Frýdlant.  

2 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 
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řešené území (kód ZUJ) Nové Město pod Smrkem (564265) 

počet obyvatel 3 771 (k 1. 1. 2016) 

rozloha řešeného území 2 893 ha  

kraj (NUTS3) Liberecký kraj (CZ051) 

okres (NUTS4) Liberec (CZ0513) 

obec s rozšířenou působností  Frýdlant 

obec s pověřeným obecním úřadem Nové Město pod Smrkem 

Obec spravuje 3 katastrální území (Nové Město pod Smrkem, Hajniště pod Smrkem, Ludvíkov pod Smrkem), a 5 
základních sídelních jednotek (Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov pod Smrkem, Hajniště, Podlesí a Přebytek).  

2.2 Postavení města v systému osídlení 

Město Nové Město pod Smrkem se nachází v severní části Libereckého kraje, v okrese Liberec ve Frýdlantském 
výběžku. Obcí s rozšířenou působností je město Frýdlant a obcí s pověřeným obecním úřadem je Nové Město pod Smrkem 
(do jehož správního obvodu náležení obce Jindřichovice pod Smrkem a Lázně Libverda). Hlavními spádovými centry pro 
obec jsou Frýdlant (12 km) a Liberec (38 km). 

Sousední obce 

Správní území města Nové Město pod Smrkem sousedí s následujícími obcemi: 

obec katastrální území dotčená hranice řešeného území 

Lázně Libverda Lázně Libverda jižní 

Raspenava Raspenava jihozápadní 

Krásný Les  Krásný Les u Frýdlantu západní 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice severozápadní 

Horní Řasnice Horní Řasnice severní 

Jindřichovice pod Smrkem 
Jindřichovice pod Smrkem severní 

Dětřichovec severovýchodní 

Všechny sousední obce náleží stejně jako město Nové Město pod Smrkem do Libereckého kraje. Sídelní struktura 
Nového Města pod Smrkem nezahrnuje významné prostorové vazby do sousedních obcí, kromě turistických, případně 
dopravních vazeb nejsou tyto obce s Novým Městem pod Smrkem propojeny. Výjimku tvoří malé sídlo Přebytek na jižním 
okraji řešeného území, za jehož hranicí se nachází (na území obce Lázně Libverda) dvě chalupy prostorově spadající k sídlu 
Přebytek, bez návaznosti zastavěného území.  

Podél východní hranice prochází státní hranice s Polskou republikou, s ohledem na absenci sídelních vazeb tvoří 
přeshraniční vazby pouze dopravní trasa silnice II/291 (za hraničním přechodem značená jako II/361) propojující Nové 
Město pod Smrkem s významným střediskem cestovního ruchu - městem Świeradów-Zdrój, a dále turistické trasy (hraniční 
přechod na Smrku) a stezky Singltreku.  

Územní plán Nového Města pod Smrkem obecně respektuje platnou územně plánovací dokumentaci sousedních 
obcí. Z hlediska širších vztahů je řešena návaznost jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a dalších prostorových a 
funkčních vazeb, zejména v oblasti dopravní a technické infrastruktury a ochrany přírody a krajiny (především ÚSES).  

Potřebnost koordinace řešení ÚP Nové Město pod Smrkem s platnou územně plánovací dokumentací sousedních 
obcí je vyjádřena v následující tabulce:  

obec územně plánovací dokumentace 
nabytí 

účinnosti 
popis koordinace 

Lázně Libverda ÚP Lázně Libverda 4. 8. 2010 

- zajištění návaznosti ÚSES (nadregionální 
biokoridor K23MB, resp. LBK L007/L008) 
- v řešeném území navazuje LBC L007 
Nad obřím sudem 

- zajištění návaznosti ÚSES (regionální 
biocentrum R1275) - v řešeném území 
navazuje RBC1275 Úbočí Smrku 

- zajištění návaznosti ÚSES (nadregionální 
biokoridor K23H - v řešeném území 
navazuje K23H 

- zajištění návaznosti ÚSES (nadregionální 
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obec územně plánovací dokumentace 
nabytí 

účinnosti 
popis koordinace 

biocentrum NC83) - v řešeném území 
navazuje NC83 Jizerské louky 

Změna č. 1 ÚP Lázně Libverda 3. 6. 2014 bez nutnosti koordinace 

Změna č. 2 ÚP Lázně Libverda 10. 11. 2015 bez nutnosti koordinace 

Raspenava 

ÚPN SÚ Raspenava 8. 7. 2002 bez nutnosti koordinace 

2. změna ÚPN SÚ Raspenava 2005 bez nutnosti koordinace 

2. změna ÚPN SÚ Raspenava 3. 3. 2011 bez nutnosti koordinace 

ÚP Raspenava  

rozpracovaná 
dokumentace 
(návrh pro 
společné 
jednání) 

- zajištění návaznosti ÚSES (lokální 
biokoridor 1451/1452/1453 část - 
v řešeném území navazuje LK13 

- zajištění návaznosti ÚSES (regionální 
biokoridor 435/436 (RK09) část - 
v řešeném území navazuje RK09 

- zajištění návaznosti ÚSES (lokální 
biocentrum 436 část - v řešeném území 
navazuje LBK 436 Lomnice - V Americe 1 

- zajištění návaznosti ÚSES (regionální 
biokoridor 436/437 (RK09) část - 
v řešeném území navazuje RK09 

- zajištění návaznosti ÚSES (lokální 
biocentrum 437 část - v řešeném území 
navazuje LBK 437 Lomnice - V Americe 2 

Krásný Les není -  bez nutnosti koordinace 

Dolní Řasnice 

ÚP Dolní Řasnice 27. 6. 2002 bez nutnosti koordinace 

Změna č. 1 ÚP Dolní Řasnice 13. 4. 2006 bez nutnosti koordinace 

Změna č. 2 ÚP Dolní Řasnice 28. 10. 2008 bez nutnosti koordinace 

Změna č. 3 ÚP Dolní Řasnice 20. 11. 2011 bez nutnosti koordinace 

Horní Řasnice 

ÚP Horní Řasnice  4. 10. 2002 bez nutnosti koordinace 

Změna č. 1 ÚPN SÚ Horní Řasnice 23. 3. 2006 bez nutnosti koordinace 

Změna č. 2 ÚPN SÚ Horní Řasnice 15. 2. 2008 bez nutnosti koordinace 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

- - bez nutnosti koordinace 

Pozn.: Řešení ÚP Nové Město pod Smrkem není koordinováno s územně plánovací dokumentací, která nebyla zpracována dle 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je neaktuálnost této ÚPD, nesoulad se 
současnými právními předpisy, s PÚR ČR, ZÚR LK a s dalšími územně plánovacími podklady.  

Účast ve sdružení obcí 

Město je členem mikroregionu Frýdlantsko, který zahrnuje celkem 18 obcí (Bílý Potok, Bulovka, Černousy, 
Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, 
Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Raspenava a Višňová). Stejně tak je město členem Místní 
akční skupiny (MAS) Frýdlantsko. Obecným předmětem činnosti mikroregionu je koordinace postupu při realizaci 
společných záměrů, ochrana a prosazování společných zájmů a vytváření předpokladů pro vyvážený rozvoj zájmového 
území svazku, při aktivním využívání evropských, přeshraničních národních a krajských rozvojových programů.  

Mimo členství v mikroregionu Frýdlantsko je Nové Město pod Smrkem také členem Euroregionu Nisa - Neisse - 
Nysa, který propojuje příhraniční území České republiky, Spolkové republiky Německo a Polské republiky a jeho cílem je 
koordinace vzájemné spolupráce jednotlivých obcí, odstraňování negativních vlivů státní hranice, rozvoj hospodářského 
potenciálu euroregionu, zlepšení životního standardu obyvatel euroregionu a zlepšení přirozených a kulturně-politických 
podmínek života. Rozloha celého euroregionu Nisa - Neisse – Nysa je 13 033 km

2
, přičemž na Česko připadá 3 163 km

2
.  

Město je také členem Svazku obcí SMRK, dalšími členy svazku jsou obce Frýdlant, Hejnice a Lázně Libverda. 
Všeobecným předmětem činnosti svazku je vytváření podmínek pro všestranný rozvoj cestovního ruchu regionu Frýdlantsko 
v úzké spolupráci a vazbě na Svazek obcí Jizerské hory a v souladu s principy udržitelného rozvoje. Věcným obsahem 
předmětu činnosti je především ochrana společných zájmů celého území, tvorba a naplňování koncepce cestovního ruchu a 
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vytváření podmínek pro plnohodnotný život celého regionu. Hlavním konkrétním předmětem činnosti svazku jsou práce 
spojené s prosazením a následnou realizací projektového záměru výstavby Sportovního areálu Smrk. 

ÚP Nové Město pod Smrkem je navržen v obecném souladu se strategií a se všemi prioritami a opatřeními výše 
uvedených sdružení obcí.  

2.3 Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury 

Širší dopravní vztahy 

Nové Město pod Smrkem leží mimo páteřní dopravní tahy, městem procházejí pouze silnice II. a III. třídy. Západně 
od řešeného území (cca 10 km) prochází silnice I/13, tvořící hlavní dopravní propojení vyšší správních center regionu 
(Frýdlant – Liberec), a propojující území s krajským městem Liberec.  

Z hlediska širších dopravních vztahů jsou pro obec významné také silnice I/10 a I/14, procházející jihovýchodně od 
řešeného území, na které se lze (obdobně jako na silnici I/13) z Hejnic napojit díky silnici II/290, tvořící dopravní osu 
řešeného území.  

Tab.: Dojezdové vzdálenosti a doby z Nového Města pod Smrkem do vyšších správních center 

 Frýdlant Liberec Jelenia Góra (PL) Mladá Boleslav Praha 

dojezdová vzdálenost (km) 12 39 49 84 146 

dojezdová doba (min.) 16 41 51 65 103 

Řešeným územím prochází větev železniční trati č. 037 Jindřichovice pod Smrkem - Frýdlant v Čechách, která je 
součástí železniční tratě 037 Jindřichovice pod Smrkem - Liberec, Černousy - Frýdlant v Čechách, je zde lokalizována 
železniční stanice Nové Město pod Smrkem a železniční zastávka Hajniště. V železniční stanici Frýdlant v Čechách se na trať 
037 napojuje její větev Frýdlant v Čechách - Černousy, která pokračuje do Polska - žst. Zawidów (PL), a Frýdlant v Čechách - 
Liberec, která zajišťuje železniční spojená s krajským městem Liberec.  

Řešeným územím a jeho okolím prochází velké množství značených cyklistických a turistických tras (včetně trasy 
pro běh na lyžích). Většina tras je vedena po silnicích III. třídy.  

Širší vztahy technické infrastruktury 

Vymezení technické infrastruktury v grafické části bylo prověřeno s ohledem na návaznost do území sousedních 
obcí dle jejich platné územně plánovací dokumentace a dle ÚAP SO ORP Frýdlant (4. úplná aktualizace 2016). Vedení 
stávajících systémů technické infrastruktury je v rámci ÚP zcela respektováno.  

Zásobování pitnou vodou 

V řešeném území jsou provozovány nadmístní systémy zásobování pitnou vodou. Město je zásobeno z vodovodu 
pro veřejnou potřebu, zásobeného ze skupinového vodovodu Bílý potok.  

Kanalizace a odstraňování odpadních vod 

Kanalizační systémy nadmístního významu se v území nevyskytují. V Novém Městě pod Smrkem je vybudována 
jednotná splašková kanalizace s vyústěním na městskou ČOV. Sídla Hajniště pod Smrkem, Ludvíkov pod Smrkem a Přebytek 
nejsou v současnosti odkanalizována.  

Zásobování elektrickou energií 

Město je zásobeno elektrickou energií venkovním vrchním vedením. Zdrojem energie je rozvodna 110/22 kV 
Frýdlant, město je zásobeno vývodem Raspenava a Frýdlant - východ (22 kV).  

Zásobování plynem a teplem 

V rámci řešeného území je plynem zásobeno pouze Nové Město pod Smrkem. Oblast Frýdlantska je napojena na 
celostátní plynovodní síť přes vysokotlaký plynovod v Chrastavě. Území města je plynofikováno skrze středotlaký plynovod, 
napojený na regulační stanici VTL/STL v Jizerské ulici (lokalita U evangelického kostela), která zajišťuje převod plynu 
z vysokotlakého plynovodu, procházejícího jihozápadní částí řešeného území z obce Lázně Libverda. Rozvodem, který 
zásobuje řešené území. 

Telekomunikace, radiokomunikace 

Řešené území je napojeno na telefonní obvod TO 48 Liberec. Telefonní provoz v řešeném území je zajišťován skrze 
telefonní ústřednu HOST Frýdlant, která je optickým kabelem napojena na místní telefonní oblast MPO Liberec. 

Nakládání s odpady 

V širších vztazích má v oblasti nakládání s odpady význam vyvážení odpadů na skládku Frýdlant - Větrov.  
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2.4 Širší vztahy ÚSES a další přírodní systémy 

Správní území Nového Města pod Smrkem je dotčeno následujícími přírodními prvky nadmístního významu, které 
přesahují hranice řešeného území: 

- CHKO Jizerské hory (II. – IV. zóna) 
- Skladebné části ÚSES nadregionálního a regionálního významu (ozn. dle ZÚR LK) 

o nadregionální biocentrum  NC 83 Jizerské louky 
o nadregionální biokoridor  K23H (horská osa), K23MB (mezofilní bučinná osa) 
o regionální biocentra   RC 1275 Úbočí Smrku 

RC 1276 Hřebenáč 
o regionální biokoridory   RK 09 

RK 637 

Vazby přírodních prvků nadmístního významu přesahující hranice řešeného území (vymezení prvků územního 
systému ekologické stability) jsou územním plánem koordinovány s platnou (vydanou dle zákona č. 183/2006 Sb.) územně 
plánovací dokumentací sousedních obcí.  

 

 

3.1 Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje 

Územní plán Nové Město pod Smrkem je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 
(dále též jen „PÚR ČR“), ve znění Aktualizace č. 1 schválené vládou ČR dne 15.4.2015 usnesením č. 276.  

Republikové priority územního plánování 

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

(citace z PÚR ČR je vyznačena kurzívou a redukována pouze na požadavky týkající se řešeného území) 

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

 Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. Návrh urbanistické koncepce vychází ze stabilizované 
struktury území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné území, dopravní a technické systémy 
v území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského půdního fondu, lesních pozemků a s ohledem na 
krajinný ráz území. Zastavitelné plochy nenarušují a plně respektují historickou urbanistickou kompozici sídla. Podmínky 
využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití respektují hodnotu území spočívající v harmonickém 
uspořádání přírodních a civilizačních prvků, které není narušeno nevhodnými stavebními zásahy. V souladu s principy 
udržitelného rozvoje jsou vymezeny funkce umožňující vyvážený rozvoj sociálních a ekonomických potřeb a současně 
ochranu hodnot území.  

Charakter venkovské krajiny je posilován zejména ochranou nezastavěného území před neuváženou zástavbou, 
stanovením základních podmínek ochrany krajinného rázu a omezením povolování staveb dle § 18 odst. 5 stavebního 
zákona. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany 
kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.  

Územní plán rozvíjí primární sektor (prvovýrobu v oblasti lesnictví a zemědělství) coby významnou a nedílnou součást 
hospodářství národního, regionálního a místního významu územní stabilizací ploch v nezastavěném území (především 
ploch s rozdílným způsobem využití NL - plochy lesní a NS - plochy smíšené nezastavěného území) a stanovením 
konkrétních podmínek pro jejich využití se zohledněním místních specifik. Rozvoj primárního sektoru je podpořen 
potvrzením ploch stávajících zemědělských areálů v plochách s rozdílným způsobem využití VZ - plochy výroby a 

3 VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
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skladování - zemědělská výroba a umožněním rozvoje areálu v Ludvíkově pod Smrkem. Územní plán zohledňuje kvalitní 
zemědělskou půdu především situováním zastavitelných ploch v maximální možné míře mimo nejcennější zemědělské 
půdy I. a II. třídy ochrany ZPF. 

Koncepce stanovená Územním plánem Nové Město pod Smrkem dbá primárně na ochranu ekologických funkcí krajiny 
zejména v souvislosti s existencí CHKO Jizerské hory (v nezbytné minimální míře vymezením ÚSES a vymezení souvisejících 
ploch ZP – zeleně přírodního charakteru, a ploch NP – ploch přírodních), klade důraz na zachování krajinného rázu území a 
nepřipouští nežádoucí plošnou expanzi zástavby do volné krajiny. 

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

Stanovené podmínky plošného a prostorového uspořádání v zastavěném území i zastavitelných plochách byly územním 
plánem formulovány s cílem zachování kontinuity urbanistického vývoje a předcházení sociální segregaci. Předpoklad pro 
posílení sociální soudržnosti je zajištěn například vymezením veřejných prostranství (PV) a ploch občanského vybavení 
(OV, OM, OS, OX), stejně jako umožněním polyfunkčního využití značné části území vymezením ploch smíšených obytných 
(SM, SV). 

V řešení ÚP je dominantním koncepčním principem zachování a dotváření kompaktnosti stávajících sídelních útvarů – 
posílení a doplnění urbanistické struktury jádrových území sídel. Ve volné krajině naopak nejsou vymezovány žádné 
samostatné obytné komplexy nebo soubory, které zpravidla utvářejí tzv. „gated communities,“ tedy nepřístupné obytné 
celky sociálně a prostorově izolované od ostatní zástavby a obyvatel města. 

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

Územní plán vychází ze stávajícího optimálního rozložení všech funkčních složek v území. Primární funkci v urbanizovaném 
území představují plochy smíšené obytné (SM, SV) a plochy bydlení (BI). Tyto plochy umožňují integraci bydlení, rekreace, 
občanského vybavení případně nerušící výroby. Vymezením stabilizovaných ploch občanského vybavení jsou vytvořeny 
podmínky pro jejich ochranu ve struktuře města a případný kvalitativní rozvoj.  

Jedním ze základních principů tvorby územního plánu je komunikace nejen s obcí a dotčenými orgány, ale také s širší 
veřejností. V průběhu zpracování územního plánu proběhlo několik pracovních jednání s cílem seznámit zástupce města s 
navrženou koncepcí a reagovat na jednotlivé podněty. Byly shromážděny a vyhodnoceny jednotlivé žádosti vlastníků 
pozemků a samosprávy na změny v území. Při stanovování způsobu využití území byla upřednostněna komplexní řešení 
před parciálními zájmy – v tomto smyslu byly do koncepce řešení ÚP převzaty záměry, které jsou v souladu s ochranou 
hodnot území a s požadavky Zadání ÚP Nové Město pod Smrkem.  

S ohledem na ochranu hodnot území, současný stav a podmínky v území, jeho rozvojové předpoklady, význam a pozici 
města v sídelní struktuře, limity využití území a nadřazenou územně plánovací dokumentaci byl stanoven optimální 
způsob využití území a rozsah zastavitelných ploch. Základní body koncepce byly formulovány ve spolupráci s představiteli 
samosprávy. 

V rámci koncepce ochrany a rozvoje hodnot jsou respektovány hodnoty vymezené v podkladech pro rozbor udržitelného 
rozvoje (v rámci ÚAP SO ORP Frýdlant) a hodnoty identifikované na základě terénního průzkumu zpracovatele se 
zohledněním zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. 

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

Územní plán respektuje tuto prioritu zejména zohledněním širších vztahů v území a koordinací s územně plánovací 
dokumentací okolních sousedních obcí. Navržený rozvoj zohledňuje předpoklady rozvoje města na základě dosavadního 
vývoje demografického, ekonomického a na základě mezioborové koordinace stanovuje podmínky pro příznivý rozvoj 
všech složek území směřující k naplňování principů udržitelného rozvoje území v horizontu návrhového období do roku 
2030. 

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

Ekonomické aktivity bez negativního vlivu na okolí jsou umožněny ve značné části vymezených ploch s rozdílným 
způsobem využití, přičemž u některých z nich se jedná o hlavní využití.  

Návrh vychází z výrazného potenciálu města pro rozvoj cestovního ruchu, který již nyní představuje významnou složku 
hospodářského pilíře města. Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj ekonomického pilíře města, a to zejména 
rozšířením možností využití centrální části města pro podnikatelské aktivity (v plochách smíšených obytných - městských).  
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(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými 
a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  

Územním plánem je zachována a posilována pozice města v sídelní struktuře. ÚP v rámci zastavitelných ploch vytváří 
podmínky zejména pro rozvoj a zkvalitnění bydlení, výroby a dopravní infrastruktury. Obsahově se snaží o funkční i 
prostorovou koncentraci a posiluje tak pozici města v rámci sídelní struktury. Zastavitelné plochy byly navrženy a 
vymezeny v rozsahu umožňujícím udržitelný rozvoj území s ohledem na veškeré přírodní, civilizační a kulturní hodnoty 
území. Vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch přispívá územní plán k rozvoji polycentrické sídelní struktury 
v dotčené části regionu. 

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

Vymezením ploch přestavby a stanovením podmínek využití ve stabilizovaných plochách v zastavěném území jsou 
vytvořeny podmínky pro intenzifikaci zastavěného území. Územní plán vytváří podmínky pro polyfunkční využívání 
opuštěných zemědělských areálů stanovením podmínek umožňujících jejich znovuvyužití a případné rozšíření spektra 
výrobních aktivit a služeb.  

Řešení ÚP vytváří podmínky pro efektivní využívání zastavěného území, vymezeny jsou plochy přestaveb v nevyužívaných 
nebo rezervních plochách v zástavbě. Využití zastavěného území bylo prověřeno a na základě dalších potřebných analýz 
byla stanovena potřeba vymezení zastavitelných ploch, podrobněji viz kapitola 10 Vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.  

ÚP vytváří podmínky pro revitalizaci ploch brownfields, zejména bývalého areálu kasáren v Hajništi pod Smrkem (plocha 
přestavby PH1), bývalého areálu Textilany (plocha přestavby PN2) a menších nevyužívaných areálů (plochy přestavby PN3, 
PN4, PL1).  

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

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

Územní plán respektuje a dále rozvíjí konsolidovanou strukturu sídla. Územní aktivity jsou soustředěny výhradně v rámci 
urbanizovaných ploch a v návaznosti na ně. Cílem je stabilizace pozice města ve struktuře osídlení, upevnění primární 
socioekonomické svébytnosti a posílení širších dopravních vazeb. V rámci koncepce uspořádání krajiny jsou 
v nezastavěném území vymezeny především stabilizované plochy vodní, lesní, smíšené nezastavěného území a přírodní. 
Stabilizován je systém hodnotných přírodních prvků zajišťujících ekologickou stabilitu území, zejména vymezením ÚSES a 
ploch zeleně – přírodního charakteru (ZP).  

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

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých 
ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických 
oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; 
cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro 
nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.  

Územní plán vytváří podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny vymezením uceleného, komplexního a navzájem 
propojeného územního systému ekologické stability. V řešení ÚP nejsou navrhovány žádné prvky s efektem liniové bariéry 
v území. Realizací zástavby v zastavitelných plochách či v plochách přestavby vymezených v ÚP nedojde ke srůstání 
jednotlivých sídel, zastavitelné plochy jsou vymezeny výhradně ve vazbě na zastavěné území. Prostupnost krajiny a sídel 
je zajištěna vymezením uceleného systému ploch veřejných prostranství.  
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(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, 
agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst turistickými 
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).  

Územní plán dbá na rozvoj aktivit cestovního ruchu a stanovuje pro tuto oblast jednoznačnou koncepci. Veškerá přítomná 
turistická infrastruktura je územním plánem respektována a její systém je stabilizován a je podpořen její rozvoj. 

V rámci opatření zaměřených na podporu cestovního ruchu jsou vymezovány zastavitelné plochy pro funkce umožňující 
rozvoj činností podporujících cestovní ruch (občanské vybavení, služby, technická a dopravní infrastruktura apod.) 
zejména v nástupních místech na Singltrek a turistické trasy (u koupaliště a U Spálené hospody), kromě toho jsou 
stanoveny požadavky usměrňující cestovní ruch a turistiku v území, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění rozvoje 
rekreace a cestovního ruchu.  

Územní plán dále vytváří podmínky pro vedení pěších turistických a cyklistických tras navazujících na systémy stávajících 
cyklotras a turistických cest v sousedních obcích a regionech v souladu s podmínkami využití prakticky ve všech plochách 
s rozdílným způsobem využití. Turistika a cestovní ruch jsou podpořeny vymezením nových ploch veřejných prostranství 
zvyšujících prostupnost krajiny a umožňujících rozvoj turistických tras ve vazbě na centrum města a jeho obytné části. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat 
prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato 
zařízení souběžně.  

Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i 
prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň 
však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených 
koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění 
území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné 
zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury 
s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a 
rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet 
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho 
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy 
dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

ÚP zachovává stávající dopravní systém a stanovuje obecné zásady pro jeho kvalitativní rozvoj. Pro účely zlepšení kvality 
obytného prostředí města ÚP vymezuje koridor územní rezervy pro prověření vedení budoucího obchvatu města. ÚP 
vytváří podmínky pro zkvalitnění systémů veřejné hromadné dopravy v území; vymezením ploch dopravní infrastruktury 
(DS, DZ) zajišťuje ochranu a rozvoj stávající autobusové a železniční dopravy na území města. 

Územní plán vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní infrastruktury. Většina nových 
zastavitelných ploch a ploch přestaveb je situována v místech s vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturou, 
realizace výstavby tak nebude představovat výrazný dopad na veřejné rozpočty. V územně rozsáhlejších zastavitelných 
plochách je Územním plánem Nové Město pod Smrkem stanovena podmínka zpracování územních studií. Ty prověří a 
navrhnou komplexní a efektivní řešení těchto lokalit, mimo jiné také z hlediska veřejné infrastruktury.  

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro 
ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch 
v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 
Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů.  

Stanovením podmínek využití jednotlivých ploch se ÚP snaží o minimalizaci negativních dopadů výrobní činnosti a 
případné dopravní zátěže na kvalitu bydlení. Eliminace negativních vlivů výroby ze stabilizovaných zemědělských areálů je 
v územním plánu zajištěna zachováním odstupu od stávající i navrhované obytné zástavby.  

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. 
Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a 
pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

 V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání 
dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  

ÚP vymezuje koridor revitalizačních opatření na řece Lomnici (KRO1), jehož realizací dojde ke zlepšení stavu řeky, 
souvisejících ekosystémů a ke zvýšení retenční schopnosti území. Dále jsou vymezeny koridory KPO1, KPO2 a KPO3 pro 
umístění protipovodňových opatření, dle Studie ochrany před povodněmi mikroregionu Frýdlantsko vycházející z 
Podkladové analýzy pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových 
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opatření v mikroregionu Frýdlantsko (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015). Další opatření na ochranu před 
povodněmi a ochranná protierozní opatření směřující k celkovému zvyšování ekologické stability krajiny je možno 
realizovat v rámci většiny ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách zeleně přírodního charakteru (ZP) a v 
plochách smíšených nezastavěného území (NS). Celkově jsou v nezastavěném území vymezeny plochy primárně určené 
k posílení ekologické stability území, přičemž ve většině z nich je umožněna realizace dalších opatření (liniové výsadby, 
zatravňovací pásy, protierozní průlehy apod.) zvyšujících přirozenou retenční schopnost území.  

S ohledem na požadavek vytváření podmínek pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdrojů vody a s 
cílem zmírňování účinků povodní je v rámci koncepce likvidace odpadních vod v území upřednostněno odstraňování 
dešťových vod vsakováním.  

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z 
území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

V rámci ochrany před povodněmi a celkového zvyšování retenčních schopností krajiny jsou navrženy obecné zásady (v 
kapitole koncepce uspořádání krajiny) zajišťující zvyšování ekologické stability krajiny, zlepšování zadržování vody 
v krajině, omezení eroze a rozvoj krajinné zeleně a dalších přírodních prvků.   

Do záplavového území nezasahují vymezené zastavitelné plochy, zastavěné území je jím dotčeno pouze okrajově.  

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její 
účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí 
(měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře 
těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými 
geografickými podmínkami. 

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, 
na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního 
rozvoje.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, 
vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s 
venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými 
předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

Koncepce veřejné infrastruktury je územním plánem koncipována s ohledem na stávající strukturu sídel, využívání území a 
stabilizovanou síť systémů technické a dopravní infrastruktury. Zastavitelné plochy jsou situovány ve vazbě na plochy 
stabilizované tak, aby bylo možné zajistit efektivní zásobování pitnou vodou a energiemi. Územním plánem je v rámci 
veřejné infrastruktury podpořen především kvalitativní rozvoj dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení 
koordinovaný s okolními obcemi. 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech 
potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních 
veřejných městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru 
s veřejností.  

Územní plán zohledňuje ve svém návrhu další rozvoj území, vytváří vyvážené podmínky pro všechny důležité aktivity, 
které v území probíhají, dodržuje občanská práva a zajišťuje nejlepší životní podmínky obyvatel. Řešení ÚP klade důraz na 
ochranu stávající občanské vybavenosti a umožnění jejího dalšího rozvoje. Stabilizován a chráněn je systém veřejných 
prostranství jako základní matrice území zajišťující prostupnost území a dostupnost pozemků; systém je doplněn 
navrhovanými plochami veřejných prostranství v sídle i ve volné krajině.  

Samostatné koncepce dílčích částí veřejné infrastruktury jsou detailně řešeny příslušných kapitolách textové části 
Odůvodnění ÚP Nové Město pod Smrkem. Zastavitelné plochy jsou situovány ve vazbě na stávající a navrhované systémy 
veřejné infrastruktury tak, aby bylo zajištěno jejich efektivní využívání nenáročné na veřejné rozpočty, ale zároveň 
v maximální možné míře zohledňující požadavky soukromých vlastníků pozemků a veřejnosti.  

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory 
nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu umožňující 
účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších 
ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, 
který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet 
podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, 
kde je to vhodné.  

V řešeném území je provozována silniční a železniční doprava. Územní plán řeší kvalitu zejména silniční dopravní 
infrastruktury a vymezuje koridor územní rezervy R1 pro prověření vedení budoucího obchvatu města. ÚP vytváří podmínky 
pro zkvalitnění systémů veřejné hromadné dopravy v území; vymezením ploch dopravní infrastruktury (DS, DZ) zajišťuje 
ochranu a rozvoj stávající autobusové a železniční dopravy na území města a vymezuje požadavek na umístěné nové 
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železniční zastávky pro zlepšení dostupnosti lokality Na Výsluní a sídla Hajniště pod Smrkem, podrobněji viz kapitola 11.10 
Odůvodnění koncepce dopravní infrastruktury. 

Územní plán vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní infrastruktury. Většina nových 
zastavitelných ploch a ploch přestaveb je situována v místech s vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturou, 
realizace výstavby tak nebude představovat výrazný dopad na veřejné rozpočty. V územně rozsáhlejších zastavitelných 
plochách je Územním plánem Nové Město pod Smrkem stanovena podmínka zpracování územních studií. Ty prověří a 
navrhnou komplexní a efektivní řešení těchto lokalit, mimo jiné také z hlediska veřejné infrastruktury.  

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

Územní plán řeší jednotlivé koncepce technické infrastruktury v oblastech zásobování pitnou vodou a odkanalizování 
samostatně, podrobněji viz kapitola 11.11 Odůvodnění koncepce technické infrastruktury. Při vymezování zastavitelných 
ploch byla jedním z kritérií dostupnost provozovaných systémů technické infrastruktury (veřejného vodovodu, kanalizace, 
plynovodu, elektrické energie). Převážná část zastavitelných ploch je situována ve vazbě na stávající a navrhované 
systémy technické infrastruktury tak, aby bylo umožněno napojení těchto lokalit na stávající inženýrské sítě s minimálními 
dodatečnými náklady. Využití rozsáhlejších zastavitelných ploch je podmíněno zpracováním územní studie, která prověří 
možnou urbanistickou strukturu a navrhnou detailní uspořádání veřejné infrastruktury. 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti 
zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  

V rámci jednoznačně formulovaných podmínek jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je územním plánem 
umožněna výroba energie z obnovitelných zdrojů za předpokladu, že nebude mít negativní vliv na okolí. Předpokladem je 
zejména integrace zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů v rámci staveb tak, aby nedocházelo k významnému 
narušování krajinného rázu umisťováním velkoplošných nebo jinak prostorově výrazných zařízení v nezastavěném území.  

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a 
v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost 
vymezení ploch přestavby.  

Při tvorbě urbanistické koncepce byla posouzena kvalita bytového fondu v obci. Územní plán prověřil funkční využití a 
využitelnost celého území, podrobněji viz kapitola 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch.  

Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

Řešené území neleží v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose vymezené PÚR ČR.  

Specifické oblasti 

Řešené území leží ve specifické oblasti SOB7 Krkonoše a Jizerské hory, vymezené PÚR ČR, ve zpřesněném 
vymezení v rámci ZÚR LK není řešené území Nového Města pod Smrkem zahrnuto do specifické oblasti republikového 
významu SOB5, ale pouze do specifické oblasti nadmístního významu SOB4 Frýdlantsko. 

Koridory a plochy dopravní infrastruktury 

V řešeném území nejsou vymezeny žádné koridory nebo plochy dopravní infrastruktury.  

Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů 

V řešeném území nejsou vymezeny žádné koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových 
záměrů dle PÚR ČR.  

Další úkoly pro územní plánování 

Další úkoly nebyly pro řešené území v PÚR ČR vymezeny.  

3.2 Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

Řešené území je zahrnuto v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje. Zastupitelstvo Libereckého kraje 
rozhodlo o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje usnesením č. 466/11/ZK ze dne 13.12.2011; Zásady územního 
rozvoje Libereckého kraje (dále též jen „ZÚR LK“) byly vydány dne 21.12.2011 s nabytím účinnosti 22.1.2012.  

V současné době je projednáván Návrh Aktualizace ZÚR LK č. 1.  

(citace ze ZÚR LK je vyznačena kurzívou a redukována pouze na požadavky týkající se řešeného území) 
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A. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území  

Zajištění příznivého životního prostředí 

P1 Prostředky a nástroji územního plánování ve veřejném zájmu chránit přírodní hodnoty území kraje, zvyšovat 
funkční účinnost zvláště a obecně chráněných území přírody a zajistit jejich organické doplnění a propojení s prvky 
ÚSES a NATURA 2000.  

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci upřednostňovat komplexní řešení před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 
Nepřipouštět takové zásady a aktivity, které by samy o sobě nebo ve svých důsledcích poškozovaly stav zvláště 
chráněných území.  

ÚP respektuje všechny přírodní hodnoty území a vytváří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj, podrobněji viz kapitola 
11.4.2 Ochrana přírodních hodnot a zdrojů.  

Územní plán vychází ze stávajícího rozložení všech funkčních složek v území. Primární funkci v urbanizovaném území 
představují plochy smíšené obytné (SM, SV) a plochy bydlení (BI). Tyto plochy umožňují integraci bydlení, rekreace, 
občanského vybavení případně nerušící výroby. Vymezením stabilizovaných ploch občanského vybavení jsou vytvořeny 
podmínky pro jejich ochranu ve struktuře města a případný kvalitativní rozvoj. Nové zastavitelné plochy jsou vymezovány 
zásadně v návaznosti na zastavěné území v efektivně využitelném rozsahu, který zaručí vytvoření podmínek pro udržitelný 
rozvoj a stabilizaci počtu obyvatel v jednotlivých sídlech. V souladu s principy udržitelného rozvoje jsou vymezeny funkce 
umožňující vyvážený rozvoj sociálních a ekonomických potřeb a současně ochranu zejména přírodních hodnot území 
omezením rozvoje zástavby v nezastavěném území. 

S ohledem na ochranu hodnot území, současný stav a podmínky v území, jeho rozvojové předpoklady, význam a pozici 
obce v sídelní struktuře, limity využití území a nadřazenou územně plánovací dokumentaci byl stanoven optimální způsob 
využití území a rozsah zastavitelných ploch. Základní body koncepce byly formulovány ve spolupráci s představiteli 
samosprávy. 

P2  Vhodným přístupem k využívání území a respektováním územních opatření zajistit ochranu vodohospodářsky 
významných území v systému CHOPAV, ochranu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících 
retenční schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí 
rozvojové potřeby kraje.  

Stanovit podmínky pro hospodárné využívání území, chránit a přiměřeně využívat přírodní surovinové, léčivé a 
energetické zdroje území, podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie.  

ÚP stanovuje požadavky na zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochrana vodních prvků v území je zajištěna vymezením 
ploch vodních a vodohospodářských (W) a stanovením podmínek jejich využití. ÚP vymezuje koridor revitalizačních 
opatření na řece Lomnici (KRO1), jehož realizací dojde ke zlepšení stavu řeky, souvisejících ekosystémů a ke zvýšení 
retenční schopnosti území.  

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

S ohledem na charakter krajiny je v řešeném území umožněno extenzivní zemědělství; hospodaření v lesích je pak 
zásadním způsobem omezeno v souvislosti s existencí CHKO Jizerské hory. ÚP stanovuje podmínky využití ploch, zejména 
v rozsahu nezastavěného území s důrazem na eliminaci možných negativních vlivů na cenná území Jizerských hor a další 
zvláště chráněná území.  

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

Opatření na ochranu před povodněmi a ochranná protierozní opatření směřující k celkovému zvyšování ekologické 
stability krajiny je možno realizovat v rámci většiny ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách zeleně 
přírodního charakteru (ZP) a v plochách smíšených nezastavěného území (NS). Celkově jsou v nezastavěném území 
vymezeny plochy primárně určené k posílení ekologické stability území, přičemž ve většině z nich je umožněna realizace 
dalších opatření (liniové výsadby, zatravňovací pásy, protierozní průlehy apod.) zvyšujících přirozenou retenční schopnost 
území. ÚP vymezuje koridor revitalizačních opatření na řece Lomnici (KRO1), jehož realizací dojde ke zlepšení stavu řeky, 
souvisejících ekosystémů a ke zvýšení retenční schopnosti území.  

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

Koncepce stanovená Územním plánem Nové Město pod Smrkem dbá primárně na ochranu ekologických funkcí krajiny 
zejména v souvislosti s existencí CHKO Jizerské hory (v nezbytné minimální míře vymezením ÚSES a vymezení souvisejících 
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ploch ZP – zeleně přírodního charakteru, a ploch NP – ploch přírodních), klade důraz na zachování krajinného rázu území a 
nepřipouští nežádoucí plošnou expanzi zástavby do volné krajiny.  

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

ÚP vymezuje koridor revitalizačních opatření na řece Lomnici (KRO1), jehož realizací dojde ke zlepšení stavu řeky, 
souvisejících ekosystémů a ke zvýšení retenční schopnosti území. Dále jsou vymezeny koridory KPO1, KPO2 a KPO3 pro 
umístění protipovodňových opatření, dle Studie ochrany před povodněmi mikroregionu Frýdlantsko vycházející z 
Podkladové analýzy pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových 
opatření v mikroregionu Frýdlantsko (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015). Další patření na ochranu před 
povodněmi a ochranná protierozní opatření směřující k celkovému zvyšování ekologické stability krajiny je možno 
realizovat v rámci většiny ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách zeleně přírodního charakteru (ZP) a v 
plochách smíšených nezastavěného území (NS). 

Zajištění hospodářského rozvoje území 

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

ÚP soustředí zásadní momenty řešení do rozvoje cestovního ruchu v území jako hlavního předpokladu rozvoje 
ekonomických aktivit, zlepšení podmínek pro podnikání, zvýšení atraktivity města pro bydlení a zamezení odchodu 
obyvatel do větších měst za pracovními příležitostmi. Sociální pilíř území je posílen stabilizací a rozvojem veřejných 
prostranství a občanského vybavení v sídlech, dále stanovením podmínek pro kvalitativní rozvoj infrastruktury města. 

P8 Podporovat únosný rozvoj hospodářských a sociálních funkcí ve specifických oblastech a řešit specifické problémy, 
které jsou příčinou jejich vymezení.  

Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj ekonomického pilíře města, a to zejména rozšířením možností využití centrální 
části města pro podnikatelské aktivity (v plochách smíšených obytných - městských) a vymezením ploch přestavby 
v prostoru ploch brownfields s cílem zapojit tyto plochy do organismu města a umožnit jejich nové využití.  

P10 Zajistit kvalitní dopravní napojení Libereckého kraje na evropskou dopravní síť, kvalitní propojení Libereckého kraje 
s okolními regiony a zlepšení dostupnosti Liberce ze všech částí kraje.  

P11 Koordinovat dopravní systémy, zajišťovat optimalizovanou dopravní obslužnost všech částí kraje 
s upřednostňováním významu veřejné dopravy.  

ÚP zachovává stávající dopravní systém a stanovuje obecné zásady pro jeho kvalitativní rozvoj. Pro účely zlepšení kvality 
obytného prostředí města ÚP vymezuje koridor územní rezervy pro prověření vedení budoucího obchvatu města. ÚP 
vytváří podmínky pro zkvalitnění systémů veřejné hromadné dopravy v území; vymezením ploch dopravní infrastruktury 
(DS, DZ) zajišťuje ochranu a rozvoj stávající autobusové a železniční dopravy na území města. 

P12 Zajistit kvalitní a odpovídající propojení oblastí, podoblastí a středisek cestovního ruchu systémem multifunkčních 
turistických koridorů při zachování přírodních a kulturních hodnot území.  

ÚP vymezuje zastavitelné plochy pro rozvoj nástupních míst do Jizerských hor (zejména na Singltrek a na turistické trasy) 
v lokalitách u koupaliště a U Spálení hospody.  

Stávající síť turistických tras a obecně všech cest v území je vymezena plochami veřejných prostranství, v dílčích úsecích je 
doplněna. Případná segregace různých typů dopravy je obecně doporučena a umožněna v rámci stabilizovaných ploch 
dopravní infrastruktury – silniční (DS) a ploch veřejných prostranství (PV), případně dalších ploch (smíšených obytných, 
ploch bydlení atd.) v souladu s podmínkami využití. 

P13 Odpovědným hospodařením se zdroji a údržbou a rozvojem spolehlivých jímacích a rozvodných systémů a úpraven 
zabezpečit bezproblémové zásobování obyvatel a dalších odběratelů nezávadnou kvalitní vodou za sociálně únosné 
ceny.  

Řešení ÚP vychází z požadavků a návrhů Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Libereckého kraje; kapacity 
zastavitelných ploch jsou prověřeny a vyčísleny k roku 2030, podrobněji viz kapitola 11.11.1 Zásobování vodou. 

P14 Důsledně přistupovat k zajištění efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadů na životní prostředí.  

ÚP vymezuje stávající systém odstraňování a čištění odpadních vod, jeho kapacita je prověřena s ohledem na plánovaný 
rozvoj do roku 2030. Navrženy jsou plochy pro realizaci ČOV v sídlech Hajniště pod Smrkem a Ludvíkov pod Smrkem, 
umožněn je plošný rozvoj areálu městské ČOV, podrobněji viz kapitola 11.11.2 Kanalizace a odstraňování odpadních vod. 

P15 Zajistit územní podmínky pro efektivní zásobování území energiemi a hospodaření s nimi 

P16 Vytvářet územní podmínky pro uplatnění ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů a realizaci 
rozsáhlého programu využití obnovitelných zdrojů energie.  
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P17 Vytvářet územní podmínky pro ekonomicky efektivní aplikaci kombinované výroby elektřiny a tepla ve stávajících i 
nových zdrojích energie.  

P18 Vytvářet územní podmínky pro zajištění spolehlivosti dodávek energie na celém území kraje.  

ÚP zachovává stávající systém zásobování města elektrickou energií, posouzena je kapacita ve vztahu k navrhovanému 
rozvoji města do roku 2030, podrobněji viz kapitola 11.11.3 Zásobování elektrickou energií. Stávající koncepce zásobování 
plynem a teplem je zachována, stanoven je rozvoj plynovodu v dobře napojitelných zastavitelných plochách, podrobněji 
viz kapitola 11.11.4 Zásobování plynem a teplem. 

P19 Vytvářet podmínky pro zlepšení dostupnosti služeb spojů a telekomunikací ve vztahu k potřebám území.  

ÚP respektuje stávající systém telekomunikací a spojů, požadavky na jeho zásadní změny nebyly zjištěny, podrobněji viz 
kapitola 11.11.6 Telekomunikace a radiokomunikace. 

Zajištění sociální soudržnosti obyvatel území 

P20 Prostředky a nástroji územního plánování vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území:  

- navrhovat a rozvíjet pouze kvalitní a příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel vybavených nabídkou 
pracovních příležitostí, potřebnou veřejnou infrastrukturou, dostatečným zastoupením veřejných prostranství a 
veřejné zeleně respektující ochranu přírody a krajiny,  

- stanovením územně technických podmínek v rámci komplexního rozvoje obcí a v souladu s určením a charakterem 
oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v ZÚR LK zajistit předpoklady pro vysokou životní úroveň obyvatelstva 
s kvalitním bytovým fondem, službami vč. dobrých podmínek pro trávení volného času a vzdělání pro rozvoj 
kvalitních lidských zdrojů,  

- vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho dalšími uživateli.  

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

Návrh urbanistické koncepce vychází ze stabilizované struktury území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě 
na zastavěné území, dopravní a technické systémy v území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského 
půdního fondu, lesních pozemků a s ohledem na krajinný ráz území. Zastavitelné plochy nenarušují a plně respektují 
historickou urbanistickou kompozici sídel. Podmínky využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití respektují 
hodnotu území spočívající v harmonickém uspořádání přírodních a civilizačních prvků, které není narušeno nevhodnými 
stavebními zásahy. V souladu s principy udržitelného rozvoje jsou vymezeny funkce umožňující vyvážený rozvoj sociálních 
a ekonomických potřeb a současně ochranu hodnot území. 

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

Územním plánem je zachována a posilována pozice města v sídelní struktuře. ÚP v rámci zastavitelných ploch vytváří 
podmínky zejména pro rozvoj a zkvalitnění bydlení, výroby a dopravní infrastruktury. Obsahově se snaží o funkční i 
prostorovou koncentraci a posiluje tak pozici města v rámci sídelní struktury. Zastavitelné plochy byly navrženy a 
vymezeny v rozsahu umožňujícím udržitelný rozvoj území s ohledem na veškeré přírodní, civilizační a kulturní hodnoty 
území. Vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch přispívá územní plán k rozvoji polycentrické sídelní struktury 
v dotčené části regionu. 

P23 V rozvojových koncepcích diferencovaně zohledňovat rozdílné charaktery jednotlivých částí kraje a podmínky pro 
jejich využívání – oblasti s převahou přírodních hodnot, oblasti s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit a 
oblasti venkovského prostoru.  

V řešení ÚP Nové Město pod Smrkem je zohledněn fakt, že se jedná o území s významnými přírodními a krajinnými 
hodnotami republikového významu – rozvoj města je tomu přizpůsoben, nejvýznamnější záměry se odehrávají 
v zastavěném území města případně v jeho bezprostřední návaznosti. Míru rozvoje lze dovodit také z nadřazených 
dokumentací a podkladů (koncepcí rozvoje cestovního ruchu, ochrany přírody a krajiny, programu rozvoje Libereckého 
kraje apod.).  

P24 Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

Charakter venkovské krajiny je posilován zejména ochranou nezastavěného území před neuváženou zástavbou, 
stanovením základních podmínek ochrany krajinného rázu a omezením povolování staveb dle § 18 odst. 5 stavebního 
zákona. 

P26 Pro potřeby diferenciace územně plánovacích přístupů ve smyslu principů udržitelného rozvoje zpřesňují ZÚR LK na 
území kraje vymezení republikově významných rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí 
stanovených v PÚR ČR (2008) a vymezují další charakterem obdobné oblasti a osy nadmístního významu a pro 
všechny z nich stanovují zásady pro rozhodování o změnách v území a konkrétní úkoly pro územní plánování, 
přičemž sledují následující priority:  
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- v území stanovených rozvojových oblastí a rozvojových os kraje podporovat efektivní využívání území pro 
stabilizaci a rozvoj hospodářských a sociálních funkcí a jejich zajištění odpovídající technickou vybaveností a 
dopravní obsluhou, při zachování nezastupitelných přírodních a kulturních hodnot a dostatečném zastoupení 
veřejné zeleně,  

- v území stanovených specifických oblastí kraje podporovat přiměřené využívání specifických hodnot a účinné řešení 
specifických problémů, pro které jsou vymezeny; prosazovat vhodné formy rozvoje, které vyhoví potřebám 
hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho přírodních a kulturních hodnot,  

- vytvářet předpoklady pro nové využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského, vojenského a jiného původu),  

- podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury; dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat s ohledem na prostupnost krajiny a minimalizaci 
fragmentace krajiny – je-li ti účelné, do společných koridorů,  

- koncepce řešení koordinovat se sousedními kraji a státy.  

ÚP vytváří podmínky pro využití významných přírodních a krajinných hodnot území a navrhuje rozvoj cestovního ruchu v 
území, zejména ve formě zkvalitňování a rozvoje služeb a vybavenosti v již urbanizovaných částech území, se zachováním 
sítě turistických tras ve volné krajině.  

Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj ekonomického pilíře města, a to zejména rozšířením možností využití centrální 
části města pro podnikatelské aktivity (v plochách smíšených obytných - městských) a vymezením ploch přestavby s cílem 
zapojit tyto plochy do organismu města a umožnit jejich nové využití. 

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

- ve stanovených případech cíleně chránit místa nebo krajinné celky zvláštního zájmu (legislativně zajištěná zvláštní 
ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území),  

- zvláštní pozornost věnovat obnově venkovské krajiny vč. charakteru životních podmínek s důrazem na zachování 
objektů i souborů lidové architektury v celkové krajinné kompozici,  

- objektivně rozlišovat případy, kdy je důležitější vhodný tvůrčí rozvoj a obnova krajiny než zachování stávající 
situace,  

- při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a 
hospodářského rozvoje území.  

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. Návrh urbanistické koncepce vychází ze stabilizované 
struktury území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné území, dopravní a technické systémy v 
území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského půdního fondu, lesních pozemků a s ohledem na 
krajinný ráz území. Zastavitelné plochy nenarušují a plně respektují historickou urbanistickou kompozici sídla. Podmínky 
využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití respektují hodnotu území spočívající v harmonickém 
uspořádání přírodních a civilizačních prvků, které není narušeno nevhodnými stavebními zásahy. V souladu s principy 
udržitelného rozvoje jsou vymezeny funkce umožňující vyvážený rozvoj sociálních a ekonomických potřeb a současně 
ochranu hodnot území. 

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

- vymezit a podporovat rozvoj hierarchie struktury nástupních a obslužných center a středisek cestovního ruchu 
včetně zajištěnosti a odpovídající kvality služeb,  

- podporovat rozvoj cestovního ruchu v dosud málo využívaných vhodných lokalitách za účelem zajištění nabídky 
nových pracovních příležitostí a odlehčení urbanizační zátěže tradičních středisek,  

- upřednostňovat šetrné formy cestovního ruchu (cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika aj.),  

- podporovat propojení atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 
turistiky (pěší, cyklo, lyžařská, hipo aj.),  

- hledat a přijmout opatření ke koordinovanému usměrňování a řízení rekreace a cestovního ruchu jako zdroje 
přetížení území v nejvíce exponovaných prostorech Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje a naopak navrhnout a 
realizovat územně plánovací a jiná rozvojová opatření na podporu využití existujících územních rezerv hodnotných 
území v prostoru Frýdlantska, Ralska, Lužických hor a Jihozápadního Českolipska a tím přispět k vytváření nových 
pracovních příležitostí.  
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Územní plán dbá na rozvoj aktivit cestovního ruchu a stanovuje pro tuto oblast jednoznačnou koncepci. Veškerá přítomná 
turistická infrastruktura je územním plánem respektována a její systém je stabilizován a je podpořen její rozvoj. 

V rámci opatření zaměřených na podporu cestovního ruchu jsou vymezovány zastavitelné plochy pro funkce umožňující 
rozvoj činností podporujících cestovní ruch (občanské vybavení, služby, technická a dopravní infrastruktura apod.) 
zejména v nástupních místech na Singltrek a turistické trasy (u koupaliště a U Spálené hospody), kromě toho jsou 
stanoveny požadavky usměrňující cestovní ruch a turistiku v území, podrobněji viz kapitola 11.18 Odůvodnění rozvoje 
rekreace a cestovního ruchu.  

Územní plán dále vytváří podmínky pro vedení pěších turistických a cyklistických tras navazujících na systémy stávajících 
cyklotras a turistických cest v sousedních obcích a regionech v souladu s podmínkami využití prakticky ve všech plochách 
s rozdílným způsobem využití. Turistika a cestovní ruch jsou podpořeny vymezením nových ploch veřejných prostranství 
zvyšujících prostupnost krajiny a umožňujících rozvoj turistických tras ve vazbě na centrum města a jeho obytné části. 

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

- zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a ploch 
určených k řízeným rozlivům povodní,  

- vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat v nich veřejnou infrastrukturu jen ve 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech,  

- vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod,  

- při návrhu využívání území zohledňovat problematiku území s ohroženou stabilitou – zastavitelné plochy 
v sesuvných a erozí ohrožených územích vymezovat jen ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.  

ÚP vymezuje koridor revitalizačních opatření na řece Lomnici (KRO1), jehož realizací dojde ke zlepšení stavu řeky, 
souvisejících ekosystémů a ke zvýšení retenční schopnosti území. Dále jsou vymezeny koridory KPO1, KPO2 a KPO3 pro 
umístění protipovodňových opatření, dle Studie ochrany před povodněmi mikroregionu Frýdlantsko vycházející z 
Podkladové analýzy pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových 
opatření v mikroregionu Frýdlantsko (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015). Opatření na ochranu před 
povodněmi a ochranná protierozní opatření směřující k celkovému zvyšování ekologické stability krajiny je možno 
realizovat v rámci většiny ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách zeleně a v plochách zemědělských. 
V řešení ÚP nejsou vymezeny zastavitelné plochy v rozsahu záplavového území vymezeného na řece Lomnici.  

S ohledem na požadavek vytváření podmínek pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdrojů vody a s 
cílem zmírňování účinků povodní je v rámci koncepce likvidace odpadních vod v území upřednostněno odstraňování 
dešťových vod vsakováním. 

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

Územním plánem je zachována a posilována pozice města v sídelní struktuře. ÚP v rámci zastavitelných ploch vytváří 
podmínky zejména pro rozvoj a zkvalitnění bydlení, výroby a dopravní infrastruktury. Obsahově se snaží o funkční i 
prostorovou koncentraci a posiluje tak pozici města v rámci sídelní struktury. Zastavitelné plochy byly navrženy a 
vymezeny v rozsahu umožňujícím udržitelný rozvoj území s ohledem na veškeré přírodní, civilizační a kulturní hodnoty 
území. Vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch přispívá územní plán k rozvoji polycentrické sídelní struktury 
v dotčené části regionu. 

P31 Při změnách nebo vytváření urbánního prostředí předcházet prostorově-sociální segregaci s negativními vlivy na 
sociální soudržnost obyvatel:  

- věnovat trvalou pozornost hodnocení regionálních a lokálních disparit socioekonomického a demografického 
vývoje a identifikaci problémových částí kraje a ohrožených skupin obyvatel, řešení problematiky menšin, sociálně 
slabších, sociálně méně přizpůsobivých a sociálně vyloučených skupin obyvatel,  

- věnovat trvalou pozornost důsledkům změn věkové struktury obyvatel a dalších uživatelů území, které se promítají 
a budou promítat do měnících se nároků na systémy technické a občanské vybavenosti (školství, zdravotnictví, 
sociální péče, kultura, sport a tělovýchova, veřejná správa apod.),  

- věnovat trvalou pozornost a péči o bytový fond s ohledem na diferencované požadavky na úroveň a lokalizaci 
bydlení včetně hodnocení jejich dopadů na udržitelný rozvoj území s rizikem narůstajících projevů a problémů 
sociální segregace,  

- věnovat trvalou pozornost územím se sníženou a klesající nabídkou pracovního uplatnění, hledat vhodné nástroje 
intervencí včetně územně plánovacích opatření na podporu rozšíření nebo zlepšení nabídky pracovních příležitostí.  

V řešení ÚP je dominantním koncepčním principem zachování a dotváření kompaktnosti stávajících sídelních útvarů – 
posílení a doplnění urbanistické struktury jádrových území sídel. Ve volné krajině naopak nejsou vymezovány žádné 
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samostatné obytné komplexy nebo soubory, které zpravidla utvářejí tzv. „gated communities,“ tedy nepřístupné obytné 
celky sociálně a prostorově izolované od ostatní zástavby a obyvatel města. 

B. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR ČR (2008) a vymezení dalších 
rozvojových oblastí a rozvojových os se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem 
přesahují území více obcí 

Řešené území není zahrnuto v rozvojové oblasti ani rozvojové ose dle ZÚR LK.  

C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR ČR (2008) a vymezení dalších specifických oblastí 
nadmístního významu 

Řešené území je vymezeno ve specifické oblasti nadmístního významu SOB4 Specifická oblast Frýdlantsko 
(specifická oblast nadmístního významu), pro niž jsou stanoveny následující požadavky:  

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

ÚP vytváří podmínky pro rozšíření služeb souvisejících s cestovním ruchem. Značný potenciál pro vznik nových pracovních 
příležitostí je spojen s umožněným rozvojem služeb a vybavenosti v rámci obytného území a ve vymezených plochách 
přestavby v prostoru areálu bývalé Textilany. 

Rozvoj cestovního ruchu je koncipován s ohledem na ochranu přírodních hodnot a jejich šetrné využití pro turistiku a 
rekreační aktivity, podrobněji viz kapitola 11.18 Odůvodnění rozvoje rekreace a cestovního ruchu. 

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

Vymezení: 

Centra osídlení a obce správního obvodu ORP Frýdlant: Frýdlant - centrum osídlení, Dětřichov, Heřmanice, Kunratice, 
Višňová, Černousy, Habartice, Pertoltice, Bulovka, Krásný Les, Dolní Řasnice, Horní Řasnice (spádový obvod Frýdlant), 
Jindřichovice pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem - centrum osídlení (spádový obvod Nové Město pod Smrkem), Lázně 
Libverda, Bílý Potok, Hejnice - centrum osídlení (spádový obvod Hejnice) a Raspenava - centrum osídlení. 

Úkoly pro územní plánování: 

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

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

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

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

- koridor silnice II/291, 

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

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

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

Nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní a kulturní hodnoty území před nevratnými 
urbanizačními zásahy. 

e) Využívat kulturních a přírodních hodnot území pro rozvoj cestovního ruchu a s ním spojenou nabídkou nových 
pracovních míst.  

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

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

Podporovat aktivity směřující k posílení významu lázeňského střediska Lázně Libverda. 

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

g) Připravovat územní podmínky pro realizaci efektivní protipovodňové ochrany, podporovat zadržování vody ve 
volné krajině a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku. Přistupovat citlivě k regulaci na Smědé a jejích přítocích 



Odůvodnění územního plánu Nové Město pod Smrkem  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   27 

návrhem k přírodě šetrných forem protipovodňové ochrany zejména na území CHKO Jizerské hory a s ohledem na 
předměty ochrany vymezených EVL. 

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

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

ÚP vytváří podmínky pro posílení ekonomického a sociálního pilíře zejména rozvojem cestovního ruchu v území, 
zkvalitňováním obytného prostředí sídel a veřejné infrastruktury.  

Územní plán jednoznačně preferuje postupné doplňování jednotlivých sídel ve smyslu dotváření kompaktních útvarů – a 
to přednostně naplňováním vnitřních rezerv založených urbanistických struktur a přestavbami areálů brownfields, popř. 
nevyužívaných, nevhodně využívaných či devastovaných ploch. Nové zastavitelné plochy jsou vymezovány zásadně 
v návaznosti na zastavěné území v efektivně využitelném rozsahu, který zaručí vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj a 
stabilizaci počtu obyvatel v jednotlivých sídlech. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro ochranu nezastavěného území před 
expanzí další zástavby, efektivní využívání stávající veřejné infrastruktury města (čímž jsou minimalizovány nároky na 
veřejný rozpočet města), dotvoření městské struktury centra a s tím související předpokládané zlepšení sociogeografické a 
demografické charakteristiky města. 

Územní plán dbá na rozvoj aktivit cestovního ruchu a stanovuje pro tuto oblast jednoznačnou koncepci. Veškerá přítomná 
turistická infrastruktura je územním plánem respektována a její systém je stabilizován a je podpořen její rozvoj. 

V rámci opatření zaměřených na podporu cestovního ruchu jsou vymezovány zastavitelné plochy pro funkce umožňující 
rozvoj činností podporujících cestovní ruch (občanské vybavení, služby, technická a dopravní infrastruktura apod.) 
zejména v nástupních místech na Singltrek a turistické trasy (u koupaliště a U Spálené hospody), kromě toho jsou 
stanoveny požadavky usměrňující cestovní ruch a turistiku v území, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění rozvoje 
rekreace a cestovního ruchu.  

Stanoveny jsou podmínky ochrany krajinného rázu (podrobněji viz kapitola 11.21 Odůvodnění základních podmínek 
ochrany krajinného rázu) a přírodních hodnot území, ÚP vytváří předpoklady pro realizaci revitalizačních, protierozních a 
protipovodňových opatření v krajině. 

D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚRČR (2008) a vymezení ploch a koridorů nadmístního 
významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv 

D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 

Pro řešené území nejsou stanoveny zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury ani vymezeny konkrétní 
plochy a koridory nadmístního významu dle ZÚR LK.  

D.2 Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury 

Čištění odpadních vod 

Z28 Zlepšit kvalitativní stav povrchových a podzemních vod, vytvářet územní podmínky pro eliminaci hlavních zdrojů 
znečištění povrchových a podzemních vod.  

Vymezení: 

Území celého LK.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Pro zajištění lepší jakosti povrchových a podzemních vod řešit v ÚPD obcí v souladu s PRVK LK vyhovující systém 
odkanalizování a čištění komunálních a průmyslových odpadních vod ve všech návaznostech a to zejména 
v rozvojových oblastech Libereckého kraje.  

b) Vytvářet územní podmínky pro zvýšení kapacity stávajících čistíren odpadních vod a pro výstavbu lokálních malých 
čistíren.  

c) V obcích, kde je výstavba kanalizace a ČOV ekonomicky a technicky neopodstatněná, řešit odkanalizování 
individuálně v souladu s PRVK LK. Ke snížení zatížení stávajících ČOV balastními vodami řešit odkanalizování území 
důsledným navrhováním oddílné kanalizace.  

d) Vhodným návrhem hospodaření v krajině a v urbanizovaných plochách snížit odtok dešťových vod z území a 
následně vnos nežádoucích látek do povrchových vod.  

ÚP vymezuje stávající systém odstraňování a čištění odpadních vod, jeho kapacita je prověřena s ohledem na plánovaný 
rozvoj do roku 2030. Navrženy jsou plochy pro realizaci ČOV v sídlech Hajniště pod Smrkem a Ludvíkov pod Smrkem, 
umožněn je plošný rozvoj areálu městské ČOV, podrobněji viz kapitola 11.11.2 Kanalizace a odstraňování odpadních vod. 
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S ohledem na požadavek vytváření podmínek pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdrojů vody a s 
cílem zmírňování účinků povodní je v rámci koncepce likvidace odpadních vod v území upřednostněno odstraňování 
dešťových vod vsakováním. 

Energetika 

Z30 Zajistit územní podmínky pro efektivní zásobování území energiemi a hospodaření s nimi.  

Vymezení: 

Území celého LK.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet územní podmínky pro zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě energií a paliv.  

b) Vytvářet územní podmínky pro realizaci rozsáhlého programu úspor energie v oblastech výrobních, distribučních a 
spotřebních systémů.   

c) Vytvářet územní podmínky pro ekonomicky efektivní aplikaci kombinované výroby elektřiny a tepla ve stávajících i 
nových zdrojích energie.  

d) Objektivně prověřovat udržitelnost systémů centrálního zásobování teplem včetně případné možnosti jejich 
částečné decentralizace. (například budování sídlištních výtopen).  

ÚP zachovává stávající systém zásobování města elektrickou energií, posouzena je kapacita ve vztahu k navrhovanému 
rozvoji města do roku 2030, podrobněji viz kapitola 11.11.3 Zásobování elektrickou energií. Stávající koncepce zásobování 
plynem a teplem je zachována, stanoven je rozvoj plynovodu v dobře napojitelných zastavitelných plochách, podrobněji 
viz kapitola 11.11.4 Zásobování plynem a teplem. 

Z33 Vytvářet územní podmínky pro plynofikaci obcí.  

Vymezení: 

Území celého LK.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) V ÚPD obcí vytvářet územní podmínky pro rozvoj plynofikace v koordinaci možné kombinace využití dalších druhů 
energií v území.  

Stávající koncepce zásobování plynem a teplem je zachována, stanoven je rozvoj plynovodu v dobře napojitelných 
zastavitelných plochách, podrobněji viz kapitola 11.11.4 Zásobování plynem a teplem. 

Spoje a telekomunikace 

Z34 Vytvářet podmínky pro zlepšení dostupnosti služeb spojů a telekomunikací ve vztahu k potřebám území.  

Vymezení: 

Území celého LK.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Územně chránit a koordinovat koridory a plochy pro investiční záměry v oblasti komunikační infrastruktury – 
systémů elektronických komunikací pro zajišťování sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu, dále doplňování 
vysílacích radiových sítí pro zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání včetně výstavby sítí UMTS (Univerzální 
mobilní telekomunikační systém) s ohledem na hodnoty území.  

ÚP respektuje stávající systém telekomunikací a spojů, požadavky na jeho zásadní změny nebyly zjištěny, podrobněji viz 
kapitola 11.11.6 Telekomunikace a radiokomunikace. 

Nakládání s odpady 

Z35 Vytvářet územní podmínky pro realizaci koncepce nakládání s odpady založené na maximálním třídění a recyklaci 
odpadů a umožňující racionální využití stávajících kapacit technicky zabezpečených skládek a centrální spalovny 
Liberec.  

Vymezení: 

Území celého LK.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet podmínky pro založení krajské logisticky propojené sítě zařízení na využití biologicky rozložitelných, 
spalitelných odpadů a travní biomasy umožňující racionální využití kapacit a efektivní odbyt kompostu a energií.  

b) Vytvářet územní předpoklady pro materiálové a energetické využití odpadů.  
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c) Snižovat podíl skládkovaných spalitelných odpadů na 0%.  

d) Preferovat integrované systémy nakládání s odpady, tzn. komplexní regionální systémy za předpokladu zajištění 
logistiky a odbytu výstupů.  

e) Nevytvářet podmínky pro vznik nových lokalit pro skládkování komunálních a velkoobjemových odpadů.  

f) Vytvářet územní předpoklady pro řešení odstranění starých ekologických zátěží – černých skládek.  

ÚP zajišťuje stabilizaci stávajících ploch pro likvidaci odpadů vymezením ploch technické infrastruktury (TI), podrobněji viz 
kapitola 11.11.5 Nakládání s odpady. 

D.3 Zásady koncepce rozvoje územního systému ekologické stability 

Z37 Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení funkcí územního systému ekologické stability.  

Vymezení: 

Skladebné prvky ÚSES (či jejich částí) nadregionálního biogeografického významu:  

- BIOCENTRA: NC 83 Jizerské louky 

- BIOKORIDORY: K23H (horská osa), K23MB (mezofilní bučinná osa) 

Skladebné prvky ÚSES (či jejich částí) regionálního biogeografického významu:  

- BIOCENTRA: RC 1275 Úbočí Smrku, RC 1276 Hřebenáč 

- BIOKORIDORY: RK 09, RK 637 

Úkoly pro územní plánování:  

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

Plochy vymezených biocenter a biokoridorů v případě, že jejich současný stav odpovídá cílovému, všestranně 
chránit.  

b) Prvky ÚSES (bez ohledu na jejich biogeografický význam, či jejich příslušnost k V-ZCHÚ) upřesňovat dle katastru 
nemovitostí a jednotek prostorového rozdělení lesa, a jejich vymezení koordinovat ve vzájemných návaznostech 
propojenosti systému a zohlednit geomorfologické a ekologické podmínky daného území. Vytvářet územní 
podmínky pro odstraňování překryvů prvků ÚSES a zastavěných ploch, případné nutné překryvy minimalizovat.  

c) Případné územní překryvy a střety prvků ÚSES s lokalitami těžby nerostů řešit v rámci zohlednění vzájemných 
potřeb využití území – pro potřeby ÚSES i pro těžbu surovin. Situaci řešit na základě projektové dokumentace 
rekultivací dotčených území po ukončení těžby v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. V tomto procesu 
budou prvky ÚSES považovány dočasně s omezenou funkčností, cílem opatření je podpora funkcí ÚSES při samotné 
těžbě a zejména obnova dotčených prvků po jejím ukončení.  

d) Vytvářet územní předpoklady pro funkčnost systému v prostorech protipovodňových opatření, včetně stanovení 
dalších způsobů využívání těchto ploch s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny, na základě zpracované 
podrobné projektové dokumentace dle metodiky ÚSES.  

e) Územní překryvy prvků ÚSES s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury minimalizovat a v případě 
nutnosti řešit překryvy odbornou projektovou přípravou staveb za podmínky, že nedojde k významnému snížení 
funkčnosti ekosystému a k podstatnému snížení jeho ekostabilizující funkce v krajině.  

f) Při vymezování lokálních prvků ÚSES zohlednit označování prvků ÚSES podle celokrajské posloupnosti (podklad 
KOPK LK).  

Vazby ÚSES jsou koordinovány s územně plánovací dokumentací sousedních obcí a se ZÚR Libereckého kraje. Všechny 
skladebné části ÚSES nadmístního významu jsou územním plánem respektovány a upřesněny na hranice parcel dle 
katastru nemovitostí. 

Plochy biocenter jsou vymezeny jako plochy přírodní (NP) s cílem jednoznačně stanovit ochranu těchto ploch a bez 
výjimky chránit přírodní a ekostabilizační charakter těchto ploch. V plochách biokoridorů jsou stanoveny specifické 
podmínky, viz kapitola 11.14 Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability. 

Většina ploch vymezených pro podporu realizace biokoridorů ÚSES je vymezena ve volné krajině jako plochy smíšené 
nezastavěného území (NS), v urbanizovaném území jako plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP).  
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E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 
kraje 

Z38 Za základ všestranného rozvoje Libereckého kraje pokládat optimální využití přirozeného potenciálu území, 
spočívajícího v jeho mimořádných přírodních, kulturních a civilizačních hodnotách, dosažené úrovni jeho 
hospodářského potenciálu a v relativně výhodné dopravní poloze s dobrou dostupností Prahy.  

Z39 Koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje vytvářet s nezbytnými 
územními a funkčními přesahy ve spolupráci se sousedními kraji, sousedními státy a jejich orgány se zvláštním 
zřetelem na optimální využití bohatého průmyslového, technického a stavebního dědictví.  

Z40 Koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešit diferencovaně v územním průmětu 
regionalizace a tematického / problémového členění území kraje a v souladu s vymezeným základním členěním 
území kraje na rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti – ostatní části území kraje představují území 
stabilizovaná s přirozenou mírou rozvoje. Přitom zohlednit území s významným vlivem ostatních a sezónních 
uživatelů území.  

Z41 Za základní nástroj upřesňování ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje 
považovat a využívat územně analytické podklady kraje (ÚAP).  

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. Návrh urbanistické koncepce vychází ze stabilizované 
struktury území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné území, dopravní a technické systémy v 
území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského půdního fondu, lesních pozemků a s ohledem na 
krajinný ráz území. Zastavitelné plochy nenarušují a plně respektují historickou urbanistickou kompozici sídla. Podmínky 
využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití respektují hodnotu území spočívající v harmonickém 
uspořádání přírodních a civilizačních prvků, které není narušeno nevhodnými stavebními zásahy. V souladu s principy 
udržitelného rozvoje jsou vymezeny funkce umožňující vyvážený rozvoj sociálních a ekonomických potřeb a současně 
ochranu hodnot území.  

E.1 Zásady koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot 

Z42 Zajistit ochranu přírodních hodnot území kraje jejich vhodným využíváním a odpovídající péčí.  

Vymezení: 

Zvláště chráněná velkoplošná území: … chráněné krajinné oblasti.  

Maloplošná zvláště chráněná území: … přírodní památky.  

Obecně chráněná území: skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES, významné krajinné prvky, přírodní parky a 
přechodně chráněné plochy.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o přírodní hodnoty území upřednostňováním šetrných 
forem využívání území v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.  

Dle principů udržitelného rozvoje navrhovat obnovu a zvyšování zastoupení přírodních složek v narušených 
územních částech.  

b) Dbát na zachování přírodních a přírodě blízkých biotopů a respektovat lokality zvláště chráněných rostlin a 
živočichů v území.  

c) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a obnovu migrační průchodnosti vodních toků.  

Chráněná území přírodních a krajinných hodnot (viz kapitola 11.4.2 Ochrana přírodních hodnot a zdrojů) jsou 
respektována a jejich ochrana je zajištěna vymezením ploch přírodních (NP), nebo vymezením překryvných prvků 
v případě skladebných částí ÚSES.  

Podmínky využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití respektují zvýšenou estetickou hodnotu území 
spočívající v harmonickém uspořádání přírodních a civilizačních prvků, podpořenou existencí přírodních hodnot (CHKO 
Jizerské hory, skladebné části ÚSES, přírodní rezervace, přírodní park, významný krajinný prvek, památný strom apod.). 

ÚP vymezuje koridor revitalizačních opatření na řece Lomnici (KRO1), jehož realizací dojde ke zlepšení stavu řeky, 
souvisejících ekosystémů a ke zvýšení retenční schopnosti území. Dále jsou vymezeny koridory KPO1, KPO2 a KPO3 pro 
umístění protipovodňových opatření, dle Studie ochrany před povodněmi mikroregionu Frýdlantsko vycházející z 
Podkladové analýzy pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových 
opatření v mikroregionu Frýdlantsko (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015). Další opatření na ochranu před 
povodněmi a ochranná protierozní opatření směřující k celkovému zvyšování ekologické stability krajiny je možno 
realizovat v rámci většiny ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách zeleně přírodního charakteru (ZP) a v 
plochách smíšených nezastavěného území (NS). 

Z43 Zabezpečovat ochranu přírodních hodnot v územích se sportovně rekreačním zatížením.  
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Vymezení: 

Území s koncentrací aktivit cestovního ruchu ve zvláště chráněných územích a ve vymezených unikátních a význačných 
typech krajiny.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) V rozvoji středisek a center cestovního ruchu upřednostňovat šetrné formy rekreace a sportovního vyžití ve smyslu 
ochrany přírodních hodnot území:  

- výstavbu areálů a zařízení pro cestovní ruch nadmístního významu umisťovat v souladu s územní studií US1 a se 
zájmy ochrany přírodních a krajinných hodnot,  

- omezovat další nežádoucí zátěže ve zvláště chráněných územích stanovením podmínek a limitů rekreačního 
využívání exponovaných území ve prospěch zvyšování kvality služeb s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny.  

Územní plán dbá na rozvoj aktivit cestovního ruchu a stanovuje pro tuto oblast jednoznačnou koncepci. Veškerá přítomná 
turistická infrastruktura je územním plánem respektována a její systém je stabilizován a je podpořen její rozvoj. 

V rámci opatření zaměřených na podporu cestovního ruchu jsou vymezovány zastavitelné plochy pro funkce umožňující 
rozvoj činností podporujících cestovní ruch (občanské vybavení, služby, technická a dopravní infrastruktura apod.) 
zejména v nástupních místech na Singltrek a turistické trasy (u koupaliště a U Spálené hospody), kromě toho jsou 
stanoveny požadavky usměrňující cestovní ruch a turistiku v území, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění rozvoje 
rekreace a cestovního ruchu.  

Územní plán dále vytváří podmínky pro vedení pěších turistických a cyklistických tras navazujících na systémy stávajících 
cyklotras a turistických cest v sousedních obcích a regionech v souladu s podmínkami využití prakticky ve všech plochách 
s rozdílným způsobem využití. Turistika a cestovní ruch jsou podpořeny vymezením nových ploch veřejných prostranství 
zvyšujících prostupnost krajiny a umožňujících rozvoj turistických tras ve vazbě na centrum města a jeho obytné části. 

Z44 Zabezpečovat ochranu přírodních hodnot v oblasti zemědělského hospodaření, lesního hospodářství a myslivosti.  

Vymezení: 

Zemědělská, lesní a lesozemědělská krajina.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Méně hodnotné či dlouhodobě nevyužívané zemědělské pozemky přednostně navrhovat i jako prostor pro nápravu 
stavu či pro jiné způsoby využití.  

b) Vytvářet územní předpoklady pro programovou obnovu živočišné výroby, územně bez ohledu na administrativní 
hranice obcí.  

S ohledem na charakter krajiny je v řešeném území umožněno extenzivní zemědělství; hospodaření v lesích je pak 
zásadním způsobem omezeno v souvislosti s existencí CHKO Jizerské hory. ÚP stanovuje podmínky využití ploch, zejména 
v rozsahu nezastavěného území s důrazem na eliminaci možných negativních vlivů na cenná území Jizerských hor a další 
zvláště chráněná území.  

Z45 Zabezpečovat zachování krajinných hodnot a krajinného rázu diferencovaně dle vymezených oblastí krajinného 
rázu a krajinných typů.   

Vymezení: 

Oblasti a podoblasti krajinného rázu a základní krajinné typy s diferencovanou intenzitou ochrany.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Ekonomické aktivity a jejich doprovodné zázemí s vysokými nároky na urbanizační zátěž území umisťovat 
přednostně ve stanovených rozvojových oblastech a v kontextu rozvojových os ve smyslu odlehčení ostatních částí 
území s vyššími přírodními a krajinářskými hodnotami, zejména specifických oblastí.  

b) Vytvářet územní podmínky pro zachování, obnovu a optimální užívání historických a kulturních fenoménů v území, 
zachovat krajinný ráz a odstraňovat prvky, které jej poškozují.  

c) Rozšiřovat prostupnost krajiny zejména sítí tzv. zvykových cest spolu s návrhy doprovodné zeleně.   

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na 
zastavěné území, dopravní a technický systém v území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského 
půdního fondu, lesních pozemků a především s ohledem na specifický ráz viniční krajiny. Zastavitelné plochy nenarušují a 
plně respektují historickou urbanistickou kompozici jednotlivých sídelních částí. Podmínky využívání jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití respektují zvýšenou estetickou hodnotu území spočívající v harmonickém uspořádání 
přírodních a civilizačních prvků, podpořenou existencí přírodních hodnot (skladebné části ÚSES, přírodní rezervace, 
významný krajinný prvek, přírodní park, památný strom apod.). Ochrana krajinného rázu je zajištěna zejména stanovením 
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podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu (podrobněji viz kapitola 11.21 
Odůvodnění základních podmínek ochrany krajinného rázu).  

Z48 Územně chránit a hospodárně využívat povrchové a podzemní zdroje vody a prameniště minerálních a léčivých 
vod, podporovat posilování retenční schopnosti území kraje.  

Vymezení: 

Vodohospodářsky významná území (CHOPAV Jizerské hory, podzemní a povrchové zdroje pitné vody a zdroje léčivých a 
minerálních vod dle evidence ÚAP Libereckého kraje).  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění vodohospodářských zájmů v území, navrhovat územní úpravy a opatření 
k ochraně a kultivaci vodních zdrojů, toků, ploch a vodních ekosystémů.  

b) Navyšovat retenční schopnost krajiny návrhy vhodných terénních pokryvů (lesní plochy, převádění orné půdy na 
trvalé travní porosty v záplavových územích aj.) a lokalizací menších vodních nádrží v horních částech povodí při 
respektování ochrany přírodních hodnot území. Podporovat revitalizaci nevhodně upravených toků.  

c) Nepřipouštět nevhodné využívání území v údolních nivách vodních toků, zajišťovat prostupnost podél vodních toků, 
nepovolovat nevhodné morfologické úpravy.  

ÚP stanovuje požadavky na zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochrana vodních prvků v území je zajištěna vymezením 
ploch vodních a vodohospodářských (W) a stanovením podmínek jejich využití. 

Celkově jsou v nezastavěném území vymezeny plochy primárně určené k posílení ekologické stability území, přičemž ve 
většině z nich je umožněna realizace dalších opatření (liniové výsadby, zatravňovací pásy, protierozní průlehy apod.) 
zvyšujících přirozenou retenční schopnost území. 

ÚP vymezuje koridor revitalizačních opatření na řece Lomnici (KRO1), jehož realizací dojde ke zlepšení stavu řeky, 
souvisejících ekosystémů a ke zvýšení retenční schopnosti území. Dále jsou vymezeny koridory KPO1, KPO2 a KPO3 pro 
umístění protipovodňových opatření, dle Studie ochrany před povodněmi mikroregionu Frýdlantsko vycházející z 
Podkladové analýzy pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových 
opatření v mikroregionu Frýdlantsko (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015). Další opatření na ochranu před 
povodněmi a ochranná protierozní opatření směřující k celkovému zvyšování ekologické stability krajiny je možno 
realizovat v rámci většiny ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách zeleně přírodního charakteru (ZP) a v 
plochách smíšených nezastavěného území (NS). 

E.2 Zásady koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot 

Z49 Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o památkový fond kraje, respektovat dochované 
historické dědictví jako významný fenomén území, vytvářet územní podmínky pro jeho využívání ve prospěch 
rozvoje cestovního ruchu, kongresové a poznávací turistiky na území kraje.  

Vymezení: 

Objekty a území prohlášené za kulturní památky zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR: kulturní památky 
včetně ochranných pásem…. 

Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o chráněná památková území a nemovitý památkový 
fond kraje, usilovat o kvalitu a soulad řešení nové zástavby v jejich okolí, nepřipouštět výrazově nebo funkčně 
konkurenční územní zásahy. Chránit kulturní hodnoty včetně urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. 

Z51 Respektovat archeologická naleziště dle evidence ÚAP Libereckého kraje a zajistit jejich ochranu.  

Vymezení: 

Území archeologických nalezišť dle evidence ÚAP. 

Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet územní podmínky pro zachování celistvosti a ochrany lokalit archeologických nálezů na původním místě a 
v prokazatelně cenných lokalitách omezit stavební činnost a zásahy do terénu. 

c) Zvýšenou pozornost věnovat především pásu území … Frýdlantska … 

Všechny kulturní hodnoty identifikované na území města jsou respektovány, viz kapitola 11.4.1 Ochrana urbanistických, 
architektonických a kulturních hodnot. Řešení ÚP zajišťuje jejich ochranu a další rozvoj formou stanovení požadavků na 
plošné a prostorové uspořádání.  
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E.3 Zásady koncepce ochrany civilizačních hodnot 

 Rozvoj struktury osídlení 

Z52 Upevňovat strukturu osídlení jako hierarchický systém s jednoznačným přiřazením každé obce k jednomu 
nespornému centru osídlení, jehož spádový obvod je dále jednoznačně přiřazen k centru osídlení vyššímu.  

Vymezení: 

- centra a regiony mikroregionálního významu nižšího stupně: …Nové Město pod Smrkem… 

Úkoly pro územní plánování:  

a) Koordinaci územně plánovací činnosti obcí založit na respektování spádových obvodů nesporných center osídlení a 
vymezených funkčních kooperací, které tvoří základní rámec pro hodnocení vlivu širších vztahů a stanovení 
problémů k řešení s nadmístním významem, jež se týká více obcí.  

 Koncepce územního uspořádání, typologie venkovských a městských prostorů 

Z54 Vytvářet územní podmínky pro vyvážený rozvoj území a sociální soudržnosti v diferencovaných podmínkách 
městského a venkovského prostoru.  

Městský prostor – charakter sídelní struktury převážně městský.  

Vymezení: 

centra osídlení: … Nové Město pod Smrkem … 

Úkoly pro územní plánování:  

a) Zvyšovat kvalitu životních podmínek a vzhledu obcí.  

c) Regulovat a usměrňovat suburbanizaci v území – řešit plynulý přechod urbanizovaných částí území do volné 
krajiny.  

d) Vymezit a chránit souvislé pásy nezastavěného území v bezprostřední blízkosti měst pro vytváření souvislých ploch 
veřejně přístupné zeleně způsobilých pro šetrné formy krátkodobé rekreace.  

Územním plánem je zachována a posilována pozice města v sídelní struktuře. ÚP v rámci zastavitelných ploch vytváří 
podmínky zejména pro rozvoj a zkvalitnění bydlení, výroby a dopravní infrastruktury. Obsahově se snaží o funkční i 
prostorovou koncentraci a posiluje tak pozici města v rámci sídelní struktury. Zastavitelné plochy byly navrženy a 
vymezeny v rozsahu umožňujícím udržitelný rozvoj území s ohledem na veškeré přírodní, civilizační a kulturní hodnoty 
území. Vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch přispívá územní plán k rozvoji polycentrické sídelní struktury 
v dotčené části regionu. 

ÚP vytváří podmínky pro zvyšování kvality životních podmínek ve městě – posílením obytné a rekreační funkce sídel, 
eliminací případných negativních vlivů ze stávajících výrobních areálů, rozvojem vybavenosti a sítě veřejných prostranství. 
Vytvořeny jsou předpoklady pro zkvalitnění a rozvoj sítí technické infrastruktury i zařízení dopravní infrastruktury 
s důrazem na nemotorovou a veřejnou hromadnou dopravu.  

Urbanistické a architektonické hodnoty  

Z55 Zohledňovat odlišné územní a funkční dispozice v různých částech území kraje, podporovat v nich rozvíjení územně 
typických činností, soustřeďovat republikově a krajsky významné rozvojové záměry přednostně na území 
vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os.  

Vymezení: 

Urbanizovaná území – zastavěná území a zastavitelné plochy na celém území kraje.  

Úkoly pro územní plánování:  

b) Urbanistické koncepce rozvoje jednotlivých obcí i koncepce ochrany dochovaných hodnot v sídelní struktuře kraje 
navrhovat koordinovaně v souvislosti s potřebami sousedních obcí a celého regionu.  

c) V územně plánovací dokumentaci jednotlivých obcí zohledňovat odlišné územní a funkční dispozice sídel, 
upřednostňovat intenzifikaci využití již zastavěných území a optimalizovat rozsah zastavitelných ploch v souladu se 
skutečnými potřebami.  

d) Revitalizovat narušená a devastovaná území kraje včetně starých ekologických zátěží odpovídajícími asanačními 
zásahy a vhodným využitím území.  

Řešení ÚP vytváří podmínky pro efektivní využívání zastavěného území, vymezeny jsou plochy přestaveb v nevyužívaných 
nebo rezervních plochách v zástavbě. Využití zastavěného území bylo prověřeno a na základě dalších potřebných analýz 
byla stanovena potřeba vymezení zastavitelných ploch, podrobněji viz kapitola 10 Vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.  
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ÚP vytváří podmínky pro revitalizaci ploch brownfields, zejména bývalého areálu kasáren v Hajništi pod Smrkem (plocha 
přestavby PH1), bývalého areálu Textilany (plocha přestavby PN2) a menších nevyužívaných areálů (plochy přestavby PN3, 
PN4, PL1).  

Ekonomická základna kraje 

Z57 Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení významných ekonomických přínosů ze zemědělství a lesního 
hospodářství na území kraje, s cílem zachování a rozšíření mimoprodukčních funkcí složek krajiny v zemědělství a 
lesnictví v souladu s principy udržitelného rozvoje.  

Vymezení: 

Celé území kraje, především zemědělské, lesozemědělské a lesní typy krajiny.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) V souladu s kvalitou půdních typů a klimatických podmínek připravit územní podmínky pro zemědělskou činnost 
v produkčních i mimoprodukčních funkcích s dominantní funkcí péče o krajinu.  

c) Formy a intenzitu zemědělského a lesního hospodaření usměrňovat podle zásad využívání jednotlivých typů 
krajiny.  

S ohledem na charakter krajiny je v řešeném území umožněno extenzivní zemědělství; hospodaření v lesích je pak 
zásadním způsobem omezeno v souvislosti s existencí CHKO Jizerské hory. ÚP stanovuje podmínky využití ploch, zejména 
v rozsahu nezastavěného území s důrazem na eliminaci možných negativních vlivů na cenná území Jizerských hor a další 
zvláště chráněná území.  

Občanské vybavení 

Z58 Zlepšovat podmínky pro rozvoj občanského vybavení.  

Vymezení: 

Sídelní struktura s centry osídlení na území celého kraje.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Územně podporovat rozvoj kultury a zájmových aktivit ve vztahu ke stabilizaci obyvatelstva a k využití volného 
času.  

c) Řešit a podporovat rozvoj veřejné vybavenosti jako důležitý předpoklad a součást:  

- revitalizace městských center 

- regenerace obytných souborů 

- nového využití tzv. brownfields 

- dovybavení obcí s významnou rekreační funkcí 

d) Řešit a územně podporovat:  

- dostupnost a zkvalitňování veřejných služeb včetně vytváření a zlepšování služeb pro podnikání a podnikatelské 
subjekty 

- rozvoj turisticko-rekreačních služeb a s tím související základní a doprovodné infrastruktury jako důležitého zdroje 
ekonomické prosperity obcí 

e) Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování a rozvoj významných zařízení veřejného občanského vybavení ve 
smyslu jejich účelného využívání v rámci sídelní struktury.  

ÚP vymezuje stabilizovaná zařízení občanského vybavení s cílem jejich ochrany v plochách občanského vybavení (OV, OM, 
OS, OH, OX). Rozvoj občanského vybavení je lokalizován zejména do městského centra v rámci ploch smíšených obytných 
(SM); rozvoj služeb a cestovního ruchu je primárně umožněn v plochách smíšených obytných (SM, SV) s cílem zajistit 
flexibilní využívání území s ohledem na měnící se nároky a požadavky vlastníků pozemků, podnikatelů a dalších subjektů 
utvářejících územní rozvoj. 

Cestovní ruch, rekreace 

Z59 Vytvářet územní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu jako perspektivního sektoru ekonomiky při 
upřednostňování šetrných forem – udržitelného cestovního ruchu ohleduplného k životnímu prostředí, který 
neohrozí přírodní a kulturní hodnoty území.  

Vymezení: 

Celé území kraje 
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Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj šetrného cestovního ruchu a v maximální možné míře využívat místní 
potenciál a zdroje, postupně a přirozeně rozvíjet území při zachování jeho přírodních a kulturních hodnot 

c) Cílevědomě identifikovat dosud nedoceněný potenciál specifických oblastí … SOB4 Frýdlantsko a vytvářet územní 
předpoklady pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. Sledovat zajištění ekonomické návratnosti investic vkládaných 
do údržby a obnovy kulturních a památkových hodnot území. Při výběru vhodných území pro rozvoj cestovního 
ruchu respektovat ochranu Evropsky významných lokalit, Ptačích oblastí, zvláště chráněných území a ÚSES.  

Z60 Rozvoj cestovního ruchu řídit zajištěností služeb dle kategorizace center a středisek cestovního ruchu 
v provázanosti na nabídku druhů rekreace dle rajonizace krajinných rekreačních oblastí a podoblastí cestovního 
ruchu.  

Vymezení: 

Nové Město pod Smrkem – polyfunkční středisko cestovního ruchu;  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Vytvářet podmínky pro systémový rozvoj cestovního ruchu a pro naplňování charakteristik jednotlivých středisek a 
center cestovního ruchu dle kategorizace:  

polyfunkční střediska cestovního ruchu – PSCR – centra osídlení zajišťující obslužné zázemí středisek cestovního 
ruchu a příměstských středisek rekreace, současně plnící funkci střediska cestovního ruchu:  

- vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní dostupnost  

- připravit územní podmínky pro rozvoj služeb cestovního ruchu 

- vytvářet územní podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury  

- vytvářet územní předpoklady pro využití potenciálu cestovního ruchu 

- vytvářet územní předpoklady pro efektivní veřejnou dopravu umožňující účelné propojení s dalšími středisky 
cestovního ruchu 

Územní plán dbá na rozvoj aktivit cestovního ruchu a stanovuje pro tuto oblast jednoznačnou koncepci. Veškerá přítomná 
turistická infrastruktura je územním plánem respektována a její systém je stabilizován a je podpořen její rozvoj. 

V rámci opatření zaměřených na podporu cestovního ruchu jsou vymezovány zastavitelné plochy pro funkce umožňující 
rozvoj činností podporujících cestovní ruch (občanské vybavení, služby, technická a dopravní infrastruktura apod.) 
zejména v nástupních místech na Singltrek a turistické trasy (u koupaliště a U Spálené hospody), kromě toho jsou 
stanoveny požadavky usměrňující cestovní ruch a turistiku v území, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění rozvoje 
rekreace a cestovního ruchu.  

Územní plán dále vytváří podmínky pro vedení pěších turistických a cyklistických tras navazujících na systémy stávajících 
cyklotras a turistických cest v sousedních obcích a regionech v souladu s podmínkami využití prakticky ve všech plochách 
s rozdílným způsobem využití. Turistika a cestovní ruch jsou podpořeny vymezením nových ploch veřejných prostranství 
zvyšujících prostupnost krajiny a umožňujících rozvoj turistických tras ve vazbě na centrum města a jeho obytné části. 

Zásady koncepce ochrany území a zvýšení jeho bezpečnosti 

Z63 Vytvářet územní podmínky zabezpečení zájmů z pohledu ochrany obyvatelstva a ochrany dopravní a technické 
infrastruktury.  

Vymezení: 

Území celého LK 

Úkoly pro územní plánování:  

a) V ÚPD obcí zohlednit opatření vyplývající z mimořádných a krizových situací.  

b) Vytvořit podmínky pro evakuaci obyvatelstva, územně chránit navržená, přijímací střediska a evakuační trasy 
uvedené v Havarijním plánu kraje.  

c) Vytvářet podmínky pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (alternativní podzemní zdroje, vhodné 
povrchové zdroje, propojení vodárenských sítí).  

Požadavky civilní ochrany jsou shrnuty v kapitole 11.4.4 Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické 
požadavky. 

F. Vymezení cílových charakteristik krajiny 

Z64 Ochranu krajinného rázu (KR) realizovat dle podmínek péče o krajinný ráz ve vymezených oblastech a 
podoblastech krajinného rázu.  
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Vymezení: 

Území celého LK 

Úkoly pro územní plánování:  

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

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

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

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu zejména vymezením ploch v nezastavěném území a 
stanovením podrobných podmínek pro jejich využití včetně podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (podrobněji viz kapitola 11.21 Odůvodnění základních podmínek ochrany krajinného rázu). 
Koncepční zásady jsou uvedeny v kapitole koncepce uspořádání krajiny. Hospodaření v krajině je podpořeno zpřesněním 
možnosti umisťování staveb dle § 18 odst. 5 stavebního zákona.  

Kritéria a podmínky péče o krajinný ráz při rozhodování o změnách v území jednotlivých oblastí krajinného rázu 

Vymezení: 

OKR 01 -  Frýdlantsko 

POKR 01-4 Novoměstsko 

Specifická kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich:  

a) ochrana přírody a krajiny bude na území Přírodního parku Peklo realizována dle ochranného režimu parku 

b) revitalizace brownfields (zemědělské a výrobní areály…) 

c) rozčlenění v minulosti scelených honů zemědělské půdy (zejména území obcí Řasnice, Bulovka, Nové Město pod 
Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem) 

d) změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení vyváženého stavu.  

Územní plán zajišťuje ochranu přírodního parku stanovením koncepce uspořádání krajiny a vymezením ploch lesních (NL) 
a přírodních (NP) se stanovením podrobných podmínek využití a prostorového uspořádání. ÚP vytváří podmínky pro 
revitalizaci ploch brownfields, zejména bývalého areálu kasáren v Hajništi pod Smrkem (plocha přestavby PH1), bývalého 
areálu Textilany (plocha přestavby PN2) a menších nevyužívaných areálů (plochy přestavby PN3, PN4, PL1).  

Vymezení: 

OKR 03 -  Jizerské hory 

POKR 03-2 Severní svahy 

Specifická kritéria a podmínky při plánování změn v území a rozhodování o nich:  

a) ochrana přírody a krajiny bude na velkoplošně zvláště chráněném území i nadále realizována dle plánů péče o 
ZCHÚ (CHKO JH), území zvláště nechráněná v kontextu regulativů ZCHÚ,  

b) změny budou realizovány s ohledem na zachování současného charakteru lesního prostředí, venkovské krajiny 
s rozvolněnou zástavbou menších sídel a vazbou zástavby na okolní krajinu a na zachování významných přírodních 
a kulturních prvků a dominant,  

c) ochrana území před nadměrným rekreačním a sportovním zatížením.  

Územní plán zajišťuje ochranu CHKO Jizerské hory a dalších zvláště chráněných území stanovením koncepce uspořádání 
krajiny a vymezením ploch přírodních (NP) se stanovením podrobných podmínek využití a prostorového uspořádání. 
Uspořádání krajiny není v zásadě měněno, vytvořeny jsou podmínky pro dílčí revitalizační, protipovodňová a protierozní 
opatření (v rámci obecných zásad a stanovení podmínek využití ploch), vymezen je koridor revitalizačních opatření na řece 
Lomnici KRO1 a koridory KPO1, KPO2, KPO3 pro umístění protipovodňových opatření. Vymezení zastavitelných ploch 
respektuje stávající charakter sídel, zejména menší venkovská sídla jsou doplňována v omezeném rozsahu a v souladu 
s dosavadním urbanistickým uspořádáním.  

Z65 Územní rozvoj realizovat v souladu se základními krajinnými typy dle převládajících způsobů využití.  
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Lesní krajiny 

Výskyt a charakteristika:  

Území s převažujícím zastoupením velkých komplexů lesa, součástí jsou dle reliéfu terénu tzv. význačné krajinné typy (krajiny 
výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů, kuželů a kup, krasové krajiny), unikátní krajinné typy (krajiny izolovaných 
kuželů, skalních měst), i běžné krajinné typy tvořené ostatními typy reliéfu.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Zachování a ochrana přírodních a krajinářských hodnot, produkčních i mimoprodukčních funkcí lesů.   

b) Minimalizace záborů PUPFL.  

c) Regulace zátěží území intenzivními formami rekreace a cestovního ruchu.  

Lesní komplexy jsou zachovány a vymezeny jako plochy lesní (NL), zábor PUPFL je minimalizován, podrobněji viz kapitola 
12.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Pro intenzivní 
formy cestovního ruchu nejsou ve stávajících lesích vymezovány žádné plochy ani opatření.  

Lesozemědělské krajiny 

Výskyt a charakteristika:  

Vyskytuje se roztroušeně na celém území Libereckého kraje ve velkých územních celcích, území mozaiky téměř 
rovnoměrného zastoupení zemědělské půdy, středně velkých lesních komplexů i sídel nezahrnutých do urbanizované krajiny. 
Dle reliéfu terénu jsou zde kromě běžných krajinných typů i typy význačné (krajiny výrazných svahů a skalnatých hřbetů, a 
krajiny kuželů a kup), i typy unikátní (krajina skalních měst).  

Úkoly pro územní plánování:  

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

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

c) Nezakládat nová odloučená sídla ve volné krajině.  

Uspořádání krajiny není v zásadě měněno, vytvořeny jsou podmínky pro dílčí revitalizační, protipovodňová a protierozní 
opatření (v rámci obecných zásad a stanovení podmínek využití ploch), vymezen je koridor revitalizačních opatření na řece 
Lomnici KRO1. ÚP nezakládá žádná nová sídla v krajině, všechny zastavitelné plochy pro rozvoj sídel jsou vymezeny 
v přímé vazbě na stávající sídla a zastavěné území.  

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 

G.2 Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření (VPO) 

Z69 Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.  

VPO pro územní systém ekologické stability 

Nadregionální biocentra (NC) 

NC 83 Jizerské louky 

Nadregionální biokoridory (K) 

K23H (horská osa) 

K23MB (mezofilní bučinná osa) 

Regionální biocentra (RC) 

RC 1275 Úbočí Smrku 

RC 1276 Hřebenáč 

Regionální biokoridory (RK) 

RK 09, RK 637 

Úkoly pro územní plánování:  

c) V ÚPD dotčených obcí stabilizovat, zpřesňovat a koordinovat vymezené VPO - plochy a koridory ÚSES.  

Všechny skladebné části ÚSES na nadregionální a regionální úrovni vymezené, resp. zpřesněné v ÚP Nové Město pod 
Smrkem jsou stanoveny jako veřejně prospěšná opatření, viz kapitola 11.21 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných 
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staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.  

H. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy sídelní struktury 

Z71 Zohlednit požadavky nadmístního významu vymezené v ZÚR LK na koordinaci územně plánovací činnosti v ÚPD 
dotčených obcí.  

Úkoly pro územní plánování:  

b) Koordinaci ploch a koridorů VPS a VPO vymezených ZÚR LK v ÚPD dotčených obcí zajistit v rozsahu uvedených ORP 
obcí dle následující tabulky:  

ORP dotčená obec plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření (kód) 

doprava technická 

infrastruktura 

protipovodňová 

ochrana 

ÚSES 

Frýdlant Nové Město 
pod Smrkem 

   K23H, K23MB, RC1275, RC1276, 
RK09, RK637 

ÚP vymezuje VPS a VPO v koordinaci se sousedními obce a v návaznosti na jejich ÚPD. 

I. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování 

Řešené území Nového Města pod Smrkem je vymezeno v rámci ploch:  

US1 Prověření rozvoje potenciálu cestovního ruchu oblastí cestovního ruchu Frýdlantsko a Jizerské hory 

Územní studie byla zpracována pod názvem US1 Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory. Soulad 
ÚP Nové Město pod Smrkem s touto studií je vyhodnocen v následující kapitole 3.3 Soulad územního plánu se 
strategickými a rozvojovými dokumenty, resp. v dotčených kapitolách Komplexního zdůvodnění přijatého řešení (kapitola 
11).  

US4 Řešení zásobování pitnou vodou specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko 

Územní studie dosud nebyla zpracována.  

3.3 Soulad územního plánu se strategickými a rozvojovými dokumenty  

Řešené území je součástí Libereckého kraje, pro který byly zpracovány a jsou aktualizovány následující strategické 
a rozvojové koncepční dokumenty: 

- Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 (KÚLK – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, 
oddělení rozvojových koncepcí, aktualizace 2012) 

- Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., říjen 2005) 

- Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 (Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚLK, 2014) 

- Problémová analýza potřeb Libereckého kraje ve vazbě na nové programovací období EU 2014-2020 (Centrum EP 
Hradec Králové, 2012) 

- Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje (GaREP, spol. s r.o., 09/2002) 

- Program ochrany zemědělské půdy v Libereckém kraji – návrhová část (Dr. Ing. Milan Sáňka, Brno, 11/2009) 

- Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje (Jan Hromek – LESPROJEKT, 02/2004) 

- Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory na období 2011-2020 (AOPK ČR, S CHKO JH, 2010)  

- Strategická migrační studie pro Liberecký kraj (Evernia s.r.o., 2013) 

- Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 
01/2016) 

- Doprava v Libereckém kraji (Kolektiv pracovníků Odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, KORID LK, 
spol. s r.o., aktualizace 2010) 

- Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, aktualizace 
2016) 

- Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje, aktualizace pro období 2012 – 2018 (KORID LK, spol. s r.o., říjen 
2015) 

- Návrh kategorizace krajské silniční sítě Libereckého kraje – rok 2020 (EMA Liberec, leden 2004) 

- Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014-2020 a návrh nového Akčního plánu na období 2015-
2016 (Ing. Jaroslav Martinek, aktualizace leden 2015) 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Libereckého kraje (aktualizace 2011), dále též jen „PRVK LK“ 
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- Územní energetická koncepce Libereckého kraje – aktualizace 2015 (ENVIROS, s.r.o., Praha, 2015) 

- Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 (ISES, s.r.o., Praha, 2016) 

Územním plánem jsou respektovány požadavky a základní strategické cíle a směry výše uvedených koncepčních 
dokumentů. V případě, že z některého z těchto dokumentů vyplývá pro ÚP konkrétní požadavek, je zohledněn v příslušné 
kapitole ÚP s uvedením zdroje a citací požadavku.  

 

Územní plán Nové Město pod Smrkem nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje. 

 

5.1 Soulad s cíli územního plánování  

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

Územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a rozvoj obce vymezením zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch 
přestavby určených pro bydlení. Těmito kroky (a jejich dílčími aspekty jako např. vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití včetně souvisejících podmínek využití) je rovněž podpořena rovnováha podmínek pro konsolidaci jednotlivých 
pilířů udržitelného rozvoje v území, a to zejména s důrazem na posílení sociálního a ekonomického pilíře města.  

V souladu s principy udržitelného rozvoje je Územním plánem Nové Město pod Smrkem navržen rozvoj zejména v přímé 
vazbě na stávající sídla (zejména v návaznosti na stabilizované území Nového Města pod Smrkem), zajišťující efektivní 
využití stávající veřejné infrastruktury a eliminující neodůvodněné zastavování volné krajiny. Tímto způsobem je také 
zajištěna ochrana nezastavěného území, přírodních a krajinných hodnot, vymezením ÚSES a stanovením podmínek využití 
ploch v nezastavěném území jsou vytvořeny předpoklady pro posilování environmentálního pilíře.  

Hospodářský rozvoj je podpořen rozšířením možnosti využití ve stávajících výrobních areálech a případně navržením ploch 
přestavby s cílem efektivněji využívat rezervy města zejména pro rozvoj aktivit spojených s cestovním ruchem. Sociální 
soudržnost je podpořena dotvářením urbanistické struktury sídla a vytvořením předpokladů pro zvyšování kvality bydlení 
ve městě.  

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

V rámci zpracování Návrhu ÚP Nové Město pod Smrkem bylo důkladně prověřeno stávající využití řešeného území a jeho 
prostorové uspořádání, vyhodnoceno dosavadní naplňování rozvojových předpokladů stanovených v původním ÚPN SÚ 
Nové Město pod Smrkem a vyhodnocena potřeba vymezení zastavitelných ploch jako základní východisko pro stanovení 
plošného rozvoje zástavby v rámci ÚP. Tato vyhodnocení jsou uvedena v kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.  

Územní plán dosahuje souladu s daným cílem respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací 
stanovených příslušnou legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování, která se promítá nejen 
do všech fází zpracování samotného ÚP, ale rovněž do souvisejících dokumentů s přímým vlivem na ÚP. Obecně 
prospěšného souladu širokého spektra zájmů na rozvoji území dojde koordinací stanovisek dotčených orgánů s námitkami 
a připomínkami zainteresovaných soukromých i veřejných subjektů a následnou závěrečnou dohodou všech účastníků 
procesu pořizování územního plánu (projektanta, pořizovatele, samosprávy, dotčených orgánů, veřejnosti, atd.).  

(3)  Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, 
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto 
zákona a zvláštních právních předpisů.  

4 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 

S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

5 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 

URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
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Požadavek se týká účasti orgánů územního plánování v procesu pořízení Územního plánu Nové Město pod Smrkem. 
Vyhodnocení souladu bude doplněno na základě projednání Návrhu ÚP, v kapitole 7 Vyhodnocení souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem 
řešení rozporů.  

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

Územní plán stanovuje koncepci ochrany a rozvoje kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území formou závazných 
požadavků. Urbanistické a architektonické dědictví na území města je chráněno v rámci stanovení požadavků na ochranu 
kulturních hodnot.  

Základním členěním řešeného území na zastavěné území, zastavitelné plochy a nezastavěné území je stimulováno 
přednostní využívání již urbanizovaných ploch, a vytvořeny jsou podmínky pro ochranu krajiny.  

Hospodárné, dlouhodobě udržitelné využívání veškerých ploch s rozdílným způsobem využití je zajištěno stanovením 
podmínek plošného a prostorového uspořádání. Zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě potenciálu rozvoje, 
vyhodnocení jejich potřeby je součástí Odůvodnění ÚP v kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

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

V rámci koncepce uspořádání krajiny člení územní plán nezastavěné území na plochy vodní a vodohospodářské, zeleně - 
přírodního charakteru, plochy lesní, přírodní a smíšené nezastavěného území a stanovuje podmínky pro jejich využití. 
V řešeném území byly prověřeny požadavky na ochranu přírodních a krajinných hodnot, vyhodnocen charakter území a 
potenciály rozvoje a využívání nezastavěného území pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. V rámci 
stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou v plochách nezastavěného území umožněny, 
podmíněně umožněny nebo zcela vyloučeny stavby, zařízení a jiná opatření dle uvedeného odstavce, v zájmu ochrany 
nezastavěného území před neuváženými a neodůvodněnými stavebními zásahy.  

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

V souladu s § 2 odst. (1) písm. e) stavebního zákona jsou jako nezastavitelné definovány pozemky, jež nelze zastavět na 
území obce, která nemá vydaný územní plán. Požadavek se netýká procesu pořizování územního plánu.  

5.2 Soulad s úkoly územního plánování  

(1) Úkolem územního plánování je zejména: 

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

ÚP na základě informací uvedených v nadřazených územně plánovacích dokumentacích, dat poskytnutých dotčenými 
orgány, zejména dle ÚAP SO ORP Frýdlant (4. úplná aktualizace 2016) a na základě doplňujících průzkumů, rozborů a 
analýz zpracovatele ÚP vymezuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území (kapitola 2.3. textové části výroku ÚP) a 
člení řešené území dle terénního průzkumu a skutečného stavu v území na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem 
využití. 

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

Územní plán Nové Město pod Smrkem stanovuje základní koncepci rozvoje území obce (kapitola 2.2 textové části výroku 
ÚP), urbanistickou koncepci (kapitola 3.1 textové části výroku ÚP) a dále podrobněji vyjmenovává a chrání hodnoty 
urbanistické, architektonické a kulturní (kapitola 2.3.1 textové části výroku ÚP), přírodní (kapitola 2.3.2 textové části 
výroku ÚP) i civilizační a technické (kapitola 2.3.3 textové části výroku ÚP).  

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



Odůvodnění územního plánu Nové Město pod Smrkem  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   41 

Územní plán prověřuje a posuzuje potřebu změn v území zejména s ohledem na předpokládaný demografický vývoj, 
kvalitu bydlení, polohu a význam města v rámci sídelní struktury a jeho strategické cíle. Podrobné vyhodnocení účelného 
využití zastavěného území je uvedeno v  kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch, stejně jako požadavky obce a vlastníků pozemků na změny v území posouzené a 
vyhodnocené v uvedené kapitole.  

Rizika vyplývající z případných střetů záměrů s limity využití území jsou v ÚP eliminována lokalizací převážné části 
zastavitelných ploch mimo ekologicky nejstabilnější části území a další přírodní, hospodářské a technické limity využití 
území. 

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

Územní plán v mezích stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy definuje požadavky na 
plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území.  

Územní plán dále ukládá ve vybraných zastavitelných plochách prověření změn jejich využití územní studií, která bude 
podmínkou pro rozhodování o změnách v území. V rámci územních studií bude stanoveno prostorové uspořádání území, 
bude prověřeno urbanistické a architektonické působení ploch a navrženo uspořádání veřejné infrastruktury.  

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

Pro vybrané zastavitelné plochy je v ÚP stanovena podmínka pořízení územní studie (kapitola 12. textové části výroku ÚP) 
s cílem prověřit a navrhnout podrobnější podmínky pro umístění a uspořádání staveb zejména s ohledem na stávající 
charakter a hodnoty území. Pro nově realizovanou zástavbu jsou územním plánem stanoveny obecné podmínky pro 
zachování charakteru celkové urbanistické struktury, zejména požadavky na prostorové uspořádání území se stanovením 
podmínek pro novou výstavbu (kapitola 6. textové části výroku ÚP). 

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

ÚP vymezuje zastavitelné plochy v přímé vazbě na zastavěné území a v dosahu existující veřejné (zejména dopravní a 
technické) infrastruktury. Žádné zastavitelné plochy zásadním způsobem nezasahují do volné krajiny, proto není nutné 
koordinovat jejich naplňování stanovením etapizace. Z těchto důvodů není etapizace územním plánem stanovena.  

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

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou formulovány tak, aby bylo v zastavěném i nezastavěném 
území umožněno realizovat přírodě blízká opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků. Jedná se zejména o opatření zvyšující retenční schopnost území a případná ochranná a 
revitalizační opatření nestavebního charakteru. Explicitně je vymezen koridor revitalizačních opatření KRO1 na řece 
Lomnici v urbanizovaném a nyní zatrubněném, resp. regulovaném úseku, a dále koridory KPO1, KPO2, KPO3 pro umístění 
protipovodňových opatření.  

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

Podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn jsou územním plánem vytvořeny zejména v rámci 
koncepce rozvoje území obce (viz kapitola 2.2 textové části výroku ÚP). Vymezením ploch smíšených obytných a ploch 
bydlení se zachováním vysoké míry flexibility využití (přípustné využití pro občanskou vybavenost, služby, rekreaci a 
cestovní ruch, drobné výrobní aktivity) je deklarována snaha umožnit širší využívání převážně obytného území sídel a 
pružně reagovat na hospodářské a společenské změny.  

Flexibilita využití území je v maximální míře zajištěna také v plochách výroby (částečně vymezeny jako plochy přestavby 
vzhledem k jejich charakteru ploch brownfields - např. bývalá kasárna Hajniště, areál Textilany), kde je umožněna široká 
škála aktivit v závislosti na umístění a potenciálu jednotlivých areálů.  

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

Podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury jsou vytvořeny vymezením zastavěného území, zastavitelných ploch a 
ploch přestavby.  

Územní plán zajišťuje podmínky pro kvalitní bydlení doplňováním stávající urbanistické struktury sídel s důrazem na 
ochranu nezastavěného území a pro kvalitní zejména individuální bydlení. Kvalita bydlení je zajištěna stabilizací zástavby, 
vytvořením podmínek pro umisťování občanského vybavení pro lepší obsluhu území, zlepšováním dopravní dostupnosti 
sídel a definováním možností rekreačního využívání volné krajiny. 

Tyto podmínky jsou jednou ze základních priorit celkové koncepce rozvoje ÚP (kapitola 2.2 textové části ÚP). Promítají se 
např. do ochrany a rozvoje všech identifikovaných hodnot území (kapitola 2.3 textové části výroku ÚP), do urbanistické 
koncepce (kapitola 3.1 textové části výroku ÚP) nebo do vymezení ploch s rozdílným způsobem využití včetně určení 
podmínek jejich využití (kapitola 6 textové části výroku ÚP). 
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Vytvoření podmínek pro kvalitní bydlení je zohledněno také v rámci zhodnocení stávající kvality bydlení a budoucích 
trendů v jejím zvyšování, a dále ve vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, viz kapitola 10 Vyhodnocení 
účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

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

Územní plán respektuje tento úkol především formulací urbanistické koncepce, která klade mimořádný důraz na lokalizaci 
zastavitelných ploch ve vazbě na infrastrukturní kostru sídel, jejich přímou návaznost na zastavěné území a komunikační 
systém. Cílem řešení je omezit finanční, časovou, realizační náročnost a tím minimalizovat zátěž na veřejné rozpočty 
zajišťující v převážné míře investice do infrastruktury. Potřebnost vymezení zastavitelných ploch ve vztahu k efektivnímu a 
hospodárnému nakládání s veřejnými rozpočty je popsána v kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

Požadavky civilní ochrany jsou v územním plánu zohledněny. Řešení ÚP je navrženo s ohledem na zachování a možný 
rozvoj staveb, zařízení a opatření civilní ochrany. Konkrétní informace k civilní ochraně ve vztahu k řešení ÚP jsou uvedeny 
v kapitole 11.4.4 Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky.  

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

Za účelem rekultivace krajiny jsou územním plánem umožněna opatření protipovodňové, protierozní ochrany a další 
v rámci podmínek jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území. ÚP Nové Město pod Smrkem 
stanovuje pro účely rekultivačních zásahů na území obecné zásady v rámci protierozních a revitalizačních opatření v 
krajině. Explicitně je vymezen koridor revitalizačních opatření KRO1 na řece Lomnici v urbanizovaném a nyní 
zatrubněném, resp. regulovaném úseku, a dále koridory KPO1, KPO2, KPO3 pro umístění protipovodňových opatření. 

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

Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy umožňující umísťovat záměry vyvolávající negativní vlivy na území. V případě 
realizace takových záměrů ve stabilizovaných plochách, bude postupováno v souladu se zvláštními právními předpisy 
zejména na úsecích ochrany veřejného zdraví, přírody a krajiny a památkové péče. ÚP respektuje podmínky pro ochranu 
území stanovené ve zvláštních právních předpisech. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Plochy pro využívání přírodních zdrojů ve smyslu nerostných surovin nejsou územním plánem vymezeny, na základě § 18 
odst. 5 stavebního zákona je těžba nerostů v řešeném území zcela vyloučena. Regulovaný rozsah využívání ostatních 
přírodních zdrojů (půdy, vody, energií, atd.) je územním plánem umožněn v rámci příslušných ploch s rozdílným 
způsobem využití.  

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

Na zpracování územního plánu se podílel kolektiv odborníků různých odvětví. Při zpracování územního plánu byly 
uplatněny poznatky zejména z výše uvedených oborů, ale i dalších technických, přírodovědných a humanitních disciplín. 
Současně byly přiměřeně aplikovány metodické podklady zpracované na úrovni zainteresovaných resortů a výsledky a 
závěry analytické činnosti.  

Územní plán Nové Město pod Smrkem byl zpracován na podkladě metodických doporučení, odborných publikací v oblasti 
urbanismu a územního plánování, a také se zohledněním dosavadní judikatury v oblasti územního plánování. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo 
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi 
stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti.  

Ze stanoviska příslušného dotčeného orgánu ochrany přírody k Návrhu zadání ÚP nevyplynul požadavek na vyhodnocení 
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení proto nebylo zpracováno, detailní informace jsou uvedeny 
v kapitole 13 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto 
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 

Územní plán Nové Město pod Smrkem je zpracován a pořízen v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně 

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



Odůvodnění územního plánu Nové Město pod Smrkem  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   43 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška 501/2006 Sb.“) 

Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci (zejména v jednotlivých kapitolách Odůvodnění ÚP Nové 
Město pod Smrkem) a na průběhu jejího pořizování.  

 

7.1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů je provedeno v jednotlivých 
podkapitolách kapitoly 11 textové části Odůvodnění územního plánu. 

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

ÚP Nové Město pod Smrkem byl v souladu s procesními pravidly stavebního zákona ve všech fázích projednán s 
dotčenými orgány, v jejichž kompetenci je hájení veřejných zájmů potenciálně dotčených jejím řešením. V rámci 
jednotlivých fází projednání návrhu ÚP Nové Město pod Smrkem byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů, jejichž 
vyhodnocení je obsahem kapitoly 1 tohoto odůvodnění: Postup při pořízení územního plánu. 

U dotčených orgánů, které stanovisko neuplatnily, bylo ze strany pořizovatele prověřeno, zda nemohlo dojít k 
dotčení jimi hájených veřejných zájmů. Pořizovatel konstatuje, že na základě tohoto prověření nebylo shledáno riziko 
negativního dotčení předmětných veřejných zájmů a ÚP Nové Město pod Smrkem je tak v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů. 

 

 

 

Pořizovatel přezkoumal soulad ÚP Nové Město pod Smrkem s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem a ztotožňuje se s vyhodnocením tohoto souladu obsaženém v kap. 3 tohoto Odůvodnění. 

Pořizovatel přezkoumal soulad ÚP Nové Město pod Smrkem s cíli a úkoly územního plánování, zejména s 
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území a 
ztotožňuje se s vyhodnocením tohoto souladu obsaženém v kap. 5 tohoto Odůvodnění. 

Pořizovatel přezkoumal soulad ÚP Nové Město pod Smrkem s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů a ztotožňuje se s vyhodnocením tohoto souladu obsaženém v kap. 6 tohoto Odůvodnění. 

Pořizovatel přezkoumal soulad ÚP Nové Město pod Smrkem s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a odkazuje na 
vyhodnocení tohoto souladu provedené v kap. 7 tohoto Odůvodnění. 

 

 

 

Územní plán Nové Město pod Smrkem je vypracován na základě Zadání územního plánu Nové Město pod Smrkem 
(dále též jen „Zadání“) zpracovaného pořizovatelem územního plánu (Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a 
životního prostředí). Zadání územního plánu Nové Město pod Smrkem bylo schváleno usnesením č. 292 na 15. zasedání 
zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 24.4.2013. 

7 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

8 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53 ODST. 4 PÍSM 
A) AŽ D) STAVEBNÍHO ZÁKONA 

9 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 
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Jednotlivé požadavky ze schváleného Zadání (vyznačeny kurzívou) byly v územním plánu zohledněny následujícím 
způsobem: 

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

Požadavky plynoucí pro územní plán Nové Město pod Smrkem z Politiky územního rozvoje ČR  

V územním plánu Nové Město pod Smrkem budou v souladu s charakterem území zohledněny a respektovány požadavky 
vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR (dále jen PÚR ČR) které se dotýkají řešeného území:  

o Při posuzování záměrů na změny využití území zohlednit spojitost území se specifickou oblastí SOB7 Krkonoše- 
Jizerské hory, která se vyznačuje kvalitním životním prostředím, vysokými přírodními a krajinnými hodnotami a 
významným rekreačním potenciálem.  

o Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského 
vybavení.  

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

o Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její 
účelné využívání v rámci sídelní struktury.  

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

o Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území uvnitř i přes hranice, zejména zkvalitnit 
napojení oblasti na okolní centra osídlení.  

o Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami v území 
(záplavy atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných 
pro umisťování opatření na ochranu před povodněmi.  

Úkoly pro územní plánování byly zpřesněny v územně plánovací dokumentaci Zásady územního rozvoje Libereckého kraje.  

Podrobné vyhodnocení všech úkolů pro územní plánování definovaných v PÚR ČR je uvedeno v kapitole 3.1 Vyhodnocení 
souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje.  

Požadavky plynoucí pro územní plán Nové Město pod Smrkem z nadřazené územně plánovací dokumentace  

Zpracovatel návrhu územního plánu bude v souladu s charakterem území sledovat jeho soulad se Zásadami územního 
rozvoje Libereckého kraje, vydanými dne 21.12.2011 Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 466/11/ZK.  

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, které nabyly účinnosti dne 22.1.2012, jsou zpracovány pro celé území 
Libereckého kraje. Stanovují základní priority a požadavky na jeho účelné a hospodárné uspořádání, limity využití území, 
hlavní koridory dopravy, technické infrastruktury a územní systém ekologické stability, upřesňují a vymezují rozvojové 
oblasti, rozvojové osy a další specifické oblasti.  

Při stanovování podmínek územního plánu, pro změny v území, je třeba v souladu s charakterem území zohlednit z hlediska 
ZÚR LK především:  

o vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení, občanského vybavení a zlepšení technické infrastruktury,  

o při stanovování podmínek, pro změny v území, zohlednit v souladu s charakterem území krajské priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje,  

o upřesnit a stabilizovat uzemní souvislosti vedení koridoru rozvojové osy ROS9 Zittau/Bogatynia- Hranice ČR- 
Frýdlant- Nové Město pod Smrkem- hranice ČR- Szklarska Poreba/Jelenia Góra, pro zlepšení příhraničního spojení,  

o upřesnit vedení koridorů silnice II/291 Kunratice- Frýdlant- Nové Město pod Smrkem a regionální železniční trati 
Frýdlant- Nové Město pod Smrkem- Jindřichovice pod Smrkem, včetně zlepšení příslušných příhraničních spojení,  

o při posuzování záměrů na změny využití území zohlednit spojitost území se specifickou oblastí SOB4 Frýdlantsko:  

- navrhovat rozvojová opatření směřující ke zvyšování aktivity území pro investory, zlepšování stavu veřejné 
vybavenosti,  

- zohledňovat polohu na rozvojové ose ROS9 s přesahem do sousedního Polska a na potenciál výhodných 
vazeb na rozvojovou oblast ROB1 Liberec a specifickou oblast SOB5 Jizerské hory,  

- zlepšovat dopravní dostupnost území (dopravní koridor silnice II/291),  



Odůvodnění územního plánu Nové Město pod Smrkem  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   45 

- využívat kulturních a přírodních hodnot území pro rozvoj cestovního ruchu a s ním spojenou nabídku nových 
pracovních míst,  

o stabilizovat, zpřesňovat a koordinovat vymezené VPO- plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES 
(NC83, K23H, K23MB, RC1275, RC1276, RK09, RK637),  

o vytvářet územně technické podmínky pro dosažení vyváženosti zájmů ochrany přírody a krajiny se zájmy 
cestovního ruchu a ostatních sociálně ekonomických aktivit zejména v území Chráněné krajinné oblasti Jizerské 
hory.  

Podrobné vyhodnocení všech úkolů pro územní plánování definovaných v ZÚR LK je uvedeno v kapitole 3.2 Vyhodnocení 
souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  

Zpracovatel ÚP Nové Město pod Smrkem, bude dále v souladu s charakterem území, respektovat koncepční rozvojové 
materiály Libereckého kraje, zejména:  

- Program rozvoje Libereckého kraje  

- Územně energetická koncepce Libereckého kraje  

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje  

- Koncepce odpadového hospodářství na území Libereckého kraje  

- Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje  

- Povodňový plán Libereckého kraje  

- Koncepce ochrany před povodněmi Libereckého kraje  

- Strategie rozvoje dopravní infrastruktury Libereckého kraje  

- Dopravní politika Libereckého kraje  

- Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje  

- Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje  

- Havarijní plán Libereckého kraje, Krizový plán Libereckého kraje  

- Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji  

- Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje  

Územním plánem jsou respektovány požadavky a základní strategické cíle a směry výše uvedených koncepčních 
dokumentů. V případě, že z některého z těchto dokumentů vyplývá pro ÚP konkrétní požadavek, je zohledněn v příslušné 
kapitole ÚP s uvedením zdroje a citací požadavku. 

Požadavky plynoucí pro územní plán z koncepčních rozvojových materiálů města Nové Město pod Smrkem  

Základní požadavky na rozvoj území obce vyplývají ze zpracovaného Zásobníku rozvojových projektů Nového Města pod 
Smrkem, zpracovaného v roce 2007. Aktuální požadavky vyplývající z uvedeného dokumentu, jsou zapracovány v kapitole e) 
návrhu Zadání územního plánu.  

Město Nové Město pod Smrkem je členem:  

o Mikroregionu Frýdlantsko, slučující 18 obcí Frýdlantského výběžku.  

Jedná se o následující obce: Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice, 
Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Pertoltice, Raspenava, Višňová.  

Strategií tohoto sdružení je rozvoj celého území zmíněných obcí, ze které vyplývají pro územní plán následující 
obecné požadavky:  

- vytváření nových pracovních míst,  

- podpora malého a středního podnikatelského stavu,  

- vytvoření příznivých podmínek pro nové podnikatelské aktivity a rozšíření ekonomických aktivit v regionu, 
především v oblasti turistického ruchu,  

- rozšíření nabídky a přístupnosti různých forem a typů bydlení,  

- zajištění zdravého životního prostředí a ochrany obyvatelstva při uplatňování zásad trvale udržitelného 
rozvoje,  

- vytváření územních podmínek pro rozvoj a následné propojení území systémem cyklostezek, cyklotras a 
turistických tras.  

o Regionálního sdružení Euroregion Nisa.  

o Svazku obcí Smrk. Z jehož činnosti vyplývá pro územní plán následující obecný požadavek:  

- vytváření podmínek všeobecného rozvoje cestovního ruchu regionu Frýdlantsko v úzké spolupráci a vazbě na 
Svazek obcí Jizerské hory.  
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o Svazku obcí Jizerské hory.  

Při stanovování podmínek územního plánu, pro změny v území, je třeba v souladu s charakterem území zohlednit relevantní 
rozvojové projekty a studie zpracované v rozsahu let 2009 - 2012:  

- Školní sportovní areál Nové Město pod Smrkem (2009)  

- Studie dopravy „Změna místního dopravního režimu s cílem úprav dopravy v klidu“ (2010)  

- Studie zástavby lokality 3/1a-3/1b v Hajništi (2010)  

- Plynofikace ulic Plovárenská a Jindřichovická (2011)  

- Studie řadové garáže okály (2011)  

- Plynofikace ulice Frýdlantská (2011)  

- Optická síť „FDLnet“ Nové Město pod Smrkem  

- Dostavba kanalizační sítě Nové Město pod Smrkem (2012)  

- Výtavovna TNT na p.p.č. 536/1 v k.ú. Hajniště (2012)  

ÚP zohledňuje výše uvedené podklady obsažené v Zásobníku projektů města, případné konkrétní využití podkladu je 
uvedeno v příslušné kapitole ÚP s uvedením zdroje a citací požadavku. 

ad Školní sportovní areál Nové Město pod Smrkem - rozvoj sportovních zařízení je umožněn v rámci stabilizovaného 
areálu plochy (v rámci ploch občanského vybavení - OV), případně také v sousedních navazujících plochách smíšených 
obytných - městských (SM) 

ad Studie dopravy „Změna místního dopravního režimu s cílem úprav dopravy v klidu“ - opatření jsou v detailu mimo 
měřítko územního plánu 

ad Studie zástavby lokality 3/1a-3/1b - studie je zohledněna vymezením zastavitelných ploch ZN1 a ZN2 pro bydlení (BI) 

ad plynofikace ulic Plovárenská, Jindřichovická, Frýdlantská - obecně je umisťování vedení technické infrastruktury 
umožněno zejména v plochách dopravní infrastruktury a v plochách veřejných prostranství, s předpokladem přednostního 
umístění hlavních řadů v rámci uličního nebo komunikačního prostoru; specifické nároky na konkrétní vymezení nebyly 
zjištěny. 

ad Studie řadové garáže okály - umístění je umožněno v rámci stabilizovaných ploch bydlení (BI) 

ad optická síť FDLnet - obecně je umisťování vedení technické infrastruktury umožněno zejména v plochách dopravní 
infrastruktury a v plochách veřejných prostranství, s předpokladem přednostního umístění hlavních řadů v rámci uličního 
nebo komunikačního prostoru; optickou síť lze realizovat prakticky ve všech plochách urbanizovaného území včetně 
zastavitelných ploch; specifické nároky na konkrétní vymezení nebyly zjištěny.  

ad dostavba kanalizační sítě - umisťování nových kanalizačních řadů je umožněno zejména v plochách dopravní 
infrastruktury a v plochách veřejných prostranství, s předpokladem přednostního umístění hlavních řadů v rámci uličního 
nebo komunikačního prostoru. Plošné nároky dostavby kanalizační sítě nebyly zjištěny.  

ad Výtavovna TNT - jedná se o technickou chybu Zadání ÚP, výtavovna je umístěna mimo řešené území, v Raspenavě.  

Požadavky vyplývající pro územní plán z širších územních vztahů  

Vytvářet územní předpoklady pro zlepšení vztahů a vazeb zejména na město Frýdlant a dále pak na krajské město Liberec, 
jako významná střediska s nabídkou pracovních příležitostí, školství, zdravotnictví a služeb, a rozvíjet funkční spolupráci s 
okolními sídly. Na české straně jsou to Libverda, Hejnice, Raspenava, Dolní Řasnice. Na polské straně pak obce Świeradów-
Zdrój, Leśna a Mirsk.  

Z hlediska širších vazeb v území je nezbytné koordinovat záměry rozvoje obce na hranicích se sousedními obcemi na české i 
na polské straně:  

- vedení tras technické a dopravní infrastruktury,  

- návaznost prvků ÚSES,  

- vedení pěších tras a cyklotras.  

Územní plán Nové Město pod Smrkem zohlední případné požadavky a rozvojové záměry okolních sídel zasahujících na území 
obce.  

Z hlediska širších vztahů budou vzájemné vazby prověřovány v průběhu celého procesu zpracování a projednávání územního 
plánu.  

Řešení ÚP Nové Město pod Smrkem je koordinováno z hlediska širších vztahů a zejména s platnou územně plánovací 
dokumentací sousedních obcí, s požadavky ZÚR LK (koordinace ÚSES, dopravní a technické infrastruktury), podrobně viz 
kapitola 2 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území.  

b)  Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

Územně analytické podklady Libereckého kraje  

Územně analytické podklady Libereckého kraje (dále jen ÚAP LK) byly projednány 24.8.2010. K nahlédnutí jsou na Krajském 
úřadě Libereckého kraje a na Městském úřadu Frýdlant. V elektronické podobě jsou dostupné na www.kraj-lbc.cz.  
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ÚAP LK jsou výchozím podkladem při tvorbě územního plánu Nové Město pod Smrkem a zpracovatel bude respektovat 
požadavky vyplývající z těchto materiálů.  

Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Frýdlant  

Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen ÚAP ORP) Frýdlant, do jehož 
správního obvodu spadá správní území obce Nové Město pod Smrkem, byly pořízeny k 31.12.2010. K nahlédnutí jsou na 
Krajském úřadě Libereckého kraje, na Městském úřadu Frýdlant a na příslušných stavebních úřadech pověřených obecních 
úřadů. ÚAP ORP Frýdlant jsou dostupné v elektronické podobě na http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mesto-frydlant/uzemni-
planovani/uzemne-analyticke-podklady.html  

ÚAP ORP jsou spolu s doplňkovými průzkumy a rozbory výchozím podkladem při tvorbě územního plánu Nové Město pod 
Smrkem a zpracovatel bude respektovat požadavky vyplývající z těchto materiálů.  

Požadavky ke zpracování návrhu územního plánu:  

o Koncepčním způsobem dlouhodobě vytvářet podmínky pro příliv obyvatel (zejména mladých rodin), tj. 
vymezováním vhodných zastavitelných ploch pro bydlení, občanského vybavení, ploch pro sportovní a rekreační 
využití apod.  

o Podpořit rozvoj sportovně rekreační vybavenosti a řešit vazby na okolní střediska cestovního ruchu a rekreace na 
české i polské straně (Lázně Libverda, Raspenava, Oldřichov v Hájích, Frýdlant, Świeradów-Zdrój, Leśna a Mirsk,  

- při podpoře sportovně rekreační vybavenosti a řešení vazeb na okolní střediska cestovního ruchu požadujeme 
důsledně respektovat hodnoty v území, kterými jsou také hodnoty a zároveň limity ochrany přírody a krajiny.  

o Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí prvky bezmotorové dopravy (cyklostezky, cyklotrasy, 
pěší trasy, stezky pro terénní cyklisty).  

o Územně chránit a koordinovat koridory pro zásobování obyvatel pitnou vodou v rámci skupinového vodovodu Bílý 
Potok- Nové Město pod Smrkem v širších souvislostech.  

o Územně chránit a koordinovat koridory pro odvádění splaškových vod na centrální čistírnu odpadních vod Nové 
Město pod Smrkem  

o Územně chránit a koordinovat koridor elektrického vedení pro zásobování území elektrickou energií.  

o Územně chránit a koordinovat koridory zásobovacích VTL plynovodů.  

o Respektovat vymezené prvky místního ÚSES a zajistit jeho návaznost na regionální a neregionální ÚSES.  

o Vytvářet územní předpoklady pro uchování kvalitního životního prostředí centra osídlení s návazností na 
specifickou oblast Jizerských hor.  

ÚP zohledňuje výše uvedené podklady ÚAP SO ORP Frýdlant, případné konkrétní využití podkladu je uvedeno v příslušné 
kapitole ÚP s uvedením zdroje a citací požadavku. 

c)  Požadavky na rozvoj území obce 

Konkrétní požadavky na rozvoj území obce vyplývají ze Zásobníku rozvojových projektů Nového Města pod Smrkem a dalších 
rozvojových projektů, uvedených v kapitole a). Z uvedených dokumentů a aktuelních potřeb obce vyplývají následné 
požadavky:  

Podmínky rozvoje budou vytvářeny především v oblasti rozvoje obytných a rekreačních funkcí obce, případně výrobních 
služeb a veřejné infrastruktury, zlepšení sociálně-demografických charakteristik a podpory nárůstu obyvatelstva s čímž 
souvisí:  

- rozšíření nabídky různých forem bydlení na území obce a zajištění rozvoje související infrastruktury,  

- podpora rozvoje ploch pro výrobní ekonomické aktivity. K tomu mohou být využity plochy brownfields,  

- rozvoj služeb s možným rozšířením nabídky volnočasových aktivit na území obce,  

- zachování ploch sportu a rekreace, jejich případný rozvoj navrhnout s ohledem na přírodní hodnoty území, včetně sítě 
lyžařských, turistických tras a cyklotras a stezek pro terénní cyklisty (singltrek), řešit vazby na okolní střediska 
cestovního ruchu,  

- zvýšení přínosů z řízeného rozvoje cestovního ruchu.  

o Jako základ pro výhledovou velikost vzít přehodnocenou výhledovou velikost cca 3900-4050 trvale bydlících 
obyvatel pro rok 2025, dále vycházet z tzv. potenciálních uživatelů území (převyšující počet trvale bydlících 
obyvatel), z nichž je nutné odvíjet hodnocení a plánování dopravní, technické a jiné vybavenosti a kapacit na území 
obce.  

o zlepšení podmínek pro život obyvatel, rozvoj služeb a trávení volného času na území obce,  

o rozvoj stávajícího občanského vybavení a infrastruktury,  
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o vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení a občanského vybavení navrhovat především s vazbami na 
zastavěné území,  

o v ojedinělých případech, při zohlednění kvality životního prostředí, připustit v odůvodněných případech návrhové 
plochy ve volných plochách krajiny,  

o dále rozvíjet systémy dopravní a technické infrastruktury, zejména systém splaškové kanalizace,  

o řešit dostatečnou dopravní dostupnost nově navržených lokalit na stávající infrastrukturu,  

o při tvorbě koncepce nového ÚP budou cíle a vize obce zohledněny, budou vytvořeny územně technické podmínky 
pro jejich naplňování a budou eliminovány negativní vlivy rozvojových opatření na životní prostředí,  

o prověřit a příp. zapracovat pořizovatelem shromážděné záměry občanů a investorů, záměry z ÚAP ORP Frýdlant a 
podkladů města,  

o provedení revize místního systému ÚSES a zajistit jeho návaznost na regionální a neregionální ÚSES  

o v územním plánu budou chráněny historické, kulturní, civilizační, urbanistické a přírodní hodnoty řešeného území.  

Žádosti občanů o zařazení jejich pozemků do zastavitelných ploch schválené zastupitelstvem města Nové Město pod Smrkem 
a záměry vyplývající z návrhů města a ÚAP jsou znázorněny ve výkresu.  

Požadované plochy budou zpracovatelem prověřeny v rámci zpracování návrhu ÚP, zejména s ohledem na limity využití 
území a celkovou urbanistickou koncepci.  

Územní plán vychází ze stávajícího rozložení všech funkčních složek v území. Primární funkci v urbanizovaném území 
představují plochy smíšené obytné (SM, SV) a plochy bydlení (BI). Tyto plochy umožňují integraci bydlení, rekreace, 
občanského vybavení případně nerušící výroby. Vymezením stabilizovaných ploch občanského vybavení jsou vytvořeny 
podmínky pro jejich ochranu ve struktuře města a případný kvalitativní rozvoj. Nové zastavitelné plochy jsou vymezovány 
zásadně v návaznosti na zastavěné území v efektivně využitelném rozsahu, který zaručí vytvoření podmínek pro udržitelný 
rozvoj a stabilizaci počtu obyvatel v jednotlivých sídlech. V souladu s principy udržitelného rozvoje jsou vymezeny funkce 
umožňující vyvážený rozvoj sociálních a ekonomických potřeb a současně ochranu zejména přírodních hodnot území 
omezením rozvoje zástavby v nezastavěném území. 

S ohledem na ochranu hodnot území, současný stav a podmínky v území, jeho rozvojové předpoklady, význam a pozici 
obce v sídelní struktuře, limity využití území a nadřazenou územně plánovací dokumentaci byl stanoven optimální způsob 
využití území a rozsah zastavitelných ploch. Základní body koncepce byly formulovány ve spolupráci s představiteli 
samosprávy. 

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. Návrh urbanistické koncepce vychází ze stabilizované 
struktury území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné území, dopravní a technické systémy 
v území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského půdního fondu, lesních pozemků a s ohledem na 
krajinný ráz území. Zastavitelné plochy nenarušují a plně respektují historickou urbanistickou kompozici sídla. Podmínky 
využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití respektují hodnotu území spočívající v harmonickém 
uspořádání přírodních a civilizačních prvků, které není narušeno nevhodnými stavebními zásahy. V souladu s principy 
udržitelného rozvoje jsou vymezeny funkce umožňující vyvážený rozvoj sociálních a ekonomických potřeb a současně 
ochranu hodnot území.  

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

Urbanistická koncepce  

Urbanistická koncepce nového územního plánu Nové Město pod Smrkem bude s ohledem na kontinuální vývoj sídelního 
útvaru založena na urbanistické koncepci dosud platného ÚPNSÚ Nové Město pod Smrkem včetně jeho následně 
schválených změn a na aktuálních požadavcích na změny využívání území v souladu s platnou legislativou.  

Základní uspořádání vyhovujících funkcí v území, včetně návrhových zastavitelných ploch, budou pokládány za stabilizované.  

Současný scénář populačního vývoje ukazuje na stagnaci a mírné snižování počtu obyvatelstva. Úkolem územního plánu je 
tento stav zvrátit. Omladit strukturu a navýšit počet obyvatelstva, což bude v převážné míře ovlivněno nabídkou pracovních 
příležitostí, související s vývojem hospodářské situace v regionu, v celé ČR a EU.  

Budou-li se vyvíjet všechny prorůstové aktivity (zejména nová výstavba a hospodářská situace) pozitivním směrem, lze dle 
optimistické varianty očekávat zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel až na úroveň cca 3900- 4050 trvale bydlících obyvatel.  

Zastavitelné plochy v kapacitách orientační výhledové velikosti obce cca 3900- 4050 obyvatel k roku 2025 budou řešeny tak, 
aby vhodně doplňovaly a v únosné míře intenzifikovaly stávající urbanizovaná území a minimalizovaly zábor volné krajiny. 
Návrh zastavitelných ploch bude přednostně navazovat na zastavěná území.  

Územní plán stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití zastavitelných i nezastavitelných (hlavní 
využití, pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití) a stanoví 
základní podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu.  
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Specifikované plochy s rozdílným způsobem využití musí zahrnovat kompletně celé řešené území a budou v souladu s 
vyhláškou 501/2006 Sb. Plochy budou členěny na plochy stabilizované (stav), plochy změn využití území (návrh, přestavba) a 
případně plochy územních rezerv (územní rezerva).  

Plochy s rozdílným způsobem využití, jejich vzájemné uspořádání a vazby budou odpovídat zásadám urbanisticko 
ekonomického uspořádání v návaznosti na stávající strukturu obce a zásady ochrany životního prostředí.  

Požadavky na vymezení funkčního využití území vycházejí z územního plánu obce a zjištěných záměrů. Přesná specifikace 
ploch s rozdílným způsobem využití je úkolem návrhu územního plánu.  

Primárním cílem územního plánu je rozdělení celého řešeného území bezvýhradně na jednotlivé plochy s rozdílným 
způsobem využití a tím stanovení jeho využití. V zastavěném území jsou vymezeny funkce umožňující jeho co možná 
nejefektivnější využití.  

Územní plán jednoznačně preferuje postupné doplňování jednotlivých sídel ve smyslu dotváření kompaktních útvarů – a 
to přednostně naplňováním vnitřních rezerv založených urbanistických struktur a přestavbami areálů brownfields, popř. 
nevyužívaných, nevhodně využívaných či devastovaných ploch. Nové zastavitelné plochy jsou vymezovány zásadně 
v návaznosti na zastavěné území v efektivně využitelném rozsahu, který zaručí vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj a 
stabilizaci počtu obyvatel v jednotlivých sídlech. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro ochranu nezastavěného území před 
expanzí další zástavby, efektivní využívání stávající veřejné infrastruktury města (čímž jsou minimalizovány nároky na 
veřejný rozpočet města), dotvoření městské struktury centra a s tím související předpokládané zlepšení sociogeografické a 
demografické charakteristiky města. 

Základní urbanistická a prostorová koncepce se bude řídit následujícími požadavky:  

o Obnovovat a rozvíjet obec tak, aby byla pokud možno zajištěna kompaktnost sídla, nové zastavitelné plochy 
navrhovat s vazbami na zastavěná území tak, aby byla nová výstavba dobře obslužitelná dopravní i technickou 
infrastrukturou.  

o Stabilizovat uspořádání funkčně vyhovujících částí území a vymezit plochy určené k dostavbě a přestavbě obce v 
souvislosti s dopravním řešením obce.  

o V zastavěném území a v zastavitelných plochách pomocí regulativů v maximální míře chránit a rozvíjet stávající 
plochy zeleně (veřejná prostranství) a místní plochy rekreace a sportu.  

o Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro zvyšování kvality bydlení obyvatel.  

o Vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení a občanského vybavení navrhovat především s vazbami na 
zastavěné území.  

o Vytvářet územní podmínky pro zlepšení kvality občanského vybavení.  

o Plochy s rozdílným způsobem využití dílčích území s vazbou na minulý vývoj navrhnout bez vzájemných negativních 
vlivů.  

Řešení ÚP vymezuje plochy pro rozvoj města a venkovských sídel vždy v přímé vazbě na zastavěné území a existující 
dopravní a technickou infrastrukturu s cílem chránit nezastavěné území, efektivně využít stávající veřejné vybavení města 
a dotvářet kompaktní urbanistické útvary.  

Pro přestavbu jsou vymezeny plochy brownfields, zejména areál bývalé Textilany na severním okraji kompaktního města, 
v souvislosti s řešením obchvatu města je přes tento areál vymezen koridor územní rezervy R1 s podmínkou prověření 
územní studií.  

Chráněn je stávající systém veřejných prostranství a sídelní zeleně, v okrajových částech města a v rozvojových lokalitách 
je doplněn o nové úseky ulic a obslužných komunikací.  

Při tvorbě urbanistické koncepce byla posouzena kvalita bytového fondu v obci. Územní plán prověřil funkční využití a 
využitelnost celého území, podrobněji viz kapitola 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch.  

Bydlení  

o Rozvojové plochy pro novou výstavbu bydlení v rodinných domech jsou směřovány do prověřených ploch „rezerv 
bydlení“. Jedná se o lokality:  

- u Evangelického kostela,  

- Ludvíkovská,  

- za Měděncem  

- Husova,  

- Boženy Němcové,  

- na Celní.  

o Vytvářet územní podmínky pro snižování negativních vlivů na plochy bydlení.  
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o Bytovou výstavbu zajistit odpovídajícími kapacitami veřejné infrastruktury.  

Ve výše uvedených lokalitách jsou vymezeny zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení. ÚP vytváří podmínky pro zvýšení 
kvality obytného prostředí města zejména vymezením ploch přestavby v lokalitách extenzivně využívaných výrobních 
areálů. Rozvoj veřejné infrastruktury je umožněn v plochách smíšených obytných a v omezené míře také v plochách 
bydlení, zastavitelné plochy pro rozvoj obytných lokality jsou doprovázeny vymezením nových úseků uliční sítě.  

Veřejná infrastruktura  

o Bude prověřeno doplnění tras stávající dopravní a technické infrastruktury.  

o Další pokyny jsou uvedeny v kapitole e).  

ÚP doplňuje stávající síť místních a účelových komunikací formou vymezení ploch veřejných prostranství zejména 
v nových obytných lokalitách. Pro prověření vedení obchvatu města je vymezen koridor územní rezervy R1 s podmínkou 
prověření územní studií.  

V oblasti technické infrastruktury jsou s ohledem na potřebnost doplnění pouze dílčích tras jednotlivých systémů 
stanoveny obecné zásady, umisťování technické infrastruktury je umožněno prakticky ve všech plochách tvořících 
urbanizovaná území sídel.  

Výroba a skladování  

o Vytvářet územní podmínky pro stabilizaci a rozvoj ekonomických aktivit.  

o Při návrhu ploch pro rozvoj ekonomických aktivit sledovat minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a 
krajinu.  

o Posoudit možnosti vhodného využití opuštěných průmyslových staveb, zejména areálu bývalého závodu Textilana 
a bývalého vojenského areálu v Hajništi. Navrhnout regeneraci těchto ploch na jiné funkce.  

Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj ekonomického pilíře města, a to zejména rozšířením možností využití centrální 
části města pro podnikatelské aktivity (v plochách smíšených obytných - městských).  

ÚP vytváří podmínky pro revitalizaci ploch brownfields, zejména bývalého areálu kasáren v Hajništi pod Smrkem (plocha 
přestavby PH1), bývalého areálu Textilany (plocha přestavby PN2) a menších nevyužívaných areálů (plochy přestavby PN3, 
PN4, PL1). 

Koncepce uspořádání krajiny  

Při návrhu územního rozvoje obce a vymezení ploch s rozdílným způsobem využití se v rámci koncepce uspořádání krajiny 
požaduje:  

o respektovat přírodně cenná nezastavěná území a vytvářet územní předpoklady pro další rozvoj kultivace krajiny ve 
vztahu ke zvláště chráněným územím přírody (CHKO Jizerské hory)  

o vymezení koncepce uspořádání krajiny s řešením její prostupnosti v souladu s ÚSES  

- upřesnit nadregionální ÚSES v souladu s nadřazenou dokumentací ZUR LK  

- prověřit a příp. navrhnout úpravy lokálního ÚSES, s ohledem na pozemkové příp. povodňové úpravy, 
rozvojové lokality  

o protipovodňová opatření na tocích v CHKO Jizerské hory řešit přírodě blízkými způsoby, vyloučit zásahy měnící 
charakter úseků s dochovaným přírodním korytem.  

o respektovat uplatnění plynulého přechodu zastavěných ploch do okolní krajiny  

o nové prvky dopravní a technické infrastruktury umisťovat do volné krajiny s ohledem na krajinný ráz a prostupnost 
krajiny  

o stanovit základní podmínky ochrany krajinného rázu  

o chránit plochy lesa, nutný zábor lesní půdy bude minimalizován.  

Vazby ÚSES jsou koordinovány s územně plánovací dokumentací sousedních obcí a se ZÚR Libereckého kraje. Všechny 
skladebné části ÚSES nadmístního významu jsou územním plánem respektovány a upřesněny na hranice parcel dle 
katastru nemovitostí. 

S ohledem na charakter krajiny je v řešeném území umožněno extenzivní zemědělství; hospodaření v lesích je pak 
zásadním způsobem omezeno v souvislosti s existencí CHKO Jizerské hory. 

ÚP stanovuje požadavky na zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochrana vodních prvků v území je zajištěna vymezením 
ploch vodních a vodohospodářských (W) a stanovením podmínek jejich využití. 

Koncepce stanovená Územním plánem Nové Město pod Smrkem dbá primárně na ochranu ekologických funkcí krajiny 
zejména v souvislosti s existencí CHKO Jizerské hory (v nezbytné minimální míře vymezením ÚSES a vymezení souvisejících 
ploch ZP – zeleně přírodního charakteru, a ploch NP – ploch přírodních), klade důraz na zachování krajinného rázu území a 
nepřipouští nežádoucí plošnou expanzi zástavby do volné krajiny. Územní plán vytváří podmínky pro ochranu krajinného 
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rázu zejména vymezením ploch v nezastavěném území a stanovením podrobných podmínek pro jejich využití včetně 
podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu (podrobněji viz kapitola 11.21 
Odůvodnění základních podmínek ochrany krajinného rázu). 

e)  Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Doprava a dopravní infrastruktura  

Silniční doprava  

Zpřesnit a stabilizovat dopravní plochy a koridory:  

o Přehodnocení navrhované komunikační sítě. Posoudit a prověřit řešení a potřeby koridoru obchvatové 
komunikace,  

o respektovat Normovou kategorizací krajských silnic II. a III. tříd,  

o prověřit plánované kapacity funkčních ploch a jejich vliv na dopravní provoz z hlediska dostatečnosti a bezpečnosti 
komunikační sítě a navrhnout dopravní napojení rozvojových lokalit, se zajištěním přehledného napojení na 
základní komunikační kostru,  

o do textové zprávy doplnit upozornění na limity hlukové zátěže z provozu na silnici II. třídy (II/291) v blízkosti 
návrhových ploch, a s tím související stavební opatření provedená na náklady stavebníka (podmínečně přípustné 
stavby),  

o do textové zprávy zapracovat požadavek Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, který stanoví, že „Při 
umisťování staveb pro bydlení na plochách zatížených hlukem z dopravy na pozemních komunikacích, nebo z 
provozu na železnici, bude v rámci územních řízení nutné měřením hluku prokázat nepřekročení hygienických 
limitů v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb a budoucích chráněných venkovních prostorech“,  

o dopravně technicky posoudit, vymezit a klasifikovat komunikační síť na území obce, navrhnout jejich případné 
doplnění a úpravy parametrů komunikací a křižovatek, tak aby byly v souladu s normami ČSN), příp. upravit trasy 
místních komunikací (návrh zlepšení dopravní prostupnosti územím):  

- navrhnout nové dopravní řešení lokalit „za Měděncem, Husova a B. Němcové“,  

- posoudit, případně navrhnout dopravní řešení lokalit „u koupaliště a na Celní“,  

- propojení místních komunikací Kmochova a V Lukách.  

o navrhnout možnosti odstranění komunikačních závad zejména na průtazích silnic Frýdlantská (II/291) a 
Ludvíkovská (III/29011),  

o vytvářet územní podmínky pro výstavbu chodníků v obci, zejména při ul. Frýdlantská (mezi zástavbou) a Celní 
(chodník ke hřbitovu),  

o vytvořit podmínky pro zvýšení kapacity parkovacích míst a odpočinkových ploch v centru obce, u hřbitova a ve 
spojitosti s nástupními místy tras Singltreku.  

ÚP doplňuje stávající síť místních a účelových komunikací formou vymezení ploch veřejných prostranství zejména 
v nových obytných lokalitách. Pro prověření vedení obchvatu města je vymezen koridor územní rezervy R1 s podmínkou 
prověření územní studií. Normová kategorizace krajských silnic II. a III. tříd je územním plánem respektována.  

Upozornění na limity výstavby související s hlukem podél silnic II/291, III/29011, III/29015, III/2916 je pro dotčené plochy 
uvedeno na konci kapitoly 11.7 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby.  

V rámci opatření zaměřených na podporu cestovního ruchu jsou vymezovány zastavitelné plochy pro funkce umožňující 
rozvoj činností podporujících cestovní ruch (občanské vybavení, služby, technická a dopravní infrastruktura apod.) 
zejména v nástupních místech na Singltrek a turistické trasy (u koupaliště a U Spálené hospody), kromě toho jsou 
stanoveny požadavky usměrňující cestovní ruch a turistiku v území, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění rozvoje 
rekreace a cestovního ruchu. 

Posouzena byla komunikační síť včetně návrhu na její doplnění. Vyhodnocení konkrétních požadavků:  

ad lokalita „Za Měděncem, Husova a B. Němcové“ - pro zlepšení dopravního řešení je vymezena zastavitelná plocha ZN32 
(PV) zajišťující průjezdnost bloku a zpřístupnění vnitřních rezerv v rámci stabilizovaného obytného území.  

ad lokalita „u koupaliště“ - z ulice Jindřichovická je doplněno prodloužení komunikace zpřístupňující rekreační areál 
(vymezených v plochách RN) formou zastavitelné plochy ZN29 (PV), zároveň jsou vytvořeny podmínky pro rozšíření 
parkovacích kapacit v zastavitelné ploše ZN28 (DS); dále je posílen pěší a cyklistický přístup k rekreačnímu areálu 
vymezením zastavitelné plochy ZN29 (PV) v údolí řeky Lomnice 

ad lokalita „na Celní“ - v rámci stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury (DS) byly realizovány nové úseky chodníků; 
nová výstavba u ulice Celní je podmíněna zpracováním územní studie, která podrobněji prověří dopravní řešení 
v návaznosti na stávající ulice 
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ad „propojení místních komunikací Kmochova a V Lukách“ - potřebnost propojení těchto ulic nebyla prokázána, jedná se o 
krátký úsek původně navržený pravděpodobně z kompozičních důvodů; propojení je z hlediska dopravního a s ohledem 
na dotčení stabilizovaného obytného území nadbytečné 

Lokální dopravní závady je možné (ve zjištěném rozsahu) realizovat v rámci stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury 
(DS); pro zlepšení provozu a zvýšení bezpečnosti jsou podél Ludvíkovské ulice vymezeny zastavitelné plochy ZL6 a ZL14 
(PV) pro umístění samostatně vedené cyklostezky.  

Výstavbu chodníků lze realizovat převážně v rámci stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury (DS); zpřístupnění 
hřbitova bylo dále  prověřeno a vymezeno v rámci zastavitelné plochy ZN33 a ZN34, které dotvářejí síť pěších cest 
v krajině.  

Kapacity parkovacích stání byly prověřeny, konkrétně byly vymezeny zastavitelné plochy ZN28 (nástupní místo singltreku 
u koupaliště) a ZN23 (nástupní místo u Spálené hospody); u hřbitova je dostatečná kapacita parkování zajištěna vymezení 
stabilizované plochy veřejného prostranství (PV), v centru města je parkování řešeno zejména vhodným režimem v rámci 
uličních prostorů a náměstí.  

Železniční doprava  

Požadavky k řešení:  

o prověřit záměr obce na zřízení nové železniční zastávky (na znamení) v lokalitě za novoměstskou ČOV na p.p.č. 
281, nebo 299/1v k.ú. Hajniště pod Smrkem.  

ÚP stanovuje orientační umístění železniční zastávky v rámci zastavitelné plochy ZN5.  

Autobusová doprava  

Požadavky k řešení:  

o zapracovat záměr obce na zřízení zálivu pro autobusovou zastávku Hajniště na p.p.č.163/5 a 163/6 v k.ú. Hajniště 
pod Smrkem.  

Zřízení zálivu lze realizovat ve stabilizovaných plochách dopravní infrastruktury, případně je obecně umožněno v plochách 
smíšených obytných - venkovských (SV), konkrétní plochu pro záměr proto nebylo nutné vymezit.  

Pěší, turistické trasy, cyklotrasy  

o prověřit stávající síť cyklotras, lyžařských tras, turistických tras a naučných stezek a navrhnout jejich případné 
upřesnění.  

Stávající cyklotrasy, lyžařské trasy, pěší turistické trasy jsou v řešení ÚP stabilizovány. Pro realizaci záměru cyklostezky 
propojující Nové Město pod Smrkem a Ludvíkov pod Smrkem je vymezena zastavitelná plocha veřejného prostranství ZL6, 
pro doplnění cestní sítě v krajině (cesta z Nového Města pod Smrkem ke hřbitovu s návazností na poutní stezku) jsou 
vymezeny zastavitelné plochy veřejných prostranství ZN33 a ZN34. Lepší propojení centra města s rekreačním areálem 
koupaliště je umožněno v zastavitelné ploše veřejného prostranství ZN29.  

Technická infrastruktura  

Vycházet z platných koncepcí řešení jednotlivých systémů technické infrastruktury obce:  

o Zachovat současný systém zásobování města pitnou vodou ze skupinového vodovodu.  

o Respektovat trasy a objekty stávajících vodovodních řadů a jejich ochranná pásma dle platných právních předpisů 
a navrhnout jejich prodloužení, zejména:  

- prodloužení vodovodu a kanalizace do rozvojových ploch.  

o Navrhnout způsob zásobování vodou nově zastavovaných lokalit (napojením na vodovodní řady)  

o Respektovat trasy a objekty stávající kanalizační sítě a jejich ochranná pásma dle platných právních předpisů a 
navrhnout jejich rozšíření v rámci obce, včetně nových rozvojových lokalit.  

o Vybudování kořenových ČOV a kanalizace pro odkanalizování částí obce Ludvíkov a Hajniště.  

o Respektovat trasy a objekty stávající plynovodní sítě a jejich ochranná pásma dle platných právních předpisů a 
vytvářet územní podmínky pro rozvoj plynofikace území.  

o Respektovat trasy a objekty stávající sítě centrálního zásobování teplem (vč. jejich ochranných pásem dle platných 
právních předpisů) a příp. navrhnout jejich prodloužení do rozvojových lokalit.  

o Respektovat trasy a objekty stávající elektrické sítě a jejich ochranná pásma dle platných právních předpisů a 
navrhnout jejich prodloužení do rozvojových lokalit.  

o Respektovat trasy a objekty stávající telekomunikační sítě a jejich ochranná pásma dle platných právních předpisů 
a vytvářet územní předpoklady pro zlepšení dostupnosti služeb spojů a telekomunikací ve vztahu k potřebám 
území.  
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Územní plán rozvíjí všechny složky dopravní a technické infrastruktury stanovením jednoznačných koncepci ve všech 
dílčích oblastech. V oblasti technické infrastruktury jsou s ohledem na potřebnost doplnění pouze dílčích tras jednotlivých 
systémů stanoveny obecné zásady, umisťování technické infrastruktury je umožněno prakticky ve všech plochách 
tvořících urbanizovaná území sídel.  

Řešení ÚP vychází z požadavků a návrhů Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Libereckého kraje; kapacity 
zastavitelných ploch jsou prověřeny a vyčísleny k roku 2030, podrobněji viz kapitola 11.11.1 Zásobování vodou. 

ÚP vymezuje stávající systém odstraňování a čištění odpadních vod, jeho kapacita je prověřena s ohledem na plánovaný 
rozvoj do roku 2030. Navrženy jsou plochy pro realizaci ČOV v sídlech Hajniště pod Smrkem a Ludvíkov pod Smrkem, 
umožněn je plošný rozvoj areálu městské ČOV, podrobněji viz kapitola 11.11.2 Kanalizace a odstraňování odpadních vod. 

S ohledem na požadavek vytváření podmínek pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdrojů vody a s 
cílem zmírňování účinků povodní je v rámci koncepce likvidace odpadních vod v území upřednostněno odstraňování 
dešťových vod vsakováním. 

ÚP zachovává stávající systém zásobování města elektrickou energií, posouzena je kapacita ve vztahu k navrhovanému 
rozvoji města do roku 2030, podrobněji viz kapitola 11.11.3 Zásobování elektrickou energií. Stávající koncepce zásobování 
plynem a teplem je zachována, stanoven je rozvoj plynovodu v dobře napojitelných zastavitelných plochách, podrobněji 
viz kapitola 11.11.4 Zásobování plynem a teplem. 

ÚP respektuje stávající systém telekomunikací a spojů, požadavky na jeho zásadní změny nebyly zjištěny, podrobněji viz 
kapitola 11.11.6 Telekomunikace a radiokomunikace. 

Občanské vybavení  

o Při řešení územního plánu respektovat existující zařízení občanského vybavení.  

o Vymezit nové plochy občanského vybavení s vazbami na plochy sportu a rekreace. Jejich rozvoj navrhnout s 
ohledem na přírodní hodnoty území, včetně turistických tras a stezek pro terénní cyklisty (Spálenka).  

o Řešit vazby na okolní střediska cestovního ruchu, včetně příhraničních středisek na území Polska (Świeradów-Zdrój, 
Leśna a Mirsk).  

ÚP respektuje stávající zařízení občanského vybavení vymezení stabilizovaných ploch OV, OM, OS, OH, OX.  

Územní plán dbá na rozvoj aktivit cestovního ruchu a stanovuje pro tuto oblast jednoznačnou koncepci. Veškerá přítomná 
turistická infrastruktura je územním plánem respektována a její systém je stabilizován a je podpořen její rozvoj. 

V rámci opatření zaměřených na podporu cestovního ruchu jsou vymezovány zastavitelné plochy pro funkce umožňující 
rozvoj činností podporujících cestovní ruch (občanské vybavení, služby, technická a dopravní infrastruktura apod.) 
zejména v nástupních místech na Singltrek a turistické trasy (u koupaliště a U Spálené hospody), kromě toho jsou 
stanoveny požadavky usměrňující cestovní ruch a turistiku v území, podrobněji viz kapitola 11.19 Odůvodnění rozvoje 
rekreace a cestovního ruchu.  

Územní plán dále vytváří podmínky pro vedení pěších turistických a cyklistických tras navazujících na systémy stávajících 
cyklotras a turistických cest v sousedních obcích a regionech v souladu s podmínkami využití prakticky ve všech plochách 
s rozdílným způsobem využití. Turistika a cestovní ruch jsou podpořeny vymezením nových ploch veřejných prostranství 
zvyšujících prostupnost krajiny a umožňujících rozvoj turistických tras ve vazbě na centrum města a jeho obytné části. 

Odpadové hospodářství  

o Nakládání s komunálním odpadem se řídí Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

o Svoz a likvidace domovního odpadu včetně jeho separace je prováděna oprávněnou firmou. Součástí smluvních 
povinností je také ambulantní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.  

o V obci se nenachází řízená ani neřízená skládka.  

o Černé skládky na území obce jsou průběžně monitorovány a likvidovány.  

ÚP zajišťuje stabilizaci stávajících ploch pro likvidaci odpadů vymezením ploch technické infrastruktury (TI), podrobněji viz 
kapitola 11.11.5 Nakládání s odpady. 

Veřejná prostranství  

o Požadavek na posouzení a případný rozvoj ploch veřejného prostranství, zejména v centru obce a v okolí ploch 
občanského vybavení.  

o Respektovat stávající plochy veřejné zeleně a parků, případně posoudit možnosti jejich rozšíření.  

ÚP doplňuje stávající síť místních a účelových komunikací formou vymezení ploch veřejných prostranství zejména 
v nových obytných lokalitách. Pro realizaci záměru cyklostezky propojující Nové Město pod Smrkem a Ludvíkov pod 
Smrkem je vymezena zastavitelná plocha veřejného prostranství ZL6, pro doplnění cestní sítě v krajině (cesta z Nového 
Města pod Smrkem ke hřbitovu s návazností na poutní stezku) jsou vymezeny zastavitelné plochy veřejných prostranství 
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ZN33 a ZN34. Lepší propojení centra města s rekreačním areálem koupaliště je umožněno v zastavitelné ploše veřejného 
prostranství ZN29. 

Systém veřejných prostranství je doplněn zastavitelnou plochou veřejného prostranství se specifickým využitím ZN31 pro 
rozvoj lesoparku na severním okraji města s cílem zapojit jej do organismu města a umožnit jeho veřejné využívání.  

f)  Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

Územní plán bude v souladu s ÚAP respektovat, chránit a dále rozvíjet vymezené hodnoty území.  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny  

o Při návrhu územního rozvoje obce, respektovat zásady stanovené zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění a zohlednit ochranu přírodních hodnot. Jedná se zejména o hodnoty prostředí, které jsou 
pestré a nejsou významně změněny a dotčeny urbanizací:  

- vyhlášená zvláště chráněná území přírody - Chráněná krajinná oblast Jizerské hory, včetně zón odstupňované 
ochrany přírody,  

- územní systém ekologické stability  

- nadregionálního biocentra NC83,  

- trasa nadregionálního biokoridoru K23H, K23MB,  

- regionální biocentra RC1275, RC1276,  

- regionální biokoridory RK09, RK637,  

- biokoridory a biocentra místního významu,  

- území veškerých maloplošných zvláště chráněných území - Přírodní památky Pod Smrkem, Klečoviště na 
Smrku,  

- chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jizerské hory,  

- vyhlášené významné krajinné prvky (VKP) - Lesopark u Okálů, Lesopark u Zámečku a Mokřad u koupaliště,  

- památné stromy vč. jejich ochranného pásma (na území obce bylo vyhlášeno 10 památných stromů).  

o Respektovat významné krajinné prvky dle § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. a jejich ochranná pásma dle 
platných právních předpisů.  

o Respektovat ochranné pásmo I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Libverda.  

o Obec má stanovený ÚSES ze stávajícího územního plánu. Návrh územního plánu bude řešit případné dílčí úpravy 
tvaru či vymezení jednotlivých prvků ÚSES v souladu s koncepčním urbanistickým řešením, bude ujednoceno 
označení prvků ÚSES v celokrajské posloupnosti a bude koordinována návaznost prvků ÚSES na území okolních 
obcí v širších souvislostech.  

o Případné úpravy místního ÚSES na území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, bude v rámci zpracování 
dokumentace Návrhu územního plánu konzultována se zástupci Správy CHKO Jizerské hory.  

o Stanovit regulativy využití pro prvky (plochy) ÚSES.  

o Respektovat vzrostlou zeleň na nelesní půdě, zejména doprovodné porosty podél komunikací a vodních toků.  

o Zajistit migrační prostupnost krajiny.  

o Řešení ÚP zabezpečí ochranu vodních ploch a vodních toků v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách (vodní 
zákon) v platném znění.  

o Respektovat nezastavitelnost okolí vodních toků pro zajištění jejich funkce VKP (min. do vzdálenosti 6m od břehové 
čáry).  

Chráněná území přírodních a krajinných hodnot (viz kapitola 11.4:2 Ochrana přírodních hodnot a zdrojů) jsou 
respektována a jejich ochrana je zajištěna vymezením ploch přírodních (NP), nebo vymezením překryvných prvků 
v případě skladebných částí ÚSES.  

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu, nepřipouští zásahy narušující krajinný ráz a existující hodnoty 
území, podrobněji viz kapitola 11.12 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny. Územní plán dále stanovuje základní 
podmínky ochrany krajinného rázu (podrobněji viz kapitola 11.21 Odůvodnění základních podmínek ochrany krajinného 
rázu). 

ÚP vymezuje podrobný a zpřesněný ÚSES včetně nadregionálních a regionálních skladebných částí dle ZÚR LK v 
podrobnosti vymezení na hranice parcel.  

Plochy biocenter jsou vymezeny jako plochy přírodní (NP) s cílem jednoznačně stanovit ochranu těchto ploch a bez 
výjimky chránit přírodní a ekostabilizační charakter těchto ploch. V plochách biokoridorů jsou stanoveny specifické 
podmínky, podrobně viz kapitola 11.14 Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability. 

Vzrostlá zeleň je v ÚP respektována vymezením ploch zeleně - přírodního charakteru (ZP), případně v rámci ploch 
smíšených nezastavěného území (NS). Migrační prostupnost území zejména podél vodních toků je rozvíjena omezením 
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rozvoje sídel v jejich blízkosti, na řece Lomnici v průchodu urbanizovaným územím je vymezen koridor revitalizačních 
opatření KRO1.  

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu  

o Při navrhování rozvojových lokalit ÚP bude postupováno podle § 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v 
platném znění. Při územně plánovací činnosti bude minimalizován dopad na zemědělské půdy s nadprůměrnou 
produkční schopností, které dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 byly zařazeny do I. a II. třídy ochrany.  

o Bude zohledněno společné metodické doporučení MMR a MŽP Vyhodnocování předpokládaných důsledků 
navrhovaných řešení na ZPF v územním plánu.  

o Návrh rozvoje obce musí respektovat současnou cestní síť.  

Řešení ÚP ve vztahu k ochraně a záborům ZPF je podrobně zdůvodněno v kapitole 12.1.10 Zdůvodnění vhodnosti 
navrženého řešení oproti jiným variantám. Vyhodnocení záborů ZPF je provedeno v souladu s uvedeným metodickým 
doporučením.  

Z hlediska ochrany PUPFL  

o Při řešení rozvoje obce chápat lesy jako nedílnou složku životního prostředí a základní složku přírodního prostředí 
se všemi nezbytnými funkcemi lesních ekosystémů nutných pro vyvážené fungování krajiny, které mohou 
plnohodnotně splňovat pouze přírodě blízké lesní ekosystémy v dobrém zdravotním stavu a dostatečné rozloze.  

o Při navrhování rozvojových lokalit územního plánu postupovat v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 
289/1995 Sb. o lesích, případné zábory PUPFL budou kvantifikovány.  

o Řešením územního plánu by nemělo dojít k záboru PUPFL ani jinému dotčení trvalých lesních porostů. 
Opodstatněnost případných záborů PUPFL musí být prokázána dle platných legislativních předpisů.  

o Určit podmínky využití lesních ploch v regulativech činností ve funkčních plochách s rozdílným způsobem využití.  

o Respektovat ochranu pozemků určených k plnění funkce lesa včetně ochranného pásma. Rozvojové plochy 
navrhnout tak, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost zástavby od lesa.  

o V textové zprávě územního plánu upozornit na podmínky povolování staveb ve vzdálenosti 50 m od lesa (§ 14 odst. 
2 lesního zákona).  

ÚP stanovuje ochranu lesů v území zejména v rámci koncepce uspořádání krajiny a dále vymezením ploch lesních (NL) 
deklarujících ochranu lesa a eliminaci možných negativních vlivů na lesy. V řešení ÚP dochází ke třem drobným záborům 
PUPFL, jež jsou vyhodnoceny a podrobně zdůvodněny v kapitole 12.2.4 Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

ÚP vymezuje na pozemcích PUPFL plochy lesní (NL) a stanovuje podmínky jejich využití včetně podmínek prostorového 
uspořádání v případě povolování staveb dle § 18 odst. 5 stavebního zákona. Řešení stávající, případně navrhované 
zástavby ve vztahu k ochrannému pásmu lesa je obsahem kapitoly 12.2.6 Ochrana lesa.   

Z hlediska zájmů chráněných zákonem o myslivosti  

o Při tvorbě územního plánu je třeba chránit lokality důležité z hlediska životních podmínek zvěře (pastevní plochy na 
okraji lesních celků, napajedla, migrační trasy zvěře) a z hlediska jejich ochrany posuzovat umisťování staveb ve 
volné krajině na plochách nenavazujících na stávající zástavbu a fyzické oddělování lesních celků od zemědělských 
pozemků (souvislou zástavbou či oplocením).  

Řešením ÚP je zajištěna biologická prostupnost krajiny, eliminovány jsou zásahy zhoršující migrační prostupnost území, 
zejména mimo urbanizovaná území. V území podhůří Jizerských hor jsou vytvořeny podmínky pro doplňování krajinné 
zeleně, eliminaci nepříznivých stavebních aktivit a zajištění prostupnosti území. 

Z hlediska historických a kulturních hodnot  

Při návrhu územního rozvoje obce, koncepce uspořádání zastavitelného území a vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití se požaduje:  

o respektovat kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:  

Číslo rejstříku uz 
Název 
okresu 

Sídelní útvar Část obce čp. Památka 
Ulice,nám./ 

umístění 

28965 / 5-4400 
S Liberec 

Nové Město 
pod Smrkem 

Nové Město 
pod Smrkem  

Kostel sv. Kateřiny  

 

12610/5-5521 
P Liberec 

Nové Město 
pod Smrkem 

Nové Město 
pod Smrkem  

smuteční síň - Klingerovo 
mauzoleum  

21748 / 5-4398 
S Liberec 

Nové Město 
pod Smrkem 

Nové Město 
pod Smrkem  

krucifix Revoluční (naproti 

vchodu kostela) 

32240 / 5-4396 S Liberec Nové Město Nové Město  krucifix u jižní stěny kostela 
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pod Smrkem pod Smrkem 

45540 / 5-4397 
S Liberec 

Nové Město 
pod Smrkem 

Nové Město 
pod Smrkem 

 
socha sv. Jana Nepomuckého 

 

50347 / 5-5874 
P Liberec 

Nové Město 
pod Smrkem 

Nové Město 
pod Smrkem 

38 
městské lázně 

Ludvíkovská 

23050 / 5-4399 
S Liberec 

Nové Město 
pod Smrkem 

Nové Město 
pod Smrkem 

316 
městský dům - dělnický dům 

Jindřichovická 

103473 
P Liberec 

Nové Město 
pod Smrkem 

Nové Město 
pod Smrkem 

325 
kostel evangelický s farou, tzv. 
Lutherův hrad  

Blahoslavova 

10302 / 5-5558 
P Liberec 

Nové Město 
pod Smrkem 

Nové Město 
pod Smrkem 

626 
vila továrníka Klingera 

v parku 

16690 / 5-4401 

S Liberec 
Ludvíkov pod 

Smrkem 
Ludvíkov pod 

Smrkem 
 

Kostel sv. Petra a Pavla v areálu 

Ludvíkovského 

hřbitova 

o respektovat území s archeologickými nálezy (ÚAN) III. kategorie s archeologickými nálezy 1. typu, zapsané ve 
Státním archeologickém seznamu ČR (SAS) a zapsat do Návrhu územního plánu podmínky ochrany a péče o 
archeologický fond.  

Seznam území s archeologickými nálezy dle seznamu SAS ČR:  

Poř.č.SAS Název ÚAN Kategorie UAN Katastr, okres 

03-12-24/1 Ludvíkov pod Smrkem, areál vsi II. Ludvíkov pod Smrkem, Liberec 

03-12-24/2 Nové Město pod Smrkem, areál města I. 
Nové Město pod Smrkem, 

Liberec 

03-12-24/3 těžební díla u Ztraceného potoka II. Ludvíkov pod Smrkem, Liberec 

03-12-25/1 těžební díla u Hraničního potoka II. 
Nové Město pod Smrkem, 

Liberec 

03-12-25/2 těžební díla u říčky Lomnice II. Ludvíkov pod Smrkem, Liberec 

o vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o nemovitý památkový fond,  

o usilovat o kvalitu a soulad řešení nové zástavby v okolí chráněných památkových objektů tak, aby nebyla narušena 
jejich kulturní a umělecká hodnota,  

o respektovat objekty lidové architektury, nezařazené do památkové ochrany,  

o usilovat o ochranu válečných hrobů a pietních míst.  

Řešení ÚP respektuje veškeré evidované kulturní památky v území, dále hodnotné urbanistické soubory, dominanty a 
další identifikované hodnoty. V souvislosti s ochranou kulturních hodnot ÚP stanovuje další podmínky pro zajištění jejich 
ochrany, podrobněji viz kapitola 11.4.1 Ochrana urbanistických, architektonických a kulturních hodnot. 

Z hlediska urbanistických hodnot  

o Požadavek na zachování urbanistické struktury obce.  

o Zachovat význam hlavního urbanistického členění centra obce Nové Město pod Smrkem a hlavních urbanizačních 
os v částech obce Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem, sledujících hlavní silniční tahy.  

o Zachování rozvolněné venkovské zástavby na katastrálním území Ludvíkov pod Smrkem, Hajniště pod Smrkem a v 
lokalitě Přebytek.  

Urbanistická struktura města a oddělených venkovských sídel je zachována a chráněna zejména v rámci vymezení ploch s 
rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání v plochách, zejména charakteru a struktury 
zástavby (s cílem např. zachovat rozvolněnou venkovskou zástavbu menších sídel).  

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

Součástí návrhu ÚP bude výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1:5 000.  

V textové části ÚP bude provedeno jmenovité vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a staveb 
a ploch pro asanace, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.  

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací je součástí grafické části ÚP Nové Město pod Smrkem (výkres č. 3).  

ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit, jednotlivé vymezení a odůvodnění je obsahem kapitoly 11.21 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných 
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staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

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

o Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování stanovuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k 
přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, v platném znění. Konkrétní požadavky budou projednány se 
zástupci HZS Libereckého kraje a KHS Libereckého kraje.  

o Požadavky civilní ochrany dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., budou zapracovány do textové i grafické části 
dokumentace návrhu územního plánu.  

o Odůvodnění územního plánu bude obsahovat vyhodnocení hlukové zátěže z výhledového provozu na stávajících 
silnicích a železničních tratích v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací v platném znění. Na základě provedeného vyhodnocení bude do grafické části odůvodnění 
zaneseno pásmo nadlimitní hlukové zátěže formou izofony jako jeden z limitů pro využití území, bude popsáno i v 
textové části odůvodnění.  

o Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití budou respektovány závazné hygienické normy a přírodní 
limity řešeného území. Hygienické podmínky výrobních provozů budou řešeny technickými opatřeními tak, aby byly 
hygienické normy dodrženy na hranicích vymezených areálů.  

o Při řešení ÚP budou respektovány a zohledněny patřičné vzdálenosti navrhovaných zastavitelných ploch od 
stávající plochy hřbitova.  

o Při řešení ÚP budou zohledněno stanovená záplavová území včetně aktivní zóny.  

o V územním plánu budou navržena protipovodňová opatření a budou zohledněny následující požadavky:  

- nepřipouštět nevhodné využívání území v údolních nivách vodních toků,  

- zajišťovat prostupnost podél vodních toků, nepovolovat nevhodné činnosti a úpravy, navrhnout revitalizaci 
problémových úseků vodních toků,  

- územními opatřeními eliminovat rizika záplav v zastavěném území.  

Požadavky civilní ochrany jsou shrnuty v kapitole 11.4.4 Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické 
požadavky.  

Upozornění na limity výstavby související s hlukem podél silnice II/291 je pro dotčené plochy uvedeno na konci kapitoly 
11.7 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby. S ohledem na měřítko OP bude nutné prověřit hlukovou zátěž 
v rámci navazujících řízeních.  

V řešení ÚP nejsou vymezeny zastavitelné plochy v záplavovém území; vymezen je koridor revitalizačních opatření na řece 
Lomnici v průchodu urbanizovaným územím KRO1 a dále koridory KPO1, KPO2, KPO3 pro umístění protipovodňových 
opatření. V celém území (zejména ve volné krajině) jsou stanoveny požadavky na zvyšování retenční schopnosti krajiny, 
umožněna je realizace revitalizačních a dalších protipovodňových opatření, podrobněji viz kapitola 11.17 Odůvodnění 
stanovení ochrany před povodněmi. 

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

Při dalším rozvoji území obce bude zajištěna rovnováha mezi požadavky na urbanizaci území a záměry na zachování 
kulturních a přírodních hodnot území.  

V rámci aktualizace průzkumů a rozborů byly shromážděny aktuální záměry směřující do řešeného území a shromážděny a 
aktualizovány veškeré známé limity využití území, jimiž je potenciální rozvoj území omezen. Vzájemné střety jsou zobrazeny 
v Problémovém výkresu ÚAP ORP Frýdlant.  

Střety mohou být následujícího charakteru:  

Rozvoj území x ochrana lesa, zemědělské půdy  

- nové rozvojové záměry situované na plochy s půdami vyšších tříd ochrany.  

Rozvoj území x kvalita životního prostředí  

- záměry na zařízení a činnosti, která potenciálně mohou zhoršit kvalitu životního prostředí  

- negativní dopady dopravy, výroby a dalších podnikatelských aktivit na ostatní funkce v území  

- problém odvedení a čištění odpadních vod v některých částech obce  

- záměry výstavby na „zelené louce“ x využití ploch „brownfields“  

Rozvoj území x ochrana přírody a krajiny  
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- střety nebo potřeby dílčích úprav tvaru či vymezení jednotlivých prvků USES v souladu s koncepčním urbanistickým 
řešením vyvolaným komplexním rozvojem obce  

- omezení okrajových rozvojových ploch vyplývající z ochrany přírody a krajiny a ZPF  

- rozvoj sítě dopravní infrastruktury vyvolané rozvojem území s ochranou přírody a krajiny  

- střety VKP (lesní, vodní plochy, údolní nivy) se zájmy rozvoje obce  

Rizika vyplývající z případných střetů záměrů s limity využití území jsou v ÚP eliminována lokalizací převážné části 
zastavitelných ploch mimo ekologicky nejstabilnější části území a další přírodní, hospodářské a technické limity využití 
území.  

Problémy a závady v území  

o Problémy území z hlediska dopravní infrastruktury  

- přehodnocení trasy obchvatové komunikace města  

- dopravní závady na silnicích II//291, III/29011, III/29015, III/29013  

- zatížení obce průjezdnou osobní dopravou ze strany hraničního přechodu do Polska,  

- nedostatečné parametry a špatný stav místních obslužných komunikací (nedostatečné šířkové a prostorové 
uspořádání),  

- nedostatek odstavných míst na náměstí u novoměstského hřbitova a zařízení občanského vybavení (hřiště, 
koupaliště, nástupní místa tratí Singltrek),  

- nedostatečné územní podmínky pro infrastrukturu cyklistické dopravy s cílem většího zapojení cyklistické 
dopravy do systému osobní přepravy na kratší vzdálenosti, v řešeném území.  

o Problémy území z hlediska vodního hospodářství  

- chybí splašková kanalizace na území Hajniště a Ludvíkova ukončená kořenovou ČOV.  

o Problémy území z hlediska způsobu využití území  

- zajištění reálně dostupných rozvojových ploch pro bydlení pro dosažení minimálně zachování stávajícího 
počtu trvale bydlících obyvatel, vyřazení dlouhodobě nevyužitých rezerv,  

- nalezení nových majetkoprávně dostupných ploch pro rozvoj hospodářské základny obce ve vazbě na 
dopravní infrastrukturu,  

- zajištění koexistence trvalého bydlení a drobného podnikání vhodnou formou podmínek funkčního a 
prostorového uspořádání území,  

- zachování a vhodné doplnění příznivé prostorové struktury vhodnou formou podmínek funkčního a 
prostorového uspořádání území při respektování specifických forem částí obce,  

- respektování nezastavitelných pásů mezi zástavbou a lesními okraji zejména při naplňování rozvojových 
proluk v okrajových částech,  

o Problémy území z hlediska hospodářské základny  

- nedostatečná územní příprava pro stabilizaci a rozvoj ekonomických aktivit,  

- problémy z hlediska nezaměstnanosti a nedostatku pracovních příležitostí v místě,  

- nedostatečná nabídka občanského komerčního vybavení,  

- nedostatečná kvalita a kvantita infrastruktury cestovního ruchu.  

o Hlavní závady na území obce:  

- nevyužité plochy a objekty (areál bývalé textilní továrny Textilana, areál bývalých vojenských kasáren, areál 
bývalých kovozávodů Ludvíkov),  

- nedořešený systém místních komunikací v rozvojových lokalitách (u koupaliště, na Celní, lokalita za hotelem 
Měděnec, v ul. Husova a B. Němcové),  

- nepřehledná místa a úseky, špatný stav místních komunikací,  

- nedostatečná segregace pěší a motorové dopravy, absence chodníků,  

- nedostatek odstavných míst u novoměstského hřbitova a zařízení občanského vybavení v centru obce,  

- lokální zatížení hlukem - zejména podél silnic II/291, III/29015 a železniční trati,  

o Hlavní rizika a ohrožení území obce:  

- vysoké riziko pronikaní radonu z podloží.  

ÚP reaguje pouze na závady řešitelné v měřítku územního plánu.  

Z hlediska dopravní infrastruktury je vytvořen předpoklad pro rozvoj dopravní dostupnosti území vymezením koridoru 
územní rezervy R1 pro prověření vedení obchvatu města. Podrobněji viz kapitola 11.10 Odůvodnění koncepce dopravní 
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infrastruktury. Pro rozvoj cyklistické dopravy je vymezena plocha ZL6 pro cyklostezku Ludvíkov pod Smrkem - Nové Město 
pod Smrkem, navržena je plocha pro úpravu křižovatky v Ludvíkově.  

Kapacity parkovacích stání byly prověřeny, konkrétně byly vymezeny zastavitelné plochy ZN28 (nástupní místo singltreku 
u koupaliště) a ZN23 (nástupní místo u Spálené hospody); u hřbitova je dostatečná kapacita parkování zajištěna vymezení 
stabilizované plochy veřejného prostranství (PV), v centru města je parkování řešeno zejména vhodným režimem v rámci 
uličních prostorů a náměstí, případně také v rámci ploch smíšených obytných (SM).  

Z hlediska vodního hospodářství jsou problémy řešeny vymezením ploch pro umístění ČOV v Hajništi pod Smrkem a 
v Ludvíkově pod Smrkem.  

Z hlediska způsobu využití území ÚP vychází ze stávajícího rozložení všech funkčních složek v území. Primární funkci v 
urbanizovaném území představují plochy smíšené obytné (SM, SV) a plochy bydlení (BI). Tyto plochy umožňují integraci 
bydlení, rekreace, občanského vybavení případně nerušící výroby. Vymezením stabilizovaných ploch občanského vybavení 
jsou vytvořeny podmínky pro jejich ochranu ve struktuře města a případný kvalitativní rozvoj. Nové zastavitelné plochy 
jsou vymezovány zásadně v návaznosti na zastavěné území v efektivně využitelném rozsahu, který zaručí vytvoření 
podmínek pro udržitelný rozvoj a stabilizaci počtu obyvatel v jednotlivých sídlech. V souladu s principy udržitelného 
rozvoje jsou vymezeny funkce umožňující vyvážený rozvoj sociálních a ekonomických potřeb a současně ochranu zejména 
přírodních hodnot území omezením rozvoje zástavby v nezastavěném území. 

ÚP vytváří podmínky pro revitalizaci ploch brownfields, zejména bývalého areálu kasáren v Hajništi pod Smrkem (plocha 
přestavby PH1), bývalého areálu Textilany (plocha přestavby PN2) a menších nevyužívaných areálů (plochy přestavby PN3, 
PN4, PL1). 

Lokální hygienické závady a rizika je nutné řešit podrobněji, formou stavebně technických opatření. 

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

Prioritami stanovenými v ZÚR LK jsou zejména: podpora opatření směřujících ke zvyšování atraktivity území pro investory, 
zlepšení stavu veřejné vybavenosti, zajištění podmínek pro celkové socioekonomické povzbuzení oblasti, zlepšení životních 
podmínek.  

POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH:  

Dosud nevyužité perspektivní návrhové plochy platného ÚPNSÚ Nové Město pod Smrkem budou doplněny o nové plochy v 
kapacitách vycházejících z předpokládaného vývoje obyvatel se započtením přiměřených rezerv.  

Upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch. Vytvářet územní podmínky pro rozvoj 
cestovního ruchu a rekreace.  

Nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci, zohlednit cenné přírodní a krajinné prostředí.  

Vymezením stabilizovaných ploch občanského vybavení jsou vytvořeny podmínky pro jejich ochranu ve struktuře města a 
případný kvalitativní rozvoj. Nové zastavitelné plochy jsou vymezovány zásadně v návaznosti na zastavěné území v 
efektivně využitelném rozsahu, který zaručí vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj a stabilizaci počtu obyvatel v 
jednotlivých sídlech. V souladu s principy udržitelného rozvoje jsou vymezeny funkce umožňující vyvážený rozvoj 
sociálních a ekonomických potřeb a současně ochranu zejména přírodních hodnot území omezením rozvoje zástavby v 
nezastavěném území. 

Využití zastavěného území bylo prověřeno a na základě dalších potřebných analýz byla stanovena potřeba vymezení 
zastavitelných ploch, podrobněji viz kapitola 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch.  

POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH K OBNOVĚ NEBO OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ ZNEHODNOCENÉHO ÚZEMÍ:  

Řešit přestavbu nevyužívaných ploch brownfields (např. plochy bývalých vojenských kasáren, areál bývalé textilní továrny 
Textilana, areál bývalých kovozávodů Ludvíkov, příp. další) pro vhodnou funkci, především v případech kde jsou již využívány, 
nebo jsou v kolizi se sousedními funkčními plochami.  

Řešení ÚP vytváří podmínky pro efektivní využívání zastavěného území, vymezeny jsou plochy přestaveb v nevyužívaných 
nebo rezervních plochách v zástavbě. ÚP vytváří podmínky pro revitalizaci ploch brownfields, zejména bývalého areálu 
kasáren v Hajništi pod Smrkem (plocha přestavby PH1), bývalého areálu Textilany (plocha přestavby PN2) a menších 
nevyužívaných areálů (plochy přestavby PN3, PN4, PL1).  

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

Nejsou požadovány. Případné požadavky na územní studii, vyplývající z koncepčního řešení ÚP budou stanoveny v rámci 
zpracování Návrhu územního plánu.  

ÚP Nové Město pod Smrkem vymezuje plochy s podmínkou pořízení územní studie zejména v územích, kde je nezbytné 
v podrobnějším měřítku prověřit budoucí uspořádání zástavby s ohledem na identifikované hodnoty území a s ohledem 
na požadavek efektivního využívání veřejné infrastruktury. Přehled ploch s podmínkou pořízení územní studie včetně 
odůvodnění vymezení těchto ploch je uveden v kapitole 11.26 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je 
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. 
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l)  Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití 
stanoveny regulačním plánem 

V rámci nového územního plánu se v řešeném území nepředpokládá vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky 
pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.  

V průběhu zpracování ÚP Nové Město pod Smrkem nebyla prokázána potřebnost vymezit plochy a koridory, ve kterých 
bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.  

m)  Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém 
stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí, 
nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast  

Rozvojové plochy nezasahují do ploch vyhlášené ptačí oblasti Jizerské hory ani evropsky významné lokality Jizerskohorské 
bučiny. Požadavky zadání územního plánu nesměřují k záměrům, které by mohly mít vliv mimo řešené území.  

Návrh zadání územního plánu nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné 
lokality (Natura 2000) ani ptačí oblasti.  

Nejbližší evropsky významnou lokalitou (EVL), je EVL Jizerskohorské bučiny a nejbližší ptačí oblastí (PO) je PO Jizerské hory. 
Návrh územního plánu nemůže mít na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost této evropsky významné lokality ani na 
celkovou soudržnost soustavy NATURA 2000 významný vliv.  

Z provedených průzkumů a známých souvislostí v řešeném území vyplývá, že jde v rámci nového územního plánu především 
o rozvoj ploch bydlení. Z tohoto nevyplývá žádný předpoklad podstatného negativního vlivu změny na životní prostředí. Z 
těchto důvodů nebyl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

Ze stanoviska příslušného dotčeného orgánu ochrany přírody k Návrhu zadání ÚP Nové Město pod Smrkem nevyplynul 
požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Z tohoto důvodu nebylo nutné toto 
vyhodnocení vypracovat; detailní informace jsou uvedeny v kapitole 13 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí.  

Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy umožňující umísťovat záměry vyvolávající negativní vlivy na území. V případě 
realizace takových záměrů ve stabilizovaných plochách, bude postupováno v souladu se zvláštními právními předpisy 
zejména na úsecích ochrany veřejného zdraví, přírody a krajiny a památkové péče. ÚP respektuje podmínky pro ochranu 
území stanovené ve zvláštních právních předpisech. 

n)  Případný požadavek na zpracování variantního řešení návrhu 

Kapitola n) byla upravena na základě „stavebního zákona v platném znění“, který vypouští z projednání fázi konceptu 
územního plánu.  

Na základě rozsahu evidovaných záměrů na provedení změn v území, které byly zpracovány v rámci ÚAP ORP Frýdlant, 
záměrů jednotlivých žadatelů a záměrů předložených městem Nové Město pod Smrkem, se nepožaduje zpracování 
variantních řešení.  

Územní plán je zpracován jako invariantní. V průběhu zpracování ÚP Nové Město pod Smrkem nebyla prokázána 
potřebnost zpracování variantního řešení. 

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

Zpracování dokumentace ÚP Nové Město pod Smrkem odpovídá požadavkům Zadání ÚP. Uspořádání obsahů textových 
částí Územního plánu Nové Město pod Smrkem odpovídá požadovanému rozsahu ve schváleném Zadání ÚP. Požadavek 
na uspořádání grafické části územního plánu a odůvodnění byl splněn. Řešení ÚP nevyvolalo potřebnost zpracování 
dalších výkresů nad rámec výše uvedených. Splnění požadavků lze dokladovat na samotné dokumentaci.  

 

S ohledem na ochranu přírody a krajiny, jakožto podstatné složky prostředí života obyvatel, zajišťuje územní plán 
účelné využívání zastavěného území a v souvislosti s předpokládaným vývojem počtu obyvatel a domů vytváří podmínky pro 
rozvoj sídel v zastavitelných plochách.  

Součástí této kapitoly jsou tematická vyhodnocení dosavadního vývoje a rozvojových předpokladů území. Každé 
z dílčích vyhodnocení bylo mimo jiné využito také jako podklad pro komplexní řešení v ÚP Nové Město pod Smrkem, 
zejména stanovení koncepce rozvoje území obce a usměrnění urbanistického vývoje sídel, vymezení zastavitelných ploch a 
ploch přestavby.  

10 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
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10.1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

Zastavěné území bylo vymezeno k datu 10.2.2017 dle aktuálního stavu území a v souladu s ustanovením § 58 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), podrobněji viz kapitola 11.1 Odůvodnění vymezení 
zastavěného území.  

Zastavěné území je převážně využito, zejména jádrové území města je poměrně kompaktně využito. V ostatních 
sídlech lze identifikovat určité rezervy v plochách větších zahrad nebo nevyužívaných pozemků uvnitř zástavby či na jejích 
okrajích. Historicky je v menších sídlech (Hajniště pod Smrkem, Ludvíkov pod Smrkem, Přebytek) daná nižší intenzita využití 
pozemků (větší hospodářské zázemí domů), proto nelze předpokládat výrazné zahušťování zástavby, které s ohledem na 
krajinný ráz a historicky utvářený charakter struktury sídel ani není žádoucí.  

sídlo rezerva v zastavěném území (proluky a volné zahrady pro výstavbu RD) 

Hajniště pod Smrkem 3 

Nové Město pod Smrkem 35 

Ludvíkov pod Smrkem 11 

Přebytek 8 

celkem 57 

Z analýzy využití zastavěného území provedené v úvodní fázi zpracování návrhu ÚP vyplývá, že v zastavěném 
území jsou určité minimální rezervy pro novou výstavbu cca 57 RD, a to v prolukách, na pozemcích velkých samostatných 
zahrad a na dalších nevyužitých pozemcích v zástavbě, které nevytvářejí společný celek s žádnou stavbou pro bydlení, jsou 
dostupné ze stávajících dopravních komunikací a mají charakter nevyužívaných proluk.  

10.2 Vývoj počtu obyvatel, domů a bytů 

Vývoj počtu obyvatel 

Základní údaje o historickém vývoji počtu obyvatel v řešeném území jsou shrnuty v následujících tabulkách od 
roku 1869 (počátek důvěryhodných údajů o populaci v obcích ČR).  

V historii nejvyššího doloženého počtu obyvatel (údaje před rokem 1869 nejsou známy) dosáhlo město v roce 
1910 (7 510 obyvatel), kdy vrcholil rozkvět textilní výroby na Liberecku reprezentované na území města výrobním areálem 
pozdější Textilany – na konci 19. století zde pracovalo přes 3000 zaměstnanců. Rozvoj výroby na počátku 20. století posílila 
výstavba železnice z Frýdlantu přes Nové Město pod Smrkem do Jindřichovic. Přelom 19. a 20. století lze považovat za 
nejvýznamnější moment historie města s největším stavebním rozvojem a s nejvyšším doloženým počtem obyvatel.  

S příchodem 1. světové války začal dlouhodobý pokles populace města a úpadek výrobních aktivit, který trval až 
do 60. let 20. století, kdy bylo dosaženo nejnižšího počtu obyvatel ve sledovaném období (3 352 v roce 1950) také vlivem 
odsunu německého obyvatelstva z příhraničních oblastí republiky. Po 2. světové válce a znárodnění podniků došlo k obnově 
velkovýroby v Textilaně, která představovala majoritního zaměstnavatele ve městě. Po roce 1989 však následovalo období 
stagnace zakončené definitivním ukončením výroby v Textilaně.  

Mezi roky 1980 – 1990 do administrativního území města náležela také obec Jindřichovice pod Smrkem; tuto 
skutečnost je nutné zohlednit při analýze statistických údajů.  

Tab.: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v Novém Městě pod Smrkem v období 1869 – 2016 (stav k 1. 1. daného roku, ČSÚ): 

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

celkem 5 233 5 390 5 949 7 289 7 510 5 811 5 687 3 352 3 433 3 442 3 916 3 883 4 018 3999 

Hajniště 322 374 370 618 628 474 476 311 255 295 271 103 212 182 

Ludvíkov 

p. S. 
1 282 1 168 1 080 1 214 1 225 1 026 932 377 373 286 245 182 182 178 

Nové 

Město p.S. 
3 629 3 848 4 499 5 457 5 657 4 311 4 279 2 664 2 805 2 861 3 400 3 598 3 624 3 639 
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Graf: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v Novém Městě pod Smrkem v období 1869 – 2011 

 

Podrobněji je vývoj počtu obyvatel v období posledních 50 let znázorněn na následujícím grafu. Od 70. let 20. lze 
populační vývoj obce rozdělit do čtyř období – progresivní (1971 – 1980), klesající (1981 – 1990, započítáno je obyvatelstvo 
sousední obce Jindřichovice pod Smrkem, která v daném období administrativně náležela pod správu Nového Města pod 
Smrkem), stagnující (1991 – 2000) a mírně klesající (2001 – 2015).  

V prvním období docházelo k výraznému nárůstu počtu obyvatel v důsledku rozvoje výrobních aktivit ve městě 
(zejména výrobní závod Textilana, který byl v roce 1952 přičleněn k národnímu podniku Textilana Liberec a kde v roce 1982 
pracovalo přes 1000 lidí), v 80. letech však již vlivem celorepublikového trendu odchodu obyvatel za lepšími podmínkami do 
větších měst docházelo k mírnému úbytku obyvatel. Od roku 1991 počet obyvatel stagnoval na hodnotě 4000, po roce 2000 
je trend vývoje počtu obyvatel setrvale klesající.  

Graf: Vývoj počtu obyvatel v Novém Městě pod Smrkem v období 1971 – 2015 (stav k 31. 12. daného roku, dle ČSÚ):  
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 Vývoj počtu obyvatel ve městě v posledních dvanácti letech zobrazuje níže uvedený graf, ve kterém je pomocí 
spojnice trendu (černá čára) naznačen dlouhodobý trend vývoje. Z grafu je zjevný výrazný trend odchodu obyvatel a 
snižování populace města po roce 2000, což je nutno vnímat jako nežádoucí faktor pro budoucnost města a jeho udržitelný 
rozvoj a zásadní východisko pro stanovení územního rozvoje města, který by měl vytvořit podmínky pro zvrácení tohoto 
dlouhodobého trendu.  

Graf: Vývoj počtu obyvatel v Novém Městě pod Smrkem v období 1994 – 2015 (stav k 31. 12. daného roku, dle ČSÚ) 

 

Celkový počet obyvatelstva významně ovlivňuje mimo přirozený pohyb (narození, zemřelí) též pohyb mechanický 
(stěhování) označovaný jako migrace. Konkrétní hodnoty přírůstku přirozeného a migračního v Novém Městě pod Smrkem 
za posledních 22 let jsou uvedeny níže v tabulce. Dominantní podíl na populačním vývoji města má migrace, tedy 
mechanický pohyb obyvatelstva, přičemž saldo přírůstku se zde v posledních 22 letech pohybovalo v rozmezí -54 a +24. 
Přírůstek přirozený naproti tomu nabýval hodnot v užším rozmezí -5 a +47 a vyjma let 2005 a 2006 je setrvale kladný – míra 
porodnosti tedy dlouhodobě převyšuje míru úmrtnosti obyvatelstva, což lze v souvislosti s dlouhodobými trendy v jiných 
obcích Frýdlantského výběžku a celkově v ČR považovat za výrazně pozitivní demografickou charakteristiku.  

Celkový přírůstek je však ovlivněn značným odlivem obyvatelstva vystěhováním, od roku 2007 je saldo migrace 
záporné, což svědčí o nevyhovujících podmínkách v oblasti pracovních příležitostí, vybavenosti města a jeho atraktivity pro 
bydlení.  

Tab.: Přirozený, migrační a celkový přírůstek v Novém Městě pod Smrkem v období 1993–2015 (dle ČSÚ) 

Rok Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 
Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

celkový 
počet 

obyvatel 

1993 68 21 107 99 47 8 55 3 951 

1994 47 38 77 94 9 -17 -8 3 943 

1995 55 32 95 90 23 5 28 3 971 

1996 44 37 85 61 7 24 31 4 002 

1997 46 46 97 101 0 -4 -4 3 998 

1998 54 37 77 78 17 -1 16 4 014 

1999 48 42 90 81 6 9 15 4 029 

2000 43 42 109 92 1 17 18 4 047 

2001 45 39 69 103 6 -34 -28 3 996 

2002 56 34 81 132 22 -51 -29 3 967 

2003 38 36 90 144 2 -54 -52 3 915 

2004 47 30 89 99 17 -10 7 3 922 

2005 35 36 77 78 -1 -1 -2 3 920 
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2006 34 39 63 98 -5 -35 -40 3 880 

2007 47 39 104 105 8 -1 7 3 887 

2008 42 31 97 77 11 20 31 3 918 

2009 50 48 96 119 2 -23 -21 3 897 

2010 39 38 84 98 1 -14 -13 3 884 

2011 49 36 98 136 13 -38 -25 3 871 

2012 41 26 74 126 15 -52 -37 3 834 

2013 41 37 117 126 4 -9 -5 3 829 

2014 41 27 111 137 14 -26 -12 3 817 

2015 39 31 80 134 8 -54 -46 3 771 

Graf: Přirozený, migrační a celkový přírůstek v Novém Městě pod Smrkem v období 1993–2015 (dle ČSÚ) 

 

Porovnání celkového přírůstku standardizovaného na 1000 obyvatel v Novém Městě pod Smrkem a v Libereckém 
kraji v posledních deseti letech zobrazuje níže uvedený graf s tabulkou. Krajské hodnoty výrazně převyšovaly v období 
přílivu obyvatel okolo roku 2008, trend odchodu obyvatel z kraje se násobně projevil v Novém Městě pod Smrkem s nejvyšší 
dosaženou hodnotou v roce 2015. Město vykazuje trend vylidňování, přičemž se jedná o stěhování obyvatel, nikoli vliv jinak 
stabilního přirozeného přírůstku, který je dokonce oproti jiným obcím Frýdlantského výběžku od roku 2007 setrvale kladný.  
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Graf: Celkový přírůstek na 1000 obyvatel v Novém Městě pod Smrkem a v Libereckém kraji v období 2006–2015 (dle ČSÚ) 

 

Průměrný věk obyvatel Nového Města pod Smrkem činí 40,8 let (k 31. 12. 2015). Ve srovnání s průměrným věkem 
obyvatel České republiky (41,9 let) je průměrný věk obyvatel ve městě nižší o 1,1 roku.  

Analýza vývoje počtu obyvatel ukazuje na významný vliv pracovních příležitostí ve městě (viz podkapitola níže). 
Stávající dlouhodobě negativní trend vývoje počtu obyvatel je nutné považovat za hrozbu pro vylidňování města, úpadek 
sídelní struktury a zhoršení sociální charakteristiky a bezpečnosti města. V územním plánu je proto nezbytné vytvořit 
podmínky pro rozvoj města a budoucí stabilizaci, případné žádoucí navýšení počtu obyvatel. Vzhledem k výše uvedenému 
nelze předpokládat zvýšení počtu obyvatel nad hranici 4000 v návrhovém období do roku 2030.  

Tato hranice, resp. cílový počet obyvatel města je stanoven v souladu se Zadáním ÚP Nové Město pod Smrkem, 
v němž je uveden požadavek:  

Jako základ pro výhledovou velikost vzít přehodnocenou výhledovou velikost cca 3900 – 4050 trvale bydlících 
obyvatel pro rok 2025.  

V případě vytvoření dostatečné nabídky nových (vlastnicky dostupných) ploch bydlení lze vytvořit předpoklad pro 
budoucí trend zvýšení počtu obyvatel o 229 na maximální hodnotu 4000 během návrhového období ÚP (do roku 2030). 
V ÚP je proto nutné vymezit zastavitelné plochy pro 93 bytových jednotek (při cílové obydlenosti 2,45 obyv./byt – viz níže).  

Vývoj počtu domů a bytů 

Vývoj počtu domů reaguje na populační vývoj území, proto se na vývojové křivce projevuje zejména razantní 
úbytek obyvatel po 2. světové válce, nárůst v souvislosti s rozvojem Textilany a stagnace po roce 1990.  

Tab. Dlouhodobý vývoj počtu domů v Novém Městě pod Smrkem v letech 1869 – 2011 (stav k 1. 1. daného roku, ČSÚ) 

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

poč. 719 748 882 1107 1179 1191 1211 1114 825 798 730 878 865 885 
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Graf: Dlouhodobý vývoj počtu domů v Novém Městě pod Smrkem v období 1869 – 2011 

 

Po roce 1990 dochází k mírnému snížení počtu domů, zejména v souvislosti s masivním odlivem lidí za prací do 
jiných měst a rozvojem rekreace (transformace obytných domů na rekreační objekty). Po roce 2001 je zaznamenán nárůst 
počtu domů, mezi lety 2005 - 2015 bylo postaveno celkem 55 nových bytů.  

Nelze opomenout, že k nárůstu počtu domů, resp. bytů dochází i přes demografický pokles či stagnaci. Tento fakt 
lze přisuzovat zejména trendům snižování míry nechtěného soužití a snižování počtu lidí v jedné domácnosti, či zvyšující se 
oblibě rodinné rekreace. S ohledem na stávající trendy bydlení lze do budoucna očekávat požadavky na výstavbu objektů 
k bydlení.  

Tab. Vývoj počtu dokončených bytů v Novém Městě pod Smrkem v letech 2005 – 2015 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 celkem 

počet dokončených 
bytů 

2 - - - 2 4 3 40 1 1 2 55 

Při stanovení vývoje počtu bytů je nezbytné počítat s tzv. odpadem bytů, který v dotčeném území představuje 
zejména slučování bytů a změna využití bytů. Sloučení bytů lze předpokládat v rodinných domech s počtem bytů vyšším než 
1, a v bytových domech zejména v centru města (vzhledem ke stáří domů lze předpokládat postupnou revitalizaci a úpravy 
objektů), za účelem zvýšení kvality bydlení z třígeneračního na dvougenerační a zvětšení celkové obytné plochy. Změna 
využití bytů může v řešeném území spočívat v konverzi obytných rodinných domů na rekreační objekty, případně jejich 
využití pro podnikání a služby cestovního ruchu.  

Dle dostupných analýz a podkladů lze obecně očekávat v následujících letech obvyklý odpad bytového fondu cca 
0,2 % (3 byty) z výchozího počtu obydlených bytů (1428) ročně. V rámci ÚP je nutné nahradit do roku 2030 (počítáno od 
posledních dostupných údajů k roku 2011) v zastavitelných plochách předpokládaný odpad 57 bytů.  

Analýza kvality bydlení 

V souvislosti s vyhodnocením potřeby vymezení zastavitelných ploch (viz kapitola níže) je nutné analyzovat také 
kvalitu bydlení a případnou potřebnost jejího zvyšování. Kvalita bytového fondu má vliv na atraktivitu sídel pro bydlení, 
s čímž souvisí možný příchod nových obyvatel do území, a zejména setrvání stávajících obyvatel v obci (zamezení jejich 
odchodu za lepšími podmínkami do větších měst).  

 byty celkem 

z toho 
počet osob 

celkem 

z toho 
v rodinných 

domech 
v rodinných 

domech 
v bytových 

domech 

byty celkem 1 643 863 737 3 620 1 936 

byty obydlené 1 428 704 684 3 620 1 936 

Dle údajů SLDB 2011 se v obci nachází celkem 1428 obydlených bytů, v nichž žije celkem 3620 osob – průměrná 
obydlenost bytů činí 2,54, tedy o 0,26 méně než je průměrná krajská hodnota (2,8). Kvalita bydlení z hlediska obydlenosti je 
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v porovnání s krajským průměrem mírně vyšší. Dostatečnou kvalitu bydlení lze předpokládat v oblasti individuálního bydlení 
v rodinných domech, naopak sníženou kvalitu představují bytové jednotky v bytových domech s ohledem na stáří bytového 
fondu a vyšší obydlenost (2,83 obyvatel / 1 byt).  

Z celkového počtu neobydlených domů na území města (215) je 159 v rodinných domech a 53 v bytových 
domech; přitom pouze 35 bytů v rodinných domech je využíváno k rekreaci (hlavní důvod neobydlenosti).  

Řešení ÚP by mělo reagovat na dlouhodobý trend snižování obydlenosti bytů (zejména v bytových domech) a 
s tím související zvětšování obytné plochy bytu na osobu. Obydlenost bytů se setrvale snižuje zejména působení 
demografických trendů od přelomu 20. a 21. století (vysoká míra rozvodovosti, nárůst podílu domácností jednotlivců).  

Pro zvýšení kvality bydlení v návrhovém období do roku 2030 je uvažováno s cílovou obydleností 2,45 obyv./byt  
s cílem dosažení krajského průměru, resp. republikovému průměru (2,47 obyv./byt v roce 2011). Pro kompenzaci rozdílu 
stávající (2,54) a cílové (2,45) obydlenosti existujících 1 428 obydlených bytů je proto nutné vytvořit podmínky pro výstavbu 
52 nových bytů na území města.  

10.3 Vyhodnocení využití zastavitelných ploch vymezených ve schválené ÚPD města 

V rámci správního území Nového Města pod Smrkem byla dosud zpracována tato územně plánovací 
dokumentace: 

územně plánovací dokumentace zpracovatel nabytí účinnosti 

ÚPSÚ Nové Město pod Smrkem Ing. arch. Miloslav Štěpánek - ARCH SERVIS 20.2.1998 

1. Změna ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem Ing. arch. Miloslav Štěpánek - ARCH SERVIS 15.1.2007 

2. Změna ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem pořízení bylo zrušeno 

3. Změna ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem Ing. arch. Miloslav Štěpánek - ARCH SERVIS 21.9.2011 

ÚPSÚ Nové Město pod Smrkem je naplňován v posledních téměř 20 letech velice pozvolně. Zájem o výstavbu 
nových RD lze identifikovat zejména v lokalitě Na Celní (mezi Celní ulicí a koupalištěm, v lokalitě Plovárenské ulice u 
koupaliště, v jižní části města v okolí ulic Husova, Boženy Němcové a 5. května, a dále v malých sídlech Hajniště pod 
Smrkem, Ludvíkov pod Smrkem a Přebytek formou doplnění jednotlivých domů v rámci existující struktury zástavby nebo na 
jejích okrajích. Naplněnost ÚPSÚ je odborným odhadem stanovena na 5 %.  

Dle Změny č. 1 ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem byl postaven pouze 1 RD v sídle Přebytek, naplněnost je 
odborným odhadem stanovena na 5 %.  

Změna č. 3 ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem vymezila jednotlivé plochy pro rozvoj bydlení, přičemž naplněnost je 
odborným odhadem stanovena na 5 %. Nejvyšší míru naplnění vykazuje lokalita u koupaliště (rozvoj rekreace a výstavba 2 
RD u rybníka).  

S ohledem na počet dokončených bytů v posledních 10 letech (55 dokončených bytů od roku 2005) lze 
konstatovat stagnaci rozvoje obytné funkce v území, čemuž výrazně přispívá zejména nedostatek pracovních příležitostí, 
přestože město disponuje množstvím vhodných ploch a areálů pro rozvoj produkčních aktivit.  

Využití ploch výroby vymezených v ÚPSÚ Nové Město pod Smrkem je minimální (např. CIS SYSTEMS s.r.o. 
v Ludvíkově).  

10.4 Vyhodnocení podaných žádostí o změnu ÚPD (žádosti města a soukromých 
vlastníků) a způsob jejich vypořádání 

Žádosti města a soukromých vlastníků byly evidovány již ve fázi zpracování Zadání ÚP; část žádostí byla 
promítnuta do Zadání ÚP Nové Město pod Smrkem, resp. do jeho grafické přílohy „Nové záměry investorů a obce.“ 

V rámci procesu zpracování návrhu ÚP Nové Město pod Smrkem pro společné jednání byly předány žádosti města 
a soukromých vlastníků o změnu využití území, a to průběžně v letech 2015 - 2016, poslední žádost byla předána ke dni 
13.3.2017.  

Evidence všech žádostí, způsob zohlednění a zdůvodnění jsou obsahem přílohy č. 2 tohoto Odůvodnění (Tabulka 
vyhodnocení podaných žádostí o změnu ÚPD (žádosti města a soukromých vlastníků) a způsob jejich vypořádání).  

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení  

Předpoklad budoucího rozvoje obce - vývoje počtu obyvatel v řešeném území a rozvoje bytového fondu vychází 
z historického vývoje, výše popsaných dlouhodobých trendů vývoje počtu obyvatel, domů a bytů, dále z požadavků 
nadřazených dokumentací a podkladů, a také z principů udržitelného rozvoje území.  
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Obecnými požadavky na rozvoj sídel z pohledu demografického a sociálního jsou zvyšování kvality bydlení 
(snižování míry nechtěného soužití, snižování počtu lidí v jedné domácnosti, trend zvětšování obytné plochy apod.), 
vytvoření minimální nabídky pro novou obytnou výstavbu a vytvoření podmínek pro stabilizaci počtu obyvatel v sídlech 
(umožnění výstavby pro další generace a pro potenciální nově příchozí obyvatele).  

Z pohledu urbanistického je pak nezbytné zajistit stabilizaci a kontinuální vývoj sídelní a urbanistické struktury, a 
to zejména v kontextu dosavadní absence zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení jako dominantní funkční složky obce.  

Dle Zadání ÚP Nové Město pod Smrkem je nutné v souvislosti s rozvojem a vymezováním zastavitelných ploch pro 
bydlení naplnit tyto požadavky:  

- vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení 

- rozšíření nabídky a přístupnosti různých forem a typů bydlení 

- Podmínky rozvoje budou vytvářeny především v oblasti rozvoje obytných a rekreačních funkcí obce, případně 
výrobních služeb a veřejné infrastruktury, zlepšení sociálně-demografických charakteristik a podpory nárůstu 
obyvatelstva 

- Zastavitelné plochy v kapacitách orientační výhledové velikosti obce cca 3900- 4050 obyvatel k roku 2025 budou 
řešeny tak, aby vhodně doplňovaly a v únosné míře intenzifikovaly stávající urbanizovaná území a minimalizovaly 
zábor volné krajiny. Návrh zastavitelných ploch bude přednostně navazovat na zastavěná území. 

- Jako základ pro výhledovou velikost vzít přehodnocenou výhledovou velikost cca 3900-4050 trvale bydlících 
obyvatel pro rok 2025, dále vycházet z tzv. potenciálních uživatelů území (převyšující počet trvale bydlících 
obyvatel), z nichž je nutné odvíjet hodnocení a plánování dopravní, technické a jiné vybavenosti a kapacit na území 
obce. 

- Zachování rozvolněné venkovské zástavby na katastrálním území Ludvíkov pod Smrkem, Hajniště pod Smrkem a v 
lokalitě Přebytek. 

Kromě toho jsou zohledněny také požadavky obce a soukromých vlastníků na rozvoj území, viz kapitola 10.4 
Vyhodnocení podaných žádostí o změnu ÚPD (žádosti obce a soukromých vlastníků) a způsob jejich vypořádání.  

Potřebnost vymezení zastavitelných ploch byla identifikována ve výše uvedených podkapitolách a je shrnuta v 
následující tabulce:  

hledisko 
vyhodnocení potřeby 

nových bytů 
poznámka 

rezerva v zastavěném území -57 
viz kapitola 10.1 Vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území 

nárůst počtu obyvatel 93 
viz kapitola 10.2 Vývoj počtu obyvatel, domů a bytů – 
Vývoj počtu obyvatel 

odpad bytů 57 
viz kapitola 10.2 Vývoj počtu obyvatel, domů a bytů – 
Vývoj počtu domů a bytů 

zvýšení kvality bydlení 52 
viz kapitola 10.2 Vývoj počtu obyvatel, domů a bytů – 
Analýza kvality bydlení 

analyzovaná potřeba nových bytů 145 - 

20% rezerva  29 

rezerva je stanovena v souvislosti s možnou vlastnickou 
nedostupností pozemků, např. vlivem nezájmu vlastníků 
využít případně nabídnout pozemky pro obytnou 
výstavbu, vlivem dědických nebo jiných řízení při 
majetkoprávních změnách 

celková potřeba nových bytů 174 - 

V následujícím přehledu je konfrontována vyhodnocená potřeba vymezení zastavitelných ploch a rozsah 
zastavitelných ploch bydlení v ÚP Nové Město pod Smrkem:  

 plochy BI plochy SM plochy SV 

rozsah zastavitelných ploch v ÚP (ha) 

(započtena je celková výměra zastavitelných ploch a ploch přestavby zařazených 
do ploch s rozdílným způsobem využití BI, SM a SV) 

20,4575 13,8170 10,0992 

rozsah zastavitelných ploch využitelný pro výstavbu RD (ha) 80 % 10 % 50 % 



Odůvodnění územního plánu Nové Město pod Smrkem  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   69 

 plochy BI plochy SM plochy SV 

(v plochách BI: 80% z celkového rozsahu; 20% bude využito pro související stavby 
a zařízení – přístupové komunikace, veřejná prostranství, technickou 
infrastrukturu, veřejnou, ochrannou či izolační zeleň, případně drobná zařízení 
občanského vybavení) 

(v plochách SM: 10% z celkového rozsahu; 90% bude využito pro občanské 
vybavení, služby, podnikatelské aktivity apod. v souladu s podmínkami využití 
těchto ploch, ve větší míře také pro související stavby a zařízení – zejména pro 
průtah silnice II/291, plochy revitalizačních opatření na řece Lomnici, a obecné ve 
všech plochách SM přístupové komunikace, veřejná prostranství, technickou 
infrastrukturu, veřejnou, ochrannou či izolační zeleň) 

(v plochách SV: 50% z celkového rozsahu; 50% bude využito pro občanské 
vybavení, služby, podnikatelské aktivity apod. v souladu s podmínkami využití 
těchto ploch, v malé míře také pro související stavby a zařízení – přístupové 
komunikace, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu, veřejnou, ochrannou 
či izolační zeleň) 

16,3660 1,3817 5,0496 

průměrná výměra pozemku pro výstavbu 1 bytu (ha) 

(v plochách BI a SV je s ohledem na charakter sídelní struktury a vývojové trendy 
v oblasti bydlení je uvažováno s výstavbou nových bytů pouze ve formě rodinných 
domů se zahradou; průměrná výměra pozemku pro 1 RD vychází také z údajů o 
výstavbě v posledních 10 letech) 

(v plochách SM je uvažováno s výstavbou bytových domů; predikované parametry 
hromadného bydlení vycházejí z existujícího charakteru bytových domů ve městě 
a jsou upraveny dle soudobých parametrů bytových domů v obdobně velkých 
městech - průměrný počet 4 NP, průměrný počet 4 BJ na podlaží, průměrná 
plocha pro 1 BD cca 0,2 ha) 

0,12 0,0125 0,15 

počet nových bytů ve využitelném rozsahu zastavitelných ploch  136 110 32 

celkem počet nových bytů 278 

Pozn.: Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných bylo zčásti zrušeno nebo redukováno na 
základě stanovisek dotčených orgánů uplatněných ve společném jednání o Návrhu ÚP Nové Město pod Smrkem. Upravená 
tabulka rozsahu zastavitelných ploch:  

 plochy BI plochy SM plochy SV 

rozsah zastavitelných ploch v ÚP (ha) 

(započtena je celková výměra zastavitelných ploch a ploch přestavby zařazených 
do ploch s rozdílným způsobem využití BI, SM a SV) 

19,0361 5,1923 7,0147 

rozsah zastavitelných ploch využitelný pro výstavbu RD (ha) 

(v plochách BI: 80% z celkového rozsahu; 20% bude využito pro související stavby a 
zařízení – přístupové komunikace, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu, 
veřejnou, ochrannou či izolační zeleň, případně drobná zařízení občanského 
vybavení) 

(v plochách SM: 10% z celkového rozsahu; 90% bude využito pro občanské 
vybavení, služby, podnikatelské aktivity apod. v souladu s podmínkami využití 
těchto ploch, ve větší míře také pro související stavby a zařízení, přístupové 
komunikace, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu, veřejnou, ochrannou 
či izolační zeleň) 

(v plochách SV: 50% z celkového rozsahu; 50% bude využito pro občanské 
vybavení, služby, podnikatelské aktivity apod. v souladu s podmínkami využití 
těchto ploch, v malé míře také pro související stavby a zařízení – přístupové 
komunikace, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu, veřejnou, ochrannou 
či izolační zeleň) 

80 % 10 % 50 % 

15,2289 0,5192 3,5074 
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 plochy BI plochy SM plochy SV 

průměrná výměra pozemku pro výstavbu 1 bytu (ha) 

(v plochách BI a SV je s ohledem na charakter sídelní struktury a vývojové trendy 
v oblasti bydlení je uvažováno s výstavbou nových bytů pouze ve formě rodinných 
domů se zahradou; průměrná výměra pozemku pro 1 RD vychází také z údajů o 
výstavbě v posledních 10 letech) 

(v plochách SM je uvažováno s výstavbou bytových domů; predikované parametry 
hromadného bydlení vycházejí z existujícího charakteru bytových domů ve městě a 
jsou upraveny dle soudobých parametrů bytových domů v obdobně velkých 
městech - průměrný počet 4 NP, průměrný počet 4 BJ na podlaží, průměrná plocha 
pro 1 BD cca 0,2 ha) 

0,12 0,0125 0,15 

počet nových bytů ve využitelném rozsahu zastavitelných ploch 127 41 23 

celkem počet nových bytů 191 

Rozsah zastavitelných ploch je cca o 10 % vyšší než celková identifikovaná potřeba vymezení zastavitelných ploch 
pro bydlení, což představuje minimální rezervu a zajišťuje možnost naplňování koncepce ÚP. 

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro rekreaci 

Potřeba vymezení ploch pro rekreaci byla identifikována na základě zpracované studie Městská plovárna Nové 
Město pod Smrkem (City Upgrade, 10/2013) v rekreační lokalitě u koupaliště, která je zároveň nástupním centrem na 
Singltrek a lyžařské trasy; zastavitelné plochy ZN27 a ZN30 představují záměr rozšíření kempu a zlepšení podmínek 
cestovního ruchu na území města.  

Zastavitelná plocha ZN21 je vymezena dle Změny č. 3 ÚPSÚ Nové Město pod Smrkem, jedná se o dlouhodobě 
sledovaný záměr pro zázemí sjezdovky a posílení rekreačního zázemí města.  

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro občanské vybavení 

Potřeba vymezení ploch pro občanské vybavení se přirozeně odvíjí od umisťování ostatních zastavitelných ploch 
určených zejména pro obytnou zástavbu. Vymezení ploch vychází z nutnosti zajistit obsluhu území (služby a veřejná 
infrastruktura lokálního významu) a umožnit rozvoj cestovního ruchu v území v souladu s požadavky Zadání ÚP („Vytvářet 
územní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace“).  

Zastavitelná plocha ZN37 byla doplněna na základě výsledků společného jednání (nový podnět vlastníka pozemku) 
a je určena pro rozšíření vybavenosti v severní části města.  

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro veřejná prostranství (včetně ploch zeleně) 

Potřeba vymezení ploch veřejných prostranství se přirozeně odvíjí od umisťování ostatních zastavitelných ploch 
určených pro zástavbu. Vymezení ploch veřejných prostranství vychází z nutnosti zajistit prostupnost území, propojení sídel 
s volnou krajinou a umožnit dostatečný dopravní přístup k zastavitelným plochám, případně také jejich vnitřní obsluhu.  

Vymezeny jsou plochy zvyšující prostupnost krajiny a zajišťující dostupnost zastavitelných ploch ZN17, ZN19, ZN29, 
ZN32, ZN33, ZN34, ZL1, ZL6 a ZL14. Dále je vymezena plocha veřejné zeleně pro ochranu a rozvoj prostranství před 
kostelem sv. Kateřina (zastavitelná plocha ZN10). Pro ochranu VKP Lesopark U Zámečku a jeho využití v omezené míře 
umožňující umístění solitérních staveb a zejména každodenní rekreace obyvatel je vymezena zastavitelná plocha ZN31.  

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro dopravní infrastrukturu 

Na základě požadavku ze ZÚR LK je v rámci dopravní infrastruktury vymezeno rozšíření parkoviště v rekreační 
lokalitě u koupaliště, která je zároveň nástupním centrem na Singltrek a lyžařské trasy (zastavitelná plocha ZN28). Druhým 
nástupním místem je Spálená hospoda, kde je pro parkování vymezena zastavitelná plocha ZN23.  

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro technickou infrastrukturu 

Vymezení zastavitelných ploch pro technickou infrastrukturu se odvíjí od nároků sídel. Pro rozvoj kanalizace a 
odstraňování odpadních vod jsou vymezeny zastavitelné plochy pro umístění ČOV v Hajništi pod Smrkem (zastavitelná 
plocha ZH2) a v Ludvíkově pod Smrkem (zastavitelná plocha ZL2). Pro rozšíření stávající městské ČOV je vymezena 
zastavitelná plocha ZN4.  

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro výrobu a skladování 

ÚP vymezuje dvě zastavitelné plochy zemědělské výroby v Ludvíkově na základě podnětů; vymezením je umožněn 
rozvoj zemědělství, hospodaření v krajině, případně také agroturistiky jako součásti rozvoje cestovního ruchu.  

Dále je vymezena zastavitelná plocha ZH12 pro umístění trhací jámy dle vydaného územního rozhodnutí.  
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Ve smyslu § 18 odst. 1 stavebního zákona je cílem územního plánu vytvořit předpoklady pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu mezi hospodářským rozvojem, ochranou životního prostředí a soudržností 
společenství obyvatel území.  

 

AD 1  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

11.1 Odůvodnění vymezení zastavěného území 

Odůvodnění výroku (1) 

ÚP vymezuje hranici zastavěného území v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve 
vazbě na zákon č. 256/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katastrální zákon) jsou v zastavěném území vymezeny 
všechny pozemky zahrnuté do intravilánu (hranice sídel z roku 1966) a dále pozemky evidované v katastru nemovitostí jako 
zastavěné stavební pozemky včetně okolních souvisejících pozemků, kterými se rozumí pozemky pod společným oplocením 
s dotčenou stavbou na zastavěném stavebním pozemku. Vymezení okolních souvisejících pozemků jako součást 
zastavěného území vychází z terénního průzkumu zpracovatele ÚP a v nejednoznačných případech z jeho odborného 
úsudku s ohledem na lokální charakter zastavěného území, způsob využívání pozemků nebo vlastnické vztahy.  

 

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

11.2 Odůvodnění vymezení řešeného území 

Odůvodnění výroku (2) 

Řešené území je vymezeno správním územím města Nové Město pod Smrkem o výměře 2 893 ha. Řešené území 
tvoří tyto katastrální území zahrnující základní sídelní jednotky (ZSJ):  

- Nové Město pod Smrkem (shodně ZSJ) 

- Ludvíkov pod Smrkem (zahrnující ZSJ Ludvíkov pod Smrkem a Přebytek) 

- Hajniště pod Smrkem (zahrnující ZSJ Hajniště a Podlesí) 

Město náleží dle administrativního členění do Libereckého kraje se sídlem v Liberci (vzdálenost 38 km z Nového 
Města pod Smrkem), obcí s rozšířenou působností je Frýdlant (vzdálenost 13 km z Nového Města pod Smrkem). 
Z administrativního hlediska je město obcí s pověřeným obecním úřadem s působností pro sousední obce Lázně Libverda a 
Jindřichovice pod Smrkem.  

11.3 Odůvodnění koncepce rozvoje území obce 

Obecné odůvodnění ÚP a zejména odůvodnění výroku (3) 

11.3.1 Východiska koncepce rozvoje území obce 

Základním východiskem pro koncepci rozvoje území obce je vytvoření optimální urbanistické a organizační 
struktury ploch, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský růst, stabilizaci a 
rozvoj osídlení, ochranu hodnot a zlepšování soudržnosti společenství obyvatel obce. Územní plán je navržen tak, aby 
umožňoval obnovu a rozvoj území ve všech jeho funkčních složkách a současně vytvářel podmínky pro ochranu hodnot a 
respektoval limity využití území. 

Hlavní podklady pro stanovení koncepce rozvoje území města: 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí vyhlášky 

- PÚR ČR (aktualizace 2015) 

- Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (SAUL, s.r.o., 2011) 

- Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 (KÚLK – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, 
oddělení rozvojových koncepcí, aktualizace 2012) 

- Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., říjen 2005) 

- Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 (Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚLK, 2014) 

11 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY 
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- Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 
01/2016) 

- ÚAP SO ORP Frýdlant (4. úplná aktualizace 2016) 

- ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem (1996) včetně 1. a 3. změny 

- Zadání ÚP Nové Město pod Smrkem (2013) 

- terénní průzkum zpracovatele ÚP 

Základní východiska koncepce rozvoje území města: 

Koncepce rozvoje území obce vychází ze stávajícího, historickým vývojem definovaného charakteru území a 
významu města. Územním plánem je rozvíjen stávající charakter sídelního centra v podhůří Jizerských hor zajišťujícího 
základní občanskou vybavenost a služby pro obyvatele města i některých sousedních obcí; zároveň tvoří centrum 
cestovního ruchu v severní části Jizerských hor s nástupními místy a hustou sítí turistických tras. Řešením ÚP je zachována a 
rozvíjena stávající pozice města v sídelní struktuře s převahou obytné funkce a rozvojem podnikatelské a výrobní základny, 
rekreační funkce a cestovního ruchu v území.  

Hlavním cílem koncepce je stabilizace existující struktury sídel a vytvoření podmínek pro její plošný a kvalitativní 
rozvoj zejména z důvodu zvyšování kvality bydlení, kvality a dostupnosti veřejné infrastruktury, zejména dopravní a 
technické infrastruktury, ale také kvality a rozsahu občanského vybavení s cílem vytvořit přiměřenou nabídku ploch pro 
trvalé bydlení a základní socioekonomické struktury přispívající k zajištění optimálních životních podmínek pro obyvatelstvo. 
Koncepce rozvoje území obce ve smyslu plošného nárůstu sídel vychází mimo jiné z vyhodnocené potřeby vymezení 
zastavitelných ploch, podrobněji viz kapitola 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch.  

Na základě těchto předpokladů vymezuje územní plán odpovídající množství zastavitelných ploch či ploch 
přestavby pro bydlení (resp. ploch smíšených obytných). Při vymezování zastavitelných ploch a ploch přestavby územní plán 
kromě přírodních hodnot zohledňuje historicky vzniklou urbanistickou strukturu sídel a dodržuje dané prostorové 
souvislosti, vazby a limity. V zastavěném území, zastavitelných plochách a v plochách přestavby je umožněn komplexní 
rozvoj základní veřejné infrastruktury (zejména občanské vybavenosti, technické a dopravní infrastruktury), jejíž existence 
je jednou z podmínek pro zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. 

Významným východiskem koncepce rozvoje území obce je stav, struktura a hodnoty volné krajiny. ÚP vytváří 
předpoklady pro dílčí obnovu a posílení ekostabilizačních složek krajiny, zajišťuje v maximální možné míře ochranu 
nezastavěného území – definuje urbanistický rozvoj v přímé vazbě na existující zástavbu a systémy veřejné dopravní a 
technické infrastruktury, vymezuje plochy v principu dotváření kompaktních urbanistických útvarů zajišťujících efektivní 
využití ploch a minimalizaci zásahů do krajinného rázu území.  

Historický vývoj Nového Města pod Smrkem 

Nové Město pod Smrkem bylo založeno roku 1584 v souvislosti s objevením ložisek cínové rudy kasiterit na 
severním okraji Jizerských hor. Město v době rozvoje těžby cínu, která se postupně rozrůstala, nevznikalo– jak to obvykle 
bývalo – z dřívější vesnice, ale jako město s pravoúhlým půdorysem ulic, urbanisticky naplánované. Má šachovnicový 
půdorys, v jehož středu je čtvercové náměstí. Obklopeno je dalšími stavebními čtverci. Šachovnicovým půdorysem svého 
středu (staré zástavby) připomíná saská horní města - uspořádání bloků na základě představ o výstavbě ideálních 
renesančních měst, v rámci nichž se postupně rozvíjela zástavba města. Ve starších (předválečných) územních plánech jsou 
jasně dané uliční a stavební čáry. Teprve po 2. světové válce byla struktura založeného města narušena výstavbou bytových 
domů, výrobních areálů a rozvojem nových urbanistických forem.  

   

Obr vlevo: Založený půdorys města (18. století, zdroj: http://www.nmps.cz/historie.php), obr. vpravo: Výřez mapy stabilního 
katastru z roku 1843 (zdroj: ČÚZK, archivnimapy.cuzk.cz) 

http://www.nmps.cz/historie.php


Odůvodnění územního plánu Nové Město pod Smrkem  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   73 

Město v průběhu století několikrát změnilo název. Původní oficiální pojmenování bylo Bergstatt Böhmisch - 
Newstatt nebo taky Bergwergk und Bergstatt Böhmisch  V roce 1612 se poprvé objevuje název Böhmische New Städtel. 
První písemné české pojmenování městys Nowe Miesto pochází z roku 1654. V 18. století se již běžně používá jméno 
Böhmisch Neustadtl, případně jen Neustadtl (Neustadtel).  

V roce 1617 bylo ve městě asi 120 domů a počet obyvatel byl přibližně 500 osob. V roce 1650 (období 
rekatolizace) ale ve městě zůstalo jen 150 obyvatel. Další rozvoj přineslo až zklidnění poměrů na konci 17. století. V roce 
1780 bylo domů 140 a počet obyvatel zhruba 1000. V roce 1880 se uvádí, že zde stálo již 490 domů a obyvatel se uvádí 
3848. Nejvyšší počet obyvatel 6020 byl ve městě evidován v roce 1907. Z toho bylo 205 Čechů. Domů bylo nejvíce v roce 
1930, kdy se jich uvádělo 903.  

Na dnešním Mírovém náměstí dříve téměř ve středu stávala radnice (Rathaus) - pocházela z roku 1619, několikrát 
vyhořela, po 2. světové válce chátrala a po roce 1948 byla zbořena. Celé náměstí obklopovaly malebné, zčásti dřevěné 
domky s podloubím, které byly strženy v 60. letech 20. století.  

Většina horních děl zanikla již v 17. století a obyvatelé města se začali živit prací na pilách, předením lnu, bavlny a 
plátenictvím. Kolem roku 1840 se ve městě rozvíjí textilní průmysl v souvislosti se založením první strojové přádelny, později 
přestavěné na mechanickou tkalcovnu, kterou následně převzal Ignaz Klinger, jehož zásluhou se podnik významně rozvinul. 
Po jeho smrti v roce 1872 továrnu dále modernizovali a rozšiřovali jeho synové.  

V tomto období zaznamenalo město největší rozkvět hospodářství, byla zrekonstruována radnice, postaveny 
školní budovy, postavena nová kostelní věž, městské lázně s bazénem, rozhledna a turistická chata na Smrku, a také byl 
zahájen provoz železnice. Výstavba silnice Frýdlant – Nové Město – hranice ČR proběhla již v letech 1838–1840, výstavba 
silnice Nové Město - Ludvíkov pak v roce 1886  

Ve druhé polovině 19. století byl zaznamenán rozvoj výroby porcelánu, která byla druhým nejvýznamnějším 
průmyslovým odvětvím ve městě. Obě porcelánky (jedna v Novém Městě pod Smrkem, druhá v Hajništi pod Smrkem) 
zanikly v době hospodářské krize v roce 1935. 

S příchodem 1. světové války začal dlouhodobý pokles populace města a úpadek výrobních aktivit, který trval až 
do 60. let 20. století, kdy bylo dosaženo nejnižšího počtu obyvatel ve sledovaném období (3 352 v roce 1950) také vlivem 
odsunu německého obyvatelstva z příhraničních oblastí republiky. 

Začleněním textilní výroby do národního podniku Textilana Liberec v roce 1952 byla opět rozšířena a 
modernizována výroba a navýšil se počet pracovních příležitostí ve městě; s tím souvisí příchod nových obyvatel a 
urbanistický rozvoj města (zejména lokalita Na Výsluní, Za Měděncem, Celní).  

V 80. letech byly vystavěny bytové domy v severní části města a rozvíjely se také lokality rodinných domů (např. 
okály Na Výsluní), vybudována byla řada objektů občanské vybavenosti (mateřské školy, prodejny, klubovny, zdravotní 
středisko atd.). Až do počátku 90. let město prosperovalo vzhledem k množství pracovních příležitostí ve výrobním areálu 
Textilany. V 90. letech však byla výroba postupně utlumována a v roce 2003 skončila.  

S ohledem na nedostatek pracovních příležitostí množství obyvatel odešlo z regionu do větších měst, situace se 
však mění s rozvojem cestovního ruchu ve vazbě na Jizerské hory.  

Historický vývoj Ludvíkova pod Smrkem 

První písemná zmínka o sídle pochází z roku 1381. Ludvíkov byl založen na obchodní stezce z Hejnic do Slezska, 
v jejímž okolí se postupně rozvíjely zemědělské usedlosti, ve 14. století byl založen mlýn a pila. Sídlo disponovalo občanskou 
vybaveností (škola, obchod, pekárna, kovárna), v 19. století bylo novou silnicí propojeno s Novým Městem pod Smrkem, 
jehož administrativní součástí se stalo až v roce 1960.  

K Ludvíkovu náleží osada Přebytek, v níž se dochovala budova školy na návsi a shluková struktura chalup a 
bývalých zemědělských usedlostí.  

Historický vývoj Hajniště 

Základem sídla Hajniště byl poplužní dvůr v písemných záznamech prvně připomínaný v roce 1592. Po jeho 
rozparcelování v letech 1785 - 1787 došlo k rozprodání půdy a výstavbě prvních domů. V 19. století byla v Hajništi založena 
porcelánka, brusírna skla, cihelna a také škola (1878). V letech 1900 - 1951 bylo Hajniště samostatnou obcí. Vlivem 
světových válek došlo k masivnímu úbytku populace a bylo zbouráno 37 domů, což dokládá značné množství dodnes 
evidovaných zbořenišť v sídle.  

11.3.2 Odůvodnění koncepce rozvoje území obce 

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (3) 

ad a, b  Zásada je stanovena v souladu s požadavky ZÚR LK na strukturu osídlení – Nové Město pod Smrkem je vymezeno 
jako centrum subregionálního významu nižšího stupně. V rámci Frýdlantska je vyšším centrem pouze město 
Frýdlant; Hejnice společně s Novým Městem pod Smrkem plní významnou roli v sídelní struktuře, kterou je nutné 
stabilizovat a dále posilovat, zejména v návaznosti na požadavek ZÚR LK Z52 „Upevňovat strukturu osídlení jako 
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hierarchický systém s jednoznačným přiřazením každé obce k jednomu nespornému centru osídlení, jehož spádový 
obvod je dále jednoznačně přiřazen k centru osídlení vyššímu.“  

ad c  Dle Zadání ÚP Nové Město pod Smrkem jsou stanovením zásady naplněny požadavky „zlepšení podmínek pro život 
obyvatel, rozvoj služeb a trávení volného času na území obce,“ „rozvoj stávajícího občanského vybavení a 
infrastruktury,“ a „vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení a občanského vybavení navrhovat především s 
vazbami na zastavěné území.“ Kvalitní obsluha občanskou vybaveností vlastního území i širšího spádového 
regionu je jednou z podmínek pro zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území.  

ad d  Zásada vychází z požadavku ZÚR LK P10 „Zajistit kvalitní dopravní napojení Libereckého kraje na evropskou 
dopravní síť, kvalitní propojení Libereckého kraje s okolními regiony a zlepšení dostupnosti Liberce ze všech částí 
kraje.“ a požadavku P11 „Koordinovat dopravní systémy, zajišťovat optimalizovanou dopravní obslužnost všech 
částí kraje s upřednostňováním významu veřejné dopravy.“ Důvodem stanovení zásady je zachování a rozvoj 
stávajícího dopravního systému a stanovení dalších zásad pro jeho kvalitativní rozvoj, vytvoření podmínek pro 
zkvalitněné systémů veřejné hromadné dopravy v území.  

ad e Dle ZÚR LK je řešené území zařazeno do specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko, pro niž je stanoven požadavek Z10 
„Vytvářet územně technické podmínky pro sociální a hospodářský rozvoj území při využití potenciálu jeho hodnot a 
zdrojů pro zvýšení významu rekreace a cestovního ruchu v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.“ a úkoly pro 
územní plánování „Využívat kulturních a přírodních hodnot území pro rozvoj cestovního ruchu a s ním spojenou 
nabídku nových pracovních míst, zajistit ochranu přírodních a kulturních hodnot území preferencí šetrných forem 
cestovního ruchu a zamezit expanzi nevhodných forem cestovního ruchu významně ohrožujících hodnoty území.“ 
Zásada reaguje na potřebnost chránit významné přírodní a krajinné hodnoty území a tyto zohlednit při 
stanovování rozvoje jednotlivých funkčních složek zejména urbanizované části města. Nutnost důsledně 
posuzovat rozvoj území je zakotvena zejména v Plánu péče o CHKO Jizerské hory 2011-2020. Kromě toho je 
stanovením zásady naplněn požadavek ZÚR LK - výrok Z59 (cestovní ruch a rekreace) „Vytvářet územní 
předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu jako perspektivního sektoru ekonomiky při upřednostňování šetrných 
forem – udržitelného cestovního ruchu ohleduplného k životnímu prostředí, který neohrozí přírodní a kulturní 
hodnoty území.“ 

ad f  Zásada vychází z požadavku ZÚR LK P8 „Podporovat únosný rozvoj hospodářských a sociálních funkcí ve 
specifických oblastech a řešit specifické problémy, které jsou příčinou jejich vymezení.“ Územní plán vytváří 
podmínky pro rozvoj ekonomického pilíře města, a to zejména rozšířením možností využití centrální části města pro 
podnikatelské aktivity (v plochách smíšených obytných - městských) a vymezením ploch přestavby v prostoru 
bývalé Textilany a dalších ploch brownfields s cílem zapojit tyto plochy do organismu města a umožnit jejich nové 
využití. 

ad g  Zásada vychází z požadavku ZÚR LK ke specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko „Upřednostňovat intenzifikaci využití 
zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných 
ploch na úroveň nezbytných potřeb. Nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní a kulturní 
hodnoty území před nevratnými urbanizačními zásahy.“ 

ad h  Zásada vychází z požadavku ZÚR LK k ÚSES „Prvky ÚSES respektovat jako plochy a koridory nezastavitelné, s 
využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny, kde lze výjimečně umístit protipovodňová opatření a 
stavby dopravní a technické infrastruktury.“ Ochrana ekologicky stabilních ploch je stanovena v celé řadě 
nadřazených podkladů, zejména v Plánu péče o CHKO Jizerské hory 2011-2020.  

11.4 Odůvodnění koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

11.4.1 Ochrana urbanistických, architektonických a kulturních hodnot  

Obecné odůvodnění výroku (4) 

Ochrana kulturních hodnot v území vyplývá především ze zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. Řešení ÚP tyto hodnoty respektuje a stabilizuje. Jedná se o následující:  

Kulturní hodnoty zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR:  

Nemovité kulturní památky 

V řešeném území se nachází nemovité kulturní památky, které jsou územním plánem respektovány zejména 
stanovením podmínek plošného a prostorového uspořádání. V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České 
republiky jsou zapsány následující objekty: 
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číslo rejstříku sídlo památka popis 

28965 / 5-4400 
Nové Město 
pod Smrkem 

kostel sv. Kateřiny 

Ke stavbě založené roku 1607 Kateřinou z Redernu přibyla 
roku 1697 nízká věž postavena podle plánů architekta Marca 

Antonia Canevalleho. V letech 1821–1829 proběhla 
přestavba lodi do dnešní podoby. Poslední úpravy pocházejí 

ze sklonku 19. století. 

12610 / 5-5521 
Nové Město 
pod Smrkem 

smuteční síň - 
Klingerovo 

mauzoleum 

Významná funerální památka je situována v jižní části 
městského hřbitova z roku 1891. Monumentální rodinná 

hrobka Klingerů byla postavena v letech 1899–1901 v 
novoklasicistním stylu ovlivněném palladianismem. K jejímu 

vysvěcení došlo v červenci 1901. 

21748 / 5-4398 
Nové Město 
pod Smrkem 

krucifix 
Drobná památka se nachází západně od kostela sv. Kateřiny. 

Vystavěna byla v roce 1816, a to na základě poslední vůle 
Josepha Hälbiga. 

32240 / 5-4396 
Nové Město 
pod Smrkem 

krucifix 

Litinový krucifix na žulovém podstavci se nachází napravo od 
jižního vstupu do kostela sv. Kateřiny. Dle nápisu byl 

obnovený v roce 1903. Drobná památka je nedílnou součástí 
historické podoby města. 

45540 / 5-4397 
Nové Město 
pod Smrkem 

socha sv. Jana 
Nepomuckého 

Socha sv. Jana Nepomuckého je situovaná západně od 
kostela sv. Kateřiny. Původně stála na severní straně náměstí. 
V roce 1906 byla umístěna před kostel. Podle nápisu nechala 

sochu postavit v roce 1770 Apollonia Röslerová. 

50347 / 5-5874 
Nové Město 
pod Smrkem 

městské lázně 

Pro stavbu městských lázní byla vybrána parcela 
jihovýchodně od náměstí. Stavbu v roce 1910 provedl stavitel 
Anton Model podle návrhu jabloneckého architekta Rudolfa 
Hemmricha. Po rekonstrukci provedené v roce 2005 budova 

opět slouží svému účelu. 

23050 / 5-4399 
Nové Město 
pod Smrkem 

městský dům - 
dělnický dům 

Vznik současného objektu lze klást do první poloviny 19. 
století. Od počátku v něm existovalo pohostinství se sálem. 

Na počátku 20. let 20. století jej zakoupili novoměstští dělníci 
a zřídili v něm svůj dělnický dům. 

103473 
Nové Město 
pod Smrkem 

kostel evangelický 
s farou, tzv. 

Lutherův hrad 

Kostel s farou a sborovým sálem, nazývaný Lutherův hrad, 
stojí na západním okraji města. Architektonický návrh nového 

kostela vypracoval roku 1910 německý architekt Otto 
Bartning. Stavbu mezi lety 1911 a 1912 provedl frýdlantský 

stavitel Rudolf Hampel. 

10302 / 5-5558 
Nové Město 
pod Smrkem 

vila továrníka 
Klingera 

Rozlehlou reprezentativní vilu z počátku 90. let 19. století, 
postavenou v novorenesančních formách podle návrhu 

libereckého architekta Edmunda Trossina, pro spolumajitele 
místní textilní továrny barona Ottomara Klingera obklopuje 

anglická zahrada. 

16690 / 5-4401 
Ludvíkov pod 

Smrkem 
kostel sv. Petra a 

Pavla 

Kostel sv. Petra a Pavla stojí uprostřed hřbitova, který obíhá 
ohradní zeď se vstupní bránou a hřbitovní kaplí. Stavba 

patřící na Frýdlantsku mezi nejlépe dochované kostely druhé 
poloviny 13. století prošla dílčími úpravami v 16. a 18. století. 

Nemovité kulturní památky jsou vyznačeny v grafické části Odůvodnění územního plánu ve výkrese 1 Koordinační 
výkres. 

Území s archeologickými nálezy 

Celé správní území města Nové Město pod Smrkem je územím s archeologickými nálezy (ÚAN) a je zde nutné 
postupovat v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále též jen 
„zákon o státní památkové péči). Kromě jmenovaných lokalit náleží zbylé území obce do kategorie ÚAN III, tedy do území, 
na němž dosud nebyl rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné 
indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, a proto existuje pravděpodobnost výskytu 
nálezů. Za území s archeologickými nálezy lze přitom považovat prostor, kde již byly jakékoliv archeologické nálezy movité či 
nemovité povahy identifikovány a rovněž tak prostor, kde je možné vzhledem k dosavadnímu historickému vývoji tyto 
nálezy s vysokou pravděpodobností očekávat. Proto je nutné dále upozornit na § 23 zákona o státní památkové péči, ve 
kterém jsou upraveny povinnosti potenciálního nálezce a obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. 

V řešeném území se nacházejí následující území s archeologickými nálezy dle Státního archeologického seznamu 
ČR: 
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poř. č. SAS název ÚAN 
kategorie 

ÚAN 
k. ú. pozn. 

03-12-24/1 Ludvíkov pod Smrkem II 
Ludvíkov pod 

Smrkem 
areál vsi s kostelem sv. Petra a Pavla 

03-12-24/2 
Nové Město pod 

Smrkem 
I 

Nové Město pod 
Smrkem 

areál města 

03-12-24/3 
těžební díla u 

Ztraceného potoka 
II 

Ludvíkov pod 
Smrkem 

na pravém břehu Ztraceného potoka, západní 
úbočí vrchu Měděnce 

03-12-25/1 
těžební díla u 

Hraničního potoka 
II 

Nové Město pod 
Smrkem 

na levém břehu Hraničního potoka, na Rapické 
hoře 

03-12-25/2 
těžební díla u říčky 

Lomnice 
II 

Ludvíkov pod 
Smrkem 

na pravém břehu Lomnice, SV úbočí Měděnce 

Na tyto typy území se vztahuje povinnost vyplývající z ustanovení § 21 - 24 zákona o památkové péči, což 
znamená, že stavebníci (potencionální nálezci) jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při 
nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu ustanovení § 23 tohoto zákona, povinni tento záměr oznámit 
Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým 
výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

V grafické části Odůvodnění územního plánu ve výkrese 1 Koordinační výkres jsou zakreslena území 
s archeologickými nálezy (ÚAN I a II) dle Státního archeologického seznamu ČR. 

Mimo hodnoty chráněné dle zákona o státní památkové péči byly v řešeném území identifikovány další hodnoty 
urbanistické, architektonické a kulturní, jejichž odůvodnění je uvedeno v následujících bodech.  

Další hodnoty urbanistické, architektonické, kulturní (objekty památkového zájmu):  

Historicky významná stavba, soubor 

Za historicky významnou stavbu, soubor se pokládá budova nebo soubor staveb významný svou minulostí (např. 
narození či pobyt významné osobnosti, dějiště historické události).  

V řešeném území se nacházejí následující historicky významné stavby: 

Katastrální území Název Popis 

Nové Město pod 
Smrkem 

Vodní pila čp. 490 

Textilní továrna čp. 365, 422, 624 

Porcelánka čp. 32 

Plynárna čp. 818 

Železniční stanice Nové Město p/S čp. 808 

Stará důlní díla p. č. 2381/1 

Ludvíkov pod 
Smrkem 

Vodní mlýn čp. 14 

Vodní pila (torzo) p. č. 1045, 1046, 1047, 1048, 1050 

Stará důlní díla p. č. 1097/1 a 1063/1 

Hajniště Vodní mlýn (torzo) čp. 25 

Významná stavební dominanta 

Za významné stavební dominanty se pokládají stavby a jejich soubory, jejichž umístění v terénu nebo charakter je 
činí výrazně viditelné a do velké míry ovlivňující vizuální charakter sídla a krajiny. 

Katastrální území Název Popis Parcelní číslo 

Nové Město pod 
Smrkem 

kostel sv. Kateřiny  255 

evangelický kostel kaple Českobratrské církve 1758 

Klingerovo mauzoleum hrobka na hřbitově 2354 

Textilní továrna  897/18, 897/21, 897/50 

Železniční stanice 
Nové Město p/S  a 

vodárna 
 1690 
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Ludvíkov pod 
Smrkem 

kostel sv. Petra a Pavla 
kostel s věží s bedněným 

patrem 
170 

Vodní mlýn  89 

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (4) 

ad a  Stabilizovaná urbanistická struktura sídel v území je dědictvím a dokladem historického vývoje území. Důvodem 
pro stanovení výroku je požadavek kontinuálního vývoje sídla se zohledněním a návazností na v minulosti již 
vytvořené urbanistické struktury a splnění požadavků Zadání ÚP („Požadavek na zachování urbanistické struktury 
obce,“ „Zachovat význam hlavního urbanistického členění centra obce Nové Město pod Smrkem a hlavních 
urbanizačních os v částech obce Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem, sledujících hlavní silniční tahy.“ a „Zachování 
rozvolněné venkovské zástavby na katastrálním území Ludvíkov pod Smrkem, Hajniště pod Smrkem a v lokalitě 
Přebytek.“) 

ad b Dochované renesanční založení města (šachovnicové uspořádání centra) je nejvýznamnější urbanistickou 
hodnotou území a vypovídá o historii města, jeho hornickém původu a charakteru. Centrum města je řešeno jako 
pravidelná kompaktní bloková struktura zástavby s pravoúhlým půdorysem ulic a centrálním náměstím. Tuto 
urbanistickou hodnotu města je nutné chránit s ohledem na požadavek PÚR ČR, priorita 14: „Ve veřejném zájmu 
chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné 
kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. 
i jako turistické atraktivity.“ 

ad c  Veřejná prostranství definují strukturu sídel nejlépe – podél nich se rozvíjela zástavba, trasy pak vedly dále do 
volné krajiny a zprostředkovaly propojení sídel. Struktura veřejných prostranství na území měst a obcí byla 
definována dříve než dochovaná nejstarší zástavba v území. Je taktéž dokladem historického vývoje sídelní a 
urbanistické struktury, proto je nezbytné ji chránit a rozvíjet. 

Obecné odůvodnění výroku (5) 

Z důvodu zajištění ochrany a rozvoje identifikovaných urbanistických, architektonických a kulturních hodnot na 
území obce jsou v řešení ÚP stanoveny obecné zásady uplatnitelné při rozhodování o změnách v území. Nezbytnost zajištění 
ochrany, respektování a vhodného rozvoje hodnot vychází z požadavku PÚR ČR, priorita 14: „Ve veřejném zájmu chránit a 
rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 
Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity.“ 

11.4.2 Ochrana přírodních hodnot a zdrojů 

Obecné odůvodnění výroku (6) 

Ochrana přírody a krajiny a přírodních hodnot obecně vyplývá již z Ústavy České republiky. Článek 7 stanovuje, že: 
„Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“ Tato zásada tedy stanovuje ochranu přírody 
a krajiny za jeden z obecných veřejných zájmů. 

Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále také 
„zákon o ochraně přírody a krajiny“), a jeho prováděcích vyhláškách č. 395/1992 Sb. a č. 60/2008 Sb. Z hlediska výše 
uvedeného zákona a prováděcích vyhlášek se v řešeném území nacházejí následující přírodní a krajinné hodnoty:  

Velkoplošná chráněná území 

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Jizerské hory 

Jižní část řešeného území spadá do chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (ÏI. až IV. zóna odstupňované ochrany 
přírody), jehož posláním je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků i přírodních zdrojů a 
vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně 
vodních toků a ploch, klima krajiny, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského 
půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba 
lidového rázu. 

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory byla vyhlášena na přelomu let 1967 – 1968. Zahrnuje území Jizerských hor 
a jejich podhůří (s výjimkou Černostudničního hřebene) přibližně mezi městy Liberec, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, 
Kořenov, Tanvald a Jablonec nad Nisou. Na východě sahá ke státní hranici s Polskem a dále hraničí s Krkonošským národním 
parkem. 

Cílem ochrany přírody je uchovat nejcennější ekosystémy a zároveň věnovat maximální úsilí celkové revitalizaci 
poškozeného přírodního prostředí, s dostatečným prostorem pro společenský a hospodářský život obcí a ekologicky únosné 
rekreační a sportovní aktivity. 

Charakteristika zón CHKO Jizerské hory: 
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II. zóna – Do II. zóny (řízené polopřírodní) jsou zařazena území s významnými přírodními hodnotami, převážně 
lesní ekosystémy s částečně pozměněnou druhovou skladbou, dále území nezbytná pro uchování hodnot v I. zóně a vybrané 
enklávy luk a pastvin s dochovanými přírodními hodnotami a hodnotnými objekty lidové architektury (květnaté louky v k.ú. 
Bílý Potok pod Smrkem, louky v okolí zámečku na Nové louce, enkláva Mariánskohorských bud a především oblast Jizerky). 
Cílem je uchování přírodních a kulturních hodnot, a postupné přibližování přirozeným ekosystémům s vyšší ekologickou 
stabilitou, s usměrňováním lidské činnosti v tomto smyslu. 

III. zóna – Do III. zóny (kompromisní) jsou zařazena území pozměněná lidskou činností s místně uchovanými 
přírodními hodnotami, zejména lesní ekosystémy se značně pozměněnou druhovou skladbou, zemědělská půda s převahou 
trvalých travních porostů s neúplným systémem ekologické stability a nesouvisle a rozptýleně zastavené části sídel 
s převahou dochované místně tradiční zástavby. Cílem je ochrana dochovaných přírodních prvků a uchování krajinného 
rázu, dotvoření funkčního systému ekologické stability krajiny zvyšováním druhové a prostorové pestrosti ekosystému 
a usměrňováním lidské činnosti v tomto smyslu. 

IV. zóna – Do IV. zóny (okrajová) jsou zařazena souvisle zastavěná území obcí s územní rezervou (tzv. urbanizační 
území) a intenzívně obhospodařovaná zemědělská krajina s převahou orné pudy a nedostatečným systémem ekologické 
stability. Cílem je vytvoření funkční kostry systému ekologické stability a v urbanizačním území zabezpečení dostatečného 
prostoru pro rozvoj obcí při respektování základních ochranných podmínek a krajinného rázu oblasti. 

Maloplošná chráněná území 

Přírodní památky (PP) 

Přírodní památka je chráněné území zřízené k právní ochraně přírodních objektů místní až státní hodnoty. 
V řešeném území se nachází následující přírodní památka:  

název PP kód PP datum vyhlášení rozloha (ha) lokalizace v ř. ú. orgán ochrany přírody 

Pod Smrkem 2492 1. 10. 1976 1,69 střed AOPK ČR – RP Liberecko 

Přírodní park 

Na západě řešeného území se rozkládá část přírodního parku Peklo, který byl vyhlášen přírodním parkem dne 30. 
9. 1997. Rozkládá se ve Frýdlantské pahorkatině, při severním okraji CHKO Jizerské hory, do řešeného území zasahuje na 
jihozápadě. 

Významné krajinné prvky (VKP) 

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

V řešeném území se nacházejí následující registrované významné krajinné prvky: 

Pořadové č. v LK Název Katastrální území Popis 

76 Lesopark u okálu Nové Město pod Smrkem veřejná a rekreační zeleň 

75 Lesopark u Zámečku Nové Město pod Smrkem  

77 Mokřad u koupaliště Nové Město pod Smrkem 
hnízdiště ptactva a divokých 
kachen, výskyt čolků, žab a plazů 

Památné stromy  

Památný strom je označení pro mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které byly za památné 
vyhlášeny postupem podle zákona o ochraně přírody a krajiny.  

V řešeném území se nachází následující památné stromy: 

název  kód  datum vyhlášení typ objektu lokalizace 

Buk u kostela sv. 

Kateřiny 
101932 12. 2. 1996 jednotlivý strom u kostela 

Jilm v Novém Městě 

pod Smrkem 
104841 8. 1. 2007 jednotlivý strom u objektu č. p. 101 

Horákova lípa 

v Ludvíkově 
101949 3. 11. 1993 jednotlivý strom u objektu č. p. 53 

Skupina stromů 

v Ludvíkově 
101948 14. 8. 2000 skupina stromů 

Nové Město pod 

Smrkem/Ludvíkov 

pod Smrkem – 82, 
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83, 84 

Novoměstský 

Křehovětvec 
105872 23.11.2012 jednotlivý strom v parku u čp. 853 

Oslí buk 106013 23.9.2014 jednotlivý strom 
místní komunikace u 

lesa 

Na území města Nové Město pod Smrkem dále zasahují následující legislativně nezakotvené prvky ochrany 
přírody a krajiny:  

Migračně významné území  

Lesnaté plochy vrcholů Chlum, Hřebenáč a Smrk utvářejí prstenec migračně významného území, které slouží 
zejména pro ochranu průchodnosti krajiny pro volně žijící živočichy, především velké savce. 

Navrhovaná koncepce respektuje výše uvedené přírodní hodnoty a zdroje v řešeném území. Všechny přírodní 
hodnoty a zdroje jsou vyznačeny v grafické části odůvodnění územního plánu ve výkrese 1 Koordinační výkres. 

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (6) 

Mimo hodnoty chráněné dle zákona o ochraně přírody a krajiny byly v řešeném území identifikovány další 
hodnoty, jejichž odůvodnění je uvedeno v následujících bodech:  

ad a Odůvodnění hodnoty ÚSES je podrobně popsáno v kapitole 11.14 Odůvodnění vymezení územního systému 
ekologické stability. 

ad b Krajinná a zejména rozptýlená zeleň v zemědělské krajině má vysokou ekologicko-stabilizační hodnotu, vytváří 
stanoviště pro živočichy, zadržuje vodu v krajině, zabraňuje plošné erozi půdy a v neposlední řadě spoluutváří 
typický obraz podhůří Jizerských hor. Krajinná zeleň má zásadní podíl na pozitivním vnímání krajinného rázu, proto 
je nezbytné i v rámci ÚP definovat požadavek na její ochranu, obnovu a zakládání. Důvodem stanovení zásady je 
také požadavek ZÚR LK „Zabezpečovat zachování krajinných hodnot a krajinného rázu diferencovaně dle 
vymezených oblastí krajinného rázu a krajinných typů.“ a požadavek zahrnutý v Preventivním hodnocení 
krajinného rázu území CHKO Jizerské hory (Ing. arch. Jitka Brychtová, 11/2008) „zachovat členění krajiny 
přírodními prostorovými předěly, lesy, remízy a doprovodnými dřevinami toků na menší, většinou pohledově 
uzavřené enklávy, zachovat a podporovat remízky, členění zemědělské půdy mezemi a alejemi podél cest, chránit 
břehové porosty a solitérní stromy v krajině i v sídlech.“ 

ad c Vodní toky (VKP ze zákona) jsou významnou atraktivitou každého území, představují obvykle nejvýraznější 
krajinné osy území a vážou na sebe kromě rozmanitých prvků krajinné zeleně také nejrůznější aktivity lidí (rekreaci 
a turistiku). 

ad d Ochrana zemědělské půdy vychází ze zákona č. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Principy 
ochrany ZPF jsou podrobně popsány v kapitole 12.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond.  

ad e Důvodem pro stanovení výroku je ochrana volné krajiny před výstavbou. Hodnota volné krajiny spočívá právě 
v absenci souvislé zástavby a je hlavním pilířem příznivého životního prostředí. Ochrana nezastavěného území 
(volné krajiny) je zakotvena v cílech územního plánování (§ 18 odst. 4 stavebního zákona): „Územní plánování ve 
veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života 
obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území 
a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.“ 

Obecné odůvodnění výroku (7) 

Z důvodu zajištění ochrany a rozvoje identifikovaných přírodních hodnot na území obce jsou v řešení ÚP 
stanoveny obecné zásady uplatnitelné při rozhodování o změnách v území. Nezbytnost zajištění ochrany, respektování a 
vhodného rozvoje hodnot vychází z požadavku Zadání ÚP: „V územním plánu budou chráněny historické, kulturní, civilizační, 
urbanistické a přírodní hodnoty řešeného území.“  

11.4.3 Ochrana civilizačních a technických hodnot 

Obecné odůvodnění výroku (8) 

Ochrana civilizačních a technických hodnot území vyplývá z požadavků PÚR ČR „Ve veřejném zájmu chránit a 
rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území.“  

Základní požadavky na ochranu civilizačních a technických hodnot jsou uvedeny v nejrůznějších právních 
předpisech, zejména:  

- v oblasti veřejné dopravy zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
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- v oblasti technické infrastruktury zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 
o změně některých zákonů, zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) 

- v oblasti veřejných prostranství a občanské vybavenosti zejména zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 

Civilizační hodnoty představují základní vybavenost území obce pro jeho využívání lidmi. Hustota a intenzita 
umisťování civilizačních hodnot roste s intenzitou sídelní struktury a s počtem obyvatel nebo uživatelů území. Civilizační 
hodnoty zajišťují obsluhu celého území a jejich ochrana je ve veřejném zájmu.  

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (8) 

ad a Důvodem pro stanovení výroku je ochrana systémů dopravní a technické infrastruktury, které jsou součástí 
veřejné infrastruktury a představují základní systém zajišťující pohyb a pobyt lidí v území. Ochrana těchto hodnot 
je hlavním předpokladem pro kvalitní obsluhu sídel a vysokou kvalitu bydlení a dalších aktivit v území. 

ad b Veřejná prostranství definují strukturu území – podél nich se rozvíjela zástavba, trasy pak vedly dále do volné 
krajiny a zprostředkovaly propojení sídel a sousedních obcí. Systém veřejných prostranství zajišťuje prostupnost 
území, kterou je nutné chránit a rozvíjet s ohledem na § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Plochy veřejných 
prostranství v sídlech (např. návsi, shromažďovací prostory, veřejně přístupná zákoutí s posezením apod.) mají 
zásadní význam v rozvoji komunitního života sídel a ve zvyšování sociální soudržnosti obyvatel, proto je nutné je 
chránit.  

ad c Důvodem pro stanovení výroku je nezbytnost ochrany základní i vyšší občanské vybavenosti, která je základním 
pilířem poskytování služeb obyvatelům a zvyšuje atraktivitu území pro pohyb a pobyt obyvatel a návštěvníků 
obce. Občanské vybavení je chráněno jako součást veřejné infrastruktury dle § 2 odst. k) stavebního zákona. 

ad d Důvodem pro stanovení areálů výroby jako civilizačních hodnot je hospodářský význam výrobních aktivit v území. 
Výrobní plochy v území vytvářejí množství pracovních příležitostí a zvyšují ekonomickou aktivitu v rámci města 
(posilují stabilitu hospodářského pilíře ve městě). 

Obecné odůvodnění výroku (9) 

Z důvodu zajištění ochrany a rozvoje identifikovaných civilizačních a technických hodnot na území obce jsou 
v řešení ÚP stanoveny obecné zásady uplatnitelné při rozhodování o změnách v území. Nezbytnost zajištění ochrany, 
respektování a vhodného rozvoje hodnot vychází z požadavku PÚR ČR „Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty území.“ a ZÚR LK „Koordinovat dopravní systémy, zajišťovat optimalizovanou dopravní 
obslužnost všech částí kraje s upřednostňováním významu veřejné dopravy,“ „podle místních podmínek vytvářet 
předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury; dopravní a technickou 
infrastrukturu umísťovat s ohledem na prostupnost krajiny a minimalizaci fragmentace krajiny – je-li ti účelné, do společných 
koridorů,“ a „Zlepšovat podmínky pro rozvoj občanského vybavení.“ 

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

Civilní ochrana 

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

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

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

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

Ochrana území před průchodem povodňové vlny vzniklé zvláštní povodní 

V řešeném území není vymezeno území zvláštní povodně pod vodním dílem. 

Zóny havarijního plánování 

Do řešeného území zasahují zóny havarijního plánování na západním okraji řešeného území podél železniční 
vlečky vedoucí do bývalého vojenského prostoru Chlum (v současné době na území areálu působí společnost STV GROUP, 
a.s., v území dochází k likvidaci nepotřebné munice). V řešeném území se nenachází žádný subjekt nakládající ve větším 
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rozsahu s nebezpečnými látkami. Zóny havarijního plánování nezasahují žádné části sídel ani jiných obytných či rekreačních 
enkláv či samot.  

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

V řešeném území se nenachází žádný stálý úkryt. Pro ukrytí obyvatelstva je možno využít dočasné úkryty, většinou 
suterénní prostory stávající zástavby případně sklepní prostory objektů občanského vybavení. Dočasné úkryty budou u nové 
výstavby zřizovány v souladu s metodickou pomůckou pro samosprávu, právnické osoby a podnikající fyzické osoby 
„Sebeochrana obyvatelstva“. Územním plánem není vymezena plocha pro realizaci stálého úkrytu. 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Obyvatelé postižení mimořádnou událostí mohou být ubytováni v určených objektech na území Nového Města 
pod Smrkem i mimo něj dle zpracovaného Havarijního plánu Libereckého kraje. Pro shromáždění obyvatel v případě 
mimořádné události a pro potřeby provedení evakuace obyvatel bude v evakuačním středisku zřízena pracovní skupina, 
která bude spolupracovat s krizovým štábem obce s rozšířenou působností – Frýdlant. Jako shromažďovací prostor je 
vhodné využít zejména plochy veřejných prostranství. Obyvatele postižené mimořádnou událostí bude možno přechodně 
ubytovat v objektech občanské vybavenosti. Přechodné ubytování lze zajistit dále v soukromých objektech na území města, 
případně v ubytovacích a rekreačních zařízeních také mimo území města.  

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

V řešeném území se nenacházejí sklady materiálu civilní obrany a humanitární pomoci jako samostatné objekty a 
zařízení. V případě nutnosti by byl pro jejich skladování a výdej využit objekt městského úřadu. 

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek 

V případě úniku nebezpečných látek by byly tyto látky odvezeny mimo řešené území (v řešeném území se objekty 
či plochy vhodné pro jejich uskladnění nenacházejí). V případě havárie bude vyvezení a uskladnění nebezpečných látek 
řízeno městským úřadem Nového Města pod Smrkem. 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce 

V případě vzniku mimořádné události by se na záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích podílely 
právnické osoby i fyzické osoby dle charakteru mimořádné události v koordinaci s úřadem města. V řešeném území se 
nevyskytuje žádné zahraboviště. Pro dekontaminaci by byly užívány vhodné zpevněné plochy s odpadem a přívodem vody; 
konkrétní plochy nejsou stanoveny.  

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den na 
obyvatele cisternami ze zdrojů pro úpravnu vody Frýdlant a ze zdroje Lázně Libverda. Zásobení pitnou vodou bude 
doplňováno balenou vodou.  

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.  

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

Obrana státu 

V zájmové lokalitě se nenacházejí vojenské inženýrské sítě ani objekty. Z obecného hlediska budou respektovány 
příslušné kategorie komunikací včetně ochranných pásem stávajícího i plánovaného dopravního systému, návrhem ani jeho 
důsledky nebudou dotčeny případné nemovitosti ve vlastnictví Ministerstva obrany ČR. 

Požární ochrana 

Stávající vodovodní řady umožňují jejich využití k protipožárním účelům. Profily hlavních řadů zajišťují v současné 
době dodávku požární vody v potřebném tlaku prostřednictvím požárních hydrantů na síti. Dalšími zdroji vody potřebné pro 
případný požární zásah jsou vodní plochy stanovené v souladu s Požárním řádem (obecně závazná vyhláška č. 3/2004) - 
přírodní koupaliště (rybník 1 a rybník 2), nadzemní a podzemní požární hydranty (dle plánu vod. sítě), požární nádrže 
(Přebytek, Ludvíkov a Lesů ČR).  

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

Radonový index geologického podloží 

Celé řešené území spadá dle mapy radonového indexu z geologického podloží Česka do kategorie převážně 
střední radioekologické zátěže.  
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AD 3  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ 

ZELENĚ 

11.5 Odůvodnění urbanistické koncepce 

Obecné odůvodnění výroku (10) 

Urbanistická koncepce vychází zejména z následujících východisek: 

- koncepce rozvoje území obce (viz kapitola textové části výroku ÚP Nové Město pod Smrkem 2.2 Koncepce rozvoje 
území obce);  

- požadavky na rozvoj obce obsažené v PÚR ČR, ZÚR LK a ve schváleném Zadání ÚP Nové Město pod Smrkem;   

- koncepční, strategické a rozvojové předpoklady vyjádřené v dokumentacích a podkladech na krajské a regionální 
úrovni;  

- požadavky platných právních předpisů;  

- vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch (viz kapitola 10.5); 

- existující funkční, prostorové a provozní vazby v území, stabilizované prostorové a funkční uspořádání území; 

- limity využití území a hodnoty území (viz kapitola 11.4 Odůvodnění koncepce ochrany a rozvoje hodnot území);  

- existence stávající veřejné infrastruktury (dopravní systém, inženýrské sítě, občanská vybavenost, veřejná 
prostranství). 

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (10) 

ad a, b Zásada je stanovena zejména v souladu s požadavky PÚR ČR a ZÚR LK týkající se zachování a stabilizace sídelní 
struktury a uspořádání území. Z důvodu ochrany sídelní struktury a krajinného rázu je urbanistický rozvoj 
směrován zejména v návaznosti na centrum Nového Města pod Smrkem, případně v přímé vazbě na existující 
zástavbu (Ludvíkov pod Smrkem, Hajniště pod Smrkem, Přebytek). Zásada je stanovena zejména v souladu 
s požadavky PÚR ČR a ZÚR LK týkající se zachování a stabilizace sídelní struktury a uspořádání území. Z důvodu 
ochrany sídelní struktury a krajinného rázu je urbanistický rozvoj směrován zejména v návaznosti na sídelní 
centrum města, případně v přímé vazbě na existující zástavbu. 

 V souladu s principy udržitelného rozvoje je vhodné zastavitelné plochy a obecně urbanistický rozvoj situovat do 
lokalit s dostupnou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou a tuto využívat efektivně. Výstavba ve volné 
krajině nebo v návaznosti na jednotlivé samoty představuje výraznější zásah do volné krajiny, než rozvoj již 
existujících obytných lokalit.  

ad c Výrok je stanoven v souladu s prioritou 14 PÚR ČR „Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.” Stávající charakter a kompozice 
území je základním východiskem pro usměrnění budoucího rozvoje obce; zohlednění funkčních a prostorových 
vazeb v území je v souladu s principy udržitelného rozvoje území. 

ad d Důvodem stanovení výroků je především priorita dotvářet urbanistickou strukturu sídel zevnitř, tedy v již 
zastavěném území a v dosahu existující veřejné infrastruktury; tím je mimo jiné zajištěna ochrana volné krajiny a 
zemědělského půdního fondu. Zásada je stanovena zejména v souladu s požadavkem ZÚR LK k vymezení SOB4 
Specifické oblasti Frýdlantsko „Navrhovat rozvojová opatření směřující ke zvyšování atraktivity území pro 
investory, zlepšování stavu veřejné vybavenosti a zajištění podmínek pro zvyšování vzdělanosti a tím k 
socioekonomickému povzbuzení celé oblasti.“  

ad e Zásada je stanovena zejména na základě úkolu územního plánování (§ 19 odst. 1 písm. i) stavebního zákona) 
„stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení.“ Důvodem je nutnost ochrany a 
rozvoje kvalitního obytného prostředí a zamezení vzniku zařízení s negativními vlivy na kvalitu a pohodu bydlení. 

ad f Plochy občanského vybavení specifikované v § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
jsou v územním plánu vymezeny jako součást veřejné infrastruktury. Existence a rozvoj občanského vybavení je ve 
veřejném zájmu, proto je nezbytné důkladně posuzovat jakékoliv požadavky na změny v daných plochách. Pro 
zajištění dobré dostupnosti občanského vybavení a jeho spolupůsobení na upevňování komunit a sociální 
soudržnosti obyvatel je nutné přednostně umisťovat občanské vybavení do sídelních center a hustě obydlených 
částí sídel. 

Lokalizace, rozsah a význam staveb a zařízení občanského vybavení má významný vliv na kvalitu bydlení a 
dosažitelnost těchto služeb pro obyvatele, z pohledu rekreace a cestovního ruchu je občanská vybavenost klíčová 
pro míru atraktivity území, návštěvnost území a délku pobytu návštěvníků. Územní plán v rámci podmínek využití 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch bydlení a ploch občanského vybavení, umožňuje 
prolínání funkcí, které se vzájemně negativně neovlivňují.  
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ad g Plochy veřejných prostranství specifikované v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 7 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., jsou v územním plánu vymezeny jako součást veřejné infrastruktury. Zachování rozsahu veřejných 
prostranství a jejich kvalitativní rozvoj je ve veřejném zájmu. Veřejná prostranství tvoří základní kostru sídel i 
volné krajiny. Intenzivní využívání veřejných prostranství je základním předpokladem kvalitního života v sídlech. 
Veřejná prostranství jsou odrazem kvality života v sídlech a jsou těžištěm veřejného života. Využívají je všichni lidé 
vyskytující se v daném území z nejrůznějších důvodů. Proto je nutné dbát na zvyšování kvality veřejných 
prostranství zejména pro pohyb chodců, rozvoj systému tak, aby zajišťoval a zlepšoval prostupnost území.  

Stanovením zásady je zdůrazněna funkce a způsob užívání veřejných prostranství, která tvoří základní matrici 
území, systém prostupnosti území a dostupnosti jednotlivých pozemků. 

ad h Důvodem ochrany veřejné zeleně je zejména fakt, že se jedná o veřejnou infrastrukturu ve smyslu § 2 odst. 1 
písm. k) stavebního zákona, která je součástí ploch veřejných prostranství. Plochy veřejné zeleně jsou vymezeny 
ve veřejném zájmu, proto jejich využití nesmí být narušeno parciálními zájmy v území. Stav a rozsah sídelní zeleně 
v území je významným indikátorem kvality obytného prostředí. Plochy sídelní zeleně tvoří jednak doplňkovou 
funkci v obytném prostředí, mají estetickou, kompoziční a hygienickou funkci v sídlech, a proto je nutné je chránit, 
resp. významnou zeleň přímo vymezit v rámci ploch zeleně s vyloučením zástavby. 

ad i, j Plochy dopravní infrastruktury specifikované v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 7 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., jsou v územním plánu vymezeny jako součást veřejné infrastruktury. Zajištění prostupnosti území a 
dopravní dostupnosti je základním předpokladem pro využívání území a jeho rozvoj. Pro adekvátní stavební rozvoj 
sídla je pak nutné dodržovat podmínky napojení zástavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
zejména s ohledem na zajištění uspokojivé kvality bydlení. Dopravní dostupnost jednotlivých pozemků je 
základním předpokladem pro využívání a rozvoj území a umožnění efektivního využití zastavitelných ploch. 
S dostupností souvisí také systém veřejných prostranství, který zprostředkovává (mimo silnic II. a III. třídy) všechny 
dopravní vazby v sídle a zajišťuje dostupnost jednotlivých parcel; kromě toho tvoří síť prostupnosti celého území, 
společně s plochami veřejné zeleně vytváří komunitní prostory.  

ad k Zásady vycházejí zejména z PÚR ČR 2008 („vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé 
formy cestovního ruchu, podporovat propojení míst turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé 
formy turistiky“). Současně je územní studií ÚS Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory - cíl F „Rozvoj 
tvrdých forem cestovního ruchu soustředit do stávajících rekreačních středisek a do měst (v severní části JH se 
jedná o Frýdlant a Nové Město pod Smrkem).“ stanoven požadavek na rozvoj cestovního ruchu ve městě.  

Rozvoj nástupních míst a související infrastruktury cestovního ruchu je hlavním předpokladem pro zlepšování 
služeb a rozvoj cestovního ruchu v území, a zároveň předpokladem pro zlepšení nabídky pracovních příležitostí ve 
městě. Rozvoj agroturistiky a dalších forem cestovního ruchu může tento potenciál využít a zároveň v únosné míře 
rozvinout lokální ekonomické aktivity obyvatel a přispívat také k vyšší sociální soudržnosti. 

Extenzivní formy rekreace jsou podpořeny ve volné krajině zejména s odkazem na požadavek ÚS Koncepce rozvoje 
cestovního ruchu Jizerské hory – cíl N Rozvoj šetrných forem cestovního ruchu na Frýdlantsku a Pěnčínsku / 
Zásadsku. Zásada vychází z požadavku Zadání ÚP „zachování ploch sportu a rekreace, jejich případný rozvoj 
navrhnout s ohledem na přírodní hodnoty území, včetně sítě lyžařských, turistických tras a cyklotras a stezek pro 
terénní cyklisty (singltrek), řešit vazby na okolní střediska cestovního ruchu.“ 

ad l Zásada vychází z požadavku Zadání ÚP „Vytvářet územní podmínky pro stabilizaci a rozvoj ekonomických aktivit.“ a 
„Omladit strukturu a navýšit počet obyvatelstva, což bude v převážné míře ovlivněno nabídkou pracovních 
příležitostí, související s vývojem hospodářské situace v regionu, v celé ČR a EU.“ Důvodem je nutnost zajistit 
posílení hospodářského pilíře města a navýšení pracovních příležitostí. Některé výrobní areály představují 
v současné době nevyužívané plochy brownfields, proto ÚP vytváří podmínky pro jejich opětovné využití s cílem 
podporovat výrobní aktivity v území, zlepšit lokální ekonomiku a případně využít tyto areály pro aktivity 
nevýrobního charakteru (služby, vybavenosti apod. v rámci ploch OX).  

11.6 Odůvodnění vymezení systému sídelní zeleně 

Odůvodnění výroků (11) – (12) 

Podkladem pro vymezení systému sídelní zeleně byly zejména terénní průzkumy v roce 2015 a 2016. Na základě 
podrobných analýz jednotlivých systémů v území a požadavků na jejich rozvoj byl v řešení ÚP stabilizován systém sídelní 
zeleně v měřítku odpovídajícím § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

Důvodem ochrany veřejné zeleně je zejména fakt, že se jedná o veřejnou infrastrukturu ve smyslu § 2 odst. 1 
písm. k) stavebního zákona, která je součástí ploch veřejných prostranství. Plochy veřejné zeleně jsou vymezeny ve 
veřejném zájmu, proto jejich využití nesmí být narušeno parciálními zájmy v území. Stav a rozsah sídelní zeleně v území je 
významným indikátorem kvality obytného prostředí. Plochy sídelní zeleně tvoří jednak doplňkovou funkci v obytném 
prostředí, mají estetickou, kompoziční a hygienickou funkci v sídlech, a proto je nutné je chránit, resp. významnou zeleň 
přímo vymezit v rámci ploch zeleně s vyloučením zástavby.  
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Důvodem pro stanovení výroků je zajištění ochrany a vytvoření podmínek pro rozvoj sídelní zeleně v řešeném 
území ve vazbě na požadavek Zadání ÚP „V zastavěném území a v zastavitelných plochách pomocí regulativů v maximální 
míře chránit a rozvíjet stávající plochy zeleně (veřejná prostranství) a místní plochy rekreace a sportu,“ a „Respektovat 
stávající plochy veřejné zeleně a parků, případně posoudit možnosti jejich rozšíření.“ 

Koncepce rozvoje sídelní zeleně je tvořena dominantní složkou sídelní zeleně – plochami veřejných prostranství – 
veřejné zeleně (ZV), plochami zeleně - přírodního charakteru (ZP) a plochou veřejného prostranství - se specifickým využitím 
(PX) - areálem lesoparku U Zámečku.  

Systém sídelní zeleně je tvořen kromě ploch zeleně i dalšími prvky sídelní zeleně zahrnutými v dalších typech ploch 
s rozdílným způsobem využití, a to s ohledem na výše uvedené ustanovení o výměře ploch vymezovaných v územním plánu. 
Kromě vlastní ochrany a rozvoje ploch veřejných prostranství (ZV) je nezbytné sídelní zeleň rozvíjet také v dalších plochách 
s rozdílným způsobem využití a zvyšovat tak podíl lokální zeleně zejména uvnitř obytných území.  

11.7 Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

Odůvodnění výroku (13) 

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby v urbanistické části Nové Město pod Smrkem 

ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

ZN1 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

OP silnice, OP železnice, 
vodovodní řad, kanalizační 

řad  

- plocha je převzata z 3. změny ÚPN SÚ Nové Město pod 
Smrkem (plocha 3/1a) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je urbanisticky vhodně vymezena v přímé vazbě 
na zastavěné území a stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, vhodně doplňuje oboustrannou zástavbu 
podél komunikace a vyplňuje nedokončený západní okraj 

sídla (je vymezena mezi stávajícími plochami bydlení) 

ZN2 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

OP silnice 

- plocha je převzata z 3. změny ÚPN SÚ Nové Město pod 
Smrkem (plocha 3/1b) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je urbanisticky vhodně vymezena v přímé vazbě 
na zastavěné území a stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, vhodně doplňuje oboustrannou zástavbu 
podél komunikace a vyplňuje nedokončený západní okraj 

sídla (je vymezena mezi stávajícími plochami bydlení) 

ZN3 

bydlení – v 
rodinných domech 

– městské a 
příměstské (BI) 

OP silnice, OP železnice 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je urbanisticky vhodně vymezena v přímé vazbě 
na zastavěné území a stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, vhodně doplňuje oboustrannou zástavbu 
podél komunikace (je vymezena mezi stávajícími 

plochami bydlení), jedná se o větší proluku ohraničenou 
železniční tratí 

- v rámci plochy je nutné vytvořit podmínky pro umístění 
navrhované železniční zastávky Hajniště, podrobněji viz 

kapitola 11.10.3 Doprava železniční 
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

ZN4 
technická 

infrastruktura – 
inženýrské sítě (TI) 

OP železnice, vedení vn 22 
kV, OP VN, trafostanice 

22/0,4 kV 

- plocha je převzata z  ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem 
(rozšíření městské ČOV) a vymezena v souladu s 

vyjádřením samosprávy města 

- důvodem vymezení je záměr samosprávy do budoucna 
vytvořit podmínky pro rozšíření areálu ČOV a tuto 

přebudovat z technické ČOV na biologickou 

- plocha je vymezena ke stávající komunikaci se 
zajištěním dopravního přístupu a ve vazbě na stávající 

plochu technické infrastruktury 

- důvodem vymezení plochy je potřebnost rozvoje 
stávajícího kanalizačního systému a čistírny odpadních 

vod pro účely zlepšení likvidace odpadních vod a zvýšení 
kvality povrchových vod 

- podrobné odůvodnění viz kapitola 11.11.2 Kanalizace a 
odstraňování odpadních vod 

ZN5 
výroba a skladování 
- lehký průmysl (VL) 

OP silnice, OP železnice, 
vodovodní řad, kanalizační 
řad, vedení vn 22 kV, OP 

VN, trafostanice 22/0,4 kV 

- plocha je převzata z  ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem 

- vymezení plochy vychází z požadavku samosprávy 
města na změnu v území (žádost ZO11) 

- plocha je urbanisticky vhodně vymezena v přímé vazbě 
na zastavěné území a stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, jedná se o větší proluku ohraničenou 

železniční tratí 

- důvodem vymezení plochy je využití volné (zemědělsky 
nevyužitelné) rezervní plochy v souvisle urbanizovaném 
území a dotvoření Frýdlantské ulice, vytvoření podmínek 

pro rozvoj podnikatelských aktivit ve městě 

ZN6 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

vodovodní řad, kanalizační 
řad 

- vymezení plochy vychází z požadavku samosprávy 
města na změnu v území (žádost ZO13) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v zastavěném území a přímé vazbě 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

urbanisticky dotváří území obytnou lokalitu Na Výsluní, 
jedná se o využití rezervní plochy v souvisle 

urbanizovaném území 

ZN7 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

OP železnice, vodovodní 
řad 

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost 2) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v zastavěném území a přímé vazbě 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

urbanisticky dotváří území obytné enklávy U 
evangelického kostela, jedná se o možnost intenzifikace 

využití stávajících zahrádek 
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

ZN8 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

vodovodní řad 

- plocha je zčásti převzata z  ÚPN SÚ Nové Město pod 
Smrkem  

- vymezení plochy vychází z požadavku samosprávy 
města na změnu v území (žádost 10) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena převážně v zastavěném území a 
přímé vazbě na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, urbanisticky dotváří území obytné 
enklávy U evangelického kostela, jedná se o možnost 

intenzifikace využití stávajících zahrad 

- vymezení plochy přispívá k ucelení a dotvoření 
kompaktního urbanistického tvaru obytné enklávy 

ZN9 
smíšené obytné – 

městské (SM) 
- 

- plocha je převzata z 3. změny ÚPN SÚ Nové Město pod 
Smrkem (plocha 3/4) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena převážně v zastavěném území a 
přímé vazbě na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, urbanisticky dotváří území obytného 
souboru v ulici Mánesova, resp. proluku historicky 

vzniklou mezi městem a bývalým areálem Textilany 

- vymezení plochy přispívá k využití rezervních ploch na 
území jinak souvisle urbanizovaného městského prostoru 

ZN10 
veřejná prostranství 
- veřejná zeleň (ZV) 

nemovitá kulturní 
památka, území s 

archeologickými nálezy 

- důvodem pro vymezení plochy je zajištění ochrany 
veřejné zeleně dotvářející vstupní prostor kostela sv. 
Kateřiny představující významnou kulturní hodnotu 

města a nemovitou kulturní památku 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP „V 
zastavěném území a v zastavitelných plochách pomocí 
regulativů v maximální míře chránit a rozvíjet stávající 

plochy zeleně (veřejná prostranství)“ 

- důvodem vymezení plochy je zajištění ochrany 
dostatečného množství ploch veřejné zeleně v sídlech 

ZN11 
smíšené obytné – 

městské (SM) 

vedení vn 22 kV, OP VN, 
záplavové území Q100, 

aktivní zóna záplavového 
území, OP PUPFL, území s 

archeologickými nálezy 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je urbanisticky vhodně vymezena v přímé vazbě 
na zastavěné území a stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, jedná se o území na okraji kompaktního 
města dotvářející okraj města k údolí řeky Lomnice 

- důvodem vymezení plochy je umožnění rozvoje města 
v jeho vnitřních i okrajových rezervních plochách, které 

nejsou využitelné pro zemědělské nebo jiné hospodaření 

ZN12 
smíšené obytné – 

městské (SM) 

IV. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory 

- plocha je převzata z  ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem, 
s odlišným způsobem využití 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území 
a stávající dopravní a technickou infrastrukturu, jedná se 
o území na okraji kompaktního města dotvářející celistvý 

okraj města 

- urbanisticky vhodně je doplněna oboustranná zástavba 
komunikace a dokončení zástavby v ulici Ludvíkovská 
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

ZN13 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

IV. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory, území s 
archeologickými nálezy 

- plocha je zčásti převzata z  ÚPN SÚ Nové Město pod 
Smrkem  

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území 
a stávající dopravní a technickou infrastrukturu, jedná se 
o území na okraji kompaktního města dotvářející celistvý 

okraj města 

- urbanisticky vhodně je doplněna oboustranná zástavba 
komunikace a dokončení zástavby v ulici Ludvíkovská 

ZN14 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

OP silnice, OP železnice, 
IV. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory, vedení vn 22 kV, OP 
VN 

- plocha je převzata z 1. změny ÚPN SÚ Nové Město pod 
Smrkem (plocha 1.4.) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území 
a stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

urbanisticky vhodně je doplněna oboustranná zástavba 
komunikace a dokončení zástavby v ulici Ludvíkovská 

ZN15 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

IV. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území a 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

urbanisticky vhodně je doplněna oboustranná zástavba 
komunikace a dokončení zástavby v ulici Ludvíkovská 

ZN16 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

IV. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory 

- plocha je převzata z  ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem  

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost 19) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území a 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

urbanisticky vhodně je dotvořen okraj obytné lokality 
města V Zahrádkách 

ZN17 
veřejná prostranství 

(PV) 

vodovodní řad, IV. zóna 
CHKO Jizerské hory, 

CHOPAV Jizerské hory 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP 
„prověřit plánované kapacity funkčních ploch a jejich vliv 

na dopravní provoz z hlediska dostatečnosti a 
bezpečnosti komunikační sítě a navrhnout dopravní 

napojení rozvojových lokalit, se zajištěním přehledného 
napojení na základní komunikační kostru,“ 

- důvodem vymezení plochy je dopravní propojení ulic U 
hřiště a 5. května s cílem umožnit transformaci zahrádek 
na obytnou zástavbu (plocha přestavby PN5 pro bydlení - 

v rodinných domech - městské a příměstské) a zajistit 
dopravní přístupnost plochy 

- důvodem vymezení plochy je zajištění celkové 
prostupnosti území, přístupnosti a dopravní dostupnosti 

ploch přestavby 
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

ZN18 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

IV. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory 

- plocha je zčásti převzata z 1. změny ÚPN SÚ Nové 
Město pod Smrkem (plocha 1.3.) 

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost ZI4) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území a 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

urbanisticky vhodně je doplněna oboustranná zástavba 
komunikace a dokončení zástavby v ulici 5. května 

ZN19 
veřejná prostranství 

(PV) 

IV. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP 
„prověřit plánované kapacity funkčních ploch a jejich vliv 

na dopravní provoz z hlediska dostatečnosti a 
bezpečnosti komunikační sítě a navrhnout dopravní 

napojení rozvojových lokalit, se zajištěním přehledného 
napojení na základní komunikační kostru,“ 

- důvodem vymezení plochy je zajištění dopravní obsluhy 
zastavitelných ploch bydlení ZN18, ZN19 a ZN36 a 

umožnění propojení sídla s volnou krajinou 

- důvodem vymezení plochy je zajištění celkové 
prostupnosti území, přístupnosti a dopravní dostupnosti 

zastavitelných ploch 

ZN20 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

vedení vn 22 kV, OP VN, 
trafostanice 22/0,4 kV, IV. 
zóna CHKO Jizerské hory, 

CHOPAV Jizerské hory 

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost 3) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území a 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

urbanisticky vhodně je doplněna oboustranná zástavba 
komunikace a dokončení zástavby v ulici 5. května 
k okraji zastavěného území na jižním okraji města 

ZN21 
rekreace - na 

plochách přírodního 
charakteru (RN) 

vedení vn 22 kV, OP VN, 
III. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory 

- plocha je převzata z 3. změny ÚPN SÚ Nové Město pod 
Smrkem (plocha 3/14) 

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost 20) 

- záměr je vymezen v přímé vazbě na stávající plochu 
sportu pro účely rozvoje sportovních aktivit na území 

města v souvislosti s předpokládaným navýšením počtu 
obyvatel a zejména v souvislosti s umožněním rozvoje 

rekreace a cestovního ruchu ve vazbě na atraktivní území 
Jizerských hor 

- plocha je vymezena pro zázemí sjezdovky 

- v rámci plochy je nutné zohlednit rozsah 
protipovodňových opatření (průlehu), resp. koridoru 

protipovodňových opatření KPO1 

ZN22 neobsazeno 

ZN23 
dopravní 

infrastruktura - 
silniční (DS) 

OP PUPFL, III. zóna CHKO 
Jizerské hory, CHOPAV 

Jizerské hory 

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost ZI5) 

- záměr je vymezen v přímé vazbě zastavěné území a 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

- důvodem vymezení plochy je zajištění dostatečných 
parkovacích kapacit pro cestovní ruch v lokalitě U 

Spálené hospody, která je nástupním místem Singltreku a 
turistických tras směřujících do Jizerských hor 
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

ZN24 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

vedení vn 22 kV, OP VN, 
záplavové území Q100  

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území a 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

urbanisticky vhodně je doplněna oboustranná zástavba 
komunikace a dokončení zástavby v ulici Ludvíkovská 

ZN25 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

záplavové území Q100, 
aktivní zóna záplavového 

území 

- plocha je převzata z  ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem  

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území a 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

urbanisticky vhodně je rozvíjena již rozestavěná lokalita 
(ulice Ludvíkovská a V Lukách) a zčásti doplněna 

oboustranná zástavba komunikace Celní  

ZN26 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

vodovodní řad, OP PUPFL 

- plocha je převzata z 1. změny ÚPN SÚ Nové Město pod 
Smrkem (plocha 1.2.) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v  zastavěném území v návaznosti 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

urbanisticky dotváří vnitřní rezervní plochy v obytné 
lokalitě u koupaliště, vymezením plochy je doplněna 

oboustranná zástavba ulic Plovárenská a Jindřichovická 

ZN27 
rekreace - na 

plochách přírodního 
charakteru (RN) 

OP PUPFL 

- plocha je zčásti převzata z 3. změny ÚPN SÚ Nové 
Město pod Smrkem (plocha 3/29) 

- důvodem vymezení plochy je rozšíření rekreačního 
zázemí města, rozvoj nástupního místa na Singltrek a 
turistické trasy směřující zejména do Jizerských hor 

- plocha je vymezena na podkladu studie „Městská 
plovárna Nové Město pod Smrkem“ (City Upgrade, 

10/2013), která řeší rozšíření stávajícího areálu pro nové 
chatky a rozvoj souvisejících zařízení 

ZN28 
dopravní 

infrastruktura - 
silniční (DS) 

OP PUPFL 

- východiskem pro vymezení plochy je studie Městská 
plovárna Nové Město pod Smrkem (City Upgrade, 

10/2013)  

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP 
„vytvořit podmínky pro zvýšení kapacity parkovacích míst 

a odpočinkových ploch v centru obce, u hřbitova a ve 
spojitosti s nástupními místy tras Singltreku.“ 

- důvodem vymezení plochy je rozšíření stávajícího 
rekreačního areálu koupaliště pro nové parkoviště (37 

míst) a zajištění adekvátních kapacit pro rekreační 
využívání areálu ve vazbě na nástupní místo cyklistických 

tras (Singltrek) 

- plocha je vymezena na podkladu studie „Městská 
plovárna Nové Město pod Smrkem“ (City Upgrade, 

10/2013), která řeší rozšíření stávajícího areálu pro nové 
chatky a rozvoj souvisejících zařízení 
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

ZN29 
veřejná prostranství 

(PV) 

OP PUPFL, vodovodní řad, 
kanalizační řad, vedení vn 
22 kV, OP VN, záplavové 
území Q100, aktivní zóna 

záplavového území, 
lokální biocentrum 

- východiskem pro vymezení plochy je studie Městská 
plovárna Nové Město pod Smrkem (City Upgrade, 

10/2013)  

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP 
„zajišťovat prostupnost podél vodních toků“ 

- důvodem vymezení plochy je zajištění prostupnosti 
území podél vodního toku řeky Lomnice a propojení 

města s nástupním místem na Singltrek a na navazující 
stezky v lese, částečně pak i zajištění dopravního přístupu 

zastavitelné plochy rekreace ZN30 

- důvodem vymezení plochy je zajištění celkové 
prostupnosti území, přístupnosti a dopravní dostupnosti 

zastavitelných ploch 

ZN30 
rekreace - na 

plochách přírodního 
charakteru (RN) 

OP PUPFL 

- plocha je vymezena na podkladu studie „Městská 
plovárna Nové Město pod Smrkem“ (City Upgrade, 

10/2013), která řeší rozšíření stávajícího areálu pro nový 
kemp a rozvoj souvisejících zařízení  

- důvodem vymezení plochy je rozšíření stávajícího 
rekreačního areálu koupaliště pro nové parkoviště (37 

míst) a zajištění adekvátních kapacit pro rekreační 
využívání areálu ve vazbě na nástupní místo cyklistických 

tras (Singltrek) 

ZN31 
veřejná prostranství 

- se specifickým 
využitím (PX) 

významný krajinný prvek 
registrovaný, záplavové 

území Q100, aktivní zóna 
záplavového území 

- důvodem pro vymezení plochy je zajištění veřejné 
přístupnosti a rozvoje lesoparku jako významného 

rozvíjeného městského prostoru pro každodenní rekreaci 
obyvatel s důrazem na ochranu přírodních, krajinných a 

historických hodnot území (registrovaný VKP) 

- důvodem vymezení plochy je zajištění ochrany 
dostatečného množství ploch veřejné zeleně v sídlech 

ZN32 
veřejná prostranství 

(PV) 

IV. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory 

- vymezení plochy vychází z požadavku samosprávy 
města na změnu v území (žádost ZO15) 

- důvodem vymezení plochy je zajištění dopravního 
přístupu do nevyužitých stabilizovaných ploch bydlení 

(proluky v zastavěném území) a rozvoj uliční sítě 

- důvodem vymezení plochy je zajištění celkové 
prostupnosti území, přístupnosti a dopravní dostupnosti 

ploch bydlení 

ZN33 
veřejná prostranství 

(PV) 

vodovodní řad, OP PUPFL, 
III. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory, OP vodního zdroje II. 
stupně 

- vymezení plochy vychází z požadavku samosprávy 
města na změnu v území (žádost ZO7) 

- důvodem vymezení ploch je zlepšení pěší prostupnosti 
krajiny a zlepšení pěšího propojení z města ke hřbitovu 

- plochy doplňují stávající systém cest v krajině o 
chybějící úseky, podél hřbitova je v rozsahu VP vymezena 

užívaná zvyková cesta 

- důvodem vymezení ploch je zajištění celkové 
prostupnosti území 

ZN34 
veřejná prostranství 

(PV) 

OP PUPFL, III. zóna CHKO 
Jizerské hory, CHOPAV 

Jizerské hory, OP vodního 
zdroje II. stupně 

ZN35 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

OP silnice 

- plocha je převzata z  ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem  

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území a 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

urbanisticky vhodně je doplněna zástavba podél 
komunikace Celní 
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

ZN36 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

IV. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory 

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost 5, 6) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území a 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
urbanisticky dotváří jižní obytný okraj města 

ZN37 
občanské vybavení – 

komerční zařízení 
malá a střední (OM) 

OP silnice 

- plocha je převzata z 3. změny ÚPN SÚ Nové Město pod 
Smrkem (plocha 3/1b); způsob využití je upřesněn dle 

dodatečného požadavku vlastníka uplatněného v rámci 
společného jednání o Návrhu ÚP 

- záměr je vymezen v přímé vazbě zastavěné území a 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

- důvodem vymezení plochy je zajištění dostatečných 
kapacit zařízení a infrastruktury občanského vybavení 

v severní části města 

- plocha je urbanisticky vhodně vymezena v přímé vazbě 
na zastavěné území a stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, vhodně utváří přechod mezi areálem 

čerpací stanice a mezi zastavitelnými plochami bydlení 
(ZN1 a ZN2) 

PN1 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

OP PUPFL, vodovodní řad 

- plocha je zčásti převzata z  ÚPN SÚ Nové Město pod 
Smrkem  

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v zastavěném území a přímé vazbě 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

urbanisticky dotváří území obytné enklávy Na Výsluní, 
jedná se o možnost intenzifikace využití stávajících 
zahrádek, které jsou obklopeny obytným územím a 

představují vhodnou vnitřní rezervní plochu v souvisle 
urbanizovaném území pro rozvoj obytné funkce ve městě 

PN2 
výroba a skladování 
- lehký průmysl (VL) 

vedení vn 22 kV, OP VN, 
trafostanice 22/0,4 kV, 

vodovodní řad, kanalizační 
řad, STL plynovod, 

záplavové území Q100, 
aktivní zóna záplavového 

území 

- východiskem pro vymezení plochy je identifikovaná 
hlavní závada dle ÚAP SO ORP Frýdlant a dle Zadání ÚP 

(„nevyužité plochy a objekty (areál bývalé textilní továrny 
Textilana, areál bývalých vojenských kasáren, areál 
bývalých kovozávodů Ludvíkov)“ a „Řešit přestavbu 

nevyužívaných ploch brownfields (např. plochy bývalých 
vojenských kasáren, areál bývalé textilní továrny 

Textilana, areál bývalých kovozávodů Ludvíkov, příp. 
další) pro vhodnou funkci, především v případech kde 

jsou již využívány, nebo jsou v kolizi se sousedními 
funkčními plochami.“) 

- plocha je vymezena v prostoru rozsáhlé plochy 
brownfield (bývalého areálu Textilany) s cílem umožnit 

konverzi této plochy ve smyslu prostorového uspořádání 
v rámci budoucích výrobních aktivit a lépe zapojit plochu 

do organismu a struktury města 

- důvodem vymezení plochy je zejména požadavek 
nadřazených dokumentací a podkladů na přednostní 

využívání zastavěného území a v něm nevyužitých ploch 
(brownfields)  
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

PN3 
smíšené obytné – 

městské (SM) 

záplavové území Q100, 
aktivní zóna záplavového 

území 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v prostoru plochy brownfield a 
stávajících zahrádek s cílem umožnit konverzi této plochy 

na smíšené městské území a plnohodnotně zapojit 
plochu do organismu města 

- důvodem vymezení plochy je zejména požadavek 
nadřazených dokumentací a podkladů na přednostní 

využívání zastavěného území a v něm nevyužitých ploch 
(brownfields) 

PN4 
výroba a skladování 
- lehký průmysl (VL) 

IV. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory, území s 
archeologickými nálezy, 
vedení vn 22 kV, OP VN, 
trafostanice 22/0,4 kV 

- plocha je vymezena v prostoru nedostatečně 
využívaného výrobního areálu (plochy brownfield) s cílem 

umožnit konverzi této plochy s požadavkem na redukci 
případné intenzivní nákladní dopravy 

- důvodem vymezení plochy je zejména požadavek 
nadřazených dokumentací a podkladů na přednostní 

využívání zastavěného území a v něm nevyužitých ploch 
(brownfields) 

PN5 

bydlení – v 
rodinných domech – 

městské a 
příměstské (BI) 

vodovodní řad, IV. zóna 
CHKO Jizerské hory, 

CHOPAV Jizerské hory 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce ve městě, viz kapitola 

10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v zastavěném území a přímé vazbě 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

urbanisticky dotváří obytné území pod sportovním 
areálem, jedná se o možnost intenzifikace využití 

stávajících zahrad 

- vymezení plochy přispívá k ucelení a dotvoření 
kompaktního urbanistického tvaru jižního obytného 

okraje města 

Odůvodnění výroku (14) 

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby v urbanistické části Hajniště 

ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

ZH1 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
OP silnice 

- plocha je zčásti převzata z 3. změny ÚPN SÚ Nové 
Město pod Smrkem (plocha 3/28) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Hajniště, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území 
a stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vhodně 
dotváří severní okraj sídla Hajniště pod Smrkem podél 

- plocha je zčásti již využita pro obytnou funkci 
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

ZH2 
technická 

infrastruktura – 
inženýrské sítě (TI) 

OP silnice, OP PUPFL 

- záměr je ideově převzat z ÚPN SÚ Nové Město pod 
Smrkem a vymezen v souladu s Plánem rozvoje 

vodovodů a kanalizací Libereckého kraje; dle výsledků 
společného jednání o Návrhu ÚP bylo vymezení plochy 

přesunuto na pozemek ve vlastnictví města 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP 
„Vybudování kořenových ČOV a kanalizace pro 
odkanalizování částí obce Ludvíkov a Hajniště.“ 

- důvodem vymezení plochy je potřebnost kanalizačního 
systému a čistírny odpadních vod pro účely zlepšení 

likvidace odpadních vod a zvýšení kvality povrchových 
vod 

- podrobné odůvodnění viz kapitola 11.11.2 Kanalizace a 
odstraňování odpadních vod 

ZH3 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
- 

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost 24) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Hajniště, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

- plocha je urbanisticky vhodně vymezena v zastavěném 
území nebo v jeho návaznosti a v přímé vazbě na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vhodně 
doplňuje oboustrannou zástavbu podél komunikace a 

vyplňuje nedokončený západní okraj sídla (je vymezena 
mezi stávajícími plochami pro bydlení) 

ZH4 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
- 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Hajniště, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

- plocha je urbanisticky vhodně vymezena v zastavěném 
území nebo v jeho návaznosti a v přímé vazbě na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vhodně 
doplňuje oboustrannou zástavbu podél komunikace a 

vyplňuje vnitřní rezervní plochy sídla (je vymezena mezi 
stávajícími plochami pro bydlení) 

ZH5 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 

OP silnice, vedení vn 22 
kV, OP VN, trafostanice 

22/0,4 kV 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Hajniště, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území 
podél stávající komunikace (Frýdlantská), navazuje na 

obytné území a dotváří urbanisticky vhodné 
oboustranné využití existující komunikace a inženýrských 

sítí 

ZH6 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
- 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Hajniště, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena převážně v zastavěném území (část 
v návaznosti na sousední parcelu v zastavěném území) a 

přímé vazbě na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, urbanisticky dotváří obytnou zástavbu 
podél komunikace (Frýdlantská), navazuje na založený 

rozvoj sídla 
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

ZH7 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
OP silnice 

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost ZI1) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Hajniště, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území, 
navazuje na obytné území a urbanisticky dotváří obytnou 

zástavbu podél komunikace (Frýdlantská), navazuje na 
založený rozvoj sídla 

ZH8 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
OP železnice 

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost 18) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Hajniště, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena zčásti v zastavěném území a zčásti 
podél jeho okrajů, představuje využití pozemku 
zbořeniště a obnovu obytné zástavby historicky 

rozptýlené podél místní komunikace paralelní s ulicí 
Frýdlantskou 

ZH9 neobsazeno 

ZH10 neobsazeno 

ZH11 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
- 

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost 26) 

- plocha je urbanisticky vhodně vymezena v návaznosti 
na zastavěné území a v přímé vazbě na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, vhodně doplňuje okrajovou 

obytnou enklávu propojením stávajících ploch 
umístěných podél místní komunikace 

ZH12 
výroba a skladování 
- lehký průmysl (VL) 

OP železnice, zóny 
havarijního plánování 

- vymezení plochy vychází z výsledků společného jednání 
o Návrhu ÚP 

- plocha je vymezena v souladu s vydaným územním 
rozhodnutím na umístění trhací jámy, využití plochy 
navazuje na provoz v rámci areálu na kopci Chlum 

(převážně na území Raspenavy) 

PH1 
výroba a skladování 

- se specifickým 
využitím (VX) 

OP železnice 

- vymezení plochy vychází z požadavku samosprávy 
města na změnu v území (žádost ZO14) 

- východiskem pro vymezení plochy je identifikovaná 
hlavní závada dle ÚAP SO ORP Frýdlant a dle Zadání ÚP 

(„nevyužité plochy a objekty (areál bývalé textilní továrny 
Textilana, areál bývalých vojenských kasáren, areál 
bývalých kovozávodů Ludvíkov)“ a „Řešit přestavbu 

nevyužívaných ploch brownfields (např. plochy bývalých 
vojenských kasáren, areál bývalé textilní továrny 

Textilana, areál bývalých kovozávodů Ludvíkov, příp. 
další) pro vhodnou funkci, především v případech kde 

jsou již využívány, nebo jsou v kolizi se sousedními 
funkčními plochami.“) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření 
předpokladů pro využití existujícího nevyužívaného, 

poměrně rozsáhlého areálu bývalých kasáren 
s cílem umožnit variabilní využití a rozšířit možnosti 

budoucího rozvoje areálu 
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Odůvodnění výroku (15) 

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby v urbanistické části Ludvíkov 

ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

ZL1 
veřejná prostranství 

(PV) 
přírodní park, OP silnice 

- důvodem vymezení plochy je zajištění dopravního 
přístupu k navrhované ČOV Ludvíkov (zastavitelná 

plocha ZL2) 

- důvodem vymezení plochy je dále zajištění celkové 
prostupnosti území, přístupnosti a dopravní dostupnosti 

zastavitelných ploch 

ZL2 
technická 

infrastruktura – 
inženýrské sítě (TI) 

přírodní park, území s 
archeologickými nálezy 

- záměr je převzat z ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem a 
vymezen v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a 

kanalizací Libereckého kraje 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP 
„Vybudování kořenových ČOV a kanalizace pro 
odkanalizování částí obce Ludvíkov a Hajniště.“ 

- důvodem vymezení plochy je potřebnost kanalizačního 
systému a čistírny odpadních vod pro účely zlepšení 

likvidace odpadních vod a zvýšení kvality povrchových 
vod 

- podrobné odůvodnění viz kapitola 11.11.2 Kanalizace a 
odstraňování odpadních vod 

ZL3 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
přírodní park, území s 

archeologickými nálezy 

- plocha je převzata z 1. změny ÚPN SÚ Nové Město pod 
Smrkem (plocha 1.5.) 

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost 8) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Ludvíkov, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

- plocha je urbanisticky vhodně vymezena v návaznosti 
na zastavěné území a v přímé vazbě na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, vhodně doplňuje obytné 
území Ludvíkova pod Smrkem 

ZL4 
výroba a skladování 
- zemědělská výroba 

(VZ) 

IV. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory 

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost 1) 

- důvodem vymezení plochy je umožnění rozvoje 
zemědělského hospodaření v území, posílení 

hospodářské základny sídla a rozvoj podnikatelských 
aktivit s potenciálními pracovními příležitostmi 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území 
a stávající zemědělský areál, zároveň je umístěna na 

okraji sídla bez přímého kontaktu s obytnou zástavbou, 
je dopravně dostupná po stávající účelové komunikaci 

ZL5 neobsazeno 
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

ZL6 
veřejná prostranství 

(PV) 

OP železnice, OP silnice, 
vodovodní řad, OP PUPFL, 

lokální biokoridor, VTL 
plynovod, BP plynovodu 

- plocha je převzata z 3. změny ÚPN SÚ Nové Město pod 
Smrkem (plocha 3/26) 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP 
„Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických 

oblastí prvky bezmotorové dopravy (cyklostezky, 
cyklotrasy, pěší trasy, stezky pro terénní cyklisty).“ 

- vymezení plochy dále vychází ze Zásobníku rozvojových 
projektů Nového Města pod Smrkem (ozn. 1.6 oddělená 
cyklostezka Ludvíkov, cíl projektu: Zvýšení bezpečnosti 

účastníků silničního provozu a komfortu místních 
obyvatel - cyklistů - při jízdě mezi obcemi Nové Město 
pod Smrkem a Ludvíkov. Vznik dobrých podmínek pro 

bezpečné volnočasové využití cyklistů a in-line bruslařů.)  

- vymezením plochy je v dílčím úseku posílen 
cyklokoridor regionálního významu rekreační a dopravní 

trasy č. 3006 „Krakonošova“ v souladu s Programem 
rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji pro léta 

2014-2020, resp. v souladu s Registrem cyklotras a 
cyklokoridorů v LK - ÚTP č. 06 - úsek mezinárodního 

cyklokoridoru 

- důvodem vymezení plochy je zlepšení cyklistického a 
pěšího propojení mezi sídly Nové Město pod Smrkem a 

Ludvíkov 

ZL7 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 

IV. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory, území s 
archeologickými nálezy, 

OP silnice, vodovodní řad 

- plocha je převzata z 3. změny ÚPN SÚ Nové Město pod 
Smrkem (plocha 3/16b) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Ludvíkov, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území 
podél stávající komunikace III/29011 (Ludvíkovská), 

navazuje na obytné území a dotváří urbanisticky vhodné 
oboustranné využití existující komunikace a inženýrských 
sítí v prostoru mezi sídlem a okrajovou stávající plochou 

pro bydlení 

ZL8 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 

přírodní park, území s 
archeologickými nálezy, 

vodovodní řad 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Ludvíkov, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území 
podél stávající komunikace, ze tří stran navazuje na 

obytné území a dotváří urbanisticky vhodné doplnění 
sídelní struktury 

ZL9 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 

přírodní park, území s 
archeologickými nálezy, 

vodovodní řad 

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost 7) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Ludvíkov, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území 
podél stávající účelové komunikace, ze dvou stran 

navazuje na obytné území a dotváří urbanisticky vhodné 
doplnění sídelní struktury 
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ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

ZL10 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 

přírodní park, území s 
archeologickými nálezy, 
vedení vn 22 kV, OP VN, 
trafostanice 22/0,4 kV 

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost 7) 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Ludvíkov, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území 
podél stávající komunikace, ze tří stran navazuje na 

obytné území a dotváří urbanisticky vhodné doplnění 
sídelní struktury 

ZL11 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
přírodní park, území s 

archeologickými nálezy 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Ludvíkov, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

plocha je vymezena zčásti v zastavěném území a zčásti 
v přímé vazbě na zastavěné území podél stávající 

komunikace, ze dvou stran navazuje na obytné území a 
dotváří urbanisticky vhodné doplnění sídelní struktury 

ZL12 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
přírodní park, OP silnice 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Ludvíkov, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území 
podél stávající komunikace, ze tří stran navazuje na 

obytné území a dotváří urbanisticky vhodné doplnění 
sídelní struktury 

ZL13 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 

III. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory, vodovodní řad 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Ludvíkov, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území 
podél stávající komunikace, ze tří stran navazuje na 

obytné území a dotváří urbanisticky vhodné doplnění 
sídelní struktury 

ZL14 
veřejná prostranství 

(PV) 

IV. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory, území s 
archeologickými nálezy, 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP 
„Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických 

oblastí prvky bezmotorové dopravy (cyklostezky, 
cyklotrasy, pěší trasy, stezky pro terénní cyklisty).“ 

- vymezení plochy dále vychází ze Zásobníku rozvojových 
projektů Nového Města pod Smrkem (ozn. 1.6 oddělená 
cyklostezka Ludvíkov, cíl projektu: Zvýšení bezpečnosti 

účastníků silničního provozu a komfortu místních 
obyvatel - cyklistů - při jízdě mezi obcemi Nové Město 
pod Smrkem a Ludvíkov. Vznik dobrých podmínek pro 

bezpečné volnočasové využití cyklistů a in-line bruslařů.)  

- vymezením plochy je v dílčím úseku posílen 
cyklokoridor regionálního významu rekreační a dopravní 

trasy č. 3006 „Krakonošova“ v souladu s Programem 
rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji pro léta 

2014-2020, resp. v souladu s Registrem cyklotras a 
cyklokoridorů v LK - ÚTP č. 06 - úsek mezinárodního 

cyklokoridoru 

- důvodem vymezení plochy je zlepšení cyklistického a 
pěšího propojení mezi sídly Nové Město pod Smrkem a 
Ludvíkov, dále jsou mimo jiné vytvořeny podmínky pro 

optimalizaci přilehlé křižovatky silnic III/29011 a 
III/29015 



Odůvodnění územního plánu Nové Město pod Smrkem  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   98 

ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

ZL15 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 

IV. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 
hory, OP lesa, území s 

archeologickými nálezy 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Ludvíkov, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

- plocha je urbanisticky vhodně vymezena v návaznosti 
na zastavěné území, kterým je takřka ze všech stran 
obklopena, a v přímé vazbě na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, vhodně doplňuje obytné 

území jižního okraje Ludvíkova pod Smrkem 

ZL16 
výroba a skladování 
- zemědělská výroba 

(VZ) 

přírodní park, území s 
archeologickými nálezy 

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost 8) 

- důvodem vymezení plochy je umožnění rozvoje 
zemědělského hospodaření v území, posílení 

hospodářské základny sídla a rozvoj podnikatelských 
aktivit s potenciálními pracovními příležitostmi 

- plocha je vymezena v přímé vazbě na zastavěné území, 
zároveň je umístěna na okraji sídla, je dopravně 

dostupná po stávající veřejné komunikaci 

PL1 
smíšené obytné – 

venkovské (SV) 

přírodní park, území s 
archeologickými nálezy, 

vodovodní řad 

- důvodem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro 
stabilizaci a rozvoj obytné funkce v sídle Ludvíkov, viz 

kapitola 10.5 Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

- plocha je vymezena v  zastavěném území podél stávající 
účelové komunikace navazuje na obytné území a dotváří 

urbanisticky vhodné doplnění sídelní struktury 

- důvodem vymezení plochy je zejména požadavek 
nadřazených dokumentací a podkladů na přednostní 

využívání zastavěného území a v něm nevyužitých ploch 
(brownfields), zároveň je posilována kvalita obytného 

prostředí sídla  

Odůvodnění výroku (16) 

Důvodem stanovení výroku je zpřísnění podmínky posuzování hlukové zátěže při nové výstavbě v souladu s 
Nařízením vlády ze dne 15.6.2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. V ÚP je nezbytnost posouzení hlukové zátěže uvedena s cílem identifikovat omezení při budoucí 
výstavbě v dotčených plochách umožňujících umisťování staveb. Výrok se zároveň týká možné hlukové zátěže z dopravy s 
následujícím upozorněním:   

Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v nově navržených plochách v blízkosti železniční tratě, silnic II. a III. třídy 
a stavebník bude následně povinen v rámci stavby provést taková opatření, která povedou k odstranění negativních vlivů z 
provozu po železniční trati, po silnicích II. a III. třídy, učiní tak na vlastní náklady. Tato podmínka se vztahuje na všechny 
stavby na nově navržených plochách, které by mohly být ohrožené hlukem z železniční tratě, ze silnic II. a III. třídy, nikoli jen 
na ty, které se vyskytují v jejich ochranném pásmu. Podmínka provedení zmíněných opatření na náklady stavebníka se 
vztahuje i na případy, kdy by výstavba na nově navržených plochách způsobila ve spojení s dopravou na předmětné 
železniční trati, silnicích II. a III. třídy (např. odrazem) ohrožení nepříznivými účinky hluku na již navržených či zastavěných 
plochách. 

 

AD 4  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 

11.8 Odůvodnění koncepce občanského vybavení 

Odůvodnění výroku (17)  

Plochy občanského vybavení jsou specifikované v § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Členění na plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury 
(OV), plochy občanského vybavení – tělovýchovných a sportovních zařízení (OS) a plochy občanského vybavení – hřbitovů 
(OH) vychází z odlišných specifických nároků daných způsobů využití, zejména nezbytnosti stabilizace vybavenosti veřejného 
charakteru (plochy OV), stabilizace sportovních zařízení a areálů v sídlech zajišťujících možnosti sportovního vyžití obyvatel 
v dostatečném množství, rozsahu a dobré dostupnosti, stabilizace a ochrany hřbitovů.  
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Důvodem samostatného vymezení ploch je nutnost usměrňovat ochranu a rozvoj občanského vybavení na území 
města. Lokalizace, rozsah a význam staveb a zařízení občanského vybavení má významný vliv na kvalitu bydlení a 
dosažitelnost těchto služeb pro obyvatele, z pohledu rekreace a cestovního ruchu je občanská vybavenost klíčová pro míru 
atraktivity území, návštěvnost území a délku pobytu návštěvníků.  

Ochrana občanského zařízení je prioritní zejména ve vhodných plochách jádrové části obce. Existence a rozvoj 
občanského vybavení je ve veřejném zájmu, proto je nezbytné důkladně posuzovat jakékoliv požadavky na změny v daných 
plochách. Pro zajištění dobré dostupnosti občanského vybavení a jeho spolupůsobení na upevňování komunit a sociální 
soudržnosti obyvatel je nutné přednostně umisťovat občanské vybavení obecně do sídelních center a hustě obydlených 
částí sídel.  

Odůvodnění výroku (18) 

Podrobné odůvodnění vymezení ploch je uvedeno pro jednotlivé plochy v kapitole 11.7 Odůvodnění vymezení 
zastavitelných ploch a ploch přestavby.  

Odůvodnění výroku (19) 

Rozvoj všech kategorií občanského vybavení je umožněn také v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, 
zejména ploch bydlení (BH, BI) a ploch smíšených obytných (SM, SV) v souladu s jejich stanovenými podmínkami využití a 
v souladu s historicky daným podílem lokálního občanského vybavení v obytných územích, které se může rozvinout na 
základě požadavků nebo iniciativy místních obyvatel – jeho přesné umístění proto nelze předvídat. Obecně však občanské 
vybavení doplňuje obytná území a zajišťuje dostupnost služeb pro místní obyvatele a pro účely cestovního ruchu.   

11.9 Odůvodnění koncepce veřejných prostranství 

Odůvodnění výroku (20) 

Plochy veřejných prostranství specifikované v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a § 7 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., jsou v územním plánu vymezeny jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití. Rozvoj veřejných 
prostranství je umožněn také v rámci všech ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s jejich stanovenými 
podmínkami využití.  

Odůvodnění výroku (21) 

Veřejná prostranství tvoří základní kostru sídel i volné krajiny. Intenzivní využívání veřejných prostranství je 
základním předpokladem kvalitního života v sídlech. Veřejná prostranství jsou odrazem kvality života v sídlech a jsou 
těžištěm veřejného života. Využívají je všichni lidé vyskytující se v daném území z nejrůznějších důvodů. Proto je nutné dbát 
na zvyšování kvality veřejných prostranství zejména pro pohyb chodců, rozvoj systému tak, aby zajišťoval a zlepšoval 
prostupnost území.  

Veřejná prostranství jsou nositeli všech existujících turistických a cyklistických tras, cyklostezek a naučných stezek. 
Turistická infrastruktura je významným předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu a turistiky v území, proto je nutné ji 
chránit a rozvíjet, zcela vyloučit jakoukoliv redukci. Důvodem pro vymezení ploch je mimo jiné ochrana historických cest 
v krajině pro zlepšení prostupnosti území a možný rozvoj nových pěších turistických nebo cyklistických tras v území. Obnova 
či rozvoj pěších a cyklistických tras je územním plánem umožněna ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.  

V rámci sídel vymezený systém veřejných prostranství zajišťuje ochranu veřejně přístupného prostoru, sídelní 
struktury, historicky vzniklé uliční sítě, dále dopravní dostupnost jednotlivých objektů a propojení sídel s volnou krajinou. 
Vymezený systém veřejných prostranství zajišťuje ve volné krajině prostupnost území, ochranu pěších, turistických, 
cyklistických a naučných stezek v řešeném území a vazby do území sousedních obcí. Ochrana a rozvoj prostupnosti území 
představuje veřejný zájem.  

Stabilizace, ochrana a další rozvoj pěších a cyklistických tras v území formou vymezení systému veřejných 
prostranství jako samostatného typu plochy s rozdílným způsobem využití vychází zejména z požadavků Zadání ÚP „V 
zastavěném území a v zastavitelných plochách pomocí regulativů v maximální míře chránit a rozvíjet stávající plochy zeleně 
(veřejná prostranství) a místní plochy rekreace a sportu,“ a „Respektovat stávající plochy veřejné zeleně a parků, případně 
posoudit možnosti jejich rozšíření.“   

Veřejná prostranství zahrnují veškeré stabilizované plochy veřejně přístupných prostranství s výraznou 
prostorotvornou funkcí (náměstí, návesní a uliční prostory) v zastavěném území sídel. S ohledem na význam ve struktuře 
ploch veřejných prostranství zahrnuje územní plán do těchto ploch také úseky místních komunikací, které mají významnou 
prostorotvornou, komunikační a sociální funkci, stejně tak jako některé významné mimosídelní cesty zajišťující prostupnost 
území. 

Nové chodníky nejsou územním plánem navrženy, jejich realizace je umožněna v rámci hlavního a přípustného 
využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch dopravní infrastruktury - silniční (DS) a veřejných 
prostranství (PV). Chodníky, včetně přechodů přes vozovky a přístupů na autobusové zastávky, je nutno budovat dle 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky, zabezpečující 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
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Odůvodnění výroku (22) 

Podrobné odůvodnění vymezení ploch je uvedeno pro jednotlivé plochy v kapitole 11.7 Odůvodnění vymezení 
zastavitelných ploch a ploch přestavby.  

Odůvodnění výroku (23) 

Vymezením ploch veřejných prostranství (PV, PX, ZV) je v ÚP zajištěna ochrana minimálního rozsahu systému 
veřejných prostranství na území města potřebného pro zajištění dostupnosti ploch a prostupnosti území sídel i volné 
krajiny. V rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití však existuje množství dalších veřejných prostranství, které je 
rovněž vhodné dále rozvíjet a zkvalitňovat. Z těchto důvodů je stanovena zásada stabilizace a rozvoje veřejných prostranství 
také v jiných plochách s rozdílným způsobem využití, a to zejména v plochách s obytnou funkcí, kde je nutné zachovávat a 
rozvíjet dostupnost jednotlivých pozemků a prostupnost urbanizovaného území utvářející komunikační síť sídel.  

Výrok je stanoven také z důvodu potřebnosti vymezit dostatečné plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. V rámci územních studií (podmínka zpracování územní studie v plochách X2, X3, X4, X5, X6, X8) 
bude ve větší podrobnosti, než umožňuje územní plán, prověřeno možné vedení nových veřejných prostranství 
s dostatečnými prostorovými parametry v souladu s právními předpisy.  

11.10 Odůvodnění koncepce dopravní infrastruktury 

Obecné odůvodnění výroků (24) – (38) 

Koncepce dopravní infrastruktury vychází zejména z následujících dokumentací a podkladů: 

- Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (SAUL, s.r.o., 2011) 

- Doprava v Libereckém kraji (Kolektiv pracovníků Odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, KORID LK, 
spol. s r.o., aktualizace 2010) 

- Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, aktualizace 
2016) 

- Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje, aktualizace pro období 2012 – 2018 (KORID LK, spol. s r.o., říjen 
2015) 

- Návrh kategorizace krajské silniční sítě Libereckého kraje – rok 2020 (EMA Liberec, leden 2004) 

- Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014-2020 a návrh nového Akčního plánu na období 2015-
2016 (Ing. Jaroslav Martinek, aktualizace leden 2015) 

- Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 
01/2016) 

- platná legislativa a ČSN 

- ÚAP SO ORP Frýdlant (4. úplná aktualizace 2016) 

- ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem (1996) včetně 1. a 3. změny 

- Zadání ÚP Nové Město pod Smrkem (2013) 

11.10.1 Doprava silniční 

Obecné odůvodnění výroků (24) – (28) 

Popis stávající situace 

Silniční doprava je v řešeném území provozována prostřednictvím silniční sítě a navazující struktury místních 
a účelových komunikací. V řešeném území jsou vedeny pouze silnice II. a III. třídy a místní a účelové komunikace. Dopravní 
osou řešeného území je silnice II/291, procházející sídlem Nové Město pod Smrkem zhruba ve východo - západním směru. 
Tato komunikace zajišťuje napojení správního území města Nové Město pod Smrkem na nadřazenou dopravní síť – silnice 
I/13 západním směrem, silnice prochází státními hranicemi do Polska východním směrem. 

Nadřazenou dopravní osu v širších vztazích představuje silnice I. třídy I/13, procházející západně od řešeného 
území městem Frýdlant (10 km). Silnice I/13 je pro obec zásadní v dostupnosti vyšších center osídlení (Liberec, Frýdlant), 
přičemž plní funkci hlavní obslužné komunikace Frýdlantského výběžku. Nejbližší silnice II. třídy (II/290) prochází jižně 
položeným městem Hejnice a z řešeného území se s ní lze spojit silnicí III. třídy (III/29015), vedoucí z řešeného území jižním 
směrem přes Lázně Libverda.  
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Výřez mapy dopravní infrastruktury širšího území, zdroj: ŘSD, www.rsd.cz 

Silnice II. třídy 

Na vyšší komunikační systém je správní území Nového Města pod Smrkem napojeno prostřednictvím silnice II/291 
Frýdlant – Nové Město pod Smrkem – státní hranice s Polskem: 

Silnice III. třídy 

III/29110 Nové Město pod Smrkem - Dětřichovec - výjezd z III/ 2915 Jindřichovice pod Smrkem 

III/29011 výjezd z II/291 Nové Město pod Smrkem - Ludvíkov pod Smrkem - výjezd z II/290 Raspenava 

III/29015  výjezd z II/290 Hejnice – Lázně Libverda – Přebytek – křížení s III/29011 Ludvíkov pod Smrkem - výjezd 
z II/291 Hajniště pod Smrkem 

III/2916 výjezd z II/291 Hajniště – Dolní Řasnice 

III/2919 výjezd z II/291 Nové Město pod Smrkem - výjezd z III/2915 u Horní Řasnice 

Stávající silnice III. třídy zprostředkovávají přímou dopravní obsluhu řešeného území. Jejich dopravní zátěž je 
poměrně nízká. Významu těchto komunikací a konfiguraci terénu odpovídá i jejich trasování a parametry.  

Intenzity dopravy 

Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování silniční sítě či 
jejích úseků. Sčítání je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále též jen „ŘSD ČR“) pravidelně jednou za pět let 
a zahrnuje dálnice, všechny silnice I. a II. třídy a vybrané úseky silnic III. třídy a místních komunikací.  

Řešeného území se týkají údaje za měřené úseky 4-1390, 4-1391, 4-1400 silnice II/291, úsek 4-4280 silnice 
III/29011 a úsek 4-4270 silnice III/29015. Údaje vytíženosti těchto úseků komunikací v letech 2000, 2005 a 2010 znázorňuje 
níže uvedená tabulka, ve které je vždy zvýrazněna nejvyšší hodnota v dané kategorii. Veškeré údaje jsou uváděny ve 
skutečných vozidlech za 24 hodin v obou směrech a představují celoroční průměr. 

Na všech měřených úsecích řešeného území lze dle výpočtů na základě růstových koeficientů (dle ŘSD) 
předpokládat postupný nárůst intenzity dopravy. Nejvytíženějším úsekem je zde východní část silnice II/290 (úsek 4-1410).  

silnice 
sčítací 
úsek 

začátek 
úseku 

začátek úseku rok 
těžká 

motorová 
vozidla 

osobní a 
dodávková 

vozidla 

jednostopá 
motorová 

vozidla 

součet 
všech 

vozidel 

II/291 

4-1390 Frýdlant k.z. 
Nové Město 

p.S. z.z. 

2000 222 1458 13 1693 

2005 195 1737 10 1942 

2010 162 1 861 17 2 040 

4-1391 
Nové Město 

p.S. z.z. 

Nové Město 
p.S., 

zaús.29011 

2000 147 1331 32 1510 

2005 286 1961 15 2262 

2010 162 1 861 17 2 040 
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silnice 
sčítací 
úsek 

začátek 
úseku 

začátek úseku rok 
těžká 

motorová 
vozidla 

osobní a 
dodávková 

vozidla 

jednostopá 
motorová 

vozidla 

součet 
všech 

vozidel 

4-1400 
Nové Město 
p.S., 
zaús.29011 

st. hranice ČR - 
Polsko 

2000 147 1331 32 1510 

2005 286 1961 15 2262 

2010 92 617 7 716 

III/29011 4-4280 
Ludvíkov, x 

s 29015 
Nové Město, 
zaús.do 291 

2000 87 584 13 684 

2005 112 724 8 844 

2010 85 713 32 830 

III/29015 4-4270 
Hejnice, 
vyús.z 290 

Ludvíkov, x s 
29011 

2000 84 572 8 664 

2005 59 789 15 963 

2010 82 490 19 591 

 

Obr.: Úseky silnic Sčítání intenzity dopravy v řešeném území (dle ŘSD ČR) 

Místní komunikace 

Pro místní dopravu jsou využívány úseky silnic III. třídy, které rovněž umožňují obsluhu jednotlivých objektů. Na 
tyto silnice navazují místní komunikace různé délky a proměnlivých parametrů. Stávající rozsah sítě místních komunikací je 
územním plánem stabilizován. Komunikace mají většinou charakter cest se zpevněným nebo částečně zpevněným 
povrchem a vycházejí z terénních podmínek a uspořádání zástavby.  

Místní komunikace mimo zastavěná území jsou v územním plánu vymezeny jako plochy veřejných prostranství 
(PV) nebo jsou zahrnuty v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití. Síť místních komunikací doplňují místní účelové 
komunikace, které umožňují obsluhu celého území obce.  

Odůvodnění navrhovaného řešení  

Odůvodnění výroků (24) - (26) 

V souladu s § 9, odst. 2 a 3 vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou silniční pozemky silnic II. a III. 
třídy zahrnuty do ploch dopravní infrastruktury – silniční (DS). Důvodem je zejména intenzita dopravy a její negativní vlivy, 
které vylučují začlenění těchto pozemků do ploch jiného způsobu využití. Vymezení ploch dopravní infrastruktury – silniční 
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(DS) je také nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti ostatních ploch (např. ploch bydlení, výroby, občanského vybavení, 
atd.). 

Řešením ÚP je respektována Normová kategorizace krajských silnic II. a III. tříd, kterou schválilo Zastupitelstvo 
Libereckého kraje usnesením č. 46/04/ZK ze dne 16.3.2004:  

silnice II/291  - S9,5/70 

silnice III/29011 - S7,5/60 - úsek mezi křižovatkami se silnicemi II/291 a III/29015 

  - S6,5/50 - úsek mezi křižovatkami se silnicemi III/29015 a II/290 

silnice III/29015 - S7,5/60 

silnice III/2916 - S7,5/60 

silnice III/2919 - S6,5/50 

silnice III/29110 - S6,5/50 

Místní komunikace jsou v územním plánu zařazeny převážně do ploch veřejných prostranství (PV). Jejich dopravní 
funkce je zejména v zastavěném území doplněna ostatními funkcemi (pobytovou, rekreační, společenskou, apod.). Součástí 
veřejných prostranství jsou vegetační plochy, liniové výsadby, apod.  

Účelové komunikace jsou s ohledem na jejich dopravní význam součástí navazujících ploch s rozdílným způsobem 
využití. Jejich začlenění do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití nebrání jejich využívání pro dopravní účely. 

Případné úpravy komunikací lze realizovat v rámci ploch dopravní infrastruktury – silniční (DS) a ploch veřejných 
prostranství (PV), dále také v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s přípustným využitím.  

Veškeré zastavitelné plochy jsou vymezeny ve vazbě na stávající komunikační skelet v území. Pro jednotlivé 
zastavitelné plochy budou zřízeny, resp. prodlouženy místní komunikace, které naváží na stávající dopravní systém území. 
Způsob napojení je nutno řešit v souvislosti se způsobem zástavby jednotlivých, zejména rozsáhlejších zastavitelných ploch. 
Dopravní řešení v rámci zastavitelných ploch bude navrženo s ohledem na způsob jejich zastavění a bude řešeno 
v navazujících řízeních.  

Při návrhu parcelace zastavitelných ploch je nutné stanovit dostatečný prostor pro vedení komunikací, chodníků a 
inženýrských sítí o minimální šířce 9 m mezi oploceními. Je též nutno respektovat požadavky na plochy pro výstavbu 
křižovatek (napojení) a potřebných rozhledových polí. Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci 
nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m 
od stavby. Dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární 
techniky. Úpravy dopravní sítě je nutno realizovat s ohledem na zajištění řádného příjezdu a průjezdu mobilní techniky 
hasičských záchranných sborů. 

Při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované parametry a ustanovení 
příslušných platných ČSN a souvisejících předpisů. Šířka veřejných prostranství, jehož součástí je komunikace, musí být 
v souladu s § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m. Nejmenší 
šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při 
jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m.  

Při umisťování staveb pro bydlení na plochách zatížených hlukem z dopravy na pozemních komunikacích, nebo z 
provozu na železnici, bude v rámci územních řízení nutné měřením hluku prokázat nepřekročení hygienických limitů v 
budoucích chráněných venkovních prostorech staveb a budoucích chráněných venkovních prostorech. To se týká zejména 
zastavitelných ploch a ploch přestavby dotčených limity hlukové zátěže z provozu na silnicích II. a III. třídy (II/291, III/29011, 
III/29105, III/2916, III/2919 a III/29110).  

Odůvodnění výroku (27) 

Důvodem vymezení plochy je jednak vedení cyklostezky Nové Město pod Smrkem - Ludvíkov odděleně od 
motorové dopravy, a dále vhodnost prostorových úprav křížení silnic III/29011 a III/29015 představujících hlavní křižovatku 
v Ludvíkově pod Smrkem (nevyhovující rozhledové poměry), zejména ve vazbě na požadavek Zadání ÚP „navrhnout 
možnosti odstranění komunikačních závad zejména na průtazích silnic Frýdlantská (II/291) a Ludvíkovská (III/29011).“  

Odůvodnění výroku (28) 

Vymezení koridoru územní rezervy vychází z požadavku Zadání ÚP „Přehodnocení navrhované komunikační sítě. 
Posoudit a prověřit řešení a potřeby koridoru obchvatové komunikace.“ 

Původní územní plán města fixoval výrobní aktivity v lokalitách založených továren, tedy mimo jiné v prostoru 
bývalého podniku Textilany - tím byly do značné míry omezeny varianty trasování obchvatu města (resp. průtahu) na 
jedinou možnost výjezdem z ulice Celní podél Lomnice a se zaústěním přes ulici Tovární do ulice Frýdlantské formou okružní 
křižovatky (se zachováním dosavadního rozsahu areálu Textilany).  
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Výřez z platného ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem 

Nový ÚP navrhuje komplexní přestavbu areálu Textilany v souladu s požadavky Zadání ÚP:  

- Posoudit možnosti vhodného využití opuštěných průmyslových staveb, zejména areálu bývalého závodu Textilana a 
bývalého vojenského areálu v Hajništi. Navrhnout regeneraci těchto ploch na jiné funkce. 

POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH K OBNOVĚ NEBO OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ ZNEHODNOCENÉHO ÚZEMÍ:  

- Řešit přestavbu nevyužívaných ploch brownfields (např. plochy bývalých vojenských kasáren, areál bývalé textilní 
továrny Textilana, areál bývalých kovozávodů Ludvíkov, příp. další) pro vhodnou funkci, především v případech kde 
jsou již využívány, nebo jsou v kolizi se sousedními funkčními plochami. 

Důvodem řešení obchvatu města (resp. průtahu) je nadměrná dopravní zátěž na silnici II/291 procházející centrem 
města a kompaktně zastavěnými obytnými lokalitami a s tím související zvýšená hygienická a bezpečnostní zátěž obytných 
území (hluk, prašnost).  

Vzhledem k identifikovaným problémům v plochách areálu Textilany (charakter brownfields, nevyužitý potenciál 
území na okraji městského centra, výrazná plošná bariéra v rostoucím organismu města, nehospodárné využití zastavěného 
území, střet případného monofunkčního výrobního využití ploch s okolními obytnými lokalitami) je navržena komplexní 
přestavba areálu - plocha přestavby PN2, což otevírá také možnost přehodnocení trasy obchvatu (resp. průtahu) silnice 
II/291.  

ÚP vymezuje koridor územní rezervy R1 v rozsahu umožňujícím podrobnější prověření variant vedení průtahu 
městem v územní studii X6, v rámci níž je nutno zároveň koordinovat revitalizaci dotčeného úseku řeky Lomnice, možné 
uspořádání nové okolní zástavby, dopravní obsluhu navazujících ploch a prostupnost území.  

Na základě zpracování územní studie lze v rámci změny územního plánu vymezit koridor či zastavitelnou plochu 
dopravní infrastruktury v rozsahu nejvhodnější varianty trasy průtahu.  

11.10.2 Doprava v klidu 

Odůvodnění výroků (29) - (31) 

Parkování a odstavování vozidel je v řešeném území uskutečňováno převážně na soukromých pozemcích, 
případně v profilu místních komunikací, tedy zejména v rámci ploch veřejných prostranství (PV) a ploch dopravní 
infrastruktury – silniční (DS). Kapacitnější plochy hromadného parkování jsou v řešeném území lokalizovány u objektů 
občanské vybavenosti, případně v sousedství výrobních areálů.  

Důvodem stanovení požadavku na ochranu a rozvoj kapacitních ploch parkovacích stání v nástupních místech do 
Jizerských hor je nezbytnost posílení infrastruktury cestovního ruchu, která mimo jiné zahrnuje parkoviště a odstavné 
plochy pro návštěvníky území, ve vazbě na požadavek Zadání ÚP „vytvořit podmínky pro zvýšení kapacity parkovacích míst a 
odpočinkových ploch v centru obce, u hřbitova a ve spojitosti s nástupními místy tras Singltreku.“ 
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Individuální odstavování vozidel lze v rámci přípustného využití realizovat také v dalších plochách s rozdílným 
způsobem využití, zejména v plochách bydlení (BH, BI), plochách výroby a skladování (VL, VZ, VX) a občanského vybavení 
(OV, OM, OS, OX).  

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

11.10.3 Doprava železniční 

Odůvodnění výroku (32) 

Popis stávající situace 

Řešeným územím prochází jednokolejná regionální železniční trať Jindřichovice pod Smrkem - Frýdlant v Čechách, 
která je součástí železniční tratě 037 „Jindřichovice pod Smrkem - Liberec - Černousy - Frýdlant v Čechách.“ Na trati se 
v řešeném území nachází železniční stanice „Nové Město pod Smrkem“ a železniční zastávka „Hajniště.“ Trasa dráhy je 
z hlediska současné koncepce i pro návrhové období ÚP územně stabilizovaná.  

Uvedená železniční trať městu zajišťuje spojení s městem Frýdlant, kterým prochází celostátní železniční trať 
Liberec – Frýdlant v Čechách – Černousy, která stejně jako železniční trať Jindřichovice pod Smrkem - Frýdlant v Čechách je 
součástí železniční tratě 037 „Jindřichovice pod Smrkem - Liberec, Černousy - Frýdlant v Čechách“. Jedná se o 
nejvýznamnější železniční trať v regionu Frýdlantska, jež v obci Černousy překračuje státní hranici ČR/Polsko.  

Odůvodnění navrhovaného řešení  

Konkrétní požadavky na rozvoj ploch pro železniční dopravu nebyly identifikovány. Případnou výstavbu nových 
obytných objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo dráhy, dále je nutné respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb. – 
stavební a technický řád drah a postupovat ve smyslu ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Odůvodnění výroku (33) 

Stanovení orientačního umístění železniční zastávky vychází z požadavku Zadání ÚP „prověřit záměr obce na 
zřízení nové železniční zastávky (na znamení) v lokalitě za novoměstskou ČOV na p.p.č. 281, nebo 299/1v k.ú. Hajniště pod 
Smrkem.“ 

Důvodem vymezení je výrazný plošný rozvoj bydlení v severní části města (lokalita Na Výsluní - plochy ZN1, ZN2, 
ZN 3, ZN6, PN1, ZH10) a nutnost zajištění adekvátní dostupnosti zastávek veřejné hromadné dopravy z obytných území. 
Dostupnost stávajícího železničního nádraží je navíc možná pouze podél Frýdlantské ulice s vyššími intenzitami dopravy. 
Železniční zastávka nepředstavuje zásadní územní zásah, předpokládá se mezilehlá stanice s průjezdným uspořádáním 
kolejiště zčásti umístěna ve stávajících plochách dopravní infrastruktury - železniční (DZ) a zčásti v rámci zastavitelné plochy 
ZN5 výroby a skladování - lehkého průmyslu (VL).  

Umístění zastávky blíže k těžišti severní části města je problematické z hlediska vzdálenosti a umístění v oblouku 
železniční trati. Ve vybrané lokalitě v rámci plochy ZN5 jsou zajištěny adekvátní prostorové parametry pro zřízení železniční 
zastávky a zároveň je dosaženo co možná nejpříznivějších docházkových vzdáleností z obytných území.  

11.10.4 Veřejná hromadná doprava 

Odůvodnění výroků (34) - (35) 

Popis stávající situace 

Na území Libereckého kraje je od 1. 7. 2009 zaveden Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (IDOL). Jeho 
úkolem je zajištění veřejné dopravy ve spolupráci s různými dopravci.  

V Novém Městě pod Smrkem zajišťují hromadnou dopravu společnosti ČSAD Liberec, a.s. a České dráhy, a.s. na 
následujících linkách: 

Tab.: Spoje hromadné dopravy ve správním území města  

druh ozn. linky Trasa  provozovatel 

autobus 

540630 
Nové Město p. Smrkem - Lázně Libverda - Hejnice - Frýdlant - Liberec - 

Mladá Boleslav - Praha 

ČSAD Liberec, 
a.s. 

540651 Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Nové Město pod Smrkem 

540652 Frýdlant - Raspenava - Nové Město pod Smrkem 

540659 Liberec – Raspenava – Hejnice – Nové Město pod Smrkem 

540671 Frýdlant - Dolní Řasnice - Nové Město pod Smrkem 



Odůvodnění územního plánu Nové Město pod Smrkem  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   106 

540672 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice - Jindřichovice pod Smrkem  

vlak L61  Liberec - Nové Město p. Smrkem - Jindřichovice p. Smrkem České dráhy, a.s. 

Hromadná doprava osob je na území města zprostředkována autobusovou a vlakovou dopravou. Ve správním 
území města se nachází 11 autobusových zastávek:  

Nové Město pod Smrkem, náměstí; Nové Město pod Smrkem, Tovární; Nové Město pod Smrkem, Na Výsluní; 
Nové Město pod Smrkem, Hajniště, č. 70; Nové Město pod Smrkem, Hajniště, pož. zbrojnice; Nové Město pod 
Smrkem, Hajniště, obratiště; Nové Město pod Smrkem, žel. st.; Nové Město pod Smrkem, Ludvíkovská; Nové 
Město pod Smrkem, Ludvíkov, křižovatka; Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Jednota; Nové Město pod Smrkem, 
Přebytek.  

Dále je v řešeném území lokalizována železniční stanice Nové Město pod Smrkem a železniční zastávka Hajniště.  

Odůvodnění navrhovaného řešení  

Veřejná hromadná doprava osob je na území obce zajišťována autobusovou a železniční dopravou. Pro ochranu 
a rozvoj provozu veřejné hromadné dopravy jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury v souladu s § 9, odst. 2, vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále plochy veřejných prostranství v souladu s § 7, odst. 2, vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Na podpoře veřejné dopravy panuje obecná společenská shoda. Její zkvalitňování může vést ve svém důsledku ke 
snížení podílu dopravy individuální na přepravních objemech. Pozitivní důsledky snížení podílu individuální dopravy jsou 
prokazatelné (pozitivní vliv na veřejné zdraví, pokles dopravních nehod, apod.).  

Docházkové vzdálenosti k jednotlivým zastávkám a stanicím jsou převážně vyhovující (do 5 min, do 500 m), vyjma 
východního a jihovýchodního okraje města Nové Město pod Smrkem, které je vhodné doplnit zastávkami veřejné 
autobusové dopravy. V souvislosti s navrhovaným rozvojem severního okraje města (lokalita Na Výsluní) je na základě 
požadavku samosprávy navrženo orientační umístění nové železniční zastávky, podrobně viz kapitola 11.10.3 Doprava 
železniční.  

11.10.5 Komunikace pro pěší a cyklisty 

Odůvodnění výroků (36) - (38) 

Popis stávající situace 

Komunikace pro pěší 

Pro potřeby pěší dopravy jsou využívány úseky místních komunikací v zastavěném území s nízkými intenzitami 
dopravy. Ve městě jsou komunikace doplněny chodníky, zejména v rámci ploch smíšených obytných - městských (SM). 
Všechny pěší trasy vedou z Mírového náměstí směrem ze sídla do volné krajiny, tuto síť by však bylo vhodné doplnit 
a stabilizovat, především rozvojem spojnic města s volnou krajinou a svahy Jizerských hor. S tím souvisí i rozvoj každodenní 
rekreace v území, a to zejména turistiky a cyklistiky.  

Řešeným územím prochází 4 značené turistické trasy, vedoucí severním směrem (zelená turistická trasa), 
východním směrem (žlutá turistická trasa), jižním směrem (zelená a modrá turistická trasa); převážně jsou vedeny po 
severní výspě Jizerských hor, resp. na severních svazích Smrku. V zastavěném území jsou vedeny především po místních 
komunikacích, mimo zastavěné území pak zejména po účelových komunikacích a v rámci lesních cest. Součástí značených 
turistických tras je také Historicko-přírodovědná stezka Nové Město pod Smrkem.  

Turistické trasy a stezky, procházející řešeným územím, jsou pro přehlednost znázorněny v následující tabulce 
spolu s jejich lokalizací v rámci správního území města:  

trasa / stezka průběh tras 

 
významná turistická trasa 

začátek trasy u žel. zastávky Nové Město p. Smrkem přes Mírové náměstí 
jižním směrem ze sídla k rozcestí u Spálené hospody 

střední část trasy: Odbočka u pramenu Kyselky - Streitův obrázek - Smrk 
Vrchol 

závěrečná část trasy: Nebeský žeb. - dolní rozc. - Na Písčinách - Pod Klínovým 
vrchem - Předěl 

 
místní turistická trasa 

začátek trasy: Mírové náměstí v Novém Městě p. Smrkem, trasa vede na sever 
do Jindřichovic pod Smrkem přes rozcestník: Pod Hřebenáčem 

 

začátek trasy: Mírové náměstí v Novém Městě p. Smrkem, trasa vede 
východním směrem ze sídla - tam se stáčí na jih k rozcestí U Purkmistrova 

mostu - Streitův obrázek - U Červeného buku, zde se trasa stáčí na sever ke 
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krátká turistická trasa konečnému rozcestí U Zemánků 

 
místní turistická trasa 

začátek trasy v obci Lázně Libverda, trasa vede severo-východním směrem 
přes rozcestí Obří sud - U Zemánků - U Spálené hospody, zde se trasa stáčí na 

jihovýchod k rozcestí Streitův obrázek, další rozcestí je U druhé lavičky 
(severovýchod), poslední bod trasy Smrk - vrchol je jižně od U druhé lavičky  

 

NS Smrk - okružní cesta k pramenům 

toků a rozvodí 

 

Schéma naučné stezky. Zdroj: Okrašlovací spolek pro obnovu a rozvoj Nového 

Města pod Smrkem 

Okrašlovací spolek pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem je také nositelem záměru obnovy poutní cesty 
do Hejnic - stará slezská cesta s přípojkou do Mirska (v Polsku) a s odbočkou do Ludvíkova (na území ČR se jedná o úsek 
hraniční přechod - jižně pod NMPS - Ludvíkov - Přebytek - Lázně Libverda - Hejnice). Obnova severních poutních cest s 
napojením sousedních zemí, propagace cest pro pěší a cyklisty mimo silnice s provozem motorových vozidel a využití 
novodobého poutnictví po turistických cílech, může pomoci k oživení venkovských oblastí Frýdlantska a vzniku služeb v 
oblasti agroturistiky a dalších služeb pro rozvoj cestovního ruchu na venkově. V řešeném území je trasa poutní cesty 
stabilizována v rámci pěších tras v rámci ploch veřejných prostranství (PV) nebo ploch lesních (NL).  
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Zdroj: Okrašlovací spolek pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem, http://www.nmps-os.cz/cesty/poutni-cesty/ 

Komunikace pro cyklisty 

Cyklistika je obecně umožněna v rámci stávajících komunikací (II., III. třídy a místních účelových komunikací 
s minimální intenzitou motorové dopravy). Řešeným územím prochází značené cyklistické trasy regionálního významu. 
Jedná se o trasy určené především pro turistické využití.  

Řešeným územím prochází následující cyklotrasy:  

význam č. cyklotrasy trasa 

regionální 
3006 

Habartice - Horní Řasnice - Jindřichovice pod Smrkem - Nové Město p. Smrkem - Hejnice - 

Liberec 

3018 Nové Město pod Smrkem - Smědava 

Síť turistických a cyklistických tras v řešeném území a nejbližším okolí znázorňuje níže uvedený obrázek. 
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Obr.: Turistické (modře, zeleně a žlutě) a cyklistické (fialově) trasy v řešeném území (dle serveru mapy.cz) 

Dle Registru cyklotras a cyklokoridorů v Libereckém kraji je řešeným územím veden mezinárodní cyklokoridor 
Polsko - Nové Město pod Smrkem - Ludvíkov - Raspenava:  

 

Registr cyklotras a cyklokoridorů v LK - ÚTP č. 06  
Zdroj: http://twist.kraj-lbc.cz/tms/cyklo_a/index.php?client_type=kr_lib_ov&Project=TMS_CYKLO_A&client_lang=cz_win 
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V řešeném území jsou zejména severní svahy Jizerských hor v návaznosti na sousední obce Lázně Libverda, Bílý 
Potok, v menší míře také jižní úbočí Hřebenáče směrem na sever k obci Jindřichovice pod Smrkem, protkány sítí 
cyklistických stezek představujících Singltrek pod Smrkem. Jedná se o úzké lesní stezky přímo vytvořené a určené pro 
terénní cyklistiku. Nástupní místa se nacházejí v lokalitě U Spálené hospody (jižně od Nového Města pod Smrkem na okraji 
lesa), a u koupaliště (shodně také výchoziště lyžařských stop). Všechny cyklistické stezky Singltreku jsou vymezeny v rámci 
ploch lesních (NL), plošný rozsah území dotčeného cyklistickými stezkami Singltreku je zobrazen ve výkrese č. 1 Koordinační 
výkres.  

Běžkařské trasy 

Řešené území disponuje trasami atraktivními pro běh na lyžích, přičemž jím prochází tzv. Jizerská magistrála – 
běžkařská trasa č. 50. Tato trasa je součástí tzv. Česko-polské jizerské lyžařské magistrály a je udržována rolbou. 

Průběh trasy: Bedřichov, stadion – U Buku (1,7 km) – Nová louka (3 km) – Kristiánov (5,7 km) – Rozmezí (9,2 km) – 
Čihadla (10,5 km) – Na Knajpě (11,2 km) – Kůrovec (15,1 km) – Hraniční (15,5 km) – Vlašský hřeben (18,2 km) – U Bunkru 
(20,9 km) – Mořina (22,4 km) – Jizerka (23,6 km) – U Bunkru (24,4 km) – Zimní kiosek (28,3 km) – Smědava (30,1 km) – 
Na Knajpě (33,2 km) – Čihadla (34,1 km) – Na Žďárku (36,3 km) – Krásná Máří (38,7 km) – Hřebínek (41,4 km) – Bílá Kuchyně 
(42,7 km) – Olivetská hora (43,9 km) – Za Černou Nisou (45,6 km) – U Buku (48,3 km) – Bedřichov, stadion (50 km) 

Další běžkařskou tratí je trať z Nového Města p. Smrkem na Smědavu (13,3 km) 

trasa/stezka průběh trasy 

 

běžkařská trasa Nebeský žebřík 

Nové Město pod Smrkem, U Spálené hospody – Kyselka (0,8 
km) – Tišina (5,3 km) – Nebeský žebřík, dol. rozc. (7,2 km) – 
Na Písčinách (8,3 km) – Předěl (10,1 km) – Smědava (13,3 
km) 

Síť tras, vhodných pro běh na lyžích, v řešeném území a nejbližším okolí (včetně Jizerské magistrály) znázorňuje 
níže uvedený obrázek. 

 

Obr.: Trasy vhodné pro běh na lyžích v řešeném území (dle serveru mapy.cz) 

Výchoziště lyžařských stop se nacházejí v lokalitě U Spálené hospody (nástupní místo na Jizerskou magistrálu) a dále 
u koupaliště.  

Odůvodnění navrhovaného řešení 

Stanovení výroků vychází z požadavků nadřazených dokumentací a podkladů, zejména z následujících zásad:  

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

- Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné 
možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě 
pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. (priorita 29 PÚR ČR) 

- podporovat propojení atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 
turistiky (pěší, cyklo, lyžařská, hipo aj.), (priorita P28 ZÚR LK) 

- Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí prvky bezmotorové dopravy (cyklostezky, cyklotrasy, 
pěší trasy, stezky pro terénní cyklisty). (Zadání ÚP Nové Město pod Smrkem) 

Základní podmínkou pro kvalitní pohyb pěších a cyklistů územím je míra (stupeň) jeho prostupnosti. Možnost 
zkrácení cesty je jedním z důvodů volby pěší (cyklistické) dopravy. V případě, že bude zabezpečena vysoká míra 
prostupnosti území (veřejně přístupných komunikací) vybavených kvalitní sítí chodníků, cest, stezek, apod., lze 
předpokládat, že se zvýší podíl pěší a cyklistické dopravy na úkor dopravy motorové individuální. Pozitivní důsledky snížení 
podílu individuální dopravy jsou prokazatelné (pozitivní vliv na veřejné zdraví, pokles počtu dopravních nehod, apod.). 

Odůvodnění výroku (36) 

Pěší a cyklistická doprava je zpravidla provozována jako součástí veřejných prostranství v souladu s § 7, odst. 2, 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále dopravy silniční, v souladu s § 9, odst. 2, vyhlášky č. 501/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Stávající komunikace pro pěší a cyklistickou dopravu (místní a účelové komunikace, chodníky, pěší trasy v sídlech, 
cesty ve volné krajině, cyklotrasy, turistické trasy) jsou v ÚP vymezeny zejména jako plochy veřejných prostranství (PV) 
a plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS). Pěší a cyklistická doprava je také součástí dalších typů ploch v souladu 
s podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití, v nichž lze cesty pro chodce a cyklisty dále doplňovat. 

Odůvodnění výroku (37) 

Plochy zajišťující prostupnost území pro chodce a cyklisty představují součást veřejné infrastruktury (veřejná 
prostranství, dopravní infrastruktura) z důvodu zajištění ochrany a rozvoje veřejně přístupných cest v řešeném území pro 
účely dostupnosti ploch, prostupnosti celého území (sídel i volné krajiny), napojení cest na okolní území a také pro účely 
ochrany a rozvoje infrastruktury cestovního ruchu. Turistická infrastruktura je významným předpokladem pro rozvoj 
cestovního ruchu a turistiky v území, proto je nutné ji chránit a rozvíjet, zcela vyloučit jakoukoliv redukci.  

Trasy místního charakteru lze vést obecně po všech komunikacích v řešeném území a po většině zpevněných a 
částečně zpevněných cest. Kvalitu cyklistických a cykloturistických tras lze zvyšovat jejich oddělením od společného vedení 
se silniční dopravou, čímž dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti účastníků dopravy.  

Odůvodnění výroku (38) 

Podrobné odůvodnění vymezení ploch je uvedeno pro jednotlivé plochy v kapitole 11.7 Odůvodnění vymezení 
zastavitelných ploch a ploch přestavby.  

11.10.6 Ochranná pásma 

Silniční 

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

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

 silnice II. a III. třídy  15 m od osy vozovky  

Ochranná pásma silnic v řešeném území jsou zakreslena v grafické části Odůvodnění Územního plánu ve výkrese  
č. 1 Koordinační výkres. 

Železniční 

Železniční ochranné pásmo je stanoveno zákonem č. 266/94 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a tvoří:  

u dráhy celostátní nebo regionální prostor po obou stranách dráhy do vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, 
nejméně však do vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. 

u vlečky prostor po obou stranách vlečky do vzdálenosti 30 m od osy krajní koleje (u vlečky v uzavřeném prostoru 
provozovny se ochranné pásmo nezřizuje) 
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V ochranném pásmu je dovoleno stavět pouze drážní stavby, výjimky lze udělit pro stavby pozemních komunikací, 
vodních děl, zařízení vedení, měřičských znaků a signálů a jen v odůvodněných případech pro ostatní pozemní stavby. 
Výjimky povoluje drážní správní orgán, který současně stanoví podmínky. 

Ochranná pásma železničních tratí v řešeném území jsou zakreslena v grafické části Odůvodnění Územního plánu 
ve výkrese č. 1 Koordinační výkres. 

11.11 Odůvodnění koncepce technické infrastruktury 

Obecné odůvodnění výroků (39) - (46) 

Koncepce technické infrastruktury vychází zejména z následujících dokumentací a podkladů: 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Libereckého kraje (aktualizace 2011), dále též jen „PRVK LK“ 

- Kanalizační řad stokové sítě Nového Města pod Smrkem (Ing. Iveta Jakešová, 2003) 

- ÚAP SO ORP Frýdlant (4. úplná aktualizace 2016) 

- Územní energetická koncepce Libereckého kraje – aktualizace 2015 (ENVIROS, s.r.o., Praha, 2015) 

- Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 (ISES, s.r.o., Praha, 2016) 

- ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem (1998) včetně 1. a 3. změny 

- Zadání ÚP Nové Město pod Smrkem (2013) 

11.11.1 Zásobování vodou 

Obecné odůvodnění výroku (39) 

Popis stávající situace 

Koncepce zásobování pitnou vodou je řešena v souladu PRVK LK. Nové Město pod Smrkem je zásobováno pitnou 
vodou ze skupinového vodovodu (SK-121.5.0-BPO) Bílý Potok. Zdrojem vody pro vodovod jsou potoky Hejný a Smědá. Voda 
je upravována v úpravně vody Bílý potok. Z úpravny je voda vedena přes akumulaci u ÚV 1 × 150 m

3
 (510,00/506,70) do 

distribučního vodojemu. Z distribučního VDJ 1000 m
3
 + 650 m

3
 (470,30/465,30 m n.m.).je voda čerpána do VDJ Přebytek 

2×150 m
3
 a dále je vedena gravitačně do VDJ Nové Město p.S. 750 m

3
 (523,50/518,50 m n. m.) potrubím z TLT DN 200. Z 

tohoto VDJ je voda potrubím z TLT DN 250 vedena do HTP obce.  

Dalšími zdroji jsou původní prameniště o vydatnosti 3 l/s U vodojemu HTP .Voda se dopravuje do sítě přes VDJ 
HTP 2×150 m

3
 (523,46/520,46 m n. m.) zásobním potrubím DN 200. Dolní tlakové pásmo obce je zásobováno z prameniště 

o vydatnosti 3 l/s U vodojemu DTP přes VDJ DTP 150 m
3
 (497,62/495,46 m n. m.) a zásobní potrubí DN 100 a dále z 

prameniště Tábor s VDJ Tábor 20 m
3
 (514,50/513,00 m n. m.).- v dnešní době nevyužíváno.  

VDJ Tábor a VDJ DTP a VDJ HTP jsou vzájemně propojeny. Z VDJ DTP je voda čerpána potrubím DN 80 do VDJ HTP. 
Rozvody po obci jsou DN 40 – 100 mm.  

Majitelem a provozovatelem vodovodu je Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. Vodovodní síť je zavedena do 
všech sídel v řešeném území (Nové Město pod Smrkem, Hajniště pod Smrkem, Ludvíkov pod Smrkem, Přebytek), na veřejný 
vodovod je napojeno 89 % obyvatel. Zbylá zástavba okrajových částí malých sídel a samoty jsou zásobeny individuálně 
pomocí studní.  

Stávající stará vodovodní síť vyžaduje postupnou rekonstrukci. Připravuje se rekonstrukce v Ludvíkovské ul. DN 
100 - 0,7 km. Je nutná technická obnova prameniště včetně odradonování a stvrzování. Dále se připravuje rekonstrukce 
stávajících sítí. Ve výhledu se uvažuje s rozšířením akumulace HTP o VDJ 150 m3. 

Bilance potřeby pro návrh 

Trend naznačený v PRVK LK (Bilanční údaje a investiční náklady) je korigován s ohledem na aktuální údaje (ČSÚ), 
demografický vývoj a předpokládané kapacity zastavitelných ploch. Bilanční údaje jsou uvedeny k roku 2030. 

Nové Město pod Smrkem: 

položka označ. jedn. 2015 2030 

počet všech zásobených obyvatel Nv obyv. 3570 3670 

průměrná denní potřeba Qp m
3
/d 421,8 433,8 

koeficient denní nerovnováhy kd - - 1,5 

maximální denní potřeba Qd m
3
/d 548,4 563,9 

specifická potřeba vody Qs,v l/(os.d) 118,2 120 
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Místní část Hajniště: 

položka označ. jedn. 2015 2030 

počet všech zásobených obyvatel Nv obyv. 196 220 

průměrná denní potřeba Qp m
3
/d 17,2 22,0 

koeficient denní nerovnováhy kd - - 1,5 

maximální denní potřeba Qd m
3
/d 25,9 33,0 

specifická potřeba vody Qs,v l/(os.d) 88,0 100 

Místní část Ludvíkov pod Smrkem: 

položka označ. jedn. 2015 2030 

počet všech zásobených obyvatel Nv obyv. 165 190 

průměrná denní potřeba Qp m
3
/d 26,4 24,8 

koeficient denní nerovnováhy kd - - 1,5 

maximální denní potřeba Qd m
3
/d 39,5 42,8 

specifická potřeba vody Qs,v l/(os.d) 159,8 150 

Místní část Přebytek: 

položka označ. jedn. 2015 2030 

počet všech zásobených obyvatel Nv obyv. 33 40 

průměrná denní potřeba Qp m
3
/d 4,29 5,2 

koeficient denní nerovnováhy kd - - 1,5 

maximální denní potřeba Qd m
3
/d 6,435 7,80 

specifická potřeba vody Qs,v l/(os.d) 130 130 

Zákres stávajících vodovodních řadů včetně objektů na síti je znázorněn v grafické části Odůvodnění územního 
plánu ve výkrese 1 Koordinační výkres. S ohledem na měřítko výkresů jde pouze o schematické vyjádření koncepce 
zásobování vodou bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V navazujících řízeních tak nejsou vyloučeny změny tras 
jednotlivých řadů a umístění objektů na vodovodní síti. 

Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou a užitkovou vodou 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den na 
obyvatele cisternami ze zdrojů pro úpravnu vody Frýdlant a ze zdroje Lázně Libverda. Zásobení pitnou vodou bude 
doplňováno balenou vodou.  

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. 
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.  

Zásobování požární vodou 

Město má zpracován Požární řád formou obecně závazné vyhlášky č. 3/2004. Na území města jsou jako zdroje 
požární vody identifikovány následující: 

- přírodní koupaliště (rybník 1 a rybník 2) 

- nadzemní a podzemní požární hydranty (dle plánu vod. sítě) 

- požární nádrže (Přebytek, Ludvíkov a Lesů ČR) 

Všechny tyto zdroje jsou v ÚP zachovány a vymezeny jako plochy vodní a vodohospodářské (W) vyjma bodových 
zdrojů (podzemní hydranty), jež jsou zahrnuty v rámci ploch veřejných prostranství (PV).  

Odůvodnění navrhovaného řešení 

Současný systém skupinového vodovodu, na nějž je napojeno řešené území, je ucelený a provozně vyhovující. 
Kapacita vodovodu je vyhovující a disponuje dostatečnou rezervou i pro navrhovanou zástavbu v zastavitelných plochách. 
Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně 
souvisejících objektů. Dále je navrhována dostavba vodovodní sítě v rozvojových lokalitách. 

Případná realizace vodovodních řadů je územním plánem umožněna v rámci hlavního, přípustného či podmíněně 
přípustného využití prakticky všech ploch s rozdílným způsobem využití. 

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

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (39) 

ad a Důvodem stanovení výroku je ochrana existujících sítí technické infrastruktury jako civilizační hodnoty; její rozvoj 
je základním předpokladem pro zvyšování kvality bydlení a obsluhy území města. Územní plán upřednostňuje 
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intenzifikovat využití provozovaných systémů před jejich masivním rozvojem. V návrhovém období ÚP budou na 
vodovod dle potřeby a možností napojovány zastavitelné plochy prodloužením stávajících řadů a bude prováděna 
běžná údržba nebo rekonstrukce sítě vodovodu. Územním plánem jsou v rámci hlavního, přípustného či 
podmíněně přípustného využití stanoveny podmínky pro realizaci liniové technické infrastruktury ve všech 
plochách s rozdílným způsobem využití. 

ad b, d Systémy veřejné technické infrastruktury jsou zpravidla umisťovány v rámci dopravních komunikací nebo 
veřejných prostranství; tím je zajištěno jejich umístění mimo pozemky soukromých vlastníků, efektivní využití a 
správa sítí. Zastavitelné a přestavbové plochy jsou lokalizovány v maximální míře v  dosahu stávající infrastruktury 
s minimálními nároky na jejich rozšiřování a souvisejícími nároky na veřejné rozpočty. Důvodem stanovení výroků 
je mimo jiné požadavek PÚR ČR (priorita 27) „Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné 
infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.“ 

ad c  Důvodem stanovení výroku je zejména zajištění lepších tlakových podmínek v síti, lepší jakost vody díky cirkulaci a 
rovnoměrné rozdělování vody i v období nedostatku. Zokruhování vodovodní sítě je doporučováno u větších 
spotřebišť s převažujícím plošným charakterem zástavby.  

ad e  Výrok se týká okrajových částí malých sídel a zejména samot bez reálné možnosti napojení na stávající vodovodní 
systém; výhledově se neuvažuje se zavedením veřejného vodovodu ve výrazně izolované zástavbě s ohledem na 
velkou vzdálenost od vodovodní sítě, nízký počet obyvatel, minimální plošný rozvoj a tedy neefektivitu výstavby a 
správy sítě, proto je umožněno individuální řešení zásobování pitnou vodou.  

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Do řešeného území zasahují ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. stupně a ochranná pásma přírodního léčivého 
zdroje I. a II. stupně (zasahují z území sousední obce Lázně Libverda). V ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů je 
nutno respektovat ustanovení § 37 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 
vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.  

Ochranná pásma vodovodních řadů jsou popsána v následující kapitole souhrnně s ochrannými pásmy 
kanalizačních řadů.  

11.11.2 Kanalizace a odstraňování odpadních vod 

Obecné odůvodnění výroku (40) 

Popis stávající situace 

Koncepce kanalizace a odstraňování odpadních vod je řešena v souladu PRVK LK. Ve městě je vybudovaná 
jednotná kanalizace s několika odlehčovacími komorami, v jižní části s několika větvemi oddílné splaškové kanalizace s 
jednou odlehčovací komorou. Kanalizace je zakončena mechanicko - biologickou ČOV (po modernizaci proběhla v roce 2001 
má ČOV nyní kapacitu na 6400 ekvivalentních obyvatel). 

Kanalizační síť je tvořena kmenovou stokou A, do které se zaúsťují páteřní stoky B a C. Odkanalizované území je 
přirozeně rozděleno vodním tokem Lomnice na dvě části: území na pravém břehu toku je odkanalizováno páteřní stokou B, 
území na levém břehu je odkanalizováno kmenovou stokou A a páteřní stokou C.  

Stávající kanalizační síť vyžaduje postupnou rekonstrukci. V roce 2013 byl dokončen projekt Dostavba a 
rekonstrukce kanalizační sítě Nové Město pod Smrkem - ul. Růžová, Zahradní, Blahoslavova, Jizerská, Nádražní, Švermova a 
dvě čerpací stanice, ul. Ludvíkovská, Bělohorská, V Lukách, Kmochova, Celní, Jindřichovická, Žižkova, Plovárenská, 5. května, 
B. Němcové, Tovární, Revoluční, Mlýnská, Ondříčkova, Pod Lesem, Frýdlantská (Hajniště) a tři čerpací stanice.  

Provozovatelem kanalizace je Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. Vlastnictví je následující: 1/5 kanalizačních 
řadů a 1/3 ČOV je ve vlastnictví města, zbytek kanalizační a čistírenské infrastruktury je ve vlastnictví Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a.s. 

Na kanalizaci je napojeno 80 % obyvatel i rekreantů, mimo dosah kanalizační sítě je likvidace odpadních vod 
řešena individuálně (bezodtoké jímky s vyvážením na městskou ČOV, domovní ČOV). Kanalizační systémy nejsou 
vybudovány v sídlech Hajniště pod Smrkem, Ludvíkov pod Smrkem a Přebytek.  

Bilance odpadních vod a znečištění 

Trend naznačený v PRVK LK (Bilanční údaje a investiční náklady) je korigován s ohledem na aktuální údaje (ČSÚ), 
demografický vývoj a předpokládané kapacity zastavitelných ploch. Bilanční údaje jsou uvedeny k roku 2030. 

Nové Město pod Smrkem: 

položka jedn. 2015 2030 

počet obyvatel připojených na 
veřejnou kanalizaci s vyústěním na ČOV 

ob. 3570 3670 

odpadních vod m
3
/d 596,3 633,1 
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položka jedn. 2015 2030 

BSK5 kg/d 160,7 165,2 

NL kg/d 147,3 151,4 

CHSK kg/d 294,5 302,8 

počet ekvivalentních obyvatel EO 2678 2753 

Místní část Hajniště: 

položka jedn. 2015 2030 

počet obyvatel připojených na 
veřejnou kanalizaci s vyústěním na ČOV 

ob. 0 220 

odpadních vod m
3
/d 27,0 33,0 

BSK5 kg/d 9,45 9,9 

NL kg/d 8,7 9,1 

CHSK kg/d 17,3 18,2 

počet ekvivalentních obyvatel EO 158 165 

Místní část Ludvíkov pod Smrkem: 

položka jedn. 2015 2030 

počet obyvatel připojených na 
veřejnou kanalizaci s vyústěním na ČOV 

ob. 0 190 

odpadních vod m
3
/d 32,1 34,2 

BSK5 kg/d 8,1 8,6 

NL kg/d 7,4 7,8 

CHSK kg/d 14,9 15,7 

počet ekvivalentních obyvatel EO 32,1 34,2 

Místní část Přebytek: 

položka jedn. 2015 2030 

počet obyvatel připojených na 
veřejnou kanalizaci s vyústěním na ČOV 

ob. 0 0 

odpadních vod m
3
/d 3,22 4,05 

BSK5 kg/d 1,5 1,8 

NL kg/d 1,4 1,7 

CHSK kg/d 2,7 3,3 

počet ekvivalentních obyvatel EO 25 30 

Zákres stávajících kanalizačních řadů včetně objektů na síti je znázorněn v grafické části Odůvodnění územního 
plánu ve výkrese 1 Koordinační výkres. S ohledem na měřítko výkresů jde pouze o schematické vyjádření koncepce 
odstraňování odpadních vod bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V navazujících řízeních tak nejsou vyloučeny 
změny tras jednotlivých řadů a umístění objektů na kanalizační síti. 

Odstraňování dešťových vod 

Nakládání s dešťovými vodami se řídí zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě 
zkušeností posledních let, aktuálních oborových poznatků a světových trendů bude v budoucnu základním cílem udržet 
maximální množství srážkové vody v místě jejího dopadu. Období budování jednotných kanalizačních systémů, plošného 
odvodňování zemědělských pozemků, regulací vodních toků, industrializace zemědělské výroby a masivního zpevňování 
ploch vyvolalo výrazné zrychlení povrchového odtoku. Územní plán deklaruje jednoznačnou podporu takových opatření, 
která budou směřovat k zadržení srážkové vody v území.  

Dešťové vody jsou z části odváděny jednotnou kanalizací a z části pomocí příkopů a propustků do potoka nebo 
vsakovány do terénu. Při výstavbě je nutno dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po 
výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn., aby nedocházelo k výraznému zhoršení odtokových poměrů v území. 
V zastavěném území a zastavitelných plochách je nutné srážkové vody z důvodu zpomalení odtoku z území v maximální 
možné míře likvidovány přímo na pozemcích (akumulací, vsakováním) v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 

V zastavěném území a zastavitelných plochách je nezbytné upřednostnit akumulaci a vsakování před přímým 
zaústěním do odvodňovacích systémů (i povrchových). 

V nezastavěném území je nutné podporovat opatření, zejména nestavebního charakteru směřující k obecnému 
zvyšování retenčních schopností území. Jedná se často o způsoby a postupy hospodaření na zemědělské půdě, ochranná a 
revitalizační opatření na vodních tocích a v údolních nivách a zásady při navrhování liniových staveb dopravní infrastruktury.  
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Odůvodnění navrhovaného řešení 

Současný kanalizační systém v Novém Městě pod Smrkem je ucelený a provozně vyhovující. Kapacita ČOV je 
vyhovující a disponuje dostatečnou rezervou i pro navrhovanou zástavbu v zastavitelných plochách. Vzhledem 
k technickému stavu kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) včetně souvisejících objektů. Dále je 
navrhována dostavba kanalizační sítě v rozvojových lokalitách Nového Města pod Smrkem. 

Případná realizace kanalizačních řadů je územním plánem umožněna v rámci hlavního, přípustného či podmíněně 
přípustného využití prakticky všech typů ploch s rozdílným způsobem využití. 

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

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj stávající kanalizační sítě ve správním území města. V návrhovém období ÚP je 
uvažováno s realizací kanalizační sítě v místních částech Hajniště pod Smrkem a Ludvíkov pod Smrkem se zakončením na 
ČOV, viz níže.  

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (40) 

ad a Důvodem stanovení výroku je ochrana existujících systémů technické infrastruktury jako civilizační hodnoty; její 
rozvoj je základním předpokladem pro zvyšování kvality bydlení a obsluhy území města. Z důvodu zlepšení 
likvidace odpadních vod je výhledově uvažováno s realizací oddílné kanalizace se zakončením na ČOV v sídlech 
Hajniště pod Smrkem a Ludvíkov pod Smrkem.  

ad b V řešeném území jsou v okrajových částech sídel, v sídle Přebytek a na samotách odpadní vody likvidovány 
individuálně. Územní plán zachovává v souladu s PRVK LK stávající individuální způsob odstraňování odpadních 
vod. 

ad c Systémy veřejné technické infrastruktury jsou zpravidla umisťovány v rámci dopravních komunikací nebo 
veřejných prostranství; tím je zajištěno jejich umístění mimo pozemky soukromých vlastníků, efektivní využití a 
správa sítí. Důvodem stanovení výroku je mimo jiné požadavek PÚR ČR (priorita 27) „Vytvářet podmínky pro 
koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci 
sídelní struktury.“ 

ad d, e Udržet dešťovou vodu v území, maximálně zpomalit její odtok je jednoznačně veřejným zájmem; důvodem 
stanovení výroků je mimo jiné požadavek PÚR ČR (priorita 25) „V zastavěných územích a zastavitelných plochách 
vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování 
účinků povodní.“ Po zkušenostech posledních let, kdy dochází k trvalému snižování retenčních schopností území 
v důsledku výstavby, způsobu hospodaření a k poklesu hladin podzemních vod a také srážkových úhrnů, je 
nezbytné podpořit veškerá opatření směřující k zadržování dešťové vody v místě jejího dopadu. 

Odůvodnění výroku (41) 

V ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem bylo navrženo rozšíření městské ČOV pro zajištění čištění odpadních vod 
z města a dočištění odpadních vod z Textilany. Dle vyjádření samosprávy města je kapacita městské ČOV pro současné 
potřeby předimenzovaná (v minulosti byla kapacita ČOV uvažována včetně odpadních vod z dnes již nefungující výroby 
v areálu Textilany). Záměrem samosprávy je do budoucna vytvořit podmínky pro rozšíření areálu ČOV a tuto přebudovat na 
biologickou ČOV. ÚP proto vymezuje plochu ZN4 pro rozšíření městské ČOV.  

Odůvodnění výroku (42) 

V ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem byly navrženy nové malé ČOV v Hajništi, Ludvíkově a Přebytku. ÚP vymezuje 
zastavitelné plochy ZH2 a ZL2 pro realizaci ČOV v sídlech Hajniště pod Smrkem a Ludvíkov pod Smrkem. Řešení vychází také 
z požadavku Zadání ÚP „Vybudování kořenových ČOV a kanalizace pro odkanalizování částí obce Ludvíkov a Hajniště.“ 

Důvodem rozvoje kanalizačních systémů v menších sídlech je zajištění vyšší kvality bydlení, resp. obsluhy území 
technickou infrastrukturou a zejména snížení hygienického zatížení krajiny (zejména vodních toků) v důsledku 
nedůsledného či nekvalitního odstraňování odpadních vod v individuálních případech. Problém absence splaškové 
kanalizace v sídlech Hajniště a Ludvíkov je z hlediska vodního hospodářství uveden také v ÚAP SO ORP Frýdlant.  

Pro sídlo Přebytek není s realizací kanalizace a ČOV uvažováno s ohledem na malý počet uvažovaných připojených 
objektů a vyšší míru rekreačního využití sídla, a to v souladu s PRVK LK.  

Ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů 

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

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na 
každou stranu, a to: 
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a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m 

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

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

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

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

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

b) vysazovat trvalé porosty 

c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu 

d) provádět terénní úpravy 

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách toku pro možnost užívání volný 
nezastavěný manipulační pruh o šířce 8 m (u významných vodních toků), resp. 6 m od břehové čáry dle ustanovení § 49 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o znění některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 
470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou 
vodních toků. 

Rozsah ochranných pásem je vymezen v grafické části Odůvodnění územního plánu ve výkrese 1 Koordinační 
výkres. 

11.11.3 Zásobování elektrickou energií 

Odůvodnění výroku (43) 

Popis stávajícího systému 

Provozovatel elektrické sítě: ČEZ Distribuce, a. s. 

Způsob napájení 

Město je zásobeno elektrickou energií ze systému vn 22 kV vývodem Nové Město pod Smrkem 22 kV, kromě toho 
je město připojeno na vývod Frýdlant - východ přes Dolní Řasnici, obě větve distribuují elektrickou energii z RZ 110/22 kV 
Frýdlant - Větrov 

K transformaci vysokého napětí na nízké a distribuci elektrické energie v řešeném území slouží celkem 27 
kabelových trafostanic (TS) 22/0,4 kV. Přechod z venkovního vedení 22 kV na kabelové vedení 22 kV zajišťují trafostanice č. 
546 a č. 531.  

Bilance 

Územní plán předpokládá výstavbu převážně individuálních rodinných domů (cca 168 RD při 100% realizaci), 
a dále bytových domů (cca 110 BJ při 100% realizaci = 7 bytových domů). S ohledem na skutečnost, že řešené území je 
plynofikováno a vytápění navrhované zástavby bude zajišťováno zejména plynem či jinými zdroji energie (cca 80 %) bude 
využití elektrické energie spíše doplňkové. Bilance nárůstu je uvažována cca 2 % ročně (k = 1,35 pro období 15 let). 

Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro navrhovanou zástavbu. Počítáno je maximální možné 
využití zastavitelných ploch (ve výhledovém období do r. 2030 lze reálně uvažovat 50% naplnění zastavitelných ploch – 
vypočítaná bilance disponuje rezervou).  

 Navrhovaná zástavba: 

   34 RD – elektrické vytápění      

     𝑃1 = 34 ∗ (6 +
4

34

1

2) = 216 𝑘𝑊  

  141 domů (134 RD + 7 bytových domů) – ostatní vytápění (zejména plyn)  

    𝑃2 = 142 ∗ (1,6 +
6,4

120

1

2) = 260 𝑘𝑊 

  Σ RD, BJ (navrhovaná zástavba pro bydlení)     

    𝑷𝟑 = 𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 = 𝟐𝟏𝟔 + 𝟐𝟔𝟎 = 𝟒𝟕𝟔 𝒌𝑾 
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 Průmyslové odběry: 

 V případě vzniku individuálního průmyslového odběru bude situace řešena přezbrojením trafostanice nebo 
realizací nové trafostanice s vrchní primární přípojkou. 

Odůvodnění navrhovaného řešení 

Stávající systém zásobování elektrickou energií je vyhovující. V důsledku poklesu elektroenergetických potřeb 
způsobeného restrukturalizací průmyslu, zaváděním energeticky méně náročných technologií, snižování energetické 
náročnosti budov, apod. lze nároky pokrýt z rezerv v instalovaném výkonu. Současně nelze odpovědně predikovat možné 
nároky související např. s přílivem zahraničních investic a podporou určitého sektoru hospodářství. V takovém případě je 
nutné územním plánem nastavit podmínky umožňující pružnou reakci a umožnit výstavbu elektroenergetických zařízení 
podle aktuálních potřeb. V případě vzniku většího průmyslového odběru bude situace řešená přezbrojením trafostanice 
nebo postavením nové trafostanice s vrchní primární přípojkou. 

Výhledový požadovaný výkon pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se v případě nutnosti 
přezbrojí a osadí větším transformátorem, případně budou postaveny nové. Způsob napájení obce zůstane i nadále 
nezměněn, stávajícím vrchním systémem 22 kV. Primární rozvodný systém zůstane zachován. 

Rozvoj distribuční soustavy s možným posílením výkonu stávajících trafostanic, případně výstavbou nových 
trafostanic, bude probíhat na základě posouzení konfigurace a výpočtu sítí nn. Případné umístění nových trafostanic vn/nn 
bude v rámci možností voleno co nejblíže k předpokládanému centru odběru včetně tras vedení vn a nn.  

Při napojování zastavitelných ploch a při rekonstrukci současných vrchních vedení nízkého napětí se doporučuje 
v zastavěném území obce provádět nové elektrorozvody kabelizací. Případné přeložky stávajících energetických zařízení 
budou řešeny v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). 

Realizace zařízení pro zásobení území elektrickou energií je umožněna v rámci přípustného či podmíněně 
přípustného využití prakticky ve všech plochách s rozdílným způsobem využitím. 

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (43) 

ad a Důvodem stanovení výroku je ochrana existujících sítí technické infrastruktury jako civilizační hodnoty; její rozvoj 
je základním předpokladem pro zvyšování kvality bydlení a obsluhy území sídel.  

ad b, c V rámci řešení ÚP jsou využity existující systémy technické infrastruktury; tím je zajištěno jejich efektivní využití a 
správa s minimálními nároky na jejich rozšiřování a veřejný rozpočet. Důvodem stanovení výroku je mimo jiné 
požadavek PÚR ČR (priorita 27) „Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a 
její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.“ 

ad d Upřednostnění kabelových vedení zejména v zastavěném území před nadzemním vedením je doporučeno 
zejména z důvodu vyšší bezpečnosti, nižších provozních nákladů a také s menším vizuálním dopadem (zvýšení 
ochrany krajinného rázu). 

Ochranná pásma 

Dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách 
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.  

Pro zařízení vybudovaná před 1.1.2000 po 1.1.1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primární vedení do 35 kV – 7 m od krajních vodičů 
(OP je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení). 
Vrchní primární vedení do 400 kV – 20 m od krajních vodičů. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV – zděná  - 20 m od obvodové zdi. 
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) – 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

Pro zařízení vybudovaná před 1.1.1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primární vedení do 35 kV – 10 m od krajních vodičů 
(OP je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení). 
Vrchní primární vedení do 400 kV – 25 m od krajních vodičů. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV – zděná  - 30 m od obvodové zdi. 
Kabelová vedení všech druhů (do 35 kV) – 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 
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11.11.4 Zásobování teplem a plynem 

Obecné odůvodnění výroku (44) 

Popis stávajícího systému 

Nové Město pod Smrkem je zcela plynofikovaným městem. Ve městě je poměrně rozsáhlé sídliště bytových 
domů, které bylo centrálně vytápěno z kotelny místního závodu Textilana. Tato kotelna (v prostoru mezi ulicemi Uhelná, 
Vaňkova a Mánesova) byla v období 1990 rekonstruována a instalovány byly středotlaké parní kotle. Provozovatelem je 
Teplárenská novoměstská s.r.o., majitelem je Nové Město pod Smrkem.  

Centrální zdroj tepla průmyslového podniku Textilana byl prioritně určen pro dodávky tepla vlastnímu závodu. V 
době rozhodování o koncepci plynofikace města byl systém bez rezervy výkonu vytěžován na hranici možností na úkor 
dodávek do CZT, neboť se řešilo rozšiřování výroby v závodě. Perspektivně se očekávaly problémy v resortu textilní výroby a 
vznikalo reálné nebezpečí až zániku závodu jako celku, což se potvrdilo, neboť závod zanikl v roce 2005. Navíc kotelna byla 
provozována na TTO a systém prodeje tepla z areálu pro sídliště v páře měl řadu úskalí pro odběratele, včetně omezených 
možností regulace a měření. S ohledem na tyto negativní vlivy byla, jako předmětný demonstrační projekt, v bývalé 
výměníkové stanici VS2 vybudována nová teplovodní plynová kotelna, doplněná jednou kogenerační jednotkou Tedom 260 
Cat. Pro vyvedení výkonu byl proveden krátký kabelový rozvod a instalován třífázový transformátor 310 kVA ( 0,4/22 kV ).  

Výstavba nové plynové kotelny v objektu bývalé výměníkové stanice VS2 je řešena v plném komplexu, neboť je 
vybavena kogenerační jednotkou, dimenzovanou na celoroční provoz pro ohřev TV a dvěma moderními teplovodními kotli 
rakouské firmy LOOS na zemní plyn, určených především pro vytápění cca 700 BJ.  

(Zdroj: http://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/Informacni__listy_Demonstracni_projekty_2220047214.pdf) 

V řešeném území je realizován rozvod centrálního zásobení teplem, napojený na výše popsanou kotelnu sloužící 
k zásobování místního sídliště a objektů občanské vybavenosti. Stávající systém centrálního zásobování teplem bude 
zachován.  

V rámci řešeného území je plynem zásobeno pouze Nové Město pod Smrkem. Území města je plynofikováno skrze 
středotlaký plynovod, napojený na regulační stanici VTL/STL v Jizerské ulici (lokalita U evangelického kostela), která zajišťuje 
převod plynu z vysokotlakého plynovodu, procházejícího jihozápadní částí řešeného území z obce Lázně Libverda. 
Rozvodem, který zásobuje řešené území.  

Pro vytápění a ohřev je v menších sídlech území a v okrajových částech či na samotách využíváno tuhých 
(fosilních) paliv, případně elektrické energie či propan-butanových lahví.  

Odůvodnění navrhovaného řešení 

Koncepce zásobování plynem je řešena v souladu s Územní energetickou koncepcí Libereckého kraje, zpracovanou 
na základě § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., 
kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce. Rozvoj plynofikace je v souladu se stanovenými 
zásadami užití jednotlivých druhů paliv a energie.  

Územní plán počítá s plynofikací navržených zastavitelných ploch prostřednictvím prodloužených STL 
plynovodních řadů, které je možno napojit na stávající síť. Při návrhu nových tras budou zhodnoceny stávající rozvody a 
případně navržena jejich úprava či náhrada (přehodnocení dimenzí stávající sítě, výměna některých úseků plynovodu 
apod.).  

U objektů mimo dosah plynovodního systému bude vytápění řešeno individuálním způsobem. Objekty, které 
nebudou napojeny na rozvod zemního plynu, je vhodné vytápět jiným druhem ekologicky šetrnějšího paliva (např. 
biomasa). Pro předehřev teplé užitkové vody je doporučeno využívat obnovitelných zdrojů energie.  

Realizace plynovodní sítě je umožněna v rámci hlavního, přípustného či podmíněně přípustného využití prakticky 
všech ploch s rozdílným způsobem využití.  

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (44) 

ad a Důvodem stanovení výroku je ochrana existujících sítí technické infrastruktury jako civilizační hodnoty; její rozvoj 
je základním předpokladem pro zvyšování kvality bydlení a obsluhy území sídel.  

ad b Systémy veřejné technické infrastruktury jsou zpravidla umisťovány v rámci dopravních komunikací nebo 
veřejných prostranství; tím je zajištěno jejich umístění mimo pozemky soukromých vlastníků, efektivní využití a 
správa sítí. Důvodem stanovení výroku je mimo jiné požadavek PÚR ČR (priorita 27) „Vytvářet podmínky pro 
koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci 
sídelní struktury.“ 

ad c Územní plán upřednostňuje intenzifikovat využití provozovaných systémů před jejich masivním rozvojem. 
Zastavitelné a přestavbové plochy jsou lokalizovány v maximální míře v  dosahu stávající infrastruktury 
s minimálními nároky na jejich rozšiřování a souvisejícími nároky na veřejné rozpočty. 
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ad d Využívání alternativních zdrojů energie je územním plánem preferováno zejména v lokalitách mimo dosah 
provozovaných energetických sítí z důvodu jejich vyšší provozní efektivity a rentability. Důvodem stanovení výroku 
je mimo jiné požadavek PÚR ČR (priorita 31) „Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a 
bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.“ 

Ochranná pásma 

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. 
Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení 
vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.  

Budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů: 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 
1 m na obě strany od půdorysu,  

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu 

V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich 
spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození 
plynárenského zařízení. 

Bezpečnostní pásma 

- odpařovací stanice zkapalněných plynů     100 m 
- regulační stanice vysokotlaké      10 m 
- regulační stanice velmi vysokotlaké      20 m 
- vysokotlaké plynovody   do DN 100 mm    15 m 

 do DN 250 mm    20 m 
nad DN 250 mm    40 m 

11.11.5 Nakládání s odpady 

Odůvodnění výroku (45) 

Popis stávajícího systému 

Nakládání s odpady vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025, který 
byl schválen zastupitelstvem kraje dne 26. 1. 2016. Město má dále schválenou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Nové Město pod Smrkem.  

Skládky a sběrný dvůr 

V řešeném území se nenachází žádná skládka. V Žižkově ulici je umístěn sběrný dvůr pro odkládání kovů, 
biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, nebezpečného odpadu a objemného odpadu.  

Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob (typizované sběrné nádoby, kontejnery, odpadkové 
koše na veřejných prostranstvích obce a další) a odváží na skládku mimo řešené území. 

Tříděný komunální odpad 

Tříděný (separovaný) odpad je v řešeném území shromažďován do zvláštních sběrných nádob (plasty, sklo, papír, 
nápojové kartony) dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, umístěných na území sídel v rámci pozemků veřejných 
prostranství. Docházková vzdálenost je vyhovující, případné navýšení počtu stanovišť bude řešeno v rámci ploch veřejných 
prostranství.  

Nebezpečný a velkoobjemový odpad 

Oddělené soustřeďování nebezpečného a objemného odpadu je zajišťováno celoročně na sběrném dvoře v 
Žižkově ulici. Objemný odpad je odkládán přímo do velkoobjemového kontejneru k tomuto sběru určenému.  

Biologicky rozložitelný odpad 

Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je celoročně zajišťováno na 
sběrném dvoře v Žižkově ulici. Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je odkládán na k tomuto účelu určeném 
shromaždišti.  
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Odůvodnění navrhovaného řešení 

Stávající systém nakládání s odpady je vyhovující. Komunální a separovaný odpad je ukládán do pravidelně 
vyvážených sběrných nádob, které jsou umístěny v rámci veřejných prostranství na území sídel. Specifické složky odpadu 
jsou sbírány a odváženy dvakrát do roka pomocí mobilních kontejnerů. Možnost umístění odpadních nádob je zajištěna 
zejména v rámci ploch veřejných prostranství, v podrobnosti územního plánu je vymezen dostatek stabilizovaných 
i navrhovaných ploch veřejných prostranství.  

Sběrný dvůr je v dosavadní lokalitě stabilizován a vymezen v rámci ploch technické infrastruktury - inženýrských 
sítí (TI).  

11.11.6 Telekomunikace a radiokomunikace 

Odůvodnění výroku (46) 

Popis stávajícího systému 

Řešené území je napojeno na telefonní obvod TO 48 Liberec. Provozovatelem telefonní sítě je Telefonica O2 Czech 
Republic, a. s. Telefonní provoz v řešeném území je zajišťován skrze telefonní ústřednu HOST Frýdlant, která je optickým 
kabelem napojena na místní telefonní oblast MPO Liberec. Území je pokryto signálem mobilních operátorů. V řešeném 
území se nachází telefonní ústředna RSU.  

Výše uvedené trasy, vedení a zařízení včetně ochranných pásem jsou územním plánem respektovány. Jejich 
vedení je znázorněno v grafické části Odůvodnění ÚP ve výkrese 1 Koordinační výkres.  

Odůvodnění navrhovaného řešení 

Výše uvedené trasy, vedení a zařízení jsou územním plánem respektovány. Připojení nové výstavby bude řešeno 
v rámci stávající sítě, resp. samostatnými stavbami v případě většího rozsahu výstavby. Vymezení nových tras pro napojení 
v rámci zastavitelných ploch bude s ohledem na měřítko ÚP řešeno v navazujících podrobnějších dokumentacích. Realizace 
telekomunikačních a radiokomunikačních tras je umožněna ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.  

S ohledem na plošnou telekomunikační síť je při stavebních aktivitách a zemních pracích nutné vyjádření k 
existenci telekomunikačních kabelů a zařízení v dotčeném území. Při navrhování tras inženýrských sítí bude respektována 
norma ČSN 736005 “Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 

Ochranná pásma 

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

 

AD 5  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH 

VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA 
PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

11.12 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny 

Obecné odůvodnění výroků (47) - (62) 

Koncepce uspořádání krajiny vychází zejména z následujících dokumentací a podkladů: 

- Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (SAUL, s.r.o., 2011) 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

- Evropská úmluva o krajině 

- obecné zásady dle Strategie ochrany před povodněmi v České republice (schválená vládním usnesením č. 382 ze 
dne 19. dubna 2000) 

- Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě 
blízkých opatření v období (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí ČR, 2010) 

- Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje (Jan Hromek – LESPROJEKT, 02/2004) 

- Program ochrany zemědělské půdy v Libereckém kraji – návrhová část (Dr. Ing. Milan Sáňka, Brno, 11/2009) 

- Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory na období 2011-2020 (AOPK ČR, S CHKO JH, 2010) 

- Strategická migrační studie pro Liberecký kraj (Evernia s.r.o., 2013) 

- Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 
01/2016) 

- ÚAP SO ORP Frýdlant (4. úplná aktualizace 2016) 

- ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem (1996) včetně 1. a 3. změny 
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- Zadání ÚP Nové Město pod Smrkem (2013) 

- Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových 
opatření v mikroregionu Frýdlantsko (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015) 

Popis stávajícího uspořádání krajiny 

Nové město pod Smrkem leží na severním okraji Jizerských hor, ve svém území zahrnuje nejvyšší horu Jizerských 
hor - Smrk (1124 m n. m.) a strmé severní svahy Smrku. Podél státní hranice pokračuje pás lesa severozápadně (hřbet 
s nejvyššími vrcholy Andělských vrch 572 m n. m. a Hřebenáč 566 m n. m.). Nové Město je těmito lesními masivy ze tří stran 
obklopeno. Krajina území má podhorský charakter s vysokým podílem lesnatosti zejména ve vyšších polohách.  

Vzhledem ke klimatickým podmínkám je zemědělské využití bezlesých částí krajiny zaměřeno kromě pěstování 
plodin na pastevectví, v území představují bezlesí zejména louky a pastviny.  

Oblast je díky Jizerským horám obdařena velmi hustou sítí vodních toků. Po hřebenech pohoří probíhá rozvodí 
mezi Baltským a Severním mořem. Ze západní a jihozápadní části odvádí vodu Lužická Nisa Žitavskou kotlinou do Baltského 
moře, jedním z jejich přítoků je Smědá, odvodňující sever pohoří. Dalšími významnými přítoky jsou Jeřice, Řasnice a 
Lomnice. Protože jsou Jizerské hory prvním pohořím Krkonošsko-jesenické soustavy vystaveným převládajícímu vlhkému 
severozápadnímu větrnému proudění, jsou srážkami postihovány relativně více než jiná pohoří. Celkem v horách spadne 
ročně 800–1 700 mm vody za rok.  

Území je pramennou horskou oblastí, především jižní část, která zasahuje do Jizerských hor. Vodní toky v řešeném 
území jsou většinově krátké s velkým spádem, prudce padající do severního podhůří hor. Vodní toky směřující k jihu se 
vyznačují mírnějším spádem.  

Podle Přílohy č. 1, Vyhlášky č. 267/2005 Sb. Ministerstva zemědělství ČR o významných vodních tocích, se 
v řešeném území nacházejí následující významné vodní toky: 

Ztracený potok (2-04-10-0170-0-00) – pramení na západním úbočí Smrku a teče severozápadním směrem přes 
řešené území. Protéká údolím mezi Měděncem a Svinským vrchem, kde se nachází několik pramenů novoměstské 
kyselky. Ústí do Lomnice jižně od Hajniště.  

Lomnice (2-04-10-0160-0-00) je nejvýznamnějším vodním tokem v řešeném území. Její povodí odvodňuje největší 
část území. Pramení pod vrcholem Smrku, odkud velkým spádem teče severním směrem údolím mezi Měděncem 
a Rapickou horou. Dále se stáčí západním směrem a protéká přírodním parkem Peklo dále do Raspenavy, kde se 
vlévá do Smědé. 

Luzyca (2-04-06-0020-0-00)  

Jidřichovický potok (2-04-06-0040-0-00) teče převážně v katastrálním území Jindřichovic pod Smrkem, do 
řešeného území zasahuje jeho povodí minimálně na severovýchodním cípu. 

Řasnice (2-04-10-0200-0-00) protéká Dolní Řasnicí a Horní Řasnicí severním směrem k česko-polské hranici. Do 
katastrálního území řešeného území zasahuje její povodí v severozápadní části u obce Hajniště. 

Pekelský potok (2-04-10-0120-0-00) je krátký tok (4,64 km) pramenící západně od obce Přebytek. Protéká obcí 
Peklo západním směrem a v Raspenavě se vlévá do Smědé. 

Libverdský potok (2-04-10-006-0-00) zasahuje do řešeného území pouze okrajově v severní části území. 

Czarný potok (2-04-06-0010-0-00) a je ho povodí zasahuje pouze nepatrně do řešeného území na jihovýchodě. 

V řešeném území se nenachází žádná větší vodní plocha přírodního původu. Malé antropogenní vodní plochy se 
nacházejí především ve městě Nové město pod Smrkem. Přírodní rašeliništní jezírka či mokřady se nacházejí u západní 
hranice katastrálního území u říčky Lomnice. Největší uměle vytvořená vodní plocha v řešeném území je Koupaliště Nové 
Město pod Smrkem, která slouží jako přírodní koupaliště, její plocha je 1,6 ha. V areálu koupaliště se nachází camp a 
sportovní vybavení, které se nachází na pozemku města, vodní plocha je soukromém vlastnictví. Vodní plocha má písčité 
dno a travnaté pláže. 

Jižní lesnatá část území leží v CHOPAV Jizerské hory, stanovené Nařízením vlády České socialistické republiky 
č. 40/1978  Sb. 

Všechny podmínky obecné i podrobné pro rozhodování v území volné krajiny (v nezastavěném území) vycházejí ze 
zásad definovaných pro jednotlivé krajinné typy dle ZÚR LK. Vyhodnocení souladu je uvedeno v tomto odůvodnění v 
kapitole 3.2 Soulad územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  

Odůvodnění navrhovaného řešení 

Koncepce uspořádání krajiny v ÚP Nové Město pod Smrkem vychází ze stávajícího stabilizovaného uspořádání 
území a krajiny, zajišťuje dosavadní hospodářské využívání krajiny, zejména pro extenzivní zemědělské a lesnické 
hospodaření), a vytváří podmínky pro zkvalitnění přírodních hodnot a ekostabilizačních prvků v území (zejména v plochách 
ÚSES).  



Odůvodnění územního plánu Nové Město pod Smrkem  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   123 

Odůvodnění jednotlivých bodů výroku (47) 

ad a  Zásada vychází zejména z požadavků Plánu péče o CHKO Jizerské hory („ochrana centrální (horské) nezastavěné 
části CHKO před vlivem urbanizace (zástavba, technická zařízení, doprava) a podpora obnovy lesních ekosystémů 
odpovídajících přirozenému stanovišti“). Ochrana charakteru krajiny je zajištěna v rámci ÚP vymezením ploch 
s rozdílným způsobem využití, z koncepčního hlediska je však nutné stanovit podmínku rámcového zachování 
vysoce ekologicky stabilního lesního horského charakteru krajiny. 

ad b  Zásada vychází zejména z požadavků Plánu péče o CHKO Jizerské hory („ochrana charakteru volné krajiny mezi 
souvislými lesními porosty a rozptýlenou i souvislou zástavbou před urbanizací a plošným zalesňováním).“ 
Požadavek vychází také z PÚR ČR („bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů“ a 
„při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany 
kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny“). Krajina je vnímána (v souladu s výše 
uvedenými podklady) jako polyfunkční prostor zemědělské produkce, ekologických funkcí a rekreace. Stanovením 
zásady jsou vytvořeny podmínky pro zachování stávajícího charakteru krajiny podhůří (severní část správního 
území města). 

ad c  Zásada vychází z požadavků na ochranu přírodních hodnot dle zákona 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a na vymezení ÚSES, podrobněji viz kapitola 11.14 Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability.“  

ad d  Ochrana vodních toků je zakotvena v zákoně č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon). Vodní 
toky a plochy tvoří významnou část ekologicky stabilních systémů a krajinných os, které je nezbytné chránit a 
posilovat zejména s ohledem na ochranu přírody a krajiny, zachování hydrologických charakteristik území a 
zajištění jejich zachování. Vodní prvky jsou významnou atraktivitou každého území, představují obvykle 
nejvýraznější krajinné osy území a vážou na sebe kromě rozmanitých prvků krajinné zeleně také nejrůznější 
aktivity lidí (rekreaci a turistiku). 

ad e Požadavek vychází zejména z PÚR ČR („Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a 
opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet 
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu 
jako alternativy k umělé akumulaci vod.“). ÚP touto podmínkou naplňuje požadavky nadřazených dokumentací a 
podkladů. Podrobnější podmínky protipovodňových a protierozních opatření jsou uvedeny a popsány 
v samostatných kapitolách 11.16 Odůvodnění protierozních a revitalizačních opatření v krajině a 11.17 Odůvodnění 
stanovení ochrany před povodněmi.   

ad f, g Zajištění prostupnosti krajiny v plochách veřejných prostranství vyplývá z § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Vymezení stávajících cest umožňujících bezpečný průchod krajinou vychází ze 
stávajících komunikací dle evidence katastru nemovitostí, prokazatelně využívaných cest v krajině na základě 
terénního průzkumu území, a dále z vymezení stabilizovaných turistických tras, cyklistických tras a naučných 
stezek v řešeném území. Požadavek vychází zejména z PÚR ČR 2008 („vytvářet podmínky pro rozvoj a využití 
předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu, podporovat propojení míst turistickými cestami, které 
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky“). Propojení sídel s krajinou je základním předpokladem 
identifikace obyvatel s okolní volnou krajinou a jejího využívání pro každodenní rekreaci. Vodní prvky jsou 
významnou atraktivitou každého území, představují obvykle nejvýraznější krajinné osy území a vážou na sebe 
kromě rozmanitých prvků krajinné zeleně také nejrůznější aktivity lidí (rekreaci a turistiku). 

ad h Požadavek vychází zejména z PÚR ČR („vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny pro 
volně žijící živočichy a pro člověka“). Fyzická prostupnost území (pohyb lidí po veřejných komunikacích a cestách – 
v územním plánu reprezentovaných plochami veřejných prostranství) je základním předpokladem pro jeho (nejen 
rekreační) využívání. Biologická prostupnost území zajišťuje zachování a rozvoj biologické rozmanitosti území a 
migraci živočichů, které jsou nezbytným předpokladem ochrany přírody a krajiny. Podrobnější zásady prostupnosti 
krajiny jsou uvedeny a popsány v samostatné kapitole 11.15 Odůvodnění zásad prostupnosti krajiny. 

ad i V návaznosti na § 18 odst. 5 stavebního zákona ÚP specifikuje možnosti umisťování staveb v nezastavěném území 
(viz kap. 6 Stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití), zároveň s ohledem na ochranu 
krajinného rázu ÚP stanovuje požadavek na prověření konkrétních záměrů z hlediska působení objektů v krajině. 
Důvodem je nemožnost (v procesu zpracování ÚP) předvídat umisťování konkrétních staveb v nezastavěném 
území a tím pádem ani míru ovlivnění krajinného rázu. V navazujících řízeních je proto nutné tyto vlivy prověřit 
(např. působení stavby v dálkových pohledech, vliv na krajinný horizont). 
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11.13 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů změn v krajině  

Odůvodnění výroku (48) 

Odůvodnění vymezení plochy změny v krajině:  

ozn. 
plochy 

způsob využití limity využití území odůvodnění vymezení plochy 

K1 

plocha smíšená 
nezastavěného 

území - rekreační 
(NSr) 

vedení vn 22 kV, OP VN, 
vodovodní řad, III. zóna 

CHKO Jizerské hory, 
CHOPAV Jizerské hory, OP 
přírodního léčivého zdroje 

II. stupně 

- plocha je převzata z 3. změny ÚPN SÚ Nové Město pod 
Smrkem (plocha 3/14) 

- vymezení plochy vychází z požadavku vlastníka 
pozemků na změnu v území (žádost 20) 

- záměr je vymezen v přímé vazbě na stávající plochu 
sportu pro účely rozvoje sportovních aktivit na území 

města v souvislosti s předpokládaným navýšením počtu 
obyvatel a zejména v souvislosti s umožněním rozvoje 

rekreace a cestovního ruchu ve vazbě na atraktivní území 
Jizerských hor 

- plocha je vymezena pro sjezdovku v přímé návaznosti 
na zastavitelnou plochu ZN21 určenou pro zázemí 

sjezdovky 

- v rámci plochy je nutné zohlednit rozsah 
protipovodňových opatření (průlehu), resp. koridoru 

protipovodňových opatření KPO1 

Odůvodnění výroku (49) 

Odůvodnění vymezení koridorů změn v krajině:  

ozn. 
koridoru 

typ koridoru limity využití území odůvodnění vymezení koridoru 

KRO1 
koridor revitalizačních 

opatření 

záplavové území Q100, 
aktivní zóna 

záplavového území, OP 
PUPFL, lokální 

biocentrum, OP silnice, 
lokální biokoridor, les 

zvláštního určení, 
vodovodní řad, 

kanalizační řad, vedení 
vn 22 kV, OP VN, silnice 

III. třídy 

- vymezení koridoru vychází z požadavků Zadání ÚP 
„nepřipouštět nevhodné využívání území v údolních 
nivách vodních toků, zajišťovat prostupnost podél 

vodních toků, nepovolovat nevhodné činnosti a úpravy, 
navrhnout revitalizaci problémových úseků vodních toků, 

územními opatřeními eliminovat rizika záplav v 
zastavěném území.“ 

- důvodem vymezení je snížení povodňového rizika, 
zvýšení retenční schopnosti a ekologické stability území, 

zvýšení prostupnosti území 

- s ohledem na dosavadní regulaci a zatrubnění vodního 
toku a vzhledem k nutnosti zásadních zásahů 

v dotčeném území (obchvat města, přestavba areálu 
bývalé Textilany) je nezbytné umožnit otevření koryta 

řeky, zapojení vodního toku do struktury města, zajistit 
pěší dostupnost a prostupnost podél vodního toku 

KPO1 
koridor 

protipovodňových 
opatření 

vedení vn 22 kV, OP VN, 
vodovodní řad, III. a IV. 

zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory, OP přírodního 
léčivého zdroje II. 
stupně, OP silnice, 

vedení plynovodu VTL 
včetně OP, OP lesa 

- vymezení koridoru vychází ze Studie ochrany před 
povodněmi mikroregionu Frýdlantsko, resp. z 
Podkladové analýzy pro následnou realizaci 

protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko 

(Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015)  

- koridor je vymezen v rozsahu opatření č. 83 (průleh s 
odvodňovacím příkopem směrem od Novoměstského 

potoka nebo do Ztraceného potoka; povodňová voda by 
byla odvedena mimo intravilán) 

- důvodem vymezení koridoru je potřebnost zvyšování 
ochrany území před povodněmi 
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ozn. 
koridoru 

typ koridoru limity využití území odůvodnění vymezení koridoru 

KPO2 
koridor 

protipovodňových 
opatření 

III. zóna CHKO Jizerské 
hory, CHOPAV Jizerské 

hory, OP přírodního 
léčivého zdroje II. 

stupně, PUPFL 

- vymezení koridoru vychází ze Studie ochrany před 
povodněmi mikroregionu Frýdlantsko, resp. z 
Podkladové analýzy pro následnou realizaci 

protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko 

(Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015)  

- koridor je vymezen v rozsahu opatření č. 81 (retenční 
nádrž pro zpomalení odtoku a zadržení vody v krajině) 

- důvodem vymezení koridoru je potřebnost zvyšování 
ochrany území před povodněmi 

KPO3 
koridor 

protipovodňových 
opatření 

vodovodní řad, III. zóna 
CHKO Jizerské hory, 

CHOPAV Jizerské hory, 
OP přírodního léčivého 
zdroje II. stupně, vedení 
plynovodu VTL včetně 

OP, PUPFL, OP lesa, 
území s 

archeologickými nálezy 

- vymezení koridoru vychází ze Studie ochrany před 
povodněmi mikroregionu Frýdlantsko, resp. z 
Podkladové analýzy pro následnou realizaci 

protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko 

(Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2015)  

- koridor je vymezen v rozsahu opatření č. 80 (terénní 
průleh pro zachycení a zpomalení odtoku vod z polí 

směrem do intravilánu) 

- důvodem vymezení koridoru je potřebnost zvyšování 
ochrany území před povodněmi 

Odůvodnění výroku (50) 

Důvodem stanovení výroku je nutnost zajistit podmínky pro budoucí realizaci revitalizačních opatření v koridoru 
KRO1, přičemž i ojedinělá výstavba v rámci koridoru by mohla zásadně omezit nebo zcela znemožnit realizaci revitalizačních 
opatření, proto je nutné chránit území vymezené koridorem před možnými nežádoucími zásahy. 

11.14 Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability 

Odůvodnění výroku (51) 

V souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je součástí ÚP vymezení 
územního systému ekologické stability. Podle § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny zajišťuje vymezení systému ekologické 
stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na 
vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků 
tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.  

V ÚP Nové Město pod Smrkem je ÚSES vymezen na základě těchto podkladů:  

- Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (SAUL, s.r.o., 2011) 

- ÚAP SO ORP Frýdlant (4. úplná aktualizace 2016) 

- odborný podklad Správy CHKO Jizerské hory (zpřesněný nadregionální, regionální ÚSES a vymezení lokálního ÚSES 
v rozsahu CHKO Jizerské hory) 

- ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem (1996) včetně 1. a 3. změny 

- územně plánovací dokumentace sousedních obcí 

- terénní průzkum zpracovatele ÚP 

Důvodem pro vymezení ÚSES je zejména zvyšování ekologické stability krajiny. V rámci řešeného území je 
vypočten koeficient ekologické stability (tedy poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve 
zkoumaném území), který činí 4,04, což znamená, že území je z hlediska ekologické stability hodnoceno jako „přírodní a 
přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem.“ 

Vymezení ÚSES v ÚP Nové Město pod Smrkem vychází z požadavků Zadání ÚP:  

- Obec má stanovený ÚSES ze stávajícího územního plánu. Návrh územního plánu bude řešit případné dílčí úpravy 
tvaru či vymezení jednotlivých prvků ÚSES v souladu s koncepčním urbanistickým řešením, bude ujednoceno 
označení prvků ÚSES v celokrajské posloupnosti a bude koordinována návaznost prvků ÚSES na území okolních obcí 
v širších souvislostech.  

- Případné úpravy místního ÚSES na území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, bude v rámci zpracování 
dokumentace Návrhu územního plánu konzultována se zástupci Správy CHKO Jizerské hory.  

- Stanovit regulativy využití pro prvky (plochy) ÚSES. 
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Vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES vychází ze ZÚR LK. Vymezení lokálního ÚSES vychází z ÚPN SÚ 
Nové Město pod Smrkem a zejména z oborových podkladů Správy CHKO Jizerské hory.  

Biocentra jsou vymezeny v rámci ploch přírodních (NP) s jednoznačnou převahou funkcí zajišťujících a 
podporujících uchování a reprodukci přírodního bohatství a příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny s cílem 
zajistit zvýšenou ochranu přírodních hodnot a jednoznačně vyloučit zásahy ohrožující ekologickou stabilitu skladebných 
částí.  

Biokoridory jsou vymezeny tzv. překryvnou funkcí, neboť kromě funkcí zajišťujících a podporujících uchování a 
reprodukci přírodního bohatství a příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny plní i v omezené míře další funkce. 
Převážně jsou vymezeny jako plochy lesní (NL), plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP) a plochy smíšené nezastavěného 
území (NS).  

Odůvodnění výroku (52) 

Stanovení obecných zásad pro rozhodování ve vymezených skladebných částech ÚSES vychází z výše uvedených 
podkladů, a dále ze znalosti území, přírodních a krajinných charakteristik území. Na jejich základě byly aplikovány obecné 
zásady směřující ke zvyšování ekologické stability krajiny i jejích dílčích součástí.  

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

Jednotlivé skladebné části byly v souladu s principy projektování ÚSES a s ohledem na stav v území upřesněny a 
doplněny v měřítku územního plánu tak, aby co nejvíce využívaly stávajících fragmentů ekologicky stabilnějších ploch 
v krajině. Většina skladebných částí ÚSES ve stávajícím vymezení má vyhovující prostorové parametry a zajištění jejich 
funkčnosti spočívá ve vhodném způsobu hospodaření (na lesní půdě obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, na 
zemědělské půdě obnova druhové skladby luk v údolních nivách, obnova a doplnění břehových porostů vodotečí a 
rozptýlené zeleně).  

11.15 Odůvodnění zásad prostupnosti krajiny 

Odůvodnění výroků (53) - (54) 

Zajištění prostupnosti krajiny v plochách veřejných prostranství vyplývá z § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Vymezení stávajících cest umožňujících bezpečný průchod krajinou vychází ze stávajících 
komunikací dle evidence katastru nemovitostí, prokazatelně využívaných cest v krajině na základě terénního průzkumu 
území, a dále z vymezení stabilizovaných turistických tras, cyklistických tras a naučných stezek v řešeném území. ÚP tímto 
naplňuje požadavek Zadání ÚP „Požadavek na posouzení a případný rozvoj ploch veřejného prostranství, zejména v centru 
obce a v okolí ploch občanského vybavení.“ 

ÚP vymezuje základní síť veřejných prostranství zajišťující prostupnost území v nezbytné minimální míře. Rozvoj 
dalších veřejných prostranství je vhodné prověřit v podrobnější dokumentaci a na základě dohody s vlastníky pozemků. ÚP 
proto umožňuje umisťovat veřejná prostranství také v dalších plochách s rozdílným způsobem využití. Důvodem je zejména 
ochrana stávajících veřejných prostranství a umožnění jejich rozvoje pro účely zajištění prostupnosti území a dobrých 
podmínek pro rekreaci a turistiku, včetně každodenní rekreace obyvatel. 

Fragmentace krajiny liniovými stavbami je zásadní hrozbou pro zachování celistvého obrazu krajiny / krajinného 
rázu a pro zachování biologické diverzity reprezentované nejen územním systémem ekologické stability, ale také všemi 
ostatními plochami volné krajiny (nezastavěného území). Fragmentace krajiny také v důsledku zhoršení prostupnosti území 
negativně ovlivňuje podmínky pro cestovní ruch a turistiku a pro každodenní rekreaci obyvatel ve volné krajině navazující na 
sídla, proto je nezbytné fragmentaci území liniovými stavbami předcházet.   

11.16 Odůvodnění protierozních a revitalizačních opatření v krajině 

Odůvodnění výroku (55) 

Protierozní a revitalizační opatření v krajině explicitně umožňují stanovené podmínky využití pro plochy zeleně – 
přírodního charakteru (ZP), plochy vodní a vodohospodářské (W), plochy lesní (NL) a plochy smíšené nezastavěného území 
(NS). Stanovení podmínek využití pro všechny plochy vymezené v nezastavěném území je dostatečně široké, aby umožnilo 
realizaci dalších opatření v krajině (zakládání pásů zeleně, průlehů, mezí, remízů apod.). ÚP tímto vytváří podmínky pro 
realizaci protierozních a revitalizačních opatření, jejichž konkrétní řešení je mimo měřítko ÚP a je nezbytné je upřesnit 
v rámci navazujících řízení a v podrobnějších dokumentacích či podkladech (revitalizační studie, studie odtokových poměrů 
apod.) s ohledem na podrobné podmínky a požadavky v území.  
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Odůvodnění výroku (56) 

Podrobné odůvodnění vymezení koridoru revitalizačních opatření KRO1 je uvedeno v kapitole 11.13 Odůvodnění 
vymezení ploch a koridorů změn v krajině.  

11.17 Odůvodnění stanovení ochrany před povodněmi 

Odůvodnění výroků (57) - (59) 

Stávající situace 

Zájmové území Povodňové komise města Nové Město pod Smrkem zahrnuje povodí řeky Lomnice a povodí 
Ztraceného potoka. Území se nachází v horní části povodí Lomnice, z toho vyplývá, že vodoteče s výjimkou Lomnice, jsou 
jen drobné potoky. Lomnice protéká územím obce v km 7,5 až 16,0. Koryto je stabilizováno, je lichoběžníkového tvaru šířky 
ca 3 - 4 m a hloubky 1 - 2 m. Koryto je částečně zpevněno u mostů a zatrubněných částí, jinak stěny a dno tvoří přírodní 
zpevnění balvany a štěrkopískem. Břehy jsou zpevněny vzrostlými stromy. U menších potoků byly provedeny 
vodohospodářské úpravy koryta současně s melioracemi přilehlých pozemků. 

Povodňové průtoky vznikající prudkým táním sněhové pokrývky se mohou vyskytnout ve vazbě na 
meteorologickou situaci od prosince do dubna. Charakteristické jsou spíše slunovratní povodně. Dalším specifickým jevem 
jsou povodně z přívalových dešťů, kdy ve velmi krátké době dochází k výraznému zvýšení průtoku vody v tocích. Na řece 
Lomnici je stanoveno záplavové území Q100 včetně aktivní zóny záplavového území.  

Seznam ohrožených objektů 

ID Vodní tok 
ř.km 
OD 

ř.km 
DO 

Název Umístění 
Převažující účel 
budovy 

Aktivní 
zóna 

1031343223 Lomnice  10.7 10.6 Nové Město pod Smrkem nevyplněno Služby ne 

1031347813 Lomnice  11.5 12.5 Nové Město pod Smrkem levý břeh Obytné budovy ne 

1031343598 Lomnice  11.1 11.6 Nové Město pod Smrkem býv. Textilana oba břehy Průmysl ne 

1031347327 Lomnice  10.8 10.75 Nové Město pod Smrkem Čov nevyplněno 
Čistírna 
odpadních vod 

ne 

1031347814 Lomnice 11.5 12.5 Nové Město pod Smrkem shluk obyt. d.2 levý břeh Obytné budovy ne 

Zdroj: Povodňový plán města Nové Město pod Smrkem, https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/nove-mesto-pod-smrkem/ 

Ohrožený objekt řekou Lomnicí je především, (v současné době částečně opuštěný) areál závodu Textilana a.s. 
Liberec v majetku EKS Factoring s.r.o., Mlýnská 22/4, Bubeneč, 16000 Praha 6. O areál se stará správce p. Vocel 602 482 
787. V roce 2010 došlo nahromadění záplavové vody v areálu a následně po protržení stavědla vytékající voda zhoršila 
průběh povodně ve městě. V současné době stavědlo zadržuje vodu jen do výše hladin dvou nádrží a je možné za použití 
ručního nářadí snížit hladinu. V případě nepřítomnosti správce a nájemce areálu mohou hasiči vstoupit do objektu a provést 
potřebné práce. Rovněž lze otevřít tzv. „starou nebo spodní“ bránu a umožnit záplavové vlně návrat do koryta u mostu 
mimo areál. Problémem zůstává asi 300 metrů zatrubněné Lomnice, která toto podzemní řečiště zanáší. Majitelé areálu řeší 
možnost vyčištění s povodím. Pro objekt není zpracován povodňový plán. 

Novoměstský potok ohrožuje hotel Měděnec a montážní dvůr firmy SEKRA s.r.o. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
malou vodoteč, nehrozí vznik vážnějších škod, voda max. zaplavuje sklepy těchto objektů. Veškeré objekty jsou napojeny na 
hlavní vodovodní řad, takže nehrozí k zasažení studní a tím k znehodnocení vlastní pitné vody. 

Odůvodnění navrhovaného řešení 

Realizaci protipovodňových opatření explicitně umožňují stanovené podmínky využití pro plochy zeleně – 
přírodního charakteru (ZP), plochy vodní a vodohospodářské (W), plochy lesní (NL) a plochy smíšené nezastavěného území 
(NS). Stanovení podmínek využití pro všechny plochy vymezené v nezastavěném území je dostatečně široké, aby umožnilo 
realizaci dalších opatření v krajině (výstavba suchých poldrů, vodních nádrží, rybníků, tůní, revitalizace vodních toků, změny 
rostlinného pokryvu, zatravňování a zalesňování břehů a přirozených inundací, tvorba protierozních mezí a vegetačních 
pásů a další opatření prováděné za účelem zachycení vody v povodí a zpomalení jejího odtoku). ÚP tímto vytváří podmínky 
pro realizaci protipovodňových opatření, jejichž konkrétní řešení je mimo měřítko ÚP a je nezbytné je upřesnit v rámci 
navazujících řízení a v podrobnějších dokumentacích či podkladech (opatření krajského povodňového plánu, studie 
odtokových poměrů apod.) s ohledem na podrobné podmínky a požadavky v území. 

Zásady protipovodňové ochrany jsou založeny na zvyšování retenční schopnosti krajiny a na umožnění realizace 
dílčích opatření zejména přírodního charakteru. Veškeré stavby a činnosti v záplavovém území podléhají souhlasu 
vodoprávního úřadu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.  
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Odůvodnění výroku (59) 

Podrobné odůvodnění vymezení koridorů protipovodňových opatření KPO1, KPO2 a KPO3 je uvedeno v kapitole 
11.13 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů změn v krajině.  

11.18 Odůvodnění rozvoje rekreace a cestovního ruchu 

Odůvodnění výroků (60) - (61) 

Konkrétní požadavky na rozvoj rekreace a cestovního ruchu ve městě vyplývají ze Zadání ÚP:  

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

- využívat kulturních a přírodních hodnot území pro rozvoj cestovního ruchu a s ním spojenou nabídku nových 
pracovních míst, 

- vytvářet územně technické podmínky pro dosažení vyváženosti zájmů ochrany přírody a krajiny se zájmy 
cestovního ruchu a ostatních sociálně ekonomických aktivit zejména v území Chráněné krajinné oblasti Jizerské 
hory. 

- Podpořit rozvoj sportovně rekreační vybavenosti a řešit vazby na okolní střediska cestovního ruchu a rekreace na 
české i polské straně (Lázně Libverda, Raspenava, Oldřichov v Hájích, Frýdlant, Świeradów-Zdrój, Leśna a Mirsk, 

- Vytvářet územní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. 

Předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu obce je efektivní využití turistického potenciálu území, spočívající 
především v posílení spolupráce a provázanosti se sousedními obcemi, využití kvalitního a atraktivního přírodního prostředí, 
kulturně historických památek území, a ve zvýšení nabídky služeb spojených s cestovním ruchem. K rozvoji cestovního ruchu 
musí zároveň docházet takovým způsobem, který napomáhá celkovému rozvoji území, je šetrný k využívání přírodních a 
kulturních hodnot obce a vede k dlouhodobé prosperitě, aniž by ohrozil uspokojení potřeb budoucích generací. 

Stavby a zařízení pro rekreaci a cestovní ruch by měly v lokálním měřítku představovat integrální součást 
obytného území, zejména ve formě služeb a vybavenosti jako ekonomických aktivit lokálního významu. Podpora malého a 
středního podnikání ve vazbě na cestovní ruch je jedním z pilířů ekonomické soběstačnosti obce. Územní plán v rámci 
podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch bydlení a ploch občanského vybavení, 
umožňuje prolínání funkcí, které se vzájemně negativně neovlivňují. Rozvoj agroturistiky a ekoturistiky pak v sobě 
kombinuje zemědělské hospodaření šetrné ke krajinným a přírodním hodnotám území v souladu s udržitelným rozvojem 
území a ekonomické aktivity lokálního charakteru zajišťující vyšší diverzifikaci pracovních příležitostí v sídlech.  

Fyzická prostupnost území (pohyb lidí po veřejných komunikacích a cestách – v územním plánu reprezentovaných 
plochami veřejných prostranství) je základním předpokladem pro jeho (nejen rekreační) využívání. Zkvalitnění a rozvoj 
pěších a cyklistických tras v území je významným pilířem rozvoje turistiky na území města, a to zejména ve vazbě na 
atraktivní prostředí Jizerských hor. Podrobnější zásady prostupnosti krajiny jsou uvedeny a popsány v samostatné kapitole 
11.15 Odůvodnění zásad prostupnosti krajiny. 

Odůvodnění výroku (61) 

ÚP rozvíjí stávající nástupní místa na lyžařské trasy a na cyklistické stezky Singltreku. Podrobné odůvodnění 
vymezení ploch je uvedeno pro jednotlivé plochy v kapitole 11.7 Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch 
přestavby.  

11.19 Odůvodnění podmínek pro dobývání ložisek nerostných surovin 

Odůvodnění výroku (62) 

Chráněná ložisková území, ložiska nerostných surovin, dobývací prostory a stará důlní díla 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., O ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou v řešeném území evidována žádná chráněná ložisková území, ložiska 
nerostných surovin nebo dobývací prostory. V řešeném území se nacházejí pouze stará důlní díla:  

Oznámená důlní díla 

ID důlního díla název díla kategorie druh surovina 

28487 
Nové Město pod Smrkem - Nebeské 

vojsko 
opuštěné průzkumné 

důlní dílo 
štola cín-wolframová ruda  

2094 Rapická hora - štola č. 6 staré důlní dílo štola cín-wolframová ruda 

2842 Štola Reicher Trost opuštěné průzkumné štola cín-wolframová ruda 
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ID důlního díla název díla kategorie druh surovina 

důlní dílo 

2843 Beránek boží 
opuštěné průzkumné 

důlní dílo 
štola cín-wolframová ruda 

2848 Štola Katarina I 
opuštěné průzkumné 

důlní dílo 
štola cín-wolframová ruda 

4381 Úpadnice štoly Rappolt staré důlní dílo úpadnice cín-wolframová ruda 

Poddolovaná území, sesuvná území a území jiných geologických rizik 

V souladu se zákonem č. 62/1988, o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, je v řešeném území 
evidováno následující poddolované území: 

Poddolovaná území 

typ evidenční č. název stáří surovina 

plošné 2877 Nové Město pod Smrkem před i po 1945 
cín-wolframová ruda - železné rudy - 

měděná ruda - polymetalické rudy 

V rámci řešeného území se nenachází žádné sesuvné území ani území jiných geologických rizik (území se 
zvláštními podmínkami geologické stavby se zvlášť nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry). 

V souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, jsou respektována a vymezena poddolovaná území jako limit využití území vyznačený ve výkrese 1 Koordinační 
výkres.  

Radonové riziko 

Problematiku ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření a způsoby úprav vedoucí ke snížení ozáření 
z přírodních zdrojů upravuje vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Celé řešené území spadá dle mapy radonového indexu z geologického podloží Česka do kategorie převážně 
střední radioekologické zátěže.  

Odůvodnění navrhovaného řešení  

V řešeném území se nevyskytují stávající plochy těžby nerostů. Žádné konkrétní záměry na těžbu v řešeném území 
nebyly zjištěny, a proto je těžba v řešeném území zcela vyloučena s ohledem na ochranu nezastavěného území a zejména 
přírodních hodnot.  

 

AD 6  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO 

ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH 
OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST.5. STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU 
A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY 
JEJICH VYUŽITÍ) 

11.20 Odůvodnění podmínek a požadavků na plošné a prostorové uspořádání území 
(odůvodnění podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití) 

Odůvodnění výroku (63) 

Řešené území je beze zbytku členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. Členění vychází ze stavu území dle 
Katastru nemovitostí a dle skutečností zjištěných terénními průzkumy v průběhu let 2015, 2016 a 2017. Vymezení ploch a 
stanovení hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití je plně v souladu s §§ 4 – 17 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou stanoveny plochy s jiným způsobem využití, konkrétně plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP). 
Odůvodnění jejich vymezení je uvedeno níže.  
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Obecné odůvodnění výroků (64) - (90) 

Obecné odůvodnění stanovení jednotlivých podmínek využití 

Při vymezování ploch byl zohledněn převažující, resp. hlavní způsob využití pozemků a velikost vymezovaných 
ploch ve vazbě na ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Stanovení hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití vychází z § 3 odst. 1 vyhlášky č. 
501/2006 Sb. Hlavní principy a důvody pro stanovení těchto podmínek jsou uvedeny níže v této kapitole.  

Pojmy „hlavní využití“, „přípustné využití“, „podmíněně přípustné využití“ a „nepřípustné využití“ jsou definovány 
v Příloze č. 1 – VYMEZENÍ POJMŮ, která je součástí textové části výroku ÚP pro účely rozhodování o změnách v území.  

Obecné odůvodnění stanovení jednotlivých podmínek prostorového uspořádání 

Ve vazbě na požadavek vyhlášky č. 501/2006 Sb. (příloha č. 7 – obsah územního plánu), ve znění pozdějších 
předpisů, jsou v plochách s rozdílným způsobem využití stanoveny podmínky prostorového uspořádání (například výšková 
regulace zástavby, charakter a struktura zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a 
intenzity jejich využití).  

Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití; jsou 
definovány na základě podrobné analýzy území a na základě odborných znalostí a zkušeností zpracovatele zejména 
v případech, kdy je to nezbytné s ohledem na hodnoty území, krajinný ráz, dílčí požadavky urbanistické koncepce (např. 
regulovat zástavbu na okrajích sídel a ve volné krajině) apod. 

Stanovení podmínek prostorového uspořádání vychází z požadavku na urbanistickou koncepci (požadavky na 
plošné a prostorové uspořádání) dle Zadání ÚP Nové Město pod Smrkem:  

- Územní plán stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití zastavitelných i nezastavitelných 
(hlavní využití, pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné 
využití) a stanoví základní podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. 

- Zachovat význam hlavního urbanistického členění centra obce Nové Město pod Smrkem a hlavních urbanizačních 
os v částech obce Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem, sledujících hlavní silniční tahy. 

- Zachování rozvolněné venkovské zástavby na katastrálním území Ludvíkov pod Smrkem, Hajniště pod Smrkem a v 
lokalitě Přebytek. 

Pojmy týkající se podmínek prostorového uspořádání jsou definovány v Příloze č. 1 – VYMEZENÍ POJMŮ, která je 
součástí textové části výroku ÚP pro účely rozhodování o změnách v území.  

Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny také s ohledem na možnost umisťování staveb 
v nezastavěném území (§ 18 odst. 5 stavebního zákona). Vzhledem k tomu, že lze umisťovat stavby pouze výjimečně (s 
předpokladem umístění jednotlivých, solitérních staveb), není určen charakter a struktura zástavby, ani intenzita využití 
pozemků. Pro ochranu krajinného rázu je stanovena maximální výška zástavby a maximální velikost zastavěné plochy 
objektu tak, aby objekty výrazně nepřevyšovaly okolní vegetaci a svou výškou i hmotou nenarušovaly krajinné horizonty 
v dálkových pohledech.  

Charakter a struktura zástavby jsou stanoveny pouze v rámci zastavěného území a zastavitelných ploch. 
Respektují stávající charakter a strukturu zástavby ve stabilizovaných plochách s rozdílným způsobem využití. Důvodem pro 
stanovení podmínky je zajištění ochrany charakteru stávající zástavby a její vhodné doplnění v případě nové výstavby; tím je 
zajištěna stabilizace zástavby a urbanistické struktury sídel, zachování historicky daného či provozně podmíněného 
uspořádání zástavby.  

Maximální výška zástavby je vždy stanovena dle převládající stávající výšky zástavby v daném způsobu využití, 
případně dle navrhovaných změn ve způsobu využití, kde stanovení maximální výšky zástavby vychází z obvyklých hodnot 
daného funkčního typu zástavby s ohledem na charakter území. Důvodem pro její stanovení je ochrana a stabilizace 
stávající urbanistické struktury zástavby sídel s dílčími úpravami. ÚP tímto způsobem potvrzuje historicky vytvořené výškové 
uspořádání zástavby. Stanovení maximální výšky zástavby v zastavitelných plochách a v plochách přestavby vychází z okolní 
zástavby a z cílového stavu a funkčního uspořádání dotčené plochy.  

Maximální výška zástavby je stanovena také v nezastavěném území jako výšková regulace případných staveb 
povolovaných dle § 18 odst. 5 stavebního zákona pro účely ochrany krajinného rázu.  

Koeficient maximálního zastavění pozemku ve vybraných typech ploch zajišťuje efektivní využití ploch a vhodné 
doplňování zástavby, což vychází z charakteru již stabilizované zástavby. V plochách umožňujících bydlení (BH, BI, SV) je 
koeficient stanoven s cílem rozvíjet území v souladu s existujícím charakterem obytné zástavby jednotlivých typů ploch a 
zachovat stávající hustotu zástavby. V plochách rekreace (RZ, RN) je koeficient stanoven s cílem zachovat tyto plochy jako 
převážně nezastavěné v souladu s charakterem jednotlivých typů rekreace.  
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V plochách veřejných prostranství (PV, PX, ZV) a v plochách zeleně - přírodního charakteru (ZP) je koeficient 
zastavění pozemku z důvodu ochrany ploch před vyšší mírou zastavění, s umožněním drobných staveb zvyšujících 
využitelnost jinak převážně nezastavěných ploch.  

Koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku zajišťuje minimální podíl zeleně na pozemku v rámci některých 
ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v případech, kdy je nezbytné zajistit minimální podíl zeleně např. ve výrobních 
areálech (ve formě izolační zeleně z důvodu izolace případných negativních vlivů areálu na okolní zástavbu), v plochách 
bydlení a občanského vybavení (ve formě doplňkové zeleně zajišťující příznivé podmínky obytného území a zajištění 
dostatečné retenční schopnosti území - ve vazbě na § 21 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). V plochách veřejné zeleně (ZV) a 
zeleně – přírodního charakteru (ZP) je minimální podíl zeleně stanoven z důvodu dostatečného naplnění způsobu využití 
ploch a ochrany plošného rozsahu sídelní zeleně.  

Rozmezí výměry stavebního pozemku je stanoveno v zastavěném území a zastavitelných plochách bydlení (BI) a 
smíšeného obytného rekreačního území (SV) s cílem zajistit efektivní využití bydlení pro individuální rodinnou zástavbu a 
zamezení vzniku plošně rozsáhlých a nevyužitelných pozemků, které by znemožnily efektivně využívat veřejnou (zejména 
dopravní a technickou) infrastrukturu. Důvodem je také vyloučení výrazně intenzivní zástavby (např. řadové domky) nebo 
také výrazně extenzivní zástavby (solitérní obytné domy se zahradou přes další jinak využitelné parcely), která neodpovídá 
charakteru zástavby v jednotlivých sídlech.  

Rozmezí výměry stavebního pozemku je stanoveno v plochách rekreace - zahrádkové osady (RZ) pro účely 
zachování charakteru stávajících zahrádkářských kolonií v území.  

Maximální velikost zastavěné plochy objektu je stanovena v plochách zeleně (ZP) a v plochách nezastavěného 
území (W, NL, NLx, NP, NS) jako plošná regulace případných solitérních staveb povolovaných dle § 18 odst. 5 stavebního 
zákona pro účely ochrany krajinného rázu. 

Odůvodnění výroků (64) - (65) 

Plochy bydlení – samostatně se vymezují v případě, kdy bydlení jednoznačně převažuje nad ostatními (doplňkovými) 
funkcemi. Umožňují nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství 
a občanského vybavení. V řešeném území jsou plochy bydlení zastoupeny takto: 

- Bydlení – v bytových domech (BH) – jsou vymezeny z důvodu stabilizace a ochrany jednotlivých bytových domů 
nebo souborů bytových domů umístěných v zástavbě rodinných domů (např. v ulicích Textilanská, Frýdlantská). 

V podmínkách prostorového uspořádání je stanovena volná zástavba bez výrazné regulace pro umisťování staveb 
s ohledem na historický vývoj sídla a způsob utváření struktury zástavby. Maximální výška zástavby je stanovena 
dle stávající převažující výšky zástavby v sídlech pro zachování historicky definované výškové hladiny sídel, 
s umožněním mírného zvýšení stávajících objektů pro cca jedno další nadzemní podlaží. Koeficient maximálního 
zastavění pozemku a minimálního podílu zeleně na pozemku je stanoven zejména z důvodu zajištění retenční 
schopnosti území a kvalitního obytného prostředí s dostatečným množstvím zeleně.  

- Bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI) – plochy jsou vymezeny z důvodu stabilizace a ochrany 
obytné části území –čistě obytných lokalit na okrajích města (Na Výsluní, U Evangelického kostela, Ludvíkovská, Za 
Měděncem a Na Celní). Jedná se o čistě obytná území města zajišťující zejména bydlení individuálního charakteru 
s možným umisťováním lokální vybavenosti, služeb a drobných řemeslných či ekonomických aktivit. Podmínky 
využití jsou stanoveny tak, aby zajišťovaly stávající charakter využívání území – důraz na individuální bydlení a 
zajištění dostatečné kvality a pohody bydlení a umožnění lokálních ekonomických aktivit (drobné podnikání 
v oblasti služeb, vybavenosti a cestovního ruchu, řemeslná činnost apod.),  

V podmínkách prostorového uspořádání je stanovena volná zástavba bez výrazné regulace pro umisťování staveb 
s ohledem na historický vývoj sídla a způsob utváření struktury zástavby. Maximální výška zástavby je stanovena 
dle stávající převažující výšky zástavby v sídlech pro zachování historicky definované výškové hladiny sídel 
s umožněním jejího zvýšení o cca 1 nadzemní podlaží nebo podkroví mimo území CHKO JH. Koeficient 
maximálního zastavění pozemku a minimálního podílu zeleně na pozemku je stanoven zejména z důvodu zajištění 
retenční schopnosti území a kvalitního obytného prostředí s dostatečným množstvím zeleně. Maximální výměra 
stavebního pozemku je stanovena z důvodu zajištění efektivního využití ploch bydlení pro individuální rodinnou 
zástavbu a zamezení vzniku plošně rozsáhlých a nevyužitelných pozemků, které by znemožnily efektivně využívat 
veřejnou (zejména dopravní a technickou) infrastrukturu. 

Odůvodnění výroků (66) - (67) 

Plochy rekreace – jsou vymezeny zejména za účelem zajištění podmínek pro rekreační aktivity v území. V řešeném území 
jsou plochy rekreace zastoupeny takto: 

- Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ) - územním plánem jsou takto vymezeny stabilizované plochy 
zahrádkových osad a další přímo související plochy. Důvodem pro jejich vymezení je umožnění rekreačního využití 
a staveb s tím souvisejících, s vyloučením bydlení. 

V podmínkách prostorového uspořádání je stanovena solitérní zástavba zachovávající charakter zahrádek jakožto 
převážně nezastavěných ploch s doplňkovými stavbami. Maximální výška zástavby je stanovena dle stávající 
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převažující výšky existujících staveb. Koeficient maximálního zastavění pozemku a minimálního podílu zeleně na 
pozemku je stanoven zejména z důvodu zajištění retenční schopnosti území a kvalitního rekreačního prostředí 
zahrádek s dostatečným množstvím zeleně. Maximální výměra stavebního pozemku je stanovena z důvodu 
ochrany zahrádkových kolonií před výrazně odlišným využitím s cílem zachovat jejich charakter a strukturu. 

- Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN) - jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro 
rekreaci v kvalitním prostředí. V územním plánu představují plochy rekreačních areálů se stavbami pro ubytování, 
stravování, sport a další služby spojené s rekreací (stávající a navrhované plochy koupaliště a navrhovanou plochu 
u sjezdovky).  

V podmínkách prostorového uspořádání je stanovena volně rozmístěná solitérní zástavba zachovávající charakter 
převážně nezastavěných ploch pro venkovní rekreační využití s doplňkovými stavbami. Maximální výška zástavby 
je stanovena dle stávající převažující výšky existujících staveb a s cílem zásadně nenarušovat okolní plochy volné 
krajiny. Koeficient maximálního zastavění pozemku a minimálního podílu zeleně na pozemku je stanoven zejména 
z důvodu zajištění retenční schopnosti území a kvalitního rekreačního prostředí s dostatečným množstvím zeleně.  

Odůvodnění výroků (68) - (72) 

Plochy občanského vybavení – jsou vymezeny zejména za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a 
využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek jejich užívání v souladu s jejich účelem. V řešeném území jsou 
plochy občanského vybavení v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. členěny takto: 

- Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) – plochy zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení 
občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 
správu, ochranu obyvatelstva. Důvodem pro jejich vymezení a stanovení obecných zásad pro jejich využívání je 
zachování těchto ploch v sídelní struktuře v případech, kdy existující občanské vybavení např. vhodně dotváří 
funkční skladbu v lokálním centru, nebo kdy se jedná o významná zařízení občanského vybavení, která je žádoucí 
zachovat či rozvíjet v dané lokalitě.  

Stanovena je areálová struktura zástavby z důvodu zajištění nezbytných funkčních a provozních požadavků na tato 
specifická zařízení. Maximální výška zástavby je stanovena dle stávající převažující výšky zástavby v sídlech pro 
zachování historicky definované výškové hladiny sídel. 

- Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) – představují stavby a zařízení zajišťující zejména 
obchod, služby a další podnikatelské aktivity v území (penziony, obchody, ubytovací a stravovací zařízení, případně 
také služby komerčního a veřejného charakteru a další doplňkové funkce).  

Stanovena je areálová struktura zástavby z důvodu zajištění nezbytných funkčních a provozních požadavků na tato 
specifická zařízení. Maximální výška zástavby je stanovena dle stávající převažující výšky okolní zástavby v sídle pro 
zachování historicky definované výškové hladiny.  

- Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) – zahrnují zejména pozemky sportovních areálů a 
zařízení pro veřejné sportovní a rekreační využití. Důvodem pro jejich samostatné vymezení je zejména ochrana 
těchto ploch v rámci urbanistické struktury. Většina sportovních ploch je převážně nezastavěná (plošně rozsáhlé 
hrací plochy, dráhy, tréninkové louky apod.), proto je nezbytné tyto plochy chránit před zastavěním a změnou 
využití jako významné plochy veřejné infrastruktury sloužící rekreaci a sportovnímu vyžití obyvatel.  

Stanovena je areálová struktura zástavby z důvodu zajištění nezbytných funkčních a provozních požadavků na tato 
specifická zařízení. Maximální výška zástavby je stanovena pro umožnění doplňkových staveb sportu a 
tělovýchovy, ale zároveň by neměla vytvářet hmotnou / vysokou zástavbu v rámci areálu, kde je kladen důraz na 
sportovní vyžití obyvatel. Koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku je stanoven z důvodu zajištění 
dostatečného množství zeleně, která spoluutváří příznivé sportovní rekreační prostředí areálu.  

- Občanské vybavení – hřbitovy (OH) – zahrnují veřejná pohřebiště a související stavby, zařízení a pozemky. 
Ochrana těchto ploch jako součásti veřejné infrastruktury je dána zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a ochranou pietních míst dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních 
místech, ve znění pozdějších předpisů.  

Stanovena je areálová struktura zástavby z důvodu zajištění nezbytných funkčních a provozních požadavků na tato 
specifická zařízení. Koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku je stanoven zejména z důvodu zajištění 
retenční schopnosti území a kvalitního pietního prostředí s dostatečným množstvím zeleně.  

- Občanské vybavení – se specifickým využitím (OX) – představuje specifické areály, v nichž se mísí nejrůznější 
formy občanského vybavení (zejména veřejného a komerčního) s bydlením a výrobními funkcemi včetně 
administrativy, správy apod. Jedná se zejména o plochu přestavby bývalých kasáren na katastru Hajniště pod 
Smrkem a drobné areály v severní části města (Klingerova vila apod.).  

Stanovena je areálová struktura zástavby z důvodu zajištění nezbytných funkčních a provozních požadavků na tato 
specifická zařízení. Maximální výška zástavby je stanovena dle výšky stávajících objektů v plochách. Koeficient 
maximálního zastavění pozemku a minimálního podílu zeleně na pozemku je stanoven zejména z důvodu zajištění 
retenční schopnosti území.  
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Odůvodnění výroků (73) - (75) 

Plochy veřejných prostranství – jsou vymezeny z důvodu stanovení podmínek pro základní prostupnost území a dostupnost 
pozemků v řešeném území. Systém veřejných prostranství vytváří základní strukturu území, je nositelem veřejného života 
v území a veřejné infrastruktury – plochy veřejných prostranství v sobě integrují veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu a v omezené míře také veřejnou zeleň. V řešeném území jsou plochy veřejných prostranství v souladu s § 3 
odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. členěny takto: 

- Veřejná prostranství (PV) – zahrnují veškeré stabilizované i návrhové plochy veřejně přístupných prostranství 
s výraznou prostorotvornou funkcí (náměstí, návesní a uliční prostory) v zastavěném území obce. S ohledem na 
význam ve struktuře ploch veřejných prostranství zahrnuje územní plán do těchto ploch také úseky místních 
komunikací, které mají významnou prostorotvornou, komunikační a sociální funkci, stejně tak jako významné 
mimosídelní cesty zajišťující prostupnost území. Důvodem jejich vymezení je ochrana systému veřejných 
prostranství, zajištění prostupnosti území, dostupnosti ploch a urbanistické dotváření veřejného prostoru sídel.  

V podmínkách prostorového uspořádání je stanovena solitérní zástavba s umožněním pouze jednotlivých staveb 
doplňujících využívání veřejných prostranství. Maximální výška zástavby je omezena na 3 m, zároveň je maximální 
zastavění pozemku omezeno koeficientem 0,1 – důvodem je ochrana volného nezastavěného prostoru pro volný 
pohyb lidí, který představuje základní vlastnost a hodnotu veřejného prostranství; případné stavby by volný 
prostor neměly zásadně narušit, ale pouze vhodně doplňovat.  

- Veřejná prostranství - se specifickým využitím (PX) – vymezena je plocha lesoparku v bývalém areálu Klingerovy 
vily, která představuje registrovaný významný krajinný prvek. S cílem zachovat přírodní a kulturní hodnotu 
lesoparku, umožnit solitérní stavby a zároveň zachovat veřejný přístup do lesoparku je vymezena plocha 
specifického veřejného prostranství.  

V podmínkách prostorového uspořádání je stanovena solitérní zástavba s umožněním pouze jednotlivých staveb, 
zejména doplňujících využívání veřejných prostranství, v souladu s podmínkami využití je umožněna výstavba 
solitérních objektů občanského vybavení. Z toho důvodu je maximální výška zástavby je stanovena na 12 m tak, 
aby nepřesahovala stávající vzrostlou zeleň. Zároveň je maximální zastavění pozemku omezeno koeficientem 0,1 – 
důvodem je ochrana volného nezastavěného prostoru pro volný pohyb lidí, který představuje základní vlastnost a 
hodnotu veřejného prostranství; případné stavby by volný prostor neměly zásadně narušit, ale pouze vhodně 
doplňovat; důvodem omezení je také zejména ochrana významného krajinného prvku.  

- Veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) – zahrnují veškeré stabilizované plochy veřejně přístupných prostranství 
s vysokým podílem zeleně (vysoké i nízké, okrasné, parkové, doprovodné). Jedná se zejména o parky a drobné 
plochy, kde má zeleň výraznou kompoziční a prostorotvornou funkci, čímž se stává neodmyslitelnou součástí 
veřejného prostranství a zvyšuje estetický účinek prostředí. Důvodem jejich vymezení je ochrana veřejné zeleně 
v sídlech a zajištění jejího veřejného užívání.  

V podmínkách prostorového uspořádání je stanovena solitérní zástavba s umožněním pouze jednotlivých staveb 
doplňujících využívání veřejných prostranství. Maximální výška zástavby je omezena na 3 m, zároveň je maximální 
zastavění pozemku omezeno koeficientem 0,1 – důvodem je ochrana volného nezastavěného prostoru pro volný 
pohyb lidí, který představuje základní vlastnost a hodnotu veřejného prostranství; případné stavby by volný 
prostor neměly zásadně narušit, ale pouze vhodně doplňovat. V případě veřejné zeleně je stanoven koeficient 
minimálního podílu zeleně na pozemku 0,9 pro zajištění dostatečného naplnění dané funkce a zachování volně 
přístupných ploch upravené zeleně pro každodenní rekreaci obyvatel.  

Odůvodnění výroků (76) - (77) 

Plochy smíšené obytné – jsou vymezeny v případech, kde není možné jednoznačně stanovit převahu bydlení nad ostatními 
(doplňkovými) funkcemi. Bydlení je v těchto případech integrální součástí ostatních funkcí, především občanského vybavení, 
rekreace, nerušící výroby, apod. V řešeném území jsou plochy smíšené obytné v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 
Sb. členěny takto: 

- Plochy smíšené obytné – městské (SM) – plochy zahrnují vedle bydlení v bytových a rodinných domech objekty a 
zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního charakteru a tělovýchovných a sportovních zařízení. Plochy 
smíšené obytné – městské definují centrum města a stabilizují jeho přirozenou funkční diverzitu.  

V podmínkách prostorového uspořádání je stanovena převážně kompaktní zástavba utvářející hranu uličního 
prostoru v souladu s dosavadním utvářením městského centra. Maximální výška zástavby je stanovena dle 
stávající převažující výšky zástavby v centru města pro zachování historicky definované výškové hladiny města 
s umožněním jejího zvýšení o cca 1 nadzemní podlaží nebo podkroví mimo území CHKO JH.  

- Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) – plochy, v nichž je funkce bydlení spojena s občanským vybavením, 
rekreací, hospodařením na přilehlých pozemcích, provozováním nerušících výrobních i nevýrobních služeb nebo 
chovem hospodářských zvířat a další drobnou převážně zemědělskou a výrobní činností. Důvodem pro jejich 
vymezení je zejména ochrana charakteru (měřítka, funkční diverzity a uspořádání zástavby) v dochovaných 
původních urbanistických a funkčních strukturách historických sídel v území (Hajniště, Ludvíkov, Přebytek), a dále 
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ochrana solitérních historických staveb umístěných zpravidla ve volné krajině, které jsou dokladem historického 
hospodaření v území (jednotlivé objekty u Celní ulice, v okolí Ludvíkova apod.).  

V podmínkách prostorového uspořádání je stanovena volná zástavba bez výrazné regulace pro umisťování staveb 
s ohledem na historický vývoj sídla a způsob utváření struktury zástavby. Maximální výška zástavby je stanovena 
dle stávající převažující výšky zástavby v sídlech pro zachování historicky definované výškové hladiny sídel 
s umožněním jejího zvýšení o cca 1 nadzemní podlaží nebo podkroví mimo území CHKO JH. Koeficient 
maximálního zastavění pozemku a minimálního podílu zeleně na pozemku je stanoven zejména z důvodu zajištění 
retenční schopnosti území a kvalitního obytného prostředí s dostatečným množstvím zeleně. Maximální výměra 
stavebního pozemku je stanovena z důvodu zajištění efektivního využití ploch určených zejména pro bydlení a 
individuální rekreaci a zamezení vzniku plošně rozsáhlých a nevyužitelných pozemků, které by znemožnily 
efektivně využívat veřejnou (zejména dopravní a technickou) infrastrukturu. 

Odůvodnění výroků (78) - (79) 

Plochy dopravní infrastruktury – jsou vymezeny z důvodu ochrany a rozvoje dopravního obslužného systému. Zahrnují 
pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy. Vymezují se samostatně 
v případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití 
a dále v případech, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti. V řešeném území jsou plochy 
dopravní infrastruktury zastoupeny takto: 

- Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) – zahrnují stabilizované i zastavitelné plochy komunikační sítě 
(silnice II. a III. třídy, místní a účelové komunikace, manipulační a odstavné plochy). Důvodem vymezení je ochrana 
a rozvoj veřejné dopravní infrastruktury – zajištění dostatečné kapacitní dopravní obslužnosti území.  

Stanovena je areálová struktura zástavby bez výrazné regulace, a to zejména s ohledem na specifické funkční a 
provozní požadavky dopravních staveb. Maximální výška zástavby je stanovena na 9 m z důvodu zajištění 
možnosti umístění čerpacích stanic, dalších dopravně - technických staveb apod.  

- Plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ) – zahrnují stabilizované plochy drážní dopravy (železniční tratě 
včetně náspů, stavby a zařízení železničních stanic apod.). Důvodem vymezení je ochrana a rozvoj veřejné 
dopravní infrastruktury – zajištění dostatečné kapacitní dopravní obslužnosti území.  

Stanovena je areálová struktura zástavby bez výrazné regulace, a to zejména s ohledem na specifické funkční a 
provozní požadavky drážních staveb. Maximální výška zástavby je stanovena na 12 m z důvodu zajištění ochrany 
stávajícího nádraží, železničních stanic apod.  

Odůvodnění výroku (80) 

Plochy technické infrastruktury – jsou vymezeny z důvodu ochrany a rozvoje systému vybavení území technickou 
infrastrukturou jakožto součásti veřejné infrastruktury. V řešeném území plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky 
vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení pro vodovody, kanalizace, elektrické vedení, 
plynovody, komunikační vedení a zařízení apod. Vymezují se v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu 
vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití. Důvodem vymezení je ochrana a rozvoj veřejné technické 
infrastruktury – zajištění dostatečné kapacitní technické obslužnosti území. V řešeném území jsou plochy technické 
infrastruktury zastoupeny takto: 

- Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI) – zahrnují stabilizované i zastavitelné plochy zajišťující 
kvalitní technickou vybavenost sídel (vodojemy, čerpací stanice, čistírny odpadních vod, regulační stanice apod.). 
Důvodem vymezení je ochrana a rozvoj veřejné technické infrastruktury – zajištění dostatečné kapacitní technické 
vybavenosti území.  

Stanovena je areálová struktura zástavby bez výrazné regulace, a to zejména s ohledem na specifické funkční a 
provozní požadavky technických staveb. Maximální výška zástavby je redukována na 6 m z důvodu zachování 
existujících staveb a zajištění možnosti umístění drobných technických staveb, které nenaruší krajinný ráz.  

Odůvodnění výroků (81) - (83) 

Plochy výroby a skladování – jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro produkční hospodářské aktivity v území. 
V řešeném území jsou plochy výroby a skladování zastoupeny takto: 

- Výroba a skladování – lehký průmysl (VL) – jedná se o plochy primárně určené pro provozování ekonomických 
aktivit charakteru lehké výroby bez negativního vlivu na okolí. Důvod jejich samostatného vymezení spočívá ve 
vyšších nárocích na dopravní obsluhu a v nezbytnosti vyloučit v těchto plochách z důvodu možných negativních 
vlivů plošné bydlení. 

Stanovena je areálová struktura zástavby bez výrazné regulace, a to zejména s ohledem na specifické funkční a 
provozní požadavky výrobních areálů. Maximální výška zástavby vychází z výšky okolní zástavby v sídle a je také 
odvozena od výšek existujících výrobních areálů v území. Koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku je 
stanoven z důvodu zajištění příznivého zapojení areálů do krajiny a zachování minimální retenční schopnosti 
území.  
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Pro plochu PN2 je stanoveno upřesnění charakteru a struktury zástavby - důvodem pro omezení plochy nových 
nadzemních budov je potřebná návaznost na městský charakter okolní zástavby s vyloučením možné výstavby 
velkokapacitních skladových hal, které by zásadním způsobem narušily obraz města a vytvářely negativní dopad 
na urbanistickou strukturu města, zejména na sousední obytná území - naopak žádoucí je drobnější a rozmanitější 
struktura zástavby, jejíž prostorové parametry nebudou extrémně odlišné od okolní městské a obytné zástavby, 
která plochu PN2 ze tří stran obklopuje. Důvodem je ochrana urbanistické struktury města a ochrana kvality 
obytného prostředí.  

- Výroba a skladování – zemědělská výroba (VZ) – jedná se o plochy primárně určené pro provozování 
ekonomických aktivit zemědělského charakteru, v řešeném území představují plochy stávajících zemědělských 
areálů. Důvod jejich samostatného vymezení spočívá ve vyšších nárocích na dopravní obsluhu a v nezbytnosti 
vyloučit v těchto plochách z důvodu možných negativních vlivů plošné bydlení. 

Stanovena je areálová struktura zástavby bez výrazné regulace, a to zejména s ohledem na specifické funkční a 
provozní požadavky výrobních areálů. Maximální výška zástavby vychází z výšky okolní zástavby v sídle a je také 
odvozena od obvyklých výšek zemědělských výrobních areálů venkovského charakteru. Koeficient minimálního 
podílu zeleně na pozemku je stanoven z důvodu zajištění příznivého zapojení areálů do krajiny a zachování 
minimální retenční schopnosti území.  

- Výroba a skladování – se specifickým využitím (VX) – představuje specifické areály, v nichž se mísí nejrůznější 
formy výrobních aktivit s nižším podílem občanského vybavení (zejména veřejného a komerčního) a dalšími 
výrobními funkcemi včetně administrativy, správy apod. Jedná se o plochu přestavby bývalých kasáren na katastru 
Hajniště pod Smrkem.  

Stanovena je areálová struktura zástavby z důvodu zajištění nezbytných funkčních a provozních požadavků na tato 
specifická zařízení. Maximální výška zástavby je stanovena dle výšky stávajících objektů v plochách. Koeficient 
minimálního podílu zeleně na pozemku je stanoven zejména z důvodu zajištění retenční schopnosti území a 
z důvodu zajištění příznivého zapojení areálu do krajiny.  

Odůvodnění výroku (84) 

V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů, ve zvlášť odůvodněných případech lze stanovit plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v §§ 4 – 19. ÚP 
vymezuje nad rámec vyhlášky plochy zeleně:  

- Zeleň – přírodního charakteru (ZP) – plochy jsou vymezeny za účelem ochrany ploch přírodního či přírodě 
blízkého charakteru a za účelem podpory ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch. Obvykle jsou vymezeny 
v plochách vzrostlé zeleně podél vodních toků, v zemědělských plochách (nejedná se tedy o zahrady a sady ani o 
veřejně přístupnou či využívanou zeleň).  

V podmínkách prostorového uspořádání je stanovena solitérní zástavba s umožněním pouze jednotlivých staveb 
(např. nezbytná technická zařízení, stavby pro vodní hospodářství, veřejnou rekreaci). Maximální výška zástavby je 
omezena na 3 m, zároveň je maximální zastavění pozemku omezeno koeficientem 0,1 a maximální velikost 
zastavěné plochy objektu 10 m

2
 – důvodem je ochrana volného nezastavěného prostoru s primární ekologickou - 

přírodní funkcí; případné stavby by zeleň neměly zásadně narušit, ale pouze vhodně doplňovat. Stanoven je 
koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku 0,9 pro zajištění dostatečného naplnění dané funkce.  

Odůvodnění výroku (85) 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) – v řešeném území zahrnují vodní toky a plochy v zastavěném i nezastavěném území, 
pozemky staveb a zařízení vodního hospodářství (§ 18 odst. 5 stavebního zákona). Jejich funkce je především ekologicko - 
stabilizační, ochranná a estetická; ÚP tyto funkce potvrzuje a vytváří podmínky pro jejich obnovu a rozvoj ve vazbě na zákon 
č. 254/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů.  

V případě povolování staveb dle § 18 odst. 5 stavebního zákona je stanovena maximální výška zástavby a maximální velikost 
zastavěné plochy objektu. Důvodem prostorové regulace je zejména ochrana krajinného rázu a omezení prostorových 
parametrů staveb, aby nedošlo k narušení volné krajiny umístěním nevhodné, pohledově exponované stavby.  

Odůvodnění výroků (86) - (87) 

Plochy lesní (NL) – jsou plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci, zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí 
lesa (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství (§ 18 odst. 5 stavebního zákona) a pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury. ÚP chrání lesy na podkladě lesního zákona č. 289/1995 Sb. včetně prováděcích 
předpisů. V řešeném území jsou plochy lesní zastoupeny takto: 

- Plochy lesní (NL) – jsou plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci, zahrnují zejména pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství (§ 18 odst. 5 stavebního zákona) a 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury. ÚP chrání lesy na podkladě lesního zákona č. 289/1995 
Sb. včetně prováděcích předpisů. Lesní pozemky, které jsou součástí biocenter, jsou vymezeny jako plochy 
přírodní (NP); funkce ekologicko – stabilizační funkce zde převažuje nad produkční funkcí lesa. 
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- Plochy lesní - se specifickým využitím (NLx) – plochy jsou vymezeny za účelem zachování intenzivní produkční 
aktivity v území - lesních školek. Rozdíl oproti plochám lesním (NL) spočívá zejména v uvolnění podmínek pro 
umisťování staveb v nezastavěném území.  

V případě povolování staveb dle § 18 odst. 5 stavebního zákona je stanovena maximální výška zástavby a maximální velikost 
zastavěné plochy objektu. Důvodem prostorové regulace je zejména ochrana krajinného rázu a omezení prostorových 
parametrů staveb, aby nedošlo k narušení volné krajiny umístěním nevhodné, případně také pohledově exponované stavby.  

Odůvodnění výroku (88) 

Plochy přírodní (NP) – jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny a ucelených území se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu. V řešeném území představují plochy prvků územního systému ekologické stability 
(biocentra) a chráněná území dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 

V případě povolování staveb dle § 18 odst. 5 stavebního zákona je stanovena nulová maximální výška zástavby a maximální 
velikost zastavěné plochy objektu. Důvodem úplného vyloučení staveb je zvýšená ochrana přírodních hodnot ve 
vymezených biocentrech ÚSES.  

Odůvodnění výroku (89) - (90) 

Plochy smíšené nezastavěného území – jsou vymezeny jako plochy funkčně nejednoznačné, kde nelze jednoznačně 
stanovit převažující způsob využití, kde je nutné respektovat požadavky ochrany přírody a funkce zemědělské prvovýroby 
plnící také mimoprodukční funkci. V řešeném území jsou plochy smíšené nezastavěného území v souladu s § 3 odst. 4 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. zastoupeny takto: 

- plochy smíšené nezastavěného území (NS) – v řešeném území jsou ve smíšených plochách nezastavěného území 
zastoupeny funkce zemědělské a přírodní. Plochy zaujímají významný podíl v krajině, resp. v nezastavěném území, 
představují součást krajiny bez souvislého lesního porostu. Prolíná se v nich přírodní funkce, kde je nutné 
respektovat požadavky obecné ochrany přírody a krajiny a funkce zemědělské prvovýroby plnící také 
mimoprodukční funkci. Jedná se především o pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF), přechodové plochy 
mezi lesními, přírodními a zemědělskými plochami, plochy zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF), 
pozemky zemědělských staveb a zařízení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury apod. V případě 
zastoupení dalších funkcí je prioritně respektována ochrana přírody a krajiny. Důvodem pro jejich vymezení je 
mimo jiné zajištění vhodného způsobu využití v dílčích úsecích biokoridorů ÚSES. 

V rámci těchto ploch jsou územním plánem formou stanovení obecných zásad pro jejich využívání vytvořeny 
podmínky pro zvyšování ekologické stability krajiny, zvyšování retenční schopnosti krajiny, zachování a obnovu 
prvků definujících krajinný ráz území (liniová zeleň, břehové porosty, remízy, meze apod.), a dále v souvislosti 
s vodními plochami a toky podmínky pro realizaci zejména ochranných vodohospodářských opatření, 
revitalizačních opatření na vodních tocích, úpravy nebo úplné revitalizace koryt vodních toků, doplnění břehových 
porostů a dalších opatření vedoucích ke zpomalení odtoku srážkové vody z území. 

- plochy smíšené nezastavěného území - rekreační (NSr) – prolíná se v nich přírodní funkce, kde je nutné 
respektovat požadavky ochrany přírody, v extenzivní formě funkce zemědělská a funkce sportovní. Představují 
krajinné plochy určené pro rekreační zázemí (sjezdovka). 

V případě povolování staveb dle § 18 odst. 5 stavebního zákona je stanovena maximální výška zástavby a maximální velikost 
zastavěné plochy objektu. Maximální výška zástavby je vyšší než u jiných typů ploch v nezastavěném území, podobně jako 
maximální velikost zastavěné plochy objektu, a to zejména z důvodů umožnění nezbytných staveb pro hospodaření v krajině 
(např. seníky, přístřešky pro dobytek, apod.), případně pro rekreační infrastrukturu. Důvodem prostorové regulace je 
zejména ochrana krajinného rázu a omezení prostorových parametrů staveb, aby nedošlo k narušení volné krajiny 
umístěním nevhodné, pohledově exponované stavby, ale zároveň jsou podmínky nastaveny v dostatečném rozsahu pro 
zajišťování zemědělské produkce. V případě dotčení ploch skladebnou částí ÚSES je stanovena nulová maximální výška 
zástavby a maximální velikost zastavěné plochy objektu. Důvodem úplného vyloučení staveb je zvýšená ochrana přírodních 
hodnot ve vymezených biokoridorech ÚSES. Podmínky prostorového uspořádání ploch NSr nejsou stanoveny, neboť jsou 
dostatečně specifikovány účelovým stanovením hlavního a přípustného využití pro sjezdovou trať.  

11.21 Odůvodnění základních podmínek ochrany krajinného rázu 

Obecné odůvodnění výroků (91) – (97) 

Ve vazbě na požadavek vyhlášky č. 501/2006 Sb. (příloha č. 7 – obsah územního plánu) jsou v ÚP Nové Město pod 
Smrkem stanoveny základní podmínky ochrany krajinného rázu. Stanovení základních podmínek ochrany krajinného rázu 
také navazuje na požadavek § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. (Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v 
zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a 
podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody).  

Stanovení základních podmínek ochrany krajinného rázu vychází z následujících podkladů:  

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí vyhlášky 
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- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

- Evropská úmluva o krajině 

- Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (SAUL, s.r.o., 2011) 

- Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Jizerské hory (Ing. arch. Jitka Brychtová, 11/2008) 

- Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 (Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚLK, 2014) 

- Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje (Jan Hromek – LESPROJEKT, 02/2004) 

- Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory na období 2011-2020 (AOPK ČR, S CHKO JH, 2010)  

- Strategická migrační studie pro Liberecký kraj (Evernia s.r.o., 2013) 

- terénní průzkum zpracovatele ÚP 

Řešené území je na základě charakteru a struktury krajiny, míry urbanizace, terénního pokryvu, morfologie a 
dalších vlastností, zejména pak s ohledem na cílové charakteristiky krajiny, kritéria a podmínky péče o krajinný ráz, 
vymezení oblastí a podoblastí krajinného rázu dle ZÚR LK, v rozsahu CHKO Jizerské hory členěno na zóny A-E.  

Odůvodnění výroku (92)  

V zóně „A“ jsou stanoveny dostatečně podrobné podmínky prostorového uspořádání pro ochranu krajinného 
rázu; je tedy splněna podmínka § 12 odst. 4 zákona „Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných 
plochách, pro které je územním nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany 
krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.“; ve smyslu tohoto ustanovení je v zóně „A“ dohodnuto prostorové 
uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu a AOPK ČR nebude v zóně „A“ posuzovat krajinný ráz podle § 12 odst. 2 
zákona.  

V zónách „B,“ „C,“ „D“ a „E“ nejsou stanoveny dostatečně podrobné podmínky prostorového uspořádání pro 
ochranu krajinného rázu; není tedy splněna podmínka § 12 odst. 4 zákona; ve smyslu tohoto ustanovení není v zónách „B,“ 
„C,“ „D“ a „E“ dohodnuto prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu a AOPK ČR bude v těchto zónách 
posuzovat krajinný ráz podle § 12 odst. 2 zákona.  

V odborném dokumentu Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO JH (2008) je území zóny „A“ zařazeno 
v rámci oblasti krajinného rázu Frýdlantsko do místa krajinného rázu MKR A-2-c Nové Město - předměstí (v rámci podoblasti 
krajinného rázu POKR A - 2 Novoměstsko). Ostatní zóny jsou zařazeny do místa krajinného rázu MKR A-2-a (v rámci 
podoblasti krajinného rázu POKR A - 2 Novoměstsko), zóna „E“ zasahuje do místa krajinného rázu MKR A-1-a lesní celky (v 
rámci podoblasti krajinného rázu POKR ABC - 1 Náhorní plošina včetně strmých svahů) a do místa krajinného rázu MKR ABC-
1-a jádrové území (v rámci POKR ABC - 1 Náhorní plošina).  

Požadavek na vymezení území, kde jsou podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuty s s orgánem ochrany 
přírody vyplývá z Metodických listů AOPK ČR č. 3.5 a návrhem odboru 610 MŽP k výkladu § 12 odst. 4 ZOPK v souvislosti 
s ochranou krajinného rázu v procesu tvorby a schvalování územních, případně regulačních plánů, a v procesu schvalování 
záměrů podle stavebního zákona. 

Odůvodnění výroku (93)  

Vymezení zóny A zahrnuje souvisle urbanizované území jižní části města. V odborném dokumentu Preventivní 
hodnocení krajinného rázu CHKO JH (2008) je místo krajinného rázu MKR A-2-c Nové Město - předměstí (v rámci podoblasti 
krajinného rázu POKR A - 2 Novoměstsko), resp. zóna „A“ tvořena městskou zástavbou s převažující obytnou a doplňkovou 
výrobní a rekreační funkcí. Prioritou je „chránit okolní krajinu před plošným rozšiřováním sídla (zejména exponované 
svahové polohy), zachovat jasný okraj sídla.“  

Stanovením zásad je chráněn a vhodně rozvíjen existující charakter předměstí s důrazem na rámcové zachování 
prostorových parametrů zástavby (výšková hladina zástavby, uspořádání, hustota a intenzita zástavby) s odkazem na 
požadavek ZÚR LK „ Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o chráněná památková území a nemovitý 
památkový fond kraje, usilovat o kvalitu a soulad řešení nové zástavby v jejich okolí, nepřipouštět výrazově nebo funkčně 
konkurenční územní zásahy. Chránit kulturní hodnoty včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.“ 

Odůvodnění výroku (94)  

Vymezení zóny B zahrnuje jižní okraj města, jehož těžištěm je sportovně rekreační areál (Jcamp) obklopený z větší 
části zahrádkami. Obytná zástavba je okrajově umístěna pouze podél ulice 5. května.  

Stanovením zásad je tento okrajový předměstský  - převážně rekreační charakter zástavby definován a chráněn 
pro případ rozvoje zástavby v zastavitelných plochách. Důvodem vymezení jsou zejména požadavky ZÚR LK: „Zvyšovat 
kvalitu životních podmínek a vzhledu obcí.“ a „Regulovat a usměrňovat suburbanizaci v území – řešit plynulý přechod 
urbanizovaných částí území do volné krajiny.“  

Cílem stanovení zásad je zejména ochrana drobnějšího měřítka zástavby a zajištění plynulého přechodu 
urbanizovaného okraje města směrem do volné krajiny.  
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Odůvodnění výroku (95)  

Zónu C tvoří sídla Ludvíkov pod Smrkem a Přebytek. V obou případech se jedná o historicky založená sídla 
venkovského podhorského charakteru, s dochovanou strukturou zástavby a s objekty lidové architektury.  

Zásady jsou stanoveny s cílem posuzovat na okrajích sídel novou zástavbu s ohledem na působení v dálkových 
pohledech, utváření panoramatu sídel a ochranu krajinného rázu. Území převážně urbanizované má relativně sourodou 
strukturu s převahou venkovského resp. rekreačního bydlení; při rozvoji zástavby je omezit výraznou expanzi do volné 
krajiny, dle požadavku ZÚR LK „V územně plánovací dokumentaci jednotlivých obcí zohledňovat odlišné územní a funkční 
dispozice sídel, upřednostňovat intenzifikaci využití již zastavěných území a optimalizovat rozsah zastavitelných ploch 
v souladu se skutečnými potřebami.“ a „Stanovit regulativy ochrany historicky cenných lokalit s kumulací lidové architektury, 
které nejsou vyhlášeny za památkově chráněná území.“ 

Odůvodnění výroku (96)  

Zóna D zahrnuje převážně krajinu bezlesí obklopující jižní okraj města a jihovýchodní část Ludvíkova pod Smrkem, 
s malým množstvím solitérních staveb v území. Charakter zóny, zejména část jihovýchodně od Nového Města pod Smrkem 
a v okolí Ludvíkova pod Smrkem představuje typickou extenzivně zemědělsky využívanou podhorskou krajinu přecházející 
do zalesněných svahů úbočí Smrku a Jizerských hor, struktura krajiny bezlesí, drobné krajinné zeleně a jednotlivých 
solitérních objektů harmonicky utváří obraz okrajových partií jinak souvisle zalesněných a neobydlených Jizerských hor.  

Zásady jsou stanoveny v souladu s požadavky ZÚR LK, zejména „Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení 
ochrany a péče o přírodní hodnoty území upřednostňováním šetrných forem využívání území v souladu se zájmy ochrany 
přírody a krajiny.“ Rozvoj zástavby v dané zóně je nutné důsledně posuzovat ve vztahu k působení krajiny a s ohledem na 
další záměry v území dle ZÚR LK „Nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní a kulturní hodnoty 
území před nevratnými urbanizačními zásahy.“  

Odůvodnění výroku (97)  

Zóna E představuje jižní část území – neurbanizovaný prostor téměř souvisle zalesněných Jizerských hor (severní 
okraj hor, zejména úbočí Smrku). Zásady ochrany krajinného rázu jsou stanoveny dle ZÚR LK: 

- Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o přírodní hodnoty území upřednostňováním šetrných 
forem využívání území v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. 

- ve stanovených případech cíleně chránit místa nebo krajinné celky zvláštního zájmu (legislativně zajištěná zvláštní 
ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území) 

V zóně E je kladen důraz na zachování a ochranu přírodních hodnot a maximální eliminaci nežádoucích stavebních 
zásahů, v rámci řešeného území se jedná o nejvýznamnější přírodní hodnoty.  

 

AD 7  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ 

K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT 

11.22 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Obecné odůvodnění výroků (98) - (103) 

V souladu s § 2 odst. 1 písm. l) a m) stavebního zákona ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně 
prospěšná opatření. Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou vymezeny 
plochy určené pro veřejnou infrastrukturu dle § 2 odst. 1 písm. k) číslo 1. a 2. stavebního zákona (dopravní a technická 
infrastruktura).  

Odůvodnění výroku (98) 

V souladu s § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona jsou pro účely vyvlastnění vymezeny veřejně prospěšné 
stavby dopravní infrastruktury, včetně ploch nezbytných k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.  
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ozn.  popis VPS odůvodnění vymezení VPS 

VD1 
rozšíření parkoviště 

(zastavitelná plocha ZN28) 

- východiskem pro vymezení plochy je studie Městská plovárna Nové Město 
pod Smrkem (City Upgrade, 10/2013)  

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP „vytvořit podmínky pro 
zvýšení kapacity parkovacích míst a odpočinkových ploch v centru obce, u 

hřbitova a ve spojitosti s nástupními místy tras Singltreku.“ 

- důvodem vymezení VPS je rozšíření stávajícího rekreačního areálu 
koupaliště pro nové parkoviště (37 míst) a zajištění adekvátních kapacit pro 

rekreační využívání areálu ve vazbě na nástupní místo cyklistických tras 
(Singltrek) 

- veřejným zájmem je zajištění rozvoje veřejné dopravní infrastruktury  

VD2 
veřejné prostranství 

(zastavitelná plocha ZN17) 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP „prověřit plánované 
kapacity funkčních ploch a jejich vliv na dopravní provoz z hlediska 

dostatečnosti a bezpečnosti komunikační sítě a navrhnout dopravní napojení 
rozvojových lokalit, se zajištěním přehledného napojení na základní 

komunikační kostru,“ 

- důvodem vymezení VPS je dopravní propojení ulic U hřiště a 5. května 
s cílem umožnit transformaci zahrádek na obytnou zástavbu (plocha 

přestavby PN5 pro bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské) a 
zajistit dopravní přístupnost plochy 

- veřejným zájmem je zajištění celkové prostupnosti území, přístupnosti a 
dopravní dostupnosti ploch přestavby 

VD3 
veřejné prostranství 

(zastavitelná plocha ZN19) 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP „prověřit plánované 
kapacity funkčních ploch a jejich vliv na dopravní provoz z hlediska 

dostatečnosti a bezpečnosti komunikační sítě a navrhnout dopravní napojení 
rozvojových lokalit, se zajištěním přehledného napojení na základní 

komunikační kostru,“ 

- důvodem vymezení VPS je zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch 
bydlení ZN18, ZN19 a ZN36 a umožnění propojení sídla s volnou krajinou 

- veřejným zájmem je zajištění celkové prostupnosti území, přístupnosti a 
dopravní dostupnosti zastavitelných ploch 

VD4 
veřejné prostranství 

(zastavitelná plocha ZN29) 

- východiskem pro vymezení plochy je studie Městská plovárna Nové Město 
pod Smrkem (City Upgrade, 10/2013)  

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP „zajišťovat prostupnost 
podél vodních toků“ 

- důvodem vymezení VPS je zajištění prostupnosti území podél vodního toku 
řeky Lomnice a propojení města s nástupním místem na Singltrek a na 

navazující stezky v lese, částečně pak i zajištění dopravního přístupu 
zastavitelné plochy rekreace ZN30 

- veřejným zájmem je zajištění celkové prostupnosti území, přístupnosti a 
dopravní dostupnosti zastavitelných ploch 

VD5 
veřejné prostranství 

(zastavitelná plocha ZN32) 

- důvodem vymezení VPS je zajištění dopravního přístupu do nevyužitých 
stabilizovaných ploch bydlení (proluky v zastavěném území) a rozvoj uliční 

sítě 

- veřejným zájmem je zajištění celkové prostupnosti území, přístupnosti a 
dopravní dostupnosti ploch bydlení 

VD6 
veřejné prostranství 

(zastavitelná plocha ZN33) 

- důvodem vymezení VPS je zlepšení pěší prostupnosti krajiny a zlepšení 
pěšího propojení z města ke hřbitovu 

- plochy ZN33 a ZN34 doplňují stávající systém cest v krajině o chybějící 
úseky, podél hřbitova je v rozsahu ploch vymezena užívaná zvyková cesta 

- veřejným zájmem je zajištění celkové prostupnosti území 

VD7 
veřejné prostranství 

(zastavitelná plocha ZN34) 

- důvodem vymezení VPS je zlepšení pěší prostupnosti krajiny a zlepšení 
pěšího propojení z města ke hřbitovu 

- plochy ZN33 a ZN34 doplňují stávající systém cest v krajině o chybějící 
úseky, podél hřbitova je v rozsahu ploch vymezena užívaná zvyková cesta 

- veřejným zájmem je zajištění celkové prostupnosti území 
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ozn.  popis VPS odůvodnění vymezení VPS 

VD8 
veřejné prostranství 

(zastavitelná plocha ZL1) 

- důvodem vymezení VPS je zajištění dopravního přístupu k navrhované ČOV 
Ludvíkov (zastavitelná plocha ZL2) 

- veřejným zájmem je zajištění celkové prostupnosti území, přístupnosti a 
dopravní dostupnosti zastavitelných ploch 

VD9 
veřejné prostranství - 

cyklostezka  
(zastavitelná plocha ZL6) 

- vymezení VPS vychází z požadavku Zadání ÚP „Vytvářet územní podmínky 
pro propojení turistických oblastí prvky bezmotorové dopravy (cyklostezky, 

cyklotrasy, pěší trasy, stezky pro terénní cyklisty).“ 

- vymezení VPS dále vychází ze Zásobníku rozvojových projektů Nového 
Města pod Smrkem (ozn. 1.6 oddělená cyklostezka Ludvíkov, cíl projektu: 

Zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu a komfortu místních 
obyvatel - cyklistů - při jízdě mezi obcemi Nové Město pod Smrkem a 

Ludvíkov. Vznik dobrých podmínek pro bezpečné volnočasové využití cyklistů 
a in-line bruslařů.)  

- vymezením VPS je v dílčím úseku posílen cyklokoridor regionálního 
významu rekreační a dopravní trasy č. 3006 „Krakonošova“ v souladu 

s Programem rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji pro léta 2014-
2020 

- důvodem vymezení VPS je zlepšení cyklistického a pěšího propojení mezi 
sídly Nové Město pod Smrkem a Ludvíkov, v případě plochy ZL14 jsou mimo 
jiné vytvořeny podmínky pro optimalizaci přilehlé křižovatky silnic III/29011 

a III/29015 

- veřejným zájmem je zajištění celkové prostupnosti území 

VD10 
veřejné prostranství - 

cyklostezka  
(zastavitelná plocha ZL14) 

VD11 
parkoviště  

(zastavitelná plocha ZN23) 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP „vytvořit podmínky pro 
zvýšení kapacity parkovacích míst a odpočinkových ploch v centru obce, u 

hřbitova a ve spojitosti s nástupními místy tras Singltreku.“ 

- důvodem vymezení VPS je zajištění adekvátních kapacit pro rekreační 
využívání areálu ve vazbě na nástupní místo cyklistických tras (Singltrek) 

v lokalitě U Spálené hospody 

- veřejným zájmem je zajištění rozvoje veřejné dopravní infrastruktury 

Odůvodnění výroku (99) 

V souladu s § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona jsou pro účely vyvlastnění vymezeny veřejně prospěšné 
stavby technické infrastruktury, včetně ploch nezbytných k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.  

ozn.  popis VPS odůvodnění vymezení VPS 

VT1 
čistírna odpadních vod v místní 

části Hajniště  
(zastavitelná plocha ZH2) 

- záměr je převzat z ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem a vymezen v souladu 
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP „Vybudování kořenových 
ČOV a kanalizace pro odkanalizování částí obce Ludvíkov a Hajniště.“ 

- podrobné odůvodnění viz kapitola 11.11.2 Kanalizace a odstraňování 
odpadních vod 

- veřejným zájmem je rozvoj veřejné technické infrastruktury (zajištění 
výstavby kanalizace a ČOV) v sídle Hajniště 

VT2 
rozšíření ČOV v Novém Městě 

pod Smrkem (zastavitelná 
plocha ZN4) 

- záměr je převzat z ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem (rozšíření městské 
ČOV) a vymezen v souladu s vyjádřením samosprávy města 

- podrobné odůvodnění viz kapitola 11.11.2 Kanalizace a odstraňování 
odpadních vod 

- veřejným zájmem je rozvoj veřejné technické infrastruktury v Novém 
Městě pod Smrkem 
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ozn.  popis VPS odůvodnění vymezení VPS 

VT3 
čistírna odpadních vod v místní 

části Ludvíkov  
(zastavitelná plocha ZL2) 

- záměr je převzat z ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem a vymezen v souladu 
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP „Vybudování kořenových 
ČOV a kanalizace pro odkanalizování částí obce Ludvíkov a Hajniště.“ 

- podrobné odůvodnění viz kapitola 11.11.2 Kanalizace a odstraňování 
odpadních vod 

- veřejným zájmem je rozvoj veřejné technické infrastruktury (zajištění 
výstavby kanalizace a ČOV) v sídle Ludvíkov 

Odůvodnění výroku (100) 

V souladu s § 170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona jsou pro účely vyvlastnění vymezena veřejně prospěšná 
opatření – snižování ohrožení v území povodněmi:  

ozn.  popis VPO odůvodnění vymezení VPO 

VP1 
koridor protipovodňových 

opatření KPO1 

- záměr je převzat ze Studie ochrany před povodněmi mikroregionu 
Frýdlantsko, resp. z Podkladové analýzy pro následnou realizaci 

protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových 
opatření v mikroregionu Frýdlantsko (Vodohospodářský rozvoj a výstavba 

a.s., 2015) 

- koridor je vymezen v rozsahu opatření č. 83 (průleh s odvodňovacím 
příkopem směrem od Novoměstského potoka nebo do Ztraceného potoka; 

povodňová voda by byla odvedena mimo intravilán) 

- veřejným zájmem na vymezení koridoru je potřebnost zvyšování ochrany 
území před povodněmi 

VP2 
koridor protipovodňových 

opatření KPO2 

- záměr je převzat ze Studie ochrany před povodněmi mikroregionu 
Frýdlantsko, resp. z Podkladové analýzy pro následnou realizaci 

protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových 
opatření v mikroregionu Frýdlantsko (Vodohospodářský rozvoj a výstavba 

a.s., 2015) 

- koridor je vymezen v rozsahu opatření č. 81 (retenční nádrž pro zpomalení 
odtoku a zadržení vody v krajině) 

- veřejným zájmem na vymezení koridoru je potřebnost zvyšování ochrany 
území před povodněmi 

VP3 
koridor protipovodňových 

opatření KPO3 

- záměr je převzat ze Studie ochrany před povodněmi mikroregionu 
Frýdlantsko, resp. z Podkladové analýzy pro následnou realizaci 

protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových 
opatření v mikroregionu Frýdlantsko (Vodohospodářský rozvoj a výstavba 

a.s., 2015) 

- koridor je vymezen v rozsahu opatření č. 80 (terénní průleh pro zachycení 
a zpomalení odtoku vod z polí směrem do intravilánu) 

- veřejným zájmem na vymezení koridoru je potřebnost zvyšování ochrany 
území před povodněmi 

Odůvodnění výroku (101) 

V souladu s § 170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona jsou pro účely vyvlastnění vymezena veřejně prospěšná 
opatření – zvyšování retenčních schopností území:  
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ozn. popis VPO odůvodnění vymezení VPO 

VK1  
koridor revitalizačních opatření 

KRO1 

- vymezení koridoru vychází z požadavků Zadání ÚP „nepřipouštět nevhodné 
využívání území v údolních nivách vodních toků, zajišťovat prostupnost podél 

vodních toků, nepovolovat nevhodné činnosti a úpravy, navrhnout 
revitalizaci problémových úseků vodních toků, územními opatřeními 

eliminovat rizika záplav v zastavěném území.“ 

- podrobné odůvodnění viz kapitola 11.13 Odůvodnění vymezení ploch a 
koridorů změn v krajině 

- veřejným zájmem je snížení povodňového rizika, zvýšení retenční 
schopnosti a ekologické stability území, zvýšení prostupnosti území 

Odůvodnění výroku (102) 

V souladu s § 170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona jsou pro účely vyvlastnění vymezena veřejně prospěšná 
opatření – založení prvků územního systému ekologické stability:  

ozn. popis VPO odůvodnění vymezení VPO 

VU1  
nadregionální biocentrum  

NC 83 Jizerské louky 

- nadregionální biocentrum je zpřesněno a vymezeno v souladu 
s nadřazenou dokumentací ZÚR LK 

- veřejným zájmem je zajištění funkčnosti prvku a celistvosti (kontinuity) 
ÚSES, zvyšování stupně ekologické stability území 

VU2  
nadregionální biokoridor  

K23H (horská osa) 
- nadregionální biokoridory jsou zpřesněny a vymezeny v souladu 

s nadřazenou dokumentací ZÚR LK  

- veřejným zájmem je zajištění funkčnosti prvku a celistvosti (kontinuity) 
ÚSES, zvyšování stupně ekologické stability území 

VU3 
nadregionální biokoridor 

K23MB (mezofilní bučinná osa) 

VU4 
regionální biocentrum  
RC 1275 Úbočí Smrku 

- nadregionální biocentra jsou zpřesněna a vymezena v souladu 
s nadřazenou dokumentací ZÚR LK  

- veřejným zájmem je zajištění funkčnosti prvku a celistvosti (kontinuity) 
ÚSES, zvyšování stupně ekologické stability území 

VU5 
regionální biocentrum  

RC 1276 Hřebenáč 

VU6 regionální biokoridor RK 09 - regionální biokoridory jsou zpřesněny a vymezeny v souladu s nadřazenou 
dokumentací ZÚR LK  

- veřejným zájmem je zajištění funkčnosti prvku a celistvosti (kontinuity) 
ÚSES, zvyšování stupně ekologické stability území 

VU7 regionální biokoridor RK 637 

VU8 
skladebné části ÚSES lokální 

úrovně 

- lokální ÚSES je vymezen na základě ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem a 
v souladu se schváleným Zadáním ÚP („Respektovat vymezené prvky 

místního ÚSES a zajistit jeho návaznost na regionální a nadregionální ÚSES.“ 
a „prověřit a příp. navrhnout úpravy lokálního ÚSES, s ohledem na 

pozemkové příp. povodňové úpravy, rozvojové lokality.“) 

- podrobné odůvodnění viz kapitola 11.14 Odůvodnění vymezení územního 
sytému ekologické stability 

- veřejným zájmem je zajištění funkčnosti prvku a celistvosti (kontinuity) 
ÚSES, zvyšování stupně ekologické stability území 

Odůvodnění výroku (103) 

V rámci procesu pořizování ÚP Nové Město pod Smrkem nebyly vzneseny žádné požadavky na vymezení ploch 
asanace (ozdravění) území.  

 

AD 8  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 

PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST.1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

11.23 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro 
které lze uplatnit předkupní právo 

Odůvodnění výroku (104) 

V rámci procesu pořizování ÚP Nové Město pod Smrkem nebyly vzneseny žádné požadavky ani nevznikla potřeba 
vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo.  
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Odůvodnění výroku (105) 

V souladu s § 101 stavebního zákona jsou vymezeny tyto plochy veřejných prostranství, pro která lze uplatnit 
předkupní právo:  

ozn. popis VP odůvodnění vymezení VP 

PP1 
veřejné prostranství (veřejná 

zeleň) 
(zastavitelná plocha ZN10) 

- důvodem pro vymezení VP je zajištění ochrany veřejné zeleně dotvářející 
vstupní prostor kostela sv. Kateřiny představující významnou kulturní 

hodnotu města a nemovitou kulturní památku 

- vymezení plochy vychází z požadavku Zadání ÚP „V zastavěném území a v 
zastavitelných plochách pomocí regulativů v maximální míře chránit a 

rozvíjet stávající plochy zeleně (veřejná prostranství)“ 

- veřejným zájmem je zajištění ochrany dostatečného množství ploch 
veřejné zeleně v sídlech 

PP5 
veřejné prostranství se 

specifickým využitím 
(zastavitelná plocha ZN31) 

- důvodem pro vymezení VP je zajištění veřejné přístupnosti a rozvoje 
lesoparku jako významného rozvíjeného městského prostoru pro 

každodenní rekreaci obyvatel s důrazem na ochranu přírodních, krajinných 
a historických hodnot území (registrovaný VKP) 

- veřejným zájmem je zajištění ochrany dostatečného množství ploch 
veřejné zeleně v sídlech 

 

AD 9  STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST.6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

11.24 Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření 

Odůvodnění výroku (106) 

V rámci procesu pořizování ÚP Nové Město pod Smrkem nebyly vzneseny žádné požadavky na stanovení 
kompenzačních opatření.  

 

AD 10  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ 

PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

11.25 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

Odůvodnění výroku (107) 

V ÚP Nové Město pod Smrkem jsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv v souladu s § 43 odst. 1 
stavebního zákona, včetně stanovení podmínek pro využití těchto ploch a koridorů.  

Odůvodnění jednotlivých ploch a koridorů územních rezerv je uvedeno v následující tabulce:  

ozn. 
budoucí způsob 

využití 
důvody pro vymezení plochy nebo koridoru územní rezervy 

R1 
dopravní 

infrastruktura – 
silniční (DS) 

- koridor územní rezervy je vymezen v návaznosti na požadavek Zadání ÚP 
(„Přehodnocení navrhované komunikační sítě. Posoudit a prověřit řešení a potřeby 
koridoru obchvatové komunikace“) 

- jedná se o dlouhodobě sledovaný záměr obchvatu města, resp. přeložky silnice II/291 
z důvodu nadměrné dopravní zátěže v centru města 

- budoucí využití koridoru územní rezervy je podmíněno podrobným prověřením 
možných variant dopravně - technického řešení v územní studii (X6), a to v koordinaci 
s rozvojem areálu bývalé Textilany, ploch smíšených obytných za kostelem a 
revitalizačními opatřeními na řece Lomnici 

- důvodem vymezení koridoru územní rezervy je územní ochrana jediné možné trasy 
obchvatu s nejmenším dopadem na existující zástavbu města do doby, než bude trasa 
obchvatu podrobněji prověřena 
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ozn. 
budoucí způsob 

využití 
důvody pro vymezení plochy nebo koridoru územní rezervy 

R2 

bydlení - 
v rodinných 

domech – městské 
a příměstské (BI) 

- vymezení plochy územní rezervy zahrnuje území vhodné pro rozvoj obytné zástavby 
v blízkosti centra města, v návaznosti na požadavek Zadání ÚP („Obnovovat a rozvíjet 
obec tak, aby byla pokud možno zajištěna kompaktnost sídla“) 

- důvodem vymezení plochy územní rezervy je nutnost podrobnějšího prověření 
možného řešení zástavby územní studií (X8) zejména s ohledem na množství limitů 
využití území a omezený dopravní přístup vzhledem k souvisle zastavěným hranám 
přilehlých ulic Havlíčkova a Jiskrova 

Odůvodnění výroku (108) 

Výrok vychází z ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona, které se týká územních rezerv v zásadách územního 
rozvoje a je ekvivalentně uplatněno na úroveň územního plánu. Zákaz změn v území, které by mohly stanovené využití 
podstatně ztížit nebo znemožnit, explicitně vyplývá z tohoto ustanovení.  

Odůvodnění výroku (109) 

Dle § 36 odst. 1 stavebního zákona je v plochách a koridorech územních rezerv stanoveno jejich využití, jehož 
potřebu a plošné nároky je nutno prověřit. Teprve na základě tohoto prověření lze v rámci změny územního plánu vymezit 
zastavitelnou plochu nebo koridor, či vymezení územní rezervy zrušit.  

 

AD 11  VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

11.26 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno dohodou o parcelaci 

Odůvodnění výroku (110) 

V rámci procesu pořizování ÚP Nové Město pod Smrkem nebyly vzneseny žádné požadavky na podmíněnost 
rozhodování o změnách v území dohodou o parcelaci.  

 

AD 12  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 

ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ 
DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

11.27 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno zpracováním územní studie 

Odůvodnění výroku (111) 

V souladu s § 43 odst. 2 stavebního zákona ÚP vymezuje plochy, v nichž je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, a to zejména z důvodů vymezení dostatečných ploch veřejných prostranství a 
optimálního využití ploch ve vazbě na efektivní využívání veřejné infrastruktury a minimalizace nákladů obce na zajištění 
souvisejících služeb. Dalším důvodem je pak detailní řešení, které ÚP v daném měřítku nemůže předurčit ani vymezit, a 
požadavek Zadání ÚP (Případné požadavky na územní studii, vyplývající z koncepčního řešení ÚP budou stanoveny v rámci 
zpracování Návrhu územního plánu.) 

V následující tabulce jsou uvedeny konkrétní důvody pro stanovení podmínky zpracování jednotlivých územních 
studií:  

ozn. odůvodnění stanovení podmínky zpracování územní studie 

X1 neobsazeno 

X2 

- rozsáhlá, významná zastavitelná plocha ZN2 pro rozvoj bydlení ve městě (v lokalitě Na Výsluní) 

- s ohledem na rozsah lokality je nezbytné prověřit a vymezit ucelený systém zajišťující dopravní obsluhu 
celého území a prověřit kapacity sítí technické infrastruktury 

- v případě nekoordinovaného rozvoje zástavby může dojít k „zablokování“ pozemků vhodných pro 
zástavbu 

- důvodem je také nutnost vymezení veřejných prostranství v ploše ve vazbě na § 7 odst. 2 vyhlášky 
501/2006 Sb., které nelze předurčit s ohledem na míru detailu a neznalost vlastnických vztahů v území 
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ozn. odůvodnění stanovení podmínky zpracování územní studie 

X3 

- rozsáhlá, významná plocha přestavby PN1 pro rozvoj bydlení ve městě (v lokalitě Na Výsluní, v prostoru 
stávajících soukromých zahrad, které se postupně transformují do obytné zástavby) 

- s ohledem na rozsah lokality je nezbytné prověřit a vymezit ucelený systém zajišťující dopravní obsluhu 
celého území a prověřit kapacity sítí technické infrastruktury 

- v případě nekoordinovaného rozvoje zástavby může dojít k „zablokování“ pozemků vhodných pro 
zástavbu 

- důvodem je také nutnost vymezení veřejných prostranství v ploše ve vazbě na § 7 odst. 2 vyhlášky 
501/2006 Sb., které nelze předurčit s ohledem na míru detailu a neznalost vlastnických vztahů v území 

- nezbytnost prověření případného umisťování staveb v ochranném pásmu lesa  

X4 

- rozsáhlá, významná zastavitelná plocha ZN25 pro rozvoj bydlení ve městě (v lokalitě Na Celní) 

- s ohledem na rozsah lokality je nezbytné prověřit a vymezit ucelený systém zajišťující dopravní obsluhu 
celého území a prověřit kapacity sítí technické infrastruktury 

- v případě nekoordinovaného rozvoje zástavby může dojít k „zablokování“ pozemků vhodných pro 
zástavbu 

- důvodem je také nutnost vymezení veřejných prostranství v ploše ve vazbě na § 7 odst. 2 vyhlášky 
501/2006 Sb., které nelze předurčit s ohledem na míru detailu a neznalost vlastnických vztahů v území 

X5 

- rozsáhlá plocha lesoparku představující registrovaný významný krajinný prvek Lesopark u Zámečku, 
přírodní, kulturní a historickou hodnotu města 

- důvodem stanovení podmínky je zejména ochrana registrovaného VKP ve vztahu k úpravám umožňujícím 
veřejné využívání plochy lesoparku  

- s ohledem na existující hodnoty je nutné prověřit v podrobnějším měřítku možnosti umístění staveb 
občanského vybavení a případně dalších doplňkových staveb zvyšujících využitelnost lesoparku pro 
každodenní rekreaci 

X6 

- rozsáhlé a značně komplikované území zahrnující koridor územní rezervy R1 pro obchvat města, plochu 
přestavby PN2 pro využití bývalého areálu Textilany, koridor revitalizačních opatření na vodním toku řeky 
Lomnice KRO1 a zastavitelnou plochu ZN11 pro doplnění zástavby centra města za kostelem 

- důvodem pro stanovení podmínky zpracování územní studie je nezbytnost koordinace jednotlivých výše 
uvedených navrhovaných prvků s jejich dílčím prověření a koordinací v podrobnějším měřítku 

- hlavním cílem zpracování územní studie je zejména prověření dopravně - technického řešení obchvatu 
města (koridor územní rezervy R1) a jeho koordinace s navazujícími plochami, a dále prověření využití, 
prostorového uspořádání a dopravní obsluhy bývalého areálu Textilany (plocha přestavby PN2) s cílem 
zapojit toto území do organismu městského centra 

- důvodem stanovení podmínky je pak prověření a zajištění celkové prostupnosti celého území pro pěší a 
cyklisty, zejména nutnost vymezení veřejných prostranství ve smíšených obytných plochách ve vazbě na § 
7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb., které nelze předurčit s ohledem na míru detailu a neznalost vlastnických 
vztahů v území 

X7 neobsazeno 

X8 

- rozsáhlá plocha s nutností prověření případného rozvoje obytné zástavby s ohledem na existující limity 
využití území a omezený dopravní přístup vzhledem k souvisle zastavěným hranám přilehlých ulic 
Havlíčkova a Jiskrova 

- důvodem stanovení podmínky zpracování územní studie je vytvoření podkladu pro případné pořízení 
změny ÚP 

- s ohledem na rozsah lokality je nezbytné prověřit a vymezit ucelený systém zajišťující dopravní obsluhu 
celého území a prověřit kapacity sítí technické infrastruktury 

- v případě nekoordinovaného rozvoje zástavby může dojít k „zablokování“ pozemků vhodných pro 
zástavbu 

- důvodem je také nutnost vymezení veřejných prostranství v ploše ve vazbě na § 7 odst. 2 vyhlášky 
501/2006 Sb., které nelze předurčit s ohledem na míru detailu a neznalost vlastnických vztahů v území, a 
to v případě, že na základě řešení územní studie bude pořízena změna ÚP 

Odůvodnění výroku (112) 

Lhůta pro vložení dat o územních studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanovena s ohledem na 
časovou náročnost pořízení územních studií, které je nezbytné zpracovat jako podklad pro rozhodování v území, a dále 
s ohledem na povinnost pořizovatele vypracovat zprávu o uplatňování ÚP Nové Město pod Smrkem v uplynulém období po 
4 letech od vydání územního plánu dle § 55 odst. 1 stavebního zákona. V této zprávě lze vyhodnotit dosavadní zpracování 
územních studií a případně uvést v pokynech pro zpracování návrhu změny územního plánu požadavek na prodloužení lhůt 
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pro pořízení dosud nezpracovaných územních studií. Vzhledem k obvyklé časové náročnosti 2 roky na pořízení a vydání 
změny územního plánu je lhůta stanovena tak, aby bylo možné na základě zprávy o uplatňování ÚP Nové Město pod 
Smrkem zpracovat změnu ÚP prodlužující lhůty pro zpracování územních studií, aniž by mezitím tato podmínka zanikla.  

Odůvodnění výroku (113) 

Při rozhodování o změnách v území je nezbytné i za předpokladu absence územní studie a marného uplynutí lhůty 
pro její zpracování zohlednit stanovené požadavky na rozvoj území, zejména požadavek ve vazbě na § 7 odst. 2 vyhlášky č. 
501/2006 Sb. na vymezování dostatečných ploch veřejných prostranství. To se týká zejména vymezování lokálního 
dopravního systému ulic, jehož řešení předurčuje parcelaci ploch a rámcové umisťování zástavby; územní plán toto řešení 
konkrétním způsobem nepředurčuje s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

 

AD 13  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 

REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE 
JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU, NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ 
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ 

11.28 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu 

Odůvodnění výroku (114) 

V rámci procesu pořizování ÚP Nové Město pod Smrkem nebyly vzneseny žádné požadavky na podmíněnost 
rozhodování o změnách v území vydáním regulačního plánu.  

 

AD 14  STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

11.29 Odůvodnění stanovení pořadí změn v území 

Odůvodnění výroků (115) 

V rámci procesu pořizování ÚP Nové Město pod Smrkem nevyplynuly žádné požadavky ani potřebnost stanovení 
pořadí změn v území (etapizace).  

 

AD 15  VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT 

ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

11.30 Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

Odůvodnění výroku (116) 

V rámci procesu pořizování ÚP Nové Město pod Smrkem nevyplynuly žádné požadavky ani potřebnost vymezení 
architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové 
dokumentace jen autorizovaný architekt. 

 

 

12.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále též jen „ZPF“) je 
zpracováno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.  

12 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ 

LESA 
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12.1.1 Hranice zastavěného území 

Zastavěné území je vymezeno plně v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Vymezení hranice zastavěného území vychází z evidence pozemků v katastru nemovitostí, z hranice intravilánu a z analýzy 
stavu území provedené k datu 10.2.2017. Podrobné odůvodnění je uvedeno v kapitole 11.1 Odůvodnění vymezení 
zastavěného území. Hranice zastavěného území je zobrazena ve výkrese 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.  

12.1.2 Struktura využití pozemků 

Zemědělský půdní fond tvoří dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, pozemky zemědělsky obhospodařované, tedy orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, 
louky, pastviny a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. 

Z větší části je řešené území tvořeno souvislými lesními plochami zejména v jižní části představující součást 
Jizerských hor. Zemědělská půda je v rámci řešeného území zastoupena pouze na cca třetině výměry území a převážně je 
tvořena trvale travními porosty (s ohledem na podhorský charakter území), nižší podíl tvoří orná půda, okrajově zahrady. 
Nezemědělská půda představuje 62 % rozlohy území a je zastoupena zejména lesy. Minimální podíl pak mají vodní plochy a 
zastavěné plochy a nádvoří. 

Tab. Využití pozemků v Novém Městě pod Smrkem (k 30.6.2016, dle ČSÚ) 

druh pozemku výměra [ha] podíl z celkové výměry  

výměra celkem 2892,8 100 % 

zemědělská půda 1086,3 37,6 % 

   orná půda 354,8 12,3 % 

   zahrady 68,4 2,4 % 

   trvalé travní porosty 663,1 23,0% 

nezemědělská půda 1806,2 62,4% 

   lesní půda 1564,9 54,1 % 

   vodní plochy 22,7 0,8 % 

   zastavěné plochy a nádvoří 37,5 7,6 % 

   ostatní plochy 181,4 6,3 % 

12.1.3 Pedologické podmínky, uspořádání ZPF v území 

Bonitované půdně ekologické jednotky jsou výchozím podkladem pro ochranu půdního fondu při územně 
plánovací činnosti. Kód BPEJ se skládá z kódu klimatického regionu (číslo na první pozici), kódu hlavní půdní jednotky 
(následující dvě číslice) a označení vedlejší půdní jednotky (poslední dvě číslice). 

V rámci řešeného území se vyskytují půdy zařazené do následujících BPEJ: 

kódy BPEJ na území obce třída ochrany 

72901, 83401, 83501, 83521,  I. 

83504, 83531,  II. 

74610, 74702, 75011, 83524, 85001, 85011, 86411 III. 

74712, 75014, 83534, 83541, 83551, 85051 IV. 

76701, 77201, 77541, 83454, 83544, 83554, 83716, 84167, 84168, 84178, 84189, 84199, 87201,  V. 

V řešeném území se vyskytují zemědělské půdy všech tříd ochrany ZPF. Největší rozsah na území města tvoří půdy 
zařazené do III. třídy ochrany ZPF, v údolních pásech (např. podél Ztraceného potoka) se vyskytují zemědělské půdy I. třídy 
ochrany, v malé míře se v území vyskytují půdy II. třídy ochrany. Zejména v pásmu pod souvisle zalesněnými svahy 
Jizerských hor převažují půdy IV. a V. třídy ochrany ZPF.  

12.1.4 Pozemkové úpravy 

V řešeném území dosud byly realizovány pouze jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Nové Město pod Smrkem. 
Zahájeny jsou komplexní pozemkové úpravy ve všech třech katastrálních územích, evidovány jsou jako neukončené.  

k. ú.  typ pozemkové úpravy stav datum ukončení 

Hajniště pod Smrkem komplexní neukončená - 

Ludvíkov pod Smrkem komplexní neukončená - 
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k. ú.  typ pozemkové úpravy stav datum ukončení 

Nové Město pod Smrkem 
jednoduchá ukončená  29.6.2001 

komplexní neukončená - 

12.1.5 Investice do půdy 

Část zemědělských ploch v území je odvodněna, plošné odvodnění (meliorace, investice do půdy) zemědělských 
půd bylo provedeno mezi lety 1962 a 1975 v rozsahu cca 305 ha, přičemž životnost těchto zařízení již byla překonána.  

Meliorovaná území nejsou řešením ÚP dotčena, výjimečně do meliorací zasahují okrajové části zastavitelných 
ploch (např. ZL1, ZL2 na severním okraji Ludvíkova pod Smrkem, ZL12 v sídle Přebytek). Dotčení meliorací v rámci vymezené 
zastavitelné plochy bude nutné prověřit v podrobnější dokumentaci (např. v rámci územním řízení).  

12.1.6 Opatření k zajištění ekologické stability, protierozní opatření 

Územním plánem jsou vymezeny skladebné části územního systému ekologické stability nadregionálního, 
regionálního a lokálního významu, z nichž část se nachází také na pozemcích ZPF. Vymezení ÚSES v řešeném území je 
podrobně popsáno a zdůvodněno v kapitole 11.14 Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability.  

Zábor zemědělské půdy se předpokládá pouze u některých skladebných částí ÚSES. Jedná se zejména o doplnění 
stávajících částečně funkčních nebo nefunkčních skladebných částí ÚSES. K záborům zemědělské půdy dojde prakticky 
v případech zakládání a doplňování krajinné zeleně. Konkrétní plochy změn v krajině nebyly vymezeny.  

Další ekologicko-stabilizační opatření je možné realizovat v rámci ploch s rozdílným způsobem využití, zejména 
ploch smíšených nezastavěného území (NS) a ploch zeleně - přírodního charakteru (ZP). V těchto plochách, které zahrnují 
převážnou část ZPF na území obce, jsou vytvořeny podmínky pro realizaci ochranných, ekologicko-stabilizačních, 
protierozních a revitalizačních opatření, např. úprava velikosti a tvaru pozemku, průlehy zatravněné a obdělávané, terénní 
úpravy, urovnávky, hloubkové kypření, protierozní osevní postupy, pásové střídání plodin, vrstevnicové obdělávání půdy, 
výsev do strniště, pěstování ochranných plodin, důlkování a přerušování brázdování, mulčování, protivětrné zábrany, 
ochranné zatravnění, obnova drnu, apod. Tato opatření nebudou mít negativní vliv na stav ZPF v území a nepředstavují 
předpokládané zábory.  

12.1.7 Prostupnost krajiny a zemědělské účelové komunikace 

Zajištění prostupnosti krajiny v řešeném území je podrobně popsáno a zdůvodněno v kapitole 11.15 Odůvodnění 
zásad prostupnosti krajiny.  

Systém zemědělských účelových komunikací není územním plánem dotčen. Jako stávající plochy veřejných 
prostranství jsou vymezeny stabilizované nebo navrhované cesty ve volné krajině nutné k zajištění minimální prostupnosti 
území. ÚP vytváří podmínky pro rozvoj cestní sítě ve volné krajině; případná realizace nezbytných přístupových komunikací 
je územním plánem umožněna v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách smíšených 
nezastavěného území (NS). 

Řešením ÚP není narušena celistvost stávajících zemědělských bloků, tedy ani účelové komunikace, nebo cesty 
užívané (zvykové) ve volné krajině nejsou řešením dotčeny.  

12.1.8 Zemědělská prvovýroba  

Plochy zemědělské výroby jsou na území města zastoupeny zemědělskými areály. Všechny areály jsou vymezeny 
jako stabilizované plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ). 

Areál zemědělské výroby je situován v Ludvíkově pod Smrkem, pro jeho rozvoj je vymezena zastavitelná plocha 
ZL4. Druhý menší zemědělský areál je vymezen podél silnice z Ludvíkova směrem na Raspenavu. Na východním okraji města 
se nachází rozsáhlý areál lesní školky Dendria s.r.o. (pěstování sazenic lesních dřevin) - hlavní areál s budovami je vymezen 
v plochách zemědělské výroby (VZ), ostatní pěstební plochy představují stabilizované plochy lesní - se specifickým využitím 
(NLx).  

V rámci přípustného a podmíněně přípustného využití je v plochách zemědělské výroby umožněna rovněž výroba 
nezemědělského charakteru s ohledem na předpokládané budoucí využití. Drobná zemědělská výroba, která nemá 
negativní vliv na okolní zástavbu je dále umožněna v rámci ploch smíšených obytných - venkovských (SV), kde tvoří nedílnou 
součást drobného hospodaření a samozásobitelské činnosti obyvatel.  

Areály zemědělské výroby nejsou řešením ÚP dotčeny, zachována je jejich přímá vazba na zemědělskou krajinu 
v území. Pro zemědělskou prvovýrobu, případně další výrobní aktivity, jsou vymezeny stabilizované plochy VZ a zastavitelné 
plochy ZL4 a ZL16 v Ludvíkově.  



Odůvodnění územního plánu Nové Město pod Smrkem  textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář   149 

12.1.9 Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF, resp. vyhodnocení záborů ZPF, bylo 
zpracováno pro všechny zastavitelné plochy, plochy přestavby, vyjma ploch zcela bez záboru ZPF (vymezených mimo 
pozemky ZPF – plochy PH1, PL1, PN2, PN4, ZN9, ZN31, ZH12) a dále vyjma následujících: 

- plochy se záborem ZPF do výměry 2000 m
2
 v zastavěném území, které se v souladu s výše uvedeným metodickým 

pokynem nevyhodnocují: 

 ZN10, ZN17 

- plochy se záborem ZPF určené pro bydlení (hlavní využití ploch je bydlení) v zastavěném území, které se v souladu 
s výše uvedeným metodickým pokynem nevyhodnocují, a to: 

 PN1, PN5, ZN6, ZN7 

- plochy se záborem ZPF pro ÚSES, které se v souladu s výše uvedeným metodickým pokynem nevyhodnocují, a to: 

 (v řešeném území se nevyskytují) 

- stavby pro bydlení nebo veřejně prospěšné stavby umístěné v zastavěném území, v proluce a o velikosti do 0,5 ha 
(všechny podmínky musí být splněny zároveň) v souladu s novelou zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 
41/2015 Sb.:  

 (v řešeném území se nevyskytují) 

- plocha změny v krajině K1, která je vymezena na pozemcích ZPF pro nestavební využití - účelem vymezení plochy je 
umístění technických zařízení pro provoz sjezdovky (plocha je vymezena pro sjezdovku v přímé návaznosti na 
zastavitelnou plochu ZN21 určenou pro zázemí sjezdovky), zábor ZPF tedy bude minimální a zemědělské hospodaření 
nebude v zásadě narušeno. Plocha je vymezena na půdách II. a IV. třídy ochrany ZPF, vymezení vychází z již schválené 
plochy v rámci 3. změny ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem (plocha 3/14) 

Vyhodnocení záborů ZPF v rámci zastavitelných ploch a ploch přestavby je zpracováno v samostatné Tabulce 
vyhodnocení předpokládaným důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, viz Příloha č. 3 Odůvodnění 
Územního plánu Nové Město pod Smrkem.  

Vyhodnocení záborů ZPF je zobrazeno ve výkrese 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

12.1.10 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení oproti jiným variantám 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

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

Rozsah zastavitelných ploch a ploch přestaveb odpovídá předpokládanému demografickému vývoji území do roku 
2030 a potřebností rozvoje území ve vztahu k významu území a v souvislosti s požadavky nadřazených dokumentací a 
podkladů, podrobněji viz kapitola 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch.  

Územní plán respektuje stávající charakter území, v němž převládá lesní a luční krajina s extenzivním 
zemědělským hospodařením (louky, pastviny). Plochy pro rozvoj města a oddělených sídel Ludvíkov pod Smrkem, Přebytek 
a Hajniště pod Smrkem jsou situovány vždy v přímé vazbě na zastavěné území a v návaznosti na stávající zástavbu – doplňují 
tak existující strukturu zástavby s důrazem na efektivní využívání existující veřejné infrastruktury. V rámci řešení ÚP nejsou 
ponechány zbytkové zemědělské plochy bez možnosti efektivního obhospodařování.  

Mimo přímý kontakt s existující zástavbou nebo zastavěným územím nejsou vymezovány žádné záměry ve volné 
krajině na zemědělské půdě, vyjma ploch veřejných prostranství (PV) zajišťujících prostupnost krajiny a její propojení se 
sídly a vzájemné propojení sídel (např. cyklostezka mezi Novým Městem pod Smrkem a Ludvíkovem pod Smrkem).  

Vyhodnocení souladu se zákonem 334/1992 Sb.  

Řešení navrhované územním plánem vychází z maximálního respektování § 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně ZPF“).  

Dle § 4 bodem a) zákona o ochraně ZPF je nutné pro rozvoj využít přednostně zastavitelné plochy vymezené 
v původní územně plánovací dokumentaci. Řešení ÚP navazuje na rozvoj definovaný v ÚPN SÚ Nové Město pod Smrkem 
(1996) včetně 1. a 3. změny, téměř všechny zastavitelné plochy jsou vymezeny v souladu s původním řešením. Převzetí 
ploch z ÚPN SÚ (způsob převzetí – celá plocha nebo její část, případně změna způsobu využití) je uvedeno pro jednotlivé 
plochy v kapitolách 11.7 Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby. 
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V souladu s § 4 bodem b) zákona o ochraně ZPF je v rámci ÚP minimalizován rozsah záboru pozemků vyšších tříd 
ochrany nad rámec ploch vymezených v ÚPN SÚ. Zábory půd I. třídy ochrany ZPF tvoří téměř třetinu z celkového rozsahu 
záborů ZPF, většina ploch záborů ZPF však leží na zemědělských půdách III. a IV. třídy ochrany.  

třída ochrany rozsah záboru (ha) podíl z celkového rozsahu záboru 

I. třída 10,45 35 % 

II. třída 1,866 6,3 % 

III. třída 13,02 43,6 % 

IV. třída 2,316 7,8 % 

V. třída 2,194 7,4 % 

celkem 29,85 100 % 

Pozemky I. a II. třídy ochrany jsou zabírány v plochách převážně vymezených již v ÚPN SÚ Nové Město pod 
Smrkem (1996) včetně 1. a 3. změny, případně v nově vymezených zastavitelných plochách na základě aktuálních 
požadavků vlastníků pozemků a samosprávy města, a to v případech, kdy pro tyto plochy je upřednostněna varianta 
urbanistického rozvoje v přímé vazbě na existující veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a navazující na 
stabilizovanou zástavbu namísto rozvoje zástavby ve volné krajině. 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch včetně stanovení případného veřejného zájmu v daných 
plochách je uvedeno v kapitole 11.7 Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby.  

V souladu s § 4 bodem c) zákona o ochraně ZPF jsou v ÚP Nové Město pod Smrkem vymezovány zastavitelné 
plochy vždy v návaznosti na stabilizovanou zástavbu tak, aby docházelo k postupnému a prostorově kontinuálnímu rozvoji 
zástavby a nebyla narušována celistvost bloků a organizace zemědělské půdy, a nebyly narušovány zemědělské účelové 
komunikace, hydrologické a odtokové poměry.  

V souladu s § 4 bodem d) zákona o ochraně ZPF je odnímána pouze nejnutnější plocha ZPF - potřebnost vymezení 
zastavitelných ploch je podrobně popsána v kapitole 10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

V souladu s § 4 bodem e) zákona o ochraně ZPF jsou jako liniové stavby vymezeny pouze plochy veřejných 
prostranství (PV) pro obnovu nebo rozvoj cestní sítě v krajině. Jejich vymezením nedojde k výraznému narušení celistvosti 
ZPF, s ohledem na charakter a využití ploch tyto nebudou vytvářet bariéry pro obhospodařování ZPF.  

Ochrana dle § 4 bodu f) zákona o ochraně ZPF se netýká úrovně územního plánu.  

12.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

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

12.2.1 Aktuální stav lesa 

Řešené území se vyznačuje značně nadprůměrnou lesnatostí, lesy zaujímají rozlohu 1564,9 ha, tj. 54,1 % (průměr 
v ČR činí 33,3 %) z celkové rozlohy území (2892,8 ha). Souvislé lesní komplexy tvoří zejména jižní část území (severní svahy 
Jizerských hor), v severní části území zasahují části lesního komplexu mezi městem a sousední obcí Jindřichovice pod 
Smrkem, okrajově na západní hranici přesahuje třetí větší lesní plocha vrchu Chlum v Raspenavě.  

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

Podle lesnického členění se většina řešeného území nachází v přírodní lesní oblasti PLO21 – Jizerské hory, 
podoblast A - Jizerské hory a Liberecká kotlina, západní okraj území spadá do PLO20 Lužická pahorkatina, podoblast B - 
Frýdlantská pahorkatina.  

Vegetační stupňovitost vyjadřuje vztah mezi klimatem a biocenózou (souvislost sledu rozdílů vegetace se sledem 
rozdílů výškového a expozičního klimatu). Řešené území je vymezeno v následujících lesních vegetačních stupních (LVS): 
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Vegetační stupeň 

Průměrná 

roční 

teplota (°C) 

Malé 

vegetační 

období* 

Průměrná 

nadmořská 

výška v ČR 

(m n. m.) 

Plocha v ČR 

(%) 
Charakteristika 

4. bukový (oceánská 

varianta) 
6,5 145 400 – 700 42,6 

Výrazně převažuje buk. Někdy tvoří 

téměř nesmíšené porosty. V bukovém 

stupni doznívá zastoupení dubu 

(převážné dubu zimního) a habru. 

Vtroušená bývá lípa, většinou 

velkolistá. Je zastoupena jedle. 

V oglejené ekologické řadě buk ztrácí 

svoji vitalitu, místy chybí. Převládající 

dřevinou byla jedle. Tvořila zde směsi 

především s dubem (hlavně s dubem 

letním), někdy s borovicí, v inverzních 

polohách i se smrkem. 

5. jedlobukový 5,5 130 600 – 1 000 12,9 

Základními dřevinami jsou buk a 

jedle. Nevyskytuje se habr a až na 

výjimky ani dub. Nízké zastoupení má 

již smrk. Jedle měla převahu nad 

bukem především na půdách 

těžších, oglejených. 

6. smrkojedlobukový 4 115 550 – 1 200 2,1 

Klimaxovým společenstvem je 

smíšený les, tvořený bukem, jedlí a 

smrkem, tzv. Hercynská směs. Buk je 

dostatečně vitální, udržuje se v 

úrovni. Vtroušený bývá javor klen. 

7. smrkový 1 50 
1 000 – 

1350 
0,4 

Ve směsi smrku, buku a jedle nabývá 

převahy smrk. Buk je méně tvárný a 

většinou ustupuje do podúrovně. 

Klesá zastoupení jedle. Vtroušený 

bývá javor klen. 

Pozn.: * dny s průměrnou denní teplotou nad 10 °C 

12.2.3 Kategorie lesů 

Podle zákona o lesích se lesy člení dle převažující funkce do tří kategorií, a to na lesy ochranné, lesy zvláštního 
určení a lesy hospodářské.  

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

Les ochranný  § 7 odst. 1 písm. a lesního zákona- lesy na mimořádně nepříznivých 
stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované 
náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.  

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

Lesy v řešeném území jsou zařazeny do kategorie lesů hospodářských a lesů zvláštního určení (převážná část 
lesních ploch v jižní části řešeného území v prostoru severních svahů Jizerských hor, lesní plochy v regionálních biocentrech 
a další drobné lesní enklávy). Les ochranný se nachází pouze na jižním okraji území a představuje kategorii 21b - 
vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace.  

12.2.4 Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa 

V ÚP Nové Město pod Smrkem zasahují do PUPFL tyto zastavitelné plochy:  
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ozn. 
plochy 

číslo záboru 
výměra 

záboru (ha) 
dotčené parcely 

dle KN 
katastrální 

území 
charakter záboru 

ZN27 L1 0,1686 2074/1 
Nové Město 
pod Smrkem 

plocha pro rozšíření stávajícího 
parkoviště u rekreačního areálu 

ZL6 L2 0,0192 923/6 
Ludvíkov pod 

Smrkem 

cyklostezka, okrajový zábor v křížení 
cyklostezky s údolím Ztraceného 

potoka 

ZN28 L3 0,0795 2074/1 
Nové Město 
pod Smrkem 

plocha pro doplnění a rozšíření 
stávajícího rekreačního areálu 

(koupaliště) a rozvoj nástupního místa 
na Singltrek a turistické trasy 

Zábor L1 a L3 představuje zrušení malé izolované lesní enklávy v souvislosti s rozvojem rekreačního areálu na 
východním okraji města a zároveň nástupního místa na Singltrek a turistické trasy. Zastavitelné plochy ZL27 a ZL28 navazují 
na stabilizované plochy stejného využití a dotvářejí rekreační zázemí města. Zejména plocha ZN28 je pak vymezena ve 
veřejném zájmu jako součást parkoviště, resp. veřejné dopravní infrastruktury.  

Zábor L2 představuje okrajové zasažení do lesních ploch liniovou plochou veřejného prostranství pro cyklostezku, 
a to v křížení s údolím Ztraceného potoka. Plocha ZL6, resp. navržená cyklostezka vede podél stávající silnice mezi Novým 
Městem pod Smrkem a Ludvíkovem pod Smrkem, nedochází proto k narušení celistvosti lesních ploch. Cyklostezka je 
součástí veřejné infrastruktury, zvyšuje komfort chodců a cyklistů na frekventované trase, zlepšuje dopravní dostupnost 
města, je navržena ve veřejném zájmu.  

Určitý zábor PUPFL je možné předpokládat také v souvislosti s vymezením koridoru KRO1 (koridor revitalizačních 
opatření) na řece Lomnici, který je veřejně prospěšným opatřením a vytváří podmínky pro snižování ohrožení území 
povodněmi, zvýšení ekologické stability vodního toku a zlepšení zapojení řeky do organismu města včetně jeho propojení 
s okolní volnou krajinou; vzhledem k rozsahu PUPFL v přímé vazbě na řeku Lomnici lze případný zábor PUPFL odhadem 
vyčíslit na max. desítky m

2
.  

Vyhodnocení záborů PUPFL je zobrazeno ve výkrese 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

12.2.5 Návrh zalesnění 

Územním plánem nejsou vymezeny plochy k zalesnění (plochy lesa). Zalesnění je umožněno v rámci přípustného a 
podmíněně přípustného využití vybraných typů ploch (s max. výměrou souvislé plochy 2000 m

2
); jedná se o plochy NP - 

plochy přírodní a plochy NS - plochy smíšené nezastavěného území.  

12.2.6 Ochrana lesa 

V souvislosti s ochranou lesa je v řešeném území omezeno umisťování staveb v ochranném pásmu lesa. Omezení 
se týká zejména ploch určených pro zástavbu, tedy zastavitelných ploch a ploch přestavby (s výjimkou ploch veřejných 
prostranství, ploch zeleně apod., v nichž není plošná zástavba umožněna).  

Ochranné pásmo lesa (50 m od hranice lesa) zasahuje:  

- do zastavěného území 

- do zastavitelných ploch ZH2, ZH12, ZN11, ZN30, ZN23 

- do ploch přestavby PN1 

Stavby v tomto pásmu podléhají souhlasu státní správy lesů (dle § 14 odst. 2 zákona 289/1995 Sb.). Při posuzování 
žádostí o vydání těchto souhlasů orgán státní správy lesů dbá především o to, aby nedocházelo k umisťování staveb 
trvalého charakteru do blízkosti lesních pozemků ve vzdálenosti, která není dostatečná pro minimalizaci rizika negativního 
střetu se zájmy chráněnými lesním zákonem (omezení dopravní obslužnosti a přístupnosti lesa, nežádoucí interakce mezi 
stavbou a blízkým lesním porostem apod.). Bezpečná odstupová vzdálenost je obvykle dána výškou lesního porostu 
v mýtním věku (absolutní výšková bonita), upravená s ohledem na podmínky konkrétní lokality (terénní poměry, stav 
porostního okraje, stávající zástavba atd.). 
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Z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí podle §10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, příslušný orgán ochrany přírody v rozsahu CHKO Jizerské hory (Agentura 
ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jizerské hory) ve svém stanovisku ze dne 21.1.2013 (č. j. 
SR/0009/JH/2012-2) vyloučil významný vliv územního plánu, a to samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry, na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit na území CHKO Jizerské hory nebo 
na Ptačí oblast Jizerské hory, které leží mimo řešené území.  

Z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí podle §10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, příslušný orgán ochrany přírody v rozsahu správního území města 
nedotčeného CHKO Jizerské hory (KÚLK, odbor životního prostředí a zemědělství) ve svém stanovisku ze dne 24.1.2013 (č. j. 
OÚPSŘ/12/2013/OÚP) vyloučil významný vliv územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a to 
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry.  

S ohledem na výše uvedené nebylo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj zpracováno.  

 

Stanovisko krajského úřadu včetně vyhodnocení, je uvedeno v následující kapitole tohoto Odůvodnění. 

 

 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Č.j. KULK/33372/2019/OÚP ze dne 30. 4. 2019 
Stanovisko dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Kladné stanovisko. 
Doporučení prověřit oprávněnost podmínky územní studie u 
plochy ZN1, která již byla rozparcelována. 

Pořizovatelem bylo doporučení prověřeno. Plocha ZN1 má 
rozlohu přes 2 ha. Ve změně č. 3 ÚPSÚ Nové Město pod 
Smrkem byla nicméně vymezena, aniž by byl souběžně 
splněn požadavek dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
na vymezení souvisejícího veřejného prostranství. Tento 
požadavek nebyl následně uplatněn ani u územního 
rozhodnutí o parcelaci. 
Vzhledem k dosavadnímu postupu správních orgánů dosáhli 
majitelé pozemků v ploše ZN1 legitimního očekávání 
v možnost výstavby na těchto pozemcích dle provedené 
parcelace. Na základě toho pořizovatel doporučil 
zpracovateli ÚP vypustit podmínku územní studie u této 
plochy.  

 

 

 

 

 

13 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ 

VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

14 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 

15 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 
ZOHLEDNĚNO 
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N1) 
Č.j. NMPS/939/2019 

Obsah námitky: 
Nesouhlas s nevymezením zastavitelné plochy pro umístění 1 rodinného domu na pozemku p. č. 375/2 v k. ú. Hajniště pod 
Smrkem. Nesouhlas s vyřazením této zastavitelné plochy v návrhu ÚP Nové Město pod Smrkem pro společné jednání 
označené jako ZH10, které bylo provedeno na základě negativního stanoviska ochrany zemědělského půdního fondu. 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
V návrhu ÚP Nové Město pod Smrkem pro společné jednání ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona byla na pozemku p. 
č. 375/2 v k. ú. Hajniště pod Smrkem vymezena zastavitelná plocha ZH10 o výměře 8528 m

2
. Tato zastavitelná plocha byla 

vymezena na základě podnětu vlastníka pozemku, po zhodnocení, že jí lze z pohledu nastavené urbanistické koncepce 
akceptovat a je tak žádoucí vyjít vstříc konkrétně stanovenému požadavku vlastníka pozemku v pozici zájemce o výstavbu 
na území města. 
V rámci společného jednání obdržel pořizovatel stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, č.j. KULK/54765/ 2017/OÚP ze dne 21.7.2017, vydané na základě kompetencí krajského úřadu daných 
zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. V tomto stanovisko požadoval orgán ochrany ZPF 
plochu ZH10 vypustit s tím, že vymezením této plochy dojde k narušení organizace ZPF a předmětný zábor ZPF není v 
daném území zdůvodnitelný. 
Po společném jednání absolvoval pořizovatel dohodovací řízení s orgánem ochrany ZPF, jehož detailní průběh je zachycen 
v protokolu k tomuto dohodovacímu řízení z května 2018 (založen ve spisu k pořízení ÚP NMpS). V rámci tohoto 
dohodovacího řízení pořizovatel předložil orgánu ochrany ZPF několik protinávrhů, jak negativní stanovisko k ploše ZH10 
řešit. Konkrétně šlo o následující úpravy dokumentace: 

- Redukce plochy ZH10 na max. 2500 m
2
, dle přiloženého nákresu plánovaného umístění stavby.  

- Kompenzační redukce jiné zastavitelné plochy na území města (plochy ZL7) o cca 5000 m
2
 na půdách I. třídy 

ochrany. 
- Doplnění odůvodnění vymezení zastavitelné plochy ZH10 obsahující popis pokročilé přípravy výstavby v ploše 

ZN1 a ZN2 (a tudíž doplnění důvodnosti vymezení dalších zastavitelných ploch v okolí těchto ploch). 
- Úprava urbanistické koncepce sídla Nového Města pod Smrkem, kdy byly rozsáhlé smíšené obytné plochy po 

společném jednání přeřazeny do ploch výroby, což podstatně snížilo kapacitu ÚP NMpS pro umístění bytů. 
- Úprava koncepce rozvoje území obce stanovící koncentraci rozvoje obytné funkce města do sídla Nové Město 

pod Smrkem a doplnění této koncepce o strategii maximálně vyjít vstříc konkrétním podnětům potenciálních 
stavebníků ve městě. 
(Detailně jsou předmětné body popsány v protokolu z dohodovacího řízení.) 

Orgán ochrany ZPF posoudil předložené návrhy pořizovatele a rozhodl se je neakceptovat a trvat na vyřazení zastavitelné 
plochy ZH10. Toto rozhodnutí opatřil obsáhlým odůvodněním následujícího znění: 
„Protinávrh pořizovatele nebyl ze strany orgánu ochrany ZPF akceptován. Orgán ochrany ZPF upozorňuje na § 5 odst. 1 
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb., (dále jen zákon o ochraně ZPF) podle kterého jsou 
„pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami 
ochrany ZPF (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a 
ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením“. Toto jsou povinni 
činit i dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v souladu s ustanovením § 18 a 
19 s odkazem na cíle a úkoly územního plánování. Ve veřejném zájmu je třeba chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Cíle a úkoly územního 
plánování chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to 
územní plánování určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištuje ochranu nezastavěného území 
a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastavěného území. Dále dle závazného koncepčního dokumentu Zásady územního rozvoje Libereckého kraje pro oblast 
Frýdlantsko je jedním z regulačních nástrojů územního plánování zajištění koncepčního a koordinovaného rozvoje obcí 
v sídelní struktuře. Je nutné upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch, a tak 
minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch na úroveň nezbytných potřeb. Je důležité nepřipouštět 
spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní a kulturní hodnoty před nevratnými urbanizačními zásahy.  
Požadavek orgánu ochrany ZPF je uplatněn v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona o ochraně ZPF a 
dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky č.j.: OOLP/1067/96 
ze dne 1.10.1996 (dále jen metodický pokyn). Podle ustanovení § 4 zákona je třeba k nezemědělským účelům odnímat 
přednostně nezemědělskou půdu nebo půdu v zastavěném území. Mimo zastavěné území odnímat půdu v nezbytném 
rozsahu a tak, aby nebyla narušena organizace zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území. 

16 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
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Návrhem dojde ke ztížení obhospodařování a celistvosti zemědělských pozemků a je zásahem do volné krajiny. Pro 
posouzení zastavitelné plochy je zásadní rozsah dalších ploch navržených pro stejné funkční využití v zájmovém území, tj. 
plochy pro bydlení, v rámci kterých je navrhován další zábor ZPF a ke kterým nebyly z hlediska ochrany ZPF uplatněny 
připomínky. Jako relevantní údaj je skutečnost, že návrh územního plánu vymezuje v řešeném území dostatek rozvojových 
ploch - např.  ZN1 a ZN2 (které jsou současně přebírány ze 3. změny ÚP) a plochu přestavbovou PN1. Dále orgán ochrany 
přihlédl k faktu - vyhodnocení využití zastavitelných ploch vymezených ve schválené územně plánovací dokumentaci města 
Nové Město pod Smrkem, z kterého vyplývá, že využití ploch pro bydlení je cca 5% v rámci řešeného území od účinnosti 
územního plánu sídelního útvaru Nové Město pod Smrkem z roku 1998 včetně jeho změn (rok 2007 – 1. změna, rok 2011 – 
3. změna). Návrh zastavitelné plochy ZH10 není nezbytným záborem ZPF pro danou funkci, tj. pro bydlení. Neexistence 
ploch pro bydlení v rozvojovém území není prokázána a to v souvislosti s již výše jmenovanými rozvojovými plochami ZN1 o 
výměře 2,2311 ha a ZN2 o výměře 2,2037 ha (celkem 4,43 ha) jako plochy pro bydlení. Z daného hlediska je zcela legitimní 
požadovat vypuštění zastavitelné plochy. 
Skutečnosti, ke kterým orgán ochrany ZPF rovněž přihlédl, je výše zmiňované využití ploch pro bydlení v rámci 
zastavitelných ploch, které byly pro rozvoj obce již vymezeny (územní plán a jeho změny) a jsou využity z cca 5%. Další jsou 
informace uvedené v textové části ÚP, kdy je v zastavěném území rezerva pro novou výstavbu cca 57 rodinných domů, a to 
v prolukách, na pozemcích velkých samostatných zahrad a na dalších nevyužitých pozemcích v zástavbě, které nevytvářejí 
společný celek s žádnou stavbou pro bydlení, jsou dostupné ze stávajících komunikací a mají charakter nevyužívaných 
proluk. Dále dle bilance záborů ZPF je pro plochy bydlení navrženo cca 25 ha. Teoreticky při průměrné výměře pozemku 
0,12 ha pro výstavbu 1 bytu (rodinného domu) by byla možná výstavba cca 208 domů, při teoretické výměře 0,15 ha 166 
domů. Dále jsou v dokumentaci ÚP navrhovány změny funkčního využití ploch pro přestavbu na plochy obytné – městské 
(SM), příměstské (BI), venkovské (SV) – PN1 (o výměře 4,7545 ha), PN2 (o výměře 8,4588 ha), PN3 (o výměře 1,6174 ha), 
PN4 (o výměře 1,0244 ha), PN5 (o výměře 0,4689 ha), PL1 (o výměře 0,2870 ha). Celkově se jedná o plochu cca 16 ha. I tyto 
plochy lze považovat za rozvojové. Na základě výše uvedeného se další zábor na ploše ZH10 jeví jako zbytečný a 
neodůvodněný. 
Z uvedeného jasně vyplývá, že je potřeba chránit volnou krajinu (nezastavěné území) před zastavěním. Přednostně pro 
výstavbu využít rezervy v zastavěném území. Je třeba respektovat urbanistickou strukturu a při umisťování staveb vycházet 
z existujícího prostorového uspořádání sídel, navazovat na stávající zástavbu a respektovat její unikátní charakter 
(architektura hornického města), nezakládat nová sídla v krajině a veškerý další rozvoj obytné zástavby situovat s těžištěm 
v centru Nového Města pod Smrkem a ve vazbě na stávající sídla v území.“ 
K popsanému průběhu dohodovacího řízení pořizovatel dodává, že argumentaci orgánu ochrany ZPF akceptuje. V rámci 
projednání stanoviska poskytl pořizovatel nadstandardní prostor dotčenému orgánu, aby uvážil všechny možné souvislosti 
vážící se k vymezení předmětné zastavitelné plochy. Zároveň poskytl prostor i určenému zastupiteli, aby uvážil argumenty 
orgánu ochrany ZPF a pořizovatel s určeným zastupitelem konzultoval i celou řadu možných protinávrhů. Z tohoto 
pohledu pořizovatel konstatuje, že byly v rámci projednání stanoviska orgánu ochrany ZPF vytvořeny veškeré podmínky, 
které umožnily v předmětné věci důkladné vyhodnocení všech možných řešení s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území ve smyslu § 18 odst. 2 stavebního zákona. Pořizovatel respektuje 
právo příslušného orgánu ochrany ZPF v dané otázce vydat závěrečné rozhodnutí, které bylo ze strany tohoto orgánu i 
pečlivě odůvodněno. 
K jednotlivým bodům námitky pak pořizovatel uvádí následující: 
1) Protinávrh v podobě redukce plochy pouze na část, kde bude umístěna stavba, byl orgánu ochrany ZPF předložen. 
Tento orgán i s vědomím tohoto protinávrhu posoudil, že by i tak šlo o narušení organizace ZPF („Návrhem dojde ke ztížení 
obhospodařování a celistvosti zemědělských pozemků a je zásahem do volné krajiny.“).  
Pořizovatel k tomu dodává, že územní plánování není schematický (černobílý) proces. Nelze očekávat, že v tomto procesu 
bude exaktně stanoveno, kdy už dochází k nepřiměřenému narušení celistvosti ZPF. Z pohledu zpracovatele ÚP může jít u 
jedné plochy o akceptovatelné rozšíření zastavitelných ploch, neboť vychází především z urbanistického potenciálu plochy 
(umístění u komunikace, inženýrských sítí apod.) a zároveň může do určité míry vycházet ze snahy snahu města o podporu 
výstavby ve městě zohledněním maxima podnětů od potenciálních stavebníků. Z pohledu orgánu ochrany ZPF ale může jít 
naopak o již nepřiměřené narušení celistvosti zemědělských bloků v okolí sídla. Proces projednání ÚP NMpS poskytl 
dostatek prostoru pro vyhodnocení obou pohledů, přičemž je legitimní, že nakonec převážil jeden z nich. 
2) Protinávrh v podobě kompenzace spočívající ve vypuštění jiné zastavitelné plochy byl orgánu ochrany ZPF předložen. 
Orgán ochrany ZPF jej nicméně v daném případě neakceptoval, neboť nešlo o adekvátní náhradu z pohledu umístění 
plochy a jejího vlivu na organizaci ZPF.  
Původně navržená zastavitelná plochy ZH10 se nachází v katastrálním území Hajniště pod Smrkem, zastavitelná plocha 
navržená pro kompenzační vypuštění ZL7 se nachází v katastrálním území Ludvíkov pod Smrkem. Přestože její výměra je 
větší než plochy Z10 a taktéž třída ochrany je vyšší než u ZH10, orgán ochrany ZPF vyhodnotil, že u plochy ZH10 převažuje 
její negativní vliv na organizaci ZPF, a to z důvodu její více odloučené polohy od zastavěného území. 
3) Orgánu ochrany ZPF byl předložen návrh na redukci plochy ZH10 tak, aby byla určena pouze pro 1 RD. I v této situaci 
nicméně setrval na svém stanovisku, že plocha ZH10 by měla být vypuštěna. 
Jednotlivé důvody pro toto stanovisko jsou citovány výše. I plocha s menší rozlohou nebyla ze strany orgánu ochrany ZPF 
vnímána jako nezbytný zábor ZPF v situaci, kdy jsou v blízkosti vymezeny rozsáhlé zastavitelné plochy, a to blíže těžišti 
sídla Nové Město pod Smrkem. 
Předmětem posuzování orgánem ochrany ZPF jsou samotné zábory ploch pro výstavbu. Režim využití okolních 
zemědělských ploch je dán jejich zařazením do nezastavěného území a z toho vyplývajícími regulativy plošného 
uspořádání. Ty připouští primárně zemědělskou činnost. Případné plány majitelů pozemků na budoucí způsob 
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zemědělského obhospodařování zemědělských ploch není předmětem posuzování v rámci projednání územního plánu. 
K závěru: 
Vymezení zastavitelné plochy přesně pro umístění pouze samotné stavby nepovažuje pořizovatel za vhodné řešení 
vzhledem k měřítku zpracování územního plánu. Dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, se s ohledem na rozdílné nároky na prostředí území člení územním plánem na plochy, které se s 
přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2 000 
m

2
. Není tak vhodné územním plánem de facto konkrétně umísťovat stavby. Vedle toho je třeba umísťovat rodinné domy 

na takové pozemky, které umožní jejich standardní užívání a provoz. U rodinného domu je třeba zajistit prostor pro 
parkování automobilu, zpravidla je snahou jeho uživatelů v jeho blízkosti umísťovat objekty pro údržbu domu a okolního 
pozemku (kůlna, dílna), popř. objekty pro zlepšení podmínek pro rekreaci u domu (bazén, pergola). V případě vymezení 
zastavitelné plochy pouze pro umístění domu lze důvodně očekávat, že uživatel domu bude popsané aktivity umísťovat na 
okolní zemědělské plochy.  
Na základě uvedených důvodů pořizovatel taktéž vyhodnotil, že takto upravené řešení by s nejvyšší pravděpodobností 
nepředstavovalo pro orgán ochrany ZPF relevantní argument pro to, aby nakonec plochu ZH10 i v takto redukovaném 
rozsahu akceptoval. Postup projednání vyhodnocení námitek s dotčenými orgány dle § 53 odst. 1 stavebního zákona 
nicméně poskytuje prostor pro případnou korekci tohoto názoru pořizovatele ze strany orgánu ochrany ZPF. 

N2) 
Č.j. NMPS/1023/2019 

Obsah námitky: 
Nesouhlas se zařazením pozemku p. č. st. 1579/1 v k.ú. Nové Město pod Smrkem do ploch smíšených obytných městských 
(SM). Požadavek na zařazení tohoto pozemku do ploch pro výrobu a skladování. 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 
Podatel námitky odkazuje na aktuální využití areálu, ve kterém jsou umístěny řemeslné dílny, kanceláře a skladovací 
prostory. Byl zohledněn explicitně vyjádřený zájem majitele pozemku pokračovat v současném režimu užívání areálu. Dále 
bylo zohledněno, že v původním ÚPSÚ Nové Město pod Smrkem byl areál zařazen do ploch výroby a skladování.  
Návrhem ÚP Nové Město pod Smrkem byl areál zařazen do ploch smíšených obytných – městských (SM), a to za účelem 
posílení centrálních funkcí sídla Nové Město pod Smrkem, v ploše v blízkosti centrálního náměstí. Režim ploch SM 
umožňoval využívání plochy pro nerušící výrobu, skladování a administrativu. Převedením areálu do ploch pro výroby a 
skladování – lehký průmysl se nastavený režim mění jen mírně. Nebude už umožněna konverze areálu na smíšenou a 
rezidenční plochu, oproti tomu bude pro umísťování výrobních aktivit režim otevřenější. Vzhledem k tomu, že jde o areál 
v blízkosti obytných objektů, který není napojen na kapacitní dopravní komunikaci, je do ÚP doplněna omezující 
podmínka, která zabraňuje umístění aktivit generujících intenzivní nákladní dopravu. 

 

 

K Návrhu ÚP Nové Město pod Smrkem nebyly uplatněny žádné připomínky. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BJ   bytová jednotka 
BPEJ    bonitované půdně ekologické jednotky 
ČOV    čistírna odpadních vod 
ČR    Česká republika 
ČSN   česká technická norma 
ČSÚ   Český statistický úřad 
DN   Jmenovitá světlost 
CHOPAV   chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k. ú.   katastrální území 
LBC   lokální biocentrum 
LBK   lokální biokoridor 
LK   Liberecký kraj 
LVS   lesní vegetační stupeň 
NRBC   nadregionální biocentrum 
OP   ochranné pásmo 
PLO   přírodní lesní oblast 
PRVKLK   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Libereckého kraje 
PUPFL   pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR ČR   Politika územního rozvoje České republiky 
RBC   regionální biocentrum 
RBK   regionální biokoridor 
RD   rodinný dům 
RURÚ   rozbor udržitelného rozvoje území 
SAS ČR   Státní archeologický seznam České republiky 
SO ORP   správní obvod obce s rozšířenou působností 
STL   středotlaký (plynovod) 
SWOT   analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
ÚAN   území s archeologickými nálezy 
ÚAP   územně analytické podklady 
ÚP   územní plán 
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚPN SÚ   územní plán sídelního útvaru 
ÚSES   územní systém ekologické stability 
VKP   významný krajinný prvek 
vn   vysoké napětí 
vvn   velmi vysoké napětí 
VPO   veřejně prospěšná opatření 
VPS   veřejně prospěšné stavby 
VTL   vysokotlaký (plynovod) 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ZÚR LK   Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 
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PŘÍLOHA Č. 2 – TABULKA VYHODNOCENÍ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O ZMĚNU ÚPD 
(ŽÁDOSTI MĚSTA A SOUKROMÝCH VLASTNÍKŮ) A ZPŮSOB JEJICH VYPOŘÁDÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odůvodnění územního plánu Nové Město pod Smrkem příloha 2

č. k. ú. číslo parcelní ze dne č. j. požadavek na změnu způsob zohlednění v Návrhu ÚP

ZI1
Hajniště pod 

Smrkem

170/2, 172/2, 181/3, 

181/4
viz Zadání ÚP 2272/2012 bydlení

ANO - zastavitelná plocha SV - smíšená obytná venkovská; dle výsledků společného 

jednání o Návrhu ÚP zastavitelná plocha redukována o východní část

ZI2
Ludvíkov pod 

Smrkem
948 část viz Zadání ÚP 2274/2012 bydlení

NE - změna ve volné krajině, bez vazby na zastavěné území a existující veřejnou 

zejména dopravní a technickou infrastrukturu

ZI3
Nové Město pod 

Smrkem
1579/2 část viz Zadání ÚP 1905/2012 garáže

ANO - stabilizovaná plocha BI - bydlení v rodinných domech městského a 

příměstského charakteru

ZI4
Nové Město pod 

Smrkem
1432, 1433, 1434 viz Zadání ÚP 2278/2012 bydlení

ANO - zastavitelná plocha BI - bydlení v rodinných domech městského a 

příměstského charakteru

ZI5
Nové Město pod 

Smrkem
2292, 2284/6 viz Zadání ÚP 2277/2012

parkoviště, občanské 

vybavení

ANO - část stabilizovaná a část zastavitelná plocha OM - občanské vybavení - 

komerční zařízení malá a střední; dle výsledků společného jednání o Návrhu ÚP 

zastavitelná část změněna na způsob využití DS - dopravní infrastruktura - silniční, 

pro umístění parkoviště 

Nové Město pod 

Smrkem
980, 981 viz Zadání ÚP 2269/2012

zachování plochy 

bydlení

Nové Město pod 

Smrkem
171, 172, 180, 181 viz Zadání ÚP 2270/2012

zachování plochy 

bydlení

Nové Město pod 

Smrkem
978, 979 viz Zadání ÚP 2271/2012

zachování plochy 

bydlení

Nové Město pod 

Smrkem

262 část, 935/1, 951, 957, 

962, 983/1, 982, 976, 977
viz Zadání ÚP

prověření návrhu 

obchvatu

ZO7
Nové Město pod 

Smrkem

1036/1 část, 2243/1, 

2243/6, 2243/8, 2243/11, 

2243/12, 2317, 2335, 

2337, 2339/1, 2340, 

2341, 2344, 2345/1, 

2345/7, 2350, 2351

viz Zadání ÚP 2273/2013 chodník ke hřbitovu
ANO - řešeno doplněním cest v krajině (stabilizované a zastavitelné plochy 

veřejných prostranství PV)

ZO8
Hajniště pod 

Smrkem
163/5, 163/6 viz Zadání ÚP

záliv pro autobusovou 

zastávku
ANO - stabilizovaná plocha SV - smíšená obytná venkovská

ZI6 

(ZO6)
NE - vymezení plochy územní rezervy pro dopravní infrastrukturu
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č. k. ú. číslo parcelní ze dne č. j. požadavek na změnu způsob zohlednění v Návrhu ÚP

ZO9
Hajniště pod 

Smrkem
299/1 část viz Zadání ÚP železniční zastávka

ANO - umožněna v plochách BI - obydlení v rodinných domech městského a 

příměstského charakteru

ZO10
Nové Město pod 

Smrkem
2289/1, 2291 viz Zadání ÚP

plocha občanské 

vybavenosti

ANO část - zastavitelná plocha OM - občanské vybavení - komerční zařízení malá a 

střední

ZO11
Hajniště pod 

Smrkem
299/1 viz Zadání ÚP

plocha občanské 

vybavenosti

ANO - zastavitelná plocha OX - občanské vybavení specifické (s umožněním větší 

variability využití); dle výsledků společného jednání o Návrhu ÚP vymezena 

zastavitelná plocha VL - výroba a skladování - lehký průmysl

ZO12
Nové Město pod 

Smrkem
444/1 viz Zadání ÚP zahrada ANO - stabilizovaná plocha SM - smíšená obytná městská

ZO13
Nové Město pod 

Smrkem
907/1, 908, 917/1 viz Zadání ÚP řadové garáže

ANO - zastavitelná plocha BI - bydlení v rodinných domech městského a 

příměstského charakteru

ZO14
Hajniště pod 

Smrkem

488/2, 488/3, 488/4, 

488/5, 488/6, 488/9, 

488/13, 488/14, 488/15, 

488/16

viz Zadání ÚP plochy výroby a skladů

ANO - plocha přestavby OX - občanské vybavení specifické (s umožněním větší 

variability využití); dle výsledků společného jednání o Návrhu ÚP vymezena 

zastavitelná plocha VX - výroba a skladování - se specifickým využitím

ZO15
Nové Město pod 

Smrkem

548, 541, 545/1, 1407/1, 

1409, 1410, 1412, 1413, 

1419, 1031, 1032, 

2090/3, 2091/1, 2093/1, 

2158/1, 2160, 2166/1, 

2189, 2204/1, 2204/2, 

2205

viz Zadání ÚP

prověřit navržené 

komunikační řešení 

lokalit

ANO - vymezena zastavitelná plocha PV - veřejná prostranství,             případně 

vymezena stabilizovaná plocha BI - bydlení v rodinných domech městského a 

příměstského charakteru, v odůvodněných případech je stanovena podmínka 

zpracování územní studie

1
Ludvíkov pod 

Smrkem
985/1 2.1.2013 NMPS/10-2013

zemědělská výroba 

(nová stáj pro skot na 

cca 1/4 pozemku)

ANO - zastavitelná plocha VZ - výroba zemědělská

2
Nové Město pod 

Smrkem
1747/2 28.3.2013 NMPS/770/2013

bydlení (stavba 

rodinného domu)

ANO - zastavitelná plocha BI - bydlení v rodinných domech městského a 

příměstského charakteru

3
Nové Město pod 

Smrkem
1479/2, 1480/2 2.4.2013 NMPS/788/2013

bydlení (stavba 

rodinného domu)

ANO - zastavitelná plocha BI - bydlení v rodinných domech městského a 

příměstského charakteru

4
Nové Město pod 

Smrkem
2165, 2176/1, 1036/4 31.5.2013 NMPS/1254/2013

návrh na změnu - 

chodník na hřbitov
viz žádost ZO7
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č. k. ú. číslo parcelní ze dne č. j. požadavek na změnu způsob zohlednění v Návrhu ÚP

5
Nové Město pod 

Smrkem
1449/2, 1436/3 14.5.2014 NMPS/1186/2014

bydlení (stavba 

rodinného domu)

ANO část - zastavitelná plocha BI - bydlení v rodinných domech městského a 

příměstského charakteru

6
Nové Město pod 

Smrkem
1436/5 14.5.2014 NMPS/1187/2014

bydlení (stavba 

rodinného domu)

ANO - zastavitelná plocha BI - bydlení v rodinných domech městského a 

příměstského charakteru

7
Ludvíkov pod 

Smrkem
211, 301 21.5.2014 NMPS/1232/2014

bydlení (stavba 

rodinného domu)
ANO - zastavitelná plocha SV - smíšená obytná venkovská

8
Ludvíkov pod 

Smrkem
966/1, 966/3 7.10.2014 NMPS/2243/2014

zemědělská stavba 

(seník), jízdárna

ANO - zastavitelná plocha SV - smíšená obytná venkovská; dle výsledků společného 

jednání o Návrhu ÚP část plochy vymezena jako SV - smíšená obytná venkovská, 

část vymezena jako VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba

9
Ludvíkov pod 

Smrkem
450, 451/1 24.11.2014 NMPS/2601/2014

výstavba rekreačního 

domku
ANO - stabilizovaná plocha SV - smíšená obytná venkovská

10
Nové Město pod 

Smrkem
1713/1 24.11.2014 NMPS/2602/2014

zrušení navrhované 

cesty

ANO - zastavitelná plocha BI - bydlení v rodinných domech městského a 

příměstského charakteru, bez vymezení cesty

11
Nové Město pod 

Smrkem
371/1 7.10.2015 NMPS/2012/2015

bydlení (stavba 

rodinného domu)
ANO - stabilizovaná plocha SM - smíšená obytná městská

12
Nové Město pod 

Smrkem
1511 9.11.2015 NMPS/2239/2015

výstavba rekreačního 

objektu s vazbou na 

blízký singltrek

ANO - stabilizovaná plocha BI - bydlení v rodinných domech městského a 

příměstského charakteru

13
Hajniště pod 

Smrkem
352 viz žádost 15

14
Hajniště pod 

Smrkem
189

bydlení (stavba 

rodinného domu)
viz žádost 18

15
Hajniště pod 

Smrkem
352, 353 4.5.2016 NMPS/1584/2016

výstavba bytu v 

současném objektu 

stodoly, výstavba 

verandy

ANO - stabilizovaná plocha SV - smíšená obytná venkovská

16
Nové Město pod 

Smrkem
1451/1, 1451/4 2.5.2016 NMPS/1534/2016

bydlení (stavba 

rodinného domu)

ANO - stabilizovaná plocha BI - bydlení v rodinných domech městského a 

příměstského charakteru

17
Nové Město pod 

Smrkem
část 1375 12.4.2016 NMPS/1215/2016 stavba garáže ANO - stabilizovaná plocha DS - dopravní infrastruktury - silniční
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č. k. ú. číslo parcelní ze dne č. j. požadavek na změnu způsob zohlednění v Návrhu ÚP

18
Hajniště pod 

Smrkem
189 17.6.2016 NMPS/2173/2016 bydlení, rekreace ANO - zastavitelná plocha SV - smíšená obytná venkovská

19
Nové Město pod 

Smrkem
1531/2, 1531/3 22.7.2016 NMPS/2504/2016 bydlení

ANO - zastavitelná plocha BI - bydlení v rodinných domech městského a 

příměstského charakteru

20
Ludvíkov pod 

Smrkem
1035/9 22.7.2016 NMPS/2506/2016 sportoviště

ANO - zastavitelná plocha RN - rekreace na plochách přírodního charakteru; dle 

výsledků společného jednání o Návrhu ÚP plocha rozdělena na část - zázemí (RN) a 

část - sjezdovku (plocha změny v krajině K1 se stanoveným způsobem využití NSr)

Nové Město pod 

Smrkem
1569/3, 1583/10

Ludvíkov pod 

Smrkem
1007/11

22
Ludvíkov pod 

Smrkem

397, 398/1, 398/2, 399, 

377/2
19.10.2016 NMPS/3417/2016

bydlení (stavba 

rodinného domu)
ANO - stabilizovaná plocha SV - smíšená obytná venkovská

23
Nové Město pod 

Smrkem
693/1, 693/3 19.10.2016 NMPS/3418/2016

bydlení (stavba 

rodinného domu)
ANO - stabilizovaná plocha SM - smíšená obytná městská

24
Hajniště pod 

Smrkem
71, 72/1, 73, 92/1, 64 19.10.2016 NMPS/3419/2016 bydlení ANO - zastavitelná plocha SV - smíšená obytná venkovská

25
Hajniště pod 

Smrkem
375/2 13.3.2017 NMPS/544/2017 bydlení

ANO - zastavitelná plocha SV - smíšená obytná venkovská; dle výsledků společného 

jednání o Návrhu ÚP vymezení zastavitelné plochy ZH10 zrušeno

26
Hajniště pod 

Smrkem
243 18.4.2017 bydlení ANO - zastavitelná plocha SV - smíšená obytná venkovská

ANO - zastavitelná plocha BI - bydlení v rodinných domech městského a 

příměstského charakteru; dle výsledků společného jednání o Návrhu ÚP zrušen 

požadovaný rozsah zastavitelné plochy

22.7.2016 NMPS/2505/201621
výstavba 2-3 rodinných 

domů

ŽALUDA, projektová kancelář 4
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Odůvodnění územního plánu Nové Město pod Smrkem Příloha 3

orná půda chmelnice vinice zahrady
ovocné 

sady

trvalé 

travní 

porosty

I. II. III. IV. V.

ZN1 2,2311 1 BI 2,2311 2,2311 2,2164 0,0147 Hajniště pod Smrkem

ZN2 1,689 2 BI 1,6495 1,4825 0,167 1,6495 Hajniště pod Smrkem

ZN3 0,4716 3 BI 0,461 0,461 0,0422 0,4188 Hajniště pod Smrkem

ZN6 0,6526 - Nové město pod Smrkem

ZN7 0,4434 - Nové město pod Smrkem

ZN8 0,6538 4 BI 0,1051 0,1051 0,1051 0,0148 Nové město pod Smrkem

ZN13 0,6938 5 BI 0,6137 0,0027 0,6109 0,002 0,6117 Nové město pod Smrkem

ZN14 0,737 6 BI 0,737 0,2282 0,5088 0,737 Nové město pod Smrkem

ZN15 0,4842 7 BI 0,4254 0,3549 0,0705 0,4254 Nové město pod Smrkem

ZN16 0,1771 8 BI 0,1771 0,1771 0,1771 Nové město pod Smrkem

ZN18 0,6202 9 BI 0,6202 0,6202 0,0692 0,551 Nové město pod Smrkem

ZN20 0,8105 10 BI 0,8105 0,0663 0,7442 0,6188 0,1917 Nové město pod Smrkem

ZN24 0,1463 11 BI 0,1463 0,1463 0,1463 Nové město pod Smrkem

ZN25 2,1818 12 BI 2,1818 0,1364 2,0454 2,1818 Nové město pod Smrkem

ZN26 0,85 13 BI 0,85 0,6774 0,1727 0,85 Nové město pod Smrkem

ZN35 0,4731 14 BI 0,4731 0,4731 0,4731 Nové město pod Smrkem

ZN36 0,4962 15 BI 0,4962 0,4962 0,4962 Nové město pod Smrkem

PN1 4,7545 - BI
Nové město pod Smrkem, 

Hajniště pod Smrkem

PN5 0,4689 - BI Nové město pod Smrkem

∑ 11,978 5,2853 0 0 0,9875 0 5,7052 4,7601 0,7931 6,4248 0 0 0,0148

ZN21 0,5681 16 RN 0,5681 0,5681 0,5681 Ludvíkov pod Smrkem

ZN27 0,3084 17 RN 0,1097 0,1097 0,07 0,0397 Nové město pod Smrkem

ZN30 2,0243 18 RN 0,5873 0,5873 0,5873 Nové město pod Smrkem

∑ 1,2651 0 0 0 0 0 1,2651 0,07 0,5681 0,627 0 0 0

ZN37 0,5867 56 OM 0,5542 0,5542 0,5542 Hajniště pod Smrkem

∑ 0,5542 0,5542 0 0 0 0 0 0,5542 0 0 0 0 0

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

PLOCHY BYDLENÍ

Ozn. 

plochy 

Způsob 

využití 

plochy

Celkový 

zábor ZPF 

(ha)

Číslo 

záboru

CELK. 

PLOCHA

Investice 

do půdy 

(ha)

Katastrální území

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

PLOCHY REKREACE

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

ŽALUDA, projektová kancelář 1



Odůvodnění územního plánu Nové Město pod Smrkem Příloha 3

orná půda chmelnice vinice zahrady
ovocné 

sady

trvalé 

travní 

porosty

I. II. III. IV. V.

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

PLOCHY BYDLENÍ

Ozn. 

plochy 

Způsob 

využití 

plochy

Celkový 

zábor ZPF 

(ha)

Číslo 

záboru

CELK. 

PLOCHA

Investice 

do půdy 

(ha)

Katastrální území

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

ZN10 0,1539 - ZV Nové město pod Smrkem

ZN17 0,0715 - PV Nové město pod Smrkem

ZN19 0,1193 21 PV 0,0788 0,0788 0,0169 0,0619 Nové město pod Smrkem

ZN29 0,7359 22 PV 0,1922 0,0085 0,1837 0,1922 Nové město pod Smrkem

ZN31 10,9704 - PX Nové město pod Smrkem

ZN32 0,2117 23 PV 0,2117 0,0313 0,1804 0,032 0,1797 Nové město pod Smrkem

ZN33 0,2242 24 PV 0,2221 0,2221 0,0089 0,2132 Nové město pod Smrkem

ZN34 0,2787 25 PV 0,2787 0,2787 0,1529 0,1258 Nové město pod Smrkem

ZL1 0,061 26 PV 0,061 0,061 0,0584 0,0026 0,0534 Ludvíkov pod Smrkem

ZL6 1,2085 27 PV 1,17 0,3336 0,8364 0,6891 0,3079 0,173 0,1313 Ludvíkov pod Smrkem

ZL14 0,2635 28 PV 0,2635 0,0995 0,164 0,2635 Ludvíkov pod Smrkem

∑ 2,478 0,7728 0 0 0,0398 0 1,6654 1,1055 0,1836 1,0133 0,173 0,0026 0,1847

ZH1 0,4211 29 SV 0,369 0,1888 0,1802 0,3648 0,0042 Hajniště pod Smrkem

ZH3 0,6039 30 SV 0,4635 0,4635 0,4635 Hajniště pod Smrkem

ZH4 0,2171 31 SV 0,2171 0,2171 0,2171 Hajniště pod Smrkem

ZH5 0,4457 32 SV 0,4457 0,3612 0,0845 0,4457 Hajniště pod Smrkem

ZH6 0,4929 33 SV 0,4462 0,4462 0,0377 0,4085 Hajniště pod Smrkem

ZH7 0,3931 34 SV 0,3931 0,3931 0,3931 Hajniště pod Smrkem

ZH8 0,1346 35 SV 0,0598 0,0598 0,0598 Hajniště pod Smrkem

ZH11 0,5562 38 SV 0,5562 0,1435 0,4127 0,5562 Hajniště pod Smrkem

ZN9 0,7071 - SM Nové město pod Smrkem

ZN11 1,6541 39 SM 1,5918 0,6781 0,9137 0,3209 0,0451 1,2258 Nové město pod Smrkem

ZN12 0,3552 40 SM 0,3552 0,3552 0,1542 0,201 Nové město pod Smrkem

PN3 1,4515 41 SM 0,6682 0,6682 0,6682 Nové město pod Smrkem

ZL3 0,1354 42 SV 0,1354 0,1354 0,1354 Ludvíkov pod Smrkem

ZL7 0,9108 44 SV 0,9108 0,9108 0,9007 0,0101 Ludvíkov pod Smrkem

ZL8 0,1437 45 SV 0,135 0,0182 0,1168 0,135 Ludvíkov pod Smrkem

ZL9 0,1094 46 SV 0,1094 0,1094 0,1094 Ludvíkov pod Smrkem

ZL10 0,4169 47 SV 0,4169 0,4169 0,4084 0,0085 Ludvíkov pod Smrkem

ZL11 0,5902 48 SV 0,5902 0,1605 0,4297 0,0386 0,5516 Ludvíkov pod Smrkem

ZL12 0,4604 49 SV 0,4604 0,3037 0,1567 0,1231 0,3373 0,025 Ludvíkov pod Smrkem

ZL13 0,3311 50 SV 0,3311 0,3311 0,3311 Ludvíkov pod Smrkem

ZL15 0,1572 59 SV 0,1572 0,1572 0,1572 Ludvíkov pod Smrkem

PL1 0,287 - SV Ludvíkov pod Smrkem

∑ 8,8122 2,5861 0 0 1,2391 0 4,987 1,8908 0,3209 3,6099 1,6007 1,3899 0,025

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ŽALUDA, projektová kancelář 2



Odůvodnění územního plánu Nové Město pod Smrkem Příloha 3

orná půda chmelnice vinice zahrady
ovocné 

sady

trvalé 

travní 

porosty

I. II. III. IV. V.

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

PLOCHY BYDLENÍ

Ozn. 

plochy 

Způsob 

využití 

plochy

Celkový 

zábor ZPF 

(ha)

Číslo 

záboru

CELK. 

PLOCHA

Investice 

do půdy 

(ha)

Katastrální území

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

ZN23 0,2134 20 DS 0,2134 0,2134 0,0005 0,2129 Nové město pod Smrkem

ZN28 0,1487 51 DS 0,0692 0,0692 0,0007 0,0685 Nové město pod Smrkem

∑ 0,2826 0 0 0 0 0 0,2826 0,0007 0,0005 0,2814 0 0 0

ZH2 0,6428 52 TI 0,6428 0,0884 0,5544 0,6428 Hajniště pod Smrkem

ZN4 0,542 53 TI 0,4483 0,4483 0,4483 Hajniště pod Smrkem

ZL2 0,1587 54 TI 0,1587 0,1587 0,1587 0,1422 Ludvíkov pod Smrkem

∑ 1,2498 0,2471 0 0 0 0 1,0027 0 0 0,4483 0 0,8015 0

ZN5 1,947 19 VL 1,947 1,947 1,5268 0,4202 Hajniště pod Smrkem

PN2 8,4588 - VL Nové město pod Smrkem

ZH12 0,8738 - VL Hajniště pod Smrkem

PH1 6,9268 - VX Hajniště pod Smrkem

ZL16 0,5287 58 VZ 0,5287 0,02 0,5285 0,5287 Ludvíkov pod Smrkem

ZL4 0,5421 55 VZ 0,5421 0,5421 0,5421 Ludvíkov pod Smrkem

∑ 3,0178 1,967 0 0 0 0 0,5421 2,0555 0 0,4202 0,5421 0 0

∑ 29,638 11,413 0 0 2,2664 0 15,45 10,437 1,8662 12,825 2,3158 2,194 0,2245

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ŽALUDA, projektová kancelář 3


