
A   ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

a     HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ 

V r. 1996 byly vypracovány průzkumy a rozbory k US (urbanistické studii) obce, jako 
první fáze zpracování ÚPD (územně plánovací dokumentace).V zadání pro zpraco-
vání US byl uplatněn požadavek na úpravu a rozsah dokumentace odpovídající kon-
ceptu řešení ÚPD. Projednání US obce bylo uskutečněno v r. 1996.  

Z důvodu značného časového odstupu a přerušení procesu pořizování ÚPD bylo  
přikročeno v r. 2004 k vypracování aktualizace návrhu US obce. Dle § 4 vyhl. č. 
135/2001 Sb. byla dokumentace vypracována v obsahu konceptu řešení ÚPO 
(územního plánu obce), dle § 21, odst. 6 stavebního zákona v platném znění. 

Návrh ÚPO je vypracován dle souborného stanoviska k „aktualizované US obce 
Krásný Les“, schváleného v ZO K. Les pod č. usn. 2/2006 dne 6.3.2006. 

 

a 1.     Obecné cíle řešení 

Cílem vypracování dokumentace je vytvořit základní nástroj pro regulaci funkčního a 
prostorového uspořádání území obce, zajistit územně plánovací dokumentaci v ob- 
sahu a v návrhu řešení, aby mohla být schválena. Územní plán stanovuje urbanistic-
kou koncepci, přípustné a nepřípustné funkční využití ploch s vymezením ploch 
v zastavěném území a zastavitelných, ploch v nezastavěném území a s určením zá-
kladní regulace rozvoje území. 

Obsah územního plánu 

- koncepce uspořádání a rozvoje území a ochrana jeho hodnot   
- stanovení funkčního využití ploch a stanovení zásad pro jejich využití a plošné a 

prostorové uspořádání 
- vymezení ploch v zastavěném území a zastavitelných, vymezení ploch v neza-

stavěném území 
- vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, veřejné infrastruktury – návrh kon-

cepce dopravní, občanské a technické infrastruktury, ploch opatření ve veřejném 
zájmu (ÚSES) a ploch asanačních úprav 

- řešení požadavků, vyplývajících ze zvláštních předpisů (CO) 

 

a 2.     Konkrétní cíle řešení 

Stanovení koncepce je určeno požadavky na zastavitelné plochy, řešení nevyužitých 
objektů a pozemků, řešení dopravní a technické infrastruktury. Návrh dokumentace 
vychází z konkrétních údajů a problémů v území i záměrů k dalšímu vývoji a zahrnu-
je požadavky na zapracování údajů dle platné legislativy, zapracování požadavků 
dotčených správních úřadů. 

Návrh územního plánu 

- vymezení ploch v zastavěném území a zastavitelných s členěním:  
bytové domy, rodinné domy, výroba a sklady, zemědělská výroba, rekreace a 
sport, občanská vybavenost, plochy smíšené, dopravní infrastruktura, technická 
infrastruktura, plochy zeleně 



- vymezení ploch v nezastavěném území s členěním: 
plochy zemědělské a lesní produkce, přírodní plochy, plochy s rekreačním využi-
tím, těžby nerostů, vodní plochy, plochy zeleně 

- vymezení limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních roz-
hodnutí a z projekce dokumentace 

- návrh koncepce dopravy a technického vybavení, nakládání s odpady 
- územní systém ekologické stability 
- vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 
- návrh řešení požadavků civilní ochrany 
- přírodní podmínky, životní prostředí, ochrana přírody a krajiny, ZPF, PUPFL 

 

b     ZHODNOCENÍ VZTAHU DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ  
ÚPD 

Pro území obce nebyl dosud v minulosti vypracován územní plán ve smyslu poža-
davků stavebního zákona. Nadřazenou dokumentací je ÚPN VÚC LSRA (schválenou 
11.4.1984). Dokumentace  a 1. změna a doplněk VÚC (12/1998) nebyla schválena. 
V současné době je vypracován koncept ÚPN VÚC Libereckého kraje (únor 2003).  

Z nadřazené dokumentace se zahrnuje do řešení územního plánu: 

- nadregionální a regionální ÚSES 
- nadřazená silniční síť, (silnice I/13 Frýdlant – Habartice) 
- ochranné pásmo 1. a 2. stupně vodárenského toku Řasnice v pásu osídlení K. 

Les, D. a H. Řasnice 
- ložiska, dobývací prostory a CHLÚ 

 

c     VYHOCENÍ SPLNĚNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA 

Návrh ÚPO Krásný Les byl vypracován v souladu s pokyny souborného stanoviska, 
zpracovaného MÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a ŽP, odd. územního plánu a 
region. rozvoje. 

Souborné stanovisko k „aktualizované US obce K. Les“, nahrazující koncept ÚPO 
obsahuje návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚPO týkající se pokynů ke grafické 
části, k textové části dokumentace a k úpravě regulativů, bylo schváleno v ZO K. Les 
pod č. usn. 2/2006 dne 6.3.2006. 

 

d     VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

d 1.     Cíle územního plánování 

Cíle územního plánování (dle § 1 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. v platném zně-
ní): 

1) Územní plánování soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zá- 
sady jeho organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovliv- 
ňující rozvoj území. 



2) Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na 
péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší. 

Požadavky na zpracování územně plánovací dokumentace jsou směrovány na využi-
tí ploch v zastavěném území, zastavitelných, mimo zastavěné území s vazbou na 
ochranu hodnot území, řešení dopravní a technické infrastruktury, s prioritou ve vyu-
žití ploch pro stavební činnost s omezením limitů využití dílčích území. 

 

d 2.     Řešení územního plánu 

Navrhované funkční využití ploch vytváří předpoklad k zabezpečení regulace rozvoje 
území s vazbou na pokračování urbanizace území podél Řasnického potoka a silnice 
III/2911. Při řešení jsou zohledněny širší vazby obce v pásu osídlení Frýdlant – Horní 
Řasnice (Jindřichovice p. S.) 

Hlavními plochami výroby je v území zemědělský areál a kamenolom. Převážné vý-
měry ploch jsou navrhovány pro bydlení v rodinných domech. V území se vyznačují 
silnice, místní a účelové komunikace, z důvodu zlepšení negativních vlivů nákladní 
dopravy v souvislosti s provozem kamenolomu se navrhuje místní komunikace s 
přímou trasou k silnici II. tř. Frýdlant – N.Město p.S., podél stávající silnice v zasta- 
věném území se navrhuje chodník. 

Technická infrastruktura zahrnuje návrh vodovodu v dolní části sídla a nových trafo-
stanic v místech navrhovaných zastavitelných ploch. Čištění odpadních vod se navr-
huje pro skupiny domů v jednotlivých ČOV. Při silnici II. tř. se navrhují větrné elek-
trárny. 

 

 

b   ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 

a     VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

a 1.     Struktura osídlení, širší vztahy 

Obec Krásný Les leží ve Frýdlantském výběžku v blízkosti města Frýdlantu severo-
východním směrem. Bezprostředně navazuje na pás osídlení podél Řasnického po-
toka s vazbou na zástavbu obcí Dolní a Horní Řasnice. Území obce sousedí 
s obcemi Frýdlant na západě, Bulovku na severu, Dolní Řasnicí na východě, N. Měs-
tem p. S. na jihovýchodě a Raspenavou na jihu. 

Území obce zahrnuje jediné katastrální území k.ú. Krásný Les i současně jedinou 
část obce. Řešené území je shodné s katastrálním územím i současně se správním 
územím.  

Obec je nestřediskovým sídlem, subregionální význam a středisko osídlení obvodní-
ho významu plní Frýdlant. Blízkost polohy K. Lesa od Frýdlantu, autobusová a želez-
niční doprava ovlivňují velmi dobrou dostupnost dojíždění za prací a občanskou vy-
baveností. Tato skutečnost vyvolává určitou atraktivitu pro bytovou výstavbu v obci 
s vazbou na udržení provozu místní školy. 



Vývoj správního území 

- v letech 1850 – 1950 obec v okresu Frýdlant v Č., po r. 1950 název Krásný Les  
- v letech 1961 – 2002 obec v okresu Liberec 
- usnesením plenárního zasedání ONV z 26.6.1980 dle zák. č. 36/1960 Sb. byly 

obce Krásný Les, Dolní a Horní Řasnice sloučeny v jednu obec Řasnice 
- usnesením plenárního zasedání ONV z 23.8.1990 dle zák. č. 36/1960 Sb. 

s účinností od 1.9.1990 vznikly samostatné obce Krásný Les, Dolní a Horní Řas-
nice 

 

Tab. č. 1                Struktura ploch 

katastrální 
území 

orná 
půda 

zahra-
dy 

sady TTP ZPF 
celkem 

lesní 
pozemky 

vodní 
plo-
chy 

zastav. 
území 

ostat-
ní 
plo-
chy 

k.ú.      
celkem 

673960     
Krásný Les 

603,57 10,59 1,00 318,48 933,64 311,60 10,25 11,67 81,81 1348,97 

Výpis údajů z katastru nemovitostí, Katastrální úřad Frýdlant, 27.10.2004. 

 

a 2.     Vymezení obce a příslušnost k úřadům 

Číslo katastrálního území k.ú. Krásný Les u Frýdlantu 673 960 
Identifikační číslo obecního úřadu    00672009 
Číslo obce jako základní územní jednotky   564168 
Počet částí obce       1 

 

Tab. č. 2                                    Příslušnost k úřadům 

 místo vzdálenost v km 

Pověřený obecní úřad 

Matrika 

Stavební úřad 

Úřad práce 

Obvodní oddělení policie 

Finanční úřad 

Školský úřad 

Státní zastupitelství 

Krajský úřad 

Frýdlant 

„ 

„ 

„ 

„ 

„ 

Liberec 

„ 

„ 

5,4 km 

 

 

 

 

 

28,1 km 

„ 

„ 

 
 
Území obce při východním okraji Frýdlantu s vazbou na navazující osídlení podél 
Řasnice dále východním směrem (Dolní a Horní Řasnice, Jindřichovice p. S.). 
Oblast cestovního ruchu – Frýdlantsko. 
Obec Krásný Les je sdružena s obcemi Dolní Řasnice, Horní Řasnice a Jindřichovice 
p. S. do mikroregionu SECESE (sever českého severu) a je součástí mikroregionu 
Frýdlantsko. 
  
 



b     ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE  

       A OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ  

b 1.     Rozbor vývoje 

b 1.1.    Základní historické údaje 

První písemná zpráva o existenci Krásného Lesa je z r. 1381. Vesnice existovala již 
dlouho předtím, vznik místního kostela je datován do 2. poloviny 13. století. Před 
vznikem osídlení průběh obchodních stezek mezi Čechy, Lužicí a Slezskem. V lužic-
ké době vzniklo na Chlumu u Raspenavy hradiště, celé území pokrýval prales. Dříve 
byla osídlena níže položená oblast Frýdlantska, v polovině 13. století byl založen 
frýdlantský hrad. Rozvoj osídlení s rozvojem zemědělství, textilního průmyslu a sklář- 
ství přináší s sebou kácení lesů s postupným vývojem do dnešní podoby. 

 

b 1.2.    Vývoj a problematika osídlení 

Původní osídlení podél zemské cesty bylo limitováno pozemky vklíněnými do lesních 
ploch a rozsahem říčního údolí. Lesy byly postupně vypalovány a pozemky zúrodňo-
vány. V pruzích byly lokátorem vyměřovány lány směrem k údolnici. 

Struktura osídlení je čitelná z mapy tzv. pevného katastru, průběh cesty podél Řas-
nického potoka s dochovanými kříži, původně s brody přes potok. Lánové uspořádá-
ní polností se statky, při severním okraji zpravidla průjezdné účelové komunikace 
přes dvory statků, při jižním okraji společné vedení místní komunikace za linií statků. 
Velikost a rozloha usedlostí dle vlastnictví velikosti polností. Doplňující zástavba do-
mů pro bydlení bez vazeb na zemědělskou půdu. Jednalo se o chalupy drobných ře- 
meslníků nebo pracujících na cizích pozemcích.  

Původní hospodářské usedlosti jsou v některých případech neobydlené a převážně 
bez úměrného využití zejména původních chlévů a stodol a v problematických sta-
vebních stavech. Převážně menší domy, chalupy jsou využívány k rekreaci. 

Původně zastoupení objektů občanského vybavení v pestřejší druhovosti vybavení (6 
hospod, divadlo se sálem, zahradnictví u kostela). V urbanizovaném území není vy-
tvořen centrální prostor návsi, centrum se nachází v místě křižovatky silnice do Bulo-
vky s přítomností objektu školy, pohostinství se sálem, hasičské zbrojnice, prodejny 
smíšeného zboží a sportovního areálu, při východním okraji území obce se nachází 
areál kostela s hřbitovem. Kostel vytváří dominantu širšímu zastavěnému území.  

Budování silnic podél Řasnického potoka s odbočkami severním a jižním směrem 
v nových technických parametrech s násypy a zářezy v terénu, s mostními objekty 
přes potok. Vybudování železnice se zastávkami Bažantnice a Krásný Les. 

Dobývací prostor lomového kamene čediče s rozhodnutím o těžbě z r. 1961,  po uza- 
vření Heřmanic je jediným lomem kamene ve Frýdlantském výběžku. Kolektivizace 
zemědělství, realizace kravínu, následně rozsáhlého zemědělského areálu a sídliště 
bytových domů, s důsledky zásadní změny v původní struktuře sídla se zánikem roz-
ptýlené původní zemědělské výroby. 

Zcelování polností bylo spojeno se zánikem účelových komunikací, s demolicemi ob- 
jektů v souvislosti se ztrátou zemědělské výroby. Vznikly problémy s průjezdností 
přes dvory statků a dopravní přístupnosti k některým územím. Nevhodný vznik zbyt-



kových ploch po demolicích objektů a při parcelaci pozemků pro nové rodinné domy. 
Přítomnost nevyužitých objektů a pozemků a problematika jejich asanace. 

Exploatace dobývání kamene ve stanoveném dobývacím prostoru způsobila nevhod- 
né tvarování terénu příliš strmého násypu ve směru do údolí, čitelného v lokálních i 
dálkových pohledech. V úzkých dopravních prostorech silnic III. tř. s oboustrannými 
alejemi stromů jsou kolize pěší a automobilové dopravy. 

 

b 2.     Obyvatelstvo, zaměstnanost, bytový fond 

Souhrn informací je důležitý pro další vývoj. Rozhodující pro vývoj jsou faktory: 

- zaměstnanost – pracovní příležitosti v místě i v širším okolí, možnost vyjížďky za 
prací mimo obec 

- stabilizace trvalých i rekreačních obyvatel v území – výstavba nových rodinných a 
rekreačních domů s ekonomicky zvýhodněnými pozemky, využití stávajících do-
mů pro rekreační bydlení 

- atraktivita území – životní prostředí a venkovský prostor, ekonomická úroveň oby- 
vatel 

- dopravní spojení – autobusové a vlakové spojení 
- technické vybavení – vodovod, kanalizace, elektrorozvody 

 

b 2.1.    Obyvatelstvo 

Retrospektivní dlouhodobý vývoj počtu obyvatel odpovídal sudetské části území Ra-
kouska - Uherska a posléze naší republiky. Pokles počtu obyvatel byl ovlivněn dů-
sledky obou světových válek a příchodem nového obyvatelstva v poválečných letech. 
Trend úbytku obyvatel v průběhu 50. – 80. let byl způsoben odchodem mladých lidí 
do měst, bytovou výstavbou ve městech. 

 

Tab. č. 1             Vývoj počtu obyvatel (údaje SLDB)                 

rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

počet 1120 1195 1040 582 567 516 442 363 407 

V území předpoklad cca 120 ostatních uživatelů území (cca 40 objektů individuelní 
rekreace). 

 

Tab. č. 2     Vývoj věkového složení obyvatelstva (údaje SLDB)    

věková struktura 0 - 14 15 – 59 muži 

15 – 54 ženy 

60 + muži 

55 ženy 

rok počet podíl % počet podíl % počet podíl % 

1980 105 23,7 254 57,5 83 18,8 

1991 63 17,3 214 59,0 86 23,7 

2001 66 16,2 268 65,9 73 17,9 

Stálý pokles podílu osob dětského věku, oproti r. 1991 nárůst osob v produktivním 
věku a pokles osob v poproduktivním věku. 



Výhledová velikost se předpokládá bez výraznějších změn spíše s mírnějším zvyšo-
váním počtu obyvatel. Navrhuje se 400 – 450 bydlících osob a 120 – 150 ostatních 
uživatelů území v objektech individuelní rekreace. 

 

b 2.2.    Zaměstnanost 

Tab. č. 3         Ekonomicky aktivní (údaje SLDB)    

 1980 1991 2001 

počet obyvatel 442 363 407 

ekonomicky aktivní 236 192 168 

z toho ženy 109 84 61 

vyjíždějící za zaměstnáním 141 106 116 

 

Vývoj míry nezaměstnanosti po r. 2000 v rozmezí 22 – 18%, v bývalém okresu Libe-
rec 8 – 6% signalizuje negativní stav území Frýdlantského výběžku. 

 

b 2.3.    Bytový fond 

Tab. č. 4                 Vývoj domovního a bytového fondu (údaje SLDB)  

rok domy byty z toho RD 

1970 139 146 134 

1980 121 140 110 

1991 110 130 103 

2001        115 (31)        169 (32) 108 

Pozn.: údaje v závorce – neobydlené domy a byty 

 

Dle údajů SLDB 1991 bylo v území obce zjištěno celkem 41 objektů individuelní re-
kreace. 

 

b 3.     Výroba 

b 3.1.    Průmysl, výrobní služby 

V urbanizovaném území podél Řasnického potoka bylo původní zemědělské osídlení 
doplňováno průmyslem s vazbou na vedení silnic III. tř. a železniční trati. V Dolní a 
Horní Řasnici vznikly textilní továrny. Osídlení doplňovaly mlýny a pily s vybudova- 
nou soustavou náhonů. V Krásném Lese a v Horní Řasnici byly zřízeny lomy na 
těžbu kamene a písku. 

Textilka v Dolní Řasnici – do 50. let min. století výroba sypkovin, dále černých briket, 
využití pro hospodářské družstvo s doplněním sil na obilí, dnes prázdné. Textilka v 
Horní Řasnici s využitím jako panelárna. 

Podnikatelská sféra na úrovni živnostenského podnikání kromě kamenolomu je v 
území obce zastoupena v minimálním rozsahu, bez větších nároků na objekty a po-
zemky. 
 



kamenolom 
-    DOBET, a.s. Ostrožská Nová Ves 
 
drobná výroba a služby 
- pořez dřeva a jeho prodej               p. Alexej Bareš 
- pokrývačské a klempířské práce p. Rudolf Adamec 
- zemní a výkopové práce  p. Petr Mikulec 
- umělecké kovářství   p. Miroslav Rozčuk 
- renovace brzdových obložení                   

a spojek     p. Josef Kresač 
- autovrakoviště    p. Stanislav Bareš 
- účetní služby    p. Iva Vojáčková 
- pohostinství    p. Hana Hlaváčová 

 

b 3.2.    Zemědělství 

*    Zemědělská výroba 

Území obce zaujímá plochu 1349 ha, výměra zemědělské půdy 934 ha, z toho orné 
604 ha, procento zornění 65 %. 

Půdy jsou zde střední a lehké. Střední dominují a tvoří 90 % k.ú. Půdy lehké lemují 
pouze severovýchodní a jižní část k.ú. Krásný Les. Z hlediska genetických půdních 
typů jsou půdy v celém k.ú. mírně podzolované. Výrobní podtypy jsou zastoupeny 
dva a to: výrobní podtyp bramborářsko ječný (90 %) a výrobní podtyp bramborářsko 
žitný (10 % území). Území je vhodné pro pěstování obilovin, ozimé řepky, brambor a 
pícnin. Dále pro chov skotu (dlouholetá tradice), chov prasat, omezeně ovcí a chov 
koní (teplokrevná plemena). 

Zemědělství ovlivnilo původní osídlení a vznik urbanizovaného území podél Řasnic-
kého potoka. Dodnes je čitelné pravidelné uspořádání zástavby v oddělených lánech 
s  objekty velkých statků s vymezenými dvory. 

Od 70. let do 90. let postupná realizace hlavního areálu zemědělské výroby s objekty 
1 stáje, 2 kravínů, dílen, administrativy, ocelokolny, kantýny a seníku. Objekt kravína 
K - 100 v okrajové poloze zastavěného území v sousedství lomu s ukončenou výro-
bou se navrhuje jako smíšená plocha pro využití více činností, viz. kap. d 1.1. 

Zemědělství v obvodu obce Krásný Les prodělalo v minulosti řadu změn. Hospodaři-
lo zde Jednotné zemědělské družstvo Krásný Les, Státní statek, s.p. Frýdlant a po r. 
1990 Agrogalas, a.s. Frýdlant. Od r. 2004 hospodaří v obvodu k.ú. Krásný Les Še-
novská a.s., zemědělská farma Krásný Les a delší dobu soukromý zemědělec pan 
Vladislav Cvrček.  

Šenovská a.s.                                                                                                                                    
zemědělská farma                                                                                                  
Krásný Les  

Šenovská a.s. hospodaří v současné době na 10ti k.ú. Frýdlantského výběžku, v k.ú. 
obce Krásný Les obhospodařuje celkem 250 ha zemědělské půdy. Plánuje jejich 
podstatné rozšíření formou pronájmu popř. odkoupením. Obhospodařované pozem-
ky jsou zatravněné a slouží především k pastvě skotu, sklizni zelené píce a výrobě 
sena pro potřebu zimního krmení. 



Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu (chov krav bez tržní produkce mléka). 
Zemědělská farma má ve stavu celkem 210 kusů skotu, z toho 74 krav. Plán na zvy-
šování stavu skotu dle ustájovacích kapacit. Nedílnou součástí farmy je organizova-
ná pastva o výměře 50 ha. Při zemědělské činnosti je omezení ochranného pásma 
vodního zdroje Řasnice 2. a 3 stupně.  

Pro zajištění provozu má farma k dispozici dostatek ustájovacích kapacit i provozních 
objektů. Negací současného stavu je demontáž seníku (6000 m3), na základě prode-
je firmy Agrogalas a.s. 

zemědělská farma 
Administrativní budova, sociální zařízení. 
Stáj pro mladý skot. 
Kravín K – 96 se skladovacím prostorem. 
Kravín K – 96 se skladovacím prostorem 
Sklad náhradních dílů. 
Nádrž na naftu. 
Sklad olejů. 
Zpevněná plocha mezi provozními objekty. 
Opravárenská dílna. 
Zpevněná plocha mezi provozními objekty 
Ocelokolna pro uskladnění zemědělské techniky. 
Kantýna. 

Manipulační plochy mezi jednotlivými objekty zemědělské farmy jsou částečně zpev-
něné. Celý areál farmy je oplocen a uzavřen. 

Drobní soukromí zemědělci  dle současného vývoje výrazněji do zemědělské činnosti 
nezasáhnou, jejich hospodářství svým rozsahem jsou malá a slouží převážně osobní 
potřebě. Výjimku tvoří pouze pan Cvrček č.p. 2 (výkrm býků) a pan Bareš č.p. 244, 
(chov teplokrevných koní). Rozhodující pro další vývoj je hospodaření na zeměděl-
ské farmě s využitím ustájovacích kapacit a provozních objektů. 

V. Cvrček                                                                                                                    
soukromý zemědělec                                                                                                     
Krásný Les č.p. 2 

Obhospodařování celkem 16 ha zemědělské půdy. Rostlinná výroba je zaměřena na 
výrobu zelené píce a sena. Živočišná výroba na chov skotu (výkrm býků). Ve stavu  
20 kusů býků (průměrný stav). Zástavový materiál (telata) nakupuje. Pro ustájení od-
povídající stáj (kapacita cca 20 - 25 kusů), skladovací prostory pro uložení sena a 
steliva v odpovídající kapacitě (starší zemědělská usedlost, chlév a stodola). Výhle-
dově není plánováno s rozšířením hospodářství. 

 

*    Ochranná pásma chovu hospodářských zvířat 

V území obce jsou provozovány chovy hospodářských zvířat. Dominantním negativ-
ním faktorem zde jsou pachové látky. V územním plánu jsou uvedena ochranná 
pásma (OP) dle kapacit zemědělských zařízení. OP nejsou územním rozhodnutím u 
žádných zemědělských zařízení vyhlášena. OP zařízení uvedených v územním plá-
nu jsou definována poloměrem a kružnicí. 



Ochranná pásma chovu hospodářských zvířat dle metodického návodu resortu hygi-
eny „Acta hygienica" č. 8/1999, postup pro posuzování ochranného pásma chovu 
zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek. 

 

zemědělská farma Šenovská, a.s. 

2 kravíny K – 96, stáj pro mladý skot 

330 kusů skot, z toho cca 150 krav (ekvivalent 280 kusů; c = 0,005) 

ochranné pásmo rOP = 151 m 

zemědělský provoz p. Cvrček 

20 kusů býků výkrm (ekvivalent 18 kusů; c = 0,005) 

ochranné pásmo rOP = 32 m 

 

b 4.     Občanské vybavení 

Lokalizace,druhová skladba a kapacita zařízení občanského vybavení ovlivňují uspo- 
kojování potřeb obyvatelstva. Pro území obce je důležitá vazba na město obvodního 
významu Frýdlant. Urbanizované území podél Řasnického potoka i sousedních obcí 
Dolní a Horní Řasnice spáduje do Frýdlantu. Za specifickou vybaveností dojíždějí 
obyvatelé do Liberce. Z pohledu dlouhodobějšího vývoje došlo v území obce k úbyt- 
ku zařízení občanského vybavení. S vazbou na sídliště bytových domů byl zrealizo-
ván objekt prodejny smíšeného zboží. 

ŠKOLSTVÍ 

Mateřská škola kapacity cca 20 dětí v budově základní školy, návštěvnost cca 12 
dětí. Základní škola. V minulosti v objektu 3 třídy, v současné době 2 třídy, objekt je 
zrekonstruován s dobrým vybavením. Důležité je udržení objektu s využitím pro pů-
vodní účel. 

KULTURA 

Společenský sál umístěný vedle pohostinství. Dostupnost zařízení kultury ve Frý-
dlantě. Návrh veřejného parkoviště při silnici. 

SPORT, TĚLOVÝCHOVA 

Areál fotbalového hřiště s doplňujícím vybavením kabin, návrh rozšíření sportovních 
ploch pro doplňující hřiště, návrh parkoviště pro osobní automobily. Tělocvična v bu- 
dově základní školy. 

ZDRAVOTNICTVÍ 

S ohledem na velikost obce nelze zajistit lékařské služby v místě, vazby těchto slu-
žeb do blízkého Frýdlantu. 

SOCIÁLNÍ PÉČE 

V obci se zařízení nenachází. Návrh zajištění zázemí pro terénní sociální službu 
v obci. Dostupnost zařízení domů s pečovatelskou službou ve Frýdlantě, v Novém 
Městě p. S. a v Jindřichovicích p. S. 

OBCHOD 

Prodejna smíšeného zboří s parkovací plochou ve středu sídla. Na objekt s plochou 
střechou návrh nástavby půdního bytu nebo jiného využití. 



  UBYTOVÁNÍ 

Ubytovací kapacity se v obci nenacházejí. Záměr realizace chatek u rybníčku v se- 
verní části obce z důvodu odloučené polohy není dále sledován, navrhuje se zde 
realizace místa pro odpočinek s přístřeškem. 

STRAVOVÁNÍ 

Stravování v objektu pohostinství. Různé formy stravování včetně převozu hotových 
jídel dle nabídky ve Frýdlantu. V minulosti v době aktivního provozu zemědělského 
areálu zde byla zrealizovaná kantýna.  

NEVÝROBNÍ SLUŽBY 

V dolní části sídla se nachází v areálu bývalé zemědělské usedlosti pneu, autoservis, 
autobazar. 

ŘÍZENÍ,SPRÁVA,ZÁJMO-
VÁ ČINNOST 

Při silnici III. tř. v horní části obce se nachází obecní úřad. Návrh na realizaci nového 
objektu v místě u prodejny smíšeného zboží. 

Myslivecké sdružení Krásný Les s pronájmem pozemků od Honebního společenstva 
Řasnice. 

 

b 5.     Objekty památkově chráněné a místně hodnotné 

b 5.1.    Objekty památkově chráněné 

Památková ochrana spočívá v ochraně jednotlivých objektů. V území se nenacházejí 
památkově chráněné soubory (rezervace, zóny). Z pohledu urbanistické struktury 
dílčích území je důležité uspořádání zástavby dané dlouhodobým vývojem jako důle-
žité hledisko při začleňování nových objektů do území. Typické pro území Frýdlant-
ska je uplatnění typu hrázděného domu, typologicky zařaditelných mezi hornolužic-
kou architekturu.  

Nad rámec ochrany jednotlivých objektů je významná v dílčích částech území zacho-
vaná původní struktura sídla. Nevhodné bylo začlenění farmy v přímém kontaktu na 
zástavbu a přerušení původní cesty lemované objekty drobné architektury, blízkost 
lomu k současně zastavěnému území a sklon svahu ukládání kamene porušuje kra-
jinný ráz území, jako rámec okolí objektů zástavby. 

 

*    Objekty památkově chráněné 

Objekty památkově chráněné na úrovni státu, zapsané v ústředním seznamu kultur-
ních památek dle rejstříkových čísel a názvů. 

Dle návrhu US obce z r. 1996 a z výsledku průzkumu k aktualizované dokumentaci 
se doporučují k posouzení a k registraci některá venkovská stavení s typickou 
hrázděnou architekturou a objekty drobné architektury. V US obce z r. 1996 jsou do-
poručeny domy č.p. 6 a č.p. 39, dále se doporučuje prověřit další hrázděné domy (v 
horní části obce jižně kostela…) a objekty drobné architektury (železný kříž u silnice 
pod lomem). 



U objektu 15124/5-4343 kostela sv. Heleny s areálem se nachází na kostele soubor 
tří figurálních renesančních náhrobníků Jiřího z Maxenu (+1614), jeho ženy Anny 
rozené ze Schreibersdorfu (+1612) a Veroniky ze Schreibersdorfu (+1595), které 
jsou prohlášenými movitými kulturními památkami vedenými v Ústředním seznamu 
KP ČR. 

 

Tab. č. 1                 Nemovité kulturní památky 

číslo rejstříku Název památky 

15124/5-4343  kostel sv. Heleny s areálem 

15124/5-4343/1  kostel sv. Heleny 

21253/5-4343/2  fara čp. 117 

15124/5-4343/3  sokl kříže 

15124/5-4343/4  kaple 

15124/5-4343/5  ohradní zeď 

15124/5-4343/6  brána 

15124/5-4343/7  sousoší ukřižování 

32365/5-4344  boží muka (žulová boží muka u domu č.p. 250) 

37587/5-4345  kaplička (výklenková  kaplička s Nejsvětější trojicí z r. 1892) 

29700/5-4347  železný kříž (u stanice ČD Bažantnice) 

 

b 5.2.    Objekty místně hodnotné 

Všeobecně se jedná o objekty původní zástavby zemědělských usedlostí, typické pro 
uspořádání struktury sídla. Některé tyto objekty, zejména části stodol byly v  minulos-
ti zbourány. I nadále řada objektů je bez úměrného využití, chátrá a vykazuje špatný 
stavební stav.  

Význačné pro vývoj obce jsou i všechny další objekty drobné architektury, které nej-
sou evidovány jako kulturní památky (železné kříže). 

Objekty dokládající vývoj zástavby v území převládají a určují celkovou kvalitu struk- 
tury sídla. Stavební úpravy a rekonstrukce nesmí narušovat jejich původní architek-
tonický výraz. Přístavby a nástavby nesmí tvarem, měřítkem, členěním a materiálem 
narušovat původní objekt.  

 

b 6.     Programy rozvoje území 

-    Program rozvoje Libereckého kraje  (2004 – 2006), schválený 15.6.2004 č. 146 
/04/ZK. Frýdlantsko je začleněno do hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje. 

      3.D   Životní prostředí 

-    cíle opatření – postupné snižování znečištění podzemních i povrchových vod – 
čištění odpadních vod 

-   D1.2.5. – sanační a rekultivační postupy a práce v dobývacím prostoru K. Les 
(vazba na D 2.1.3. – zohledňování hodnot krajinného rázu území, nevhodné tva-
rování přesypové stěny ve směru do údolí) 

 3.E   Cestovní ruch 
-     E 1.2.1. – výstavba ubytovacích zařízení 

C. Infrastruktura 



-     C 2.1.  -   obnovitelné zdroje energie, vybudování větrných elektráren 
       -   dostavba a rozšiřování vodovodu 

- v pásmech ochrany vodních zdrojů čištění splaškových vod 
 

Při poskytování služeb a správních výkonů vytváří svůj atrakční prostor širší zájmo- 
vé území střediska obvodního významu město Frýdlant. Hiearchie Frýdlantu v širším 
území vychází z dosavadního vývoje sídelní struktury celého Frýdlantského výběž- 
ku. Z pohledu vztahů obce k širšímu území jsou podmiňující velikost a postavení ob-
ce v širší urbanistické struktuře, poloha v prostoru včetně vazeb na Frýdlant. 

Důležité pro další vývoj jsou vztahy obce k Mikroregionu Frýdlantsko. Podklady a 
údaje, týkající se rozvoje území v obsahu příslušném pro zpracování dokumentace 
územního plánu:  

SWOT analýza současného stavu obce   

Pozitiva ... zvyšování atraktivity sídla s vazbou na vedení cyklotrasy, osobní želez-
niční doprava, sféra služeb, možný rozvoj zemědělství s využitím stavebních fondů 
pro výrobu (zemědělská farma), realizace rodinných domů s vazbou na blízkost Frý-
dlantu. 

Negativa ... provoz kamenolomu a související nákladní doprava, nízké aktivity výrob-
ní sféry, stárnutí populace. 

strategické cíle, priority a opatření v území 

Prostorové vazby s Frýdlantem, využití průběhu cyklistické trasy a vhodné propust-
nosti území pro cyklistickou dopravu, návrh pěšího chodníku podél silnice III/2911.  
Výstavba rodinných domů, rozvoj rekreačního bydlení, rozvoj veřejného sportoviště, 
návrh pěšího chodníku podél silnice III/2911. Pokračování v realizaci vodovodu, ná-
vrh kanalizace a malých čistíren odpadních vod.  

Revitalizace venkova F 4.1. ... sdružení a aktivity obce ve větším územním celku, 
koordinace rozvoje většího území; mikroregion Frýdlantska, (Frýdlantský výběžek). 
Dokumenty plánování s vazbou na finanční podporu programů. 

 

 

c     NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

c 1.     Urbanistická koncepce 

Urbanistická koncepce spočívá na návrhu funkčních ploch a zastavitelných území za 
předpokladu trvalého souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. 
Kvalita prostředí je závislá na určité identitě ve vztahu k vývoji příslušného území. 

Všeobecně začleňovat stavby do území je nutno na základě širších urbanistických 
hledisek, lokálních i dálkových pohledů. Cílem je péče o celkovou kultivaci prostoro-
vého a funkčního uspořádání zástavby a krajiny. 

Obytná zástavba 

Stávající obytná zástavba se skládá ze zemědělských usedlostí, původních chalup, 
rodinných a nájemných domů. Městská zástavba charakteru vil (čtvercový půdorys, 2 
podlaží, stanová střecha…) zde není zastoupena. Navrhovaná zástavba rodinných a 



rekreačních domů se navrhuje venkovského typu (charakteru místně tradičních ob-
jektů – půdorys tvaru obdélníku, T nebo L, sedlové, případně polovalbové střechy). 

Občanské vybavení 

Základní občanské vybavení je v obci zastoupeno, výčet zařízení viz. kap. b 4. Plo-
chy pro rozvoj se navrhují ve středu obce, navrhuje se rozšíření fotbalového hřiště o 
menší hřiště (volejbal, příp. tenis), v mezilehlé poloze prodejny a školy se navrhuje 
plocha s vazbou na objekt prodejny, na stávajícím objektu se navrhuje půdní nástav-
ba s využitím bytu. Ubytovací kapacity v obci nejsou zastoupeny. 

Výroba 

Výrobní plochy jsou v území stabilizovány. Areál zemědělské výroby vykazuje územ-
ní rezervy v současně zastavěném území. Zcela bez využití je objekt a pozemek kra-
vína, území se navrhuje včetně navazující plochy jižním směrem pro využití plochy 
smíšené. 

 

c 2.     Zásady prostorového uspořádání území a objektů 

Využití pozemků a umísťování staveb 

Podmiňující přípustnost využití jednotlivých funkčních ploch je stanovena v regula-     
tivech. V navazujícím územním řízení se jedná o vymezení stavebních pozemků a 
začleňování staveb na nich, napojení objektů na technické vybavení. 

Způsob zástavby v navrhovaných zastavitelných územích jednotlivých objektů nebo s 
návrhem zastavovacích schémat u navrhovaných lokalit zástavby u více objektů s ur- 
čením: 

- dělení nebo scelování pozemků s určením stavebních pozemků 
- umísťování staveb na pozemcích, návrhu tvarů a objemů staveb 
- návrhu dopravního napojení objektů a napojení na technické vybavení 

Ve volných dosud nezastavěných územích, kde nelze odvodit prostorové souvislosti 
okolní zástavby, se požaduje ve smyslu stavebního zákona určit zastavovací kon-
cepci (vymezení jednotlivých stavebních pozemků a umístění staveb) v regulačním 
plánu (v regulační studii, skice).  

V případě území obce Kunratice se nepředpokládá větší stavební činnost ve formě 
skupinové zástavby v krátkém časovém úseku, bude probíhat realizace jednotlivých 
objektů v dílčích územích. 

 

Urbanistické a architektonické zásady 

Kompozice území je určena zástavbou, konfigurací terénu, přítomností zeleně. Domy 
odlišného pojetí, různého stáří, odlišných objemů, různé kvality architektury a okáza-
losti staveb. Důležité pro vnímání je vedle objemů domů, fasád a oplocení uspořádá-
ní komunikační sítě, kvalita uspořádání zeleně.  

Regulace způsobu uspořádání zástavby v příslušné lokalitě  

- způsob zástavby jednotlivých objektů ve vztahu k sousedním objektům a k širší 
situaci území (prostorová kompozice zástavby s regulací objemů a tvarů objektů i 
jejich začleňování do území, spočívající na citlivém řešení a umístění staveb do 
terénu, z hledisek lokálních i dálkových pohledů) 



- umísťování doplňujících staveb (drobných staveb, garáží...) na místech nejméně 
pohledově exponovaných z veřejných prostranství, bez znehodnocení architekto-
nické a urbanistické kvality prostředí, budování staveb v míře a objemu nezbytně 
nutném pro základní funkci domů, nedoporučují se pultové a ploché střechy u 
těchto objektů 

- u rodinných domů návrh objektů s 1, výjimečně s 2 nadzemními podlažími s obyt- 
ným podkrovím s možností podsklepení (vazba na objemy tradičních venkov-
ských objektů, obdélný půdorys přízemních objektů se sedlovou střechou), nejsou 
povoleny asymetrické sedlové střechy, pultové a ploché střechy 

 

Návrh na vymezení stavebních pozemků pro jednotlivé objekty  

- v příslušné lokalitě navrhovaného zastavitelného území pro rodinné domy vyme-
zení stavebních pozemků bez vzniku zbytkových ploch s omezováním plošné 

výměry (doporučení do 1200 m
2
 mimo odůvodněné výjimky) 

- vymezení stavebních pozemků ve vazbě na současně zastavěné území, terénní  
podmínky, přístupové komunikace a technické vybavení 

- vymezení stavebních pozemků (obecně vzniklých dělením a scelováním pozem-
ků) neprovádět automaticky dle hranic katastrální mapy - vazby na potřebné profi-
ly komunikací a realizace oplocení a příkopů, regulace ploch navazujících sta-
vebních pozemků a při umísťování objektů s možností realizace dalších objektů v 
pozdější době, zajištění dopravního přístupu k objektům 

- provádění oplocení a úpravy terénu regulovat při umísťování objektů ve vazbě na 
oplocené plochy náležející k objektu (přídomovní zahrady hospodářského charak-
teru, okrasné zahrady), neprovádět změny reliéfu terénu vedoucí k odlišení od te-
rénu okolí, odvoz přebytečného odvalu zeminy  

 

Technické zásady 

     Požadavky na řešení dopravy 

- průjezdné profily komunikací (šířkové uspořádání komunikací ve vazbě na reali-
zace odvodňovacích příkopů a hranice okolních pozemků) 

     Požadavky na technické vybavení 

-    řešení technického vybavení (koordinace směrového a výškového uspořádání ko-
munikací s vedením splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, elektrovodu NN, 
zařízení spojů, veřejného osvětlení, koordinace prostorového uspořádání sítí 
technického vybavení ve smyslu ČSN 73 6005) 

 

 

 

d     NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY A POD- 

       MÍNKY JEJICH VYUŽITÍ 

d 1.     Návrh členění funkčních ploch 



Funkční plochy s vazbou na využití území vytvářejí předpoklady pro udržitelný rozvoj 
území, účelem je hospodárnost s vazbami na prostorové souvislosti a zájmy v území.  

 

Územní plán navrhuje členění území obce na funkční plochy, které vycházejí z kon-
krétních podmínek a vlastností řešeného území. Funkční využití území určuje pro 
jakou činnost a jakým způsobem je území využito. Dle urbanistické koncepce, využití 
a uspořádání ploch s vazbou na uspořádání dopravy, občanského a technického vy- 
bavení se vymezují plochy v zastavěném území a plochy zastavitelné a dále se vy-
mezují plochy v nezastavěném území. 

 

d 1.1.    Plochy v zastavěném území a zastavitelné 

Funkční plochy současně zastavěného území (SZÚO) obce jsou vymezeny hranicí. 
Jsou odvozeny z katastrálních map a tvoří stavební parcely (zastavěné plochy) a po-
zemkové parcely, které s nimi sousedí a jsou vyznačeny v hlavním výkresu plnou 
barvou jako stávající plochy, funkční využití není navrhováno ke změně. V tomto 
území je možno stavět jednotlivé objekty, pokud funkce nového objektu odpovídá 
funkčnímu využití plochy a pokud lze tento objekt umístit v tomto území z prostoro-
vých hledisek. Dále se jedná o parcely zemědělských pozemků, obklopených před-
chozími parcelami. 

Funkční plochy zastavitelné se navrhují jako navrhované zastavitelné plochy vhodné 
k zástavbě. Budoucí stavební pozemky jsou situovány s přímou vazbou na urbanizo-
vaná území do sousedství komunikací. Vylučuje se umísťování staveb ve volném 
prostoru krajiny. Plochy se vyznačují šrafou s obrysem hranic. 

 

Tab. č. 1                               Plochy v zastavěném území a zastavitelné 

      PLOCHY BYDLENÍ 

a) BYTOVÉ DOMY 

b) RODINNÉ DOMY 

      PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

c) VÝROBA A SKLADY 

d) ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA 

      PLOCHY REKREACE A SPORTU 

e)   REKREACE A SPORT 

      PLOCHY OBČANSKÉ INFRASTRUKTURY 

f)    OBČANSKÁ VYBAVENOST 

g)    PLOCHY SMÍŠENÉ 

g1) PRUMYSLOVÁ A ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA    - kravín 

g2) BYDLENÍ, SLUŽBY A VÝROBA                       - centrum 



h) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

SILNIČNÍ DOPRAVA 

      SILNICE, MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

      ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY 

      GARÁŽE 

DRÁŽNÍ DOPRAVA 

      ŽELEZNICE 

i) PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

      VODOJEM 

      MALÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

ENERGETIKA A SPOJE 

      TRAFOSTANICE 

      VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY 

j) PLOCHY ZELENĚ 

 j1) ZELEŇ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

 j2) HŘBITOV 

 j3) ZAHRADY 

 j4) ZAHRÁDKY 

 

d 1.2.    Plochy v nezastavěném území 

Plochy nezastavěné tvoří nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění. 
Jedná se o monofunkční plochy zemědělského půdního fondu (ZPF), pozemky urče-
né k plnění funkcí lesa (PUPFL), plochy zeleně a ostatní plochy mimo plochy v za-
stavěném území a zastavitelné. 

Plochy mimolesní zeleně zahrnují plochy zeleně mimo PUPFL. Samostatně jsou zob-
razeny plochy rozptýlené mimolesní zeleně, t.j.doprovodné zeleně vodotečí, stromo-
řadí podél komunikací a soliterní zeleně. Plochy údajů katastru jsou vyznačeny dle 
údajů KÚ pro Liberecký kraj, KP Frýdlant. 

Mimo grafickou část dokumentace se vymezují plantáže rychle rostoucích dřevin 
s vymezením v terénu dle podmínek uvedených ve vyhlášce o závazných částech 
ÚPO, viz. svazek 2 regulativy. 

Tab. č. 2                                                 Plochy v nezastavěném území     

a)    PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE 

            ORNÁ PUDA 

            TRAVÍ POROSTY 

            ODVODNĚNÉ POZEMKY 

            MELIORAČNÍ ZAŘÍZENÍ 

b) PLOCHY LESNÍ PRODUKCE 

            PUPFL 

c) PŘÍRODNÍ PLOCHY 

      PŘÍRODNÍ PARK PEKLO 



      PŘÍRODNÍ PAMÁTKA HADÍ KOPEC 

      PAMÁTNÉ STROMY 

d) PLOCHY S REKREAČNÍM VYUŽITÍM 

      CYKLOTRASY 

e) PLOCHY TĚŽBY NEROSTU 

      DOBÝVACÍ PROSTOR 

      CHLÚ (CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ) 

      PROGNÓZNÍ ZDROJE 

f) VODNÍ PLOCHY 

      NÁDRŽE, VODNÍ TOKY 

g) PLOCHY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

      POZEMKY PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 

h) PLOCHY ZELENĚ 

      MIMOLESNÍ ZELEŇ 

      DOPROVODNÁ ZELEŇ 

      STROMY, STROMOŘADÍ 

 

d 2.    Podmínky využití funkčních ploch 

ÚPO reguluje přípustné a nepřípustné funkční využití ploch. V dílčích funkčních plo-
chách se uvádějí charakteristiky území a vymezují podmínky přípustného a nepří-
pustného využití území, t.j. určuje se čemu území slouží a jaké využití je v území pří-
pustné. Způsob využití území je závazným regulativem pro územní a stavební řízení, 
případně pro jiná správní řízení a rozhodnutí o území. 

Podmínky využití funkčních ploch v plochách v zastavěném území a zastavitelných a 
v plochách v nezastavěném území jsou uvedeny ve vyhlášce o závazných částech 
ÚPO. 

 

e     LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Vstupní limity využití území vyplývají z příslušných právních předpisů a správních 
rozhodnutí.  

*    Ochrana technické infrastruktury 

volný manipulační pruh podél vodních toků (§ 49 zák. č. 254/2001 Sb.) 

  u významného vodního toku (Řasnice)       8 m 

ochranné pásmo vedení VN 
zařízení před 1.1.1995  vedení VN 22 kV          10 m 

        v lesních průsecích       7 m 

                        stožárové trafostanice VN            10 m 

zařízení od 1.1.1995 vedení VN 22 kV       7 m 

     v lesních průsecích       7 m 

     stožárové trafostanice VN       7 m 

dálkový kabel DOK 

*    Ochrana dopravní infrastruktury 
ochranné pásmo silnice I. tř. od osy vozovky                            50 m 



ochranná pásma silnic II. a III. tř. od osy vozovky       15 m 

kategorie silnice I. tř. mimo zastavěné území  S 11,5/70 

kategorie silnic II. a III. tř. mimo zastavěné území S 9,5/70,      
       S 7,5/60,  S 6,5/60,  S 6,5/50 

v zastavěném území MS 8,50 

    ochranná pásma dráhy od osy krajní koleje        60 m                                                                                       

*    Vytváření a ochrana zdravých a bezpečných životních podmínek 

ochranná pásma chovu hospodářských zvířat 
zemědělská farma Šenovská, a.s.      rOP = 151 m 
zemědělský provoz p. Cvrček      rOP =   32 m 

ochranné pásmo vodního zdroje toku Řasnice                                                             
OP 2. a 3. stupně 

radon převážně střední radonové riziko 

*    Ochrana přírody a krajiny 

územní systém ekologické stability (ÚSES) 

- nadregionální biokoridor údolí Arnoltického potoka 

- regionální biokoridor Lomnice 

- lokální biocentra 

- lokální biokoridory 

památné stromy – 5 lip (p.p.č. 45/1, 421/1, 2208, 1896), 1 klen (p.p.č.129/2) 

ochranné pásmo ve tvaru kruhu  r = 10 násobek průměru kmene 130 cm nad zemí 

*    Ochrana památek 

kostel sv. Heleny s areálem 
boží muka, kaplička, železný kříž 

*    Ložiska nerostů 

DP dobývací prostor a území určené k těžbě, stavební kámen Krásný Les 

DP dobývací prostor štěrkopísky  Krásný Les I 

prognózní ložisko štěrkopísků 

*    Hranice, ochranná pásma, další podmínky 

- hranice území obce 
- hranice současně zastavěného území 

- hranice souvisle zastavěného území  
-    ochranné pásmo hřbitova           100 m         
-    ochranné pásmo PUPFL            50 m 
Výstupní limity vyplývající z projekce dokumentace, které jsou předmětem schválení, 
jsou uvedeny v regulativech. 
 
  

f     PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH                         
      ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 

f 1.     Základní údaje 

f 1.1.    Výběr ploch k zástavbě 

Zastavitelné plochy jsou navrženy s ohledem na stávající zastavěná území, splňující 
obecné požadavky na přiměřenou kvalitu příslušných dílčích území, vycházejí z kon- 
krétních požadavků nebo jsou nabídkou zastavitelnosti ploch.  



Plochy zastavitelného území jsou nabídkou pro stavby za předpokladu zajištění do-
pravní přístupnosti pozemků a podmiňujících investic technického vybavení. Plochy 
zastavitelného území jsou navrženy ve vazbě na podmínky území - limity využití úze- 
mí, vztahu k širší urbanistické struktuře a vhodnosti funkčního využití území na da-
ném místě. 

f 1.2.   Zastavitelné plochy 

Územní plán obce stanovuje funkční využití ploch, ploch v zastavěném území a 
ploch zastavitelných, viz. údaje kap. d 1. Návrh zastavitelných ploch je uveden 
v hlavním výkresu, očíslování lokalit ve výkresu č. 7 a v tabelární části záboru země-
dělské půdy. 

V území obce se nepředpokládá soustředěnější výstavba s realizací v kratším časo-
vém období. 

 

f 2.     Přehled a charakteristika ploch 

Přehled vybraných ploch zastavitelného území odpovídá návrhu členění území obce 
na funkční plochy, viz. kap. d 1.1. Členění funkčních ploch dále odpovídá uspořá-
dání legendy hlavního výkresu a uspořádání ploch v regulativech. 

 

Tab. č. 1            Členění ploch zastavitelných území    

členění ploch lokality 

 RD  –  RODINNÉ DOMY 1 – 32,65 

 VS  –  VÝROBA A SKLADY 33 

 RS  –  REKREACE A SPORT 35 

 OV  –  OBČANSKÁ VYBAVENOST 36 

 S  –  PLOCHY SMÍŠENÉ 

      PZ  –  průmyslová a zemědělská výroba 

      BS  –  bydlení, služby a výroba 

 

34 

66,67 

 D  –  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

      PK  –  pozemní komunikace 

        P  –  parkoviště  

 

37-50 

51-54 

 T –   TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 55 – 64,68 

 Z  –  ZELEŇ VEŘ. PROSTRANSTVÍ 69 

 

Očíslování lokalit odpovídá údajům vyhodnocení ZPF, grafické zobrazení ve výkresu 
č. 7 dokumentace. 

B – RODINNÉ DOMY 

Návrh zastavitelných ploch s vazbou na současně zastavěná území s předpokladem 
zajištění kvality obytného prostředí. Návrh objektů rodinných domů s možností umí- 
stění rekreačních domů. 



Převažující lokalizace těchto ploch při jižním okraji zastavěného území v prolukách 
původních statků s dopravním přístupem ze stávající místní komunikace. Pokračo-
vání zástavby a návrh lokality severně objektu školy. Další lokality v dílčích prosto-
rech s vazbou na zastavěná území. 

V převážném rozsahu návrh zastavitelných ploch v sousedství stávajících komunika-
cí. V oddělených lokalitách je podmíněn návrh nových komunikací. U všech lokalit je 
rovinatější konfigurace terénu bez strmějších svahů. 

VS – VÝROBA A SKLADY 

Návrh zastavitelných ploch s vazbou na současně zastavěné území s objektem haly 

v místě staré pískovny. Řešení dopravní obsluhy ze stávající silnice III. tř. Druh vý-
robní činnosti bez rušivých vlivů omezení sousedních ploch bydlení. 

RS – REKREACE A SPORT 

Návrh na rozšíření areálu stávajícího fotbalového hřiště, realizace dalších hřišť dle 
požadavků a prostorových možností. 

OV – OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Vymezení pozemku ve středové poloze sídla a stávající občanské infrastruktury pro 
využití dalšího občanského vybavení, sousedství prodejny potravin, objektu školy a 
navazujících objektů pohostinství, sálu a hasičské zbrojnice. 

S – PLOCHY SMÍŠENÉ 

Využití objektu a pozemku bývalého kravína pro výrobu a skladování, pro zeměděl-
skou výrobu. Návrh zastavitelných ploch v sousedství. Řešení dopravní obsluhy a 
druh výrobní činnosti bez omezení sousedních ploch bydlení. V centru návrh smíše-
ného využití volných ploch pro bydlení, služby a výrobu. 

D – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Návrh místních a účelových komunikací, parkovacích a odstavných ploch, pěší ko-
munikace, návrh protipovodňové úpravy snížením nivelety místní komunikace pod 
jezem. 

V souvislosti s provozem nákladové dopravy kamenolomu návrh chodníku podél sil-
nice III/2911 pro pěší a cyklistickou dopravu. Nové řešení místní komunikace s prů-
během trasy po terénu v úseku lom – silnice II/291 (oproti předchozí projekci není 
navrhován mostní objekt přes údolí Řasnice, cesta je navrhována jako místní komu-
nikace). 

Návrh dílčích úseků místních a účelových komunikací. Návrh parkovišť v místech 
potřeby. Před pohostinstvím po obou stranách silnice III. tř. návrh autobusových za-
stávek se zálivy s návrhem parkoviště. 

T – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Návrh více lokalit pro umístění místních ČOV dle zákresu, koncepce realizace splaš-
kové kanalizace pro skupiny objektů dle požadavků, potřeb a možností s vazbou  na 
terén. 

Návrh trafostanic TN 1 a TN 2 v poloze navrhovaných zastavitelných území pro byd-
lení. 



Návrh zastavitelných území pro větrné elektrárny v poloze při silnici II/291 Frýdlant – 
Nové Město p. S. ve 2 lokalitách. Začlenění staveb do území dle požadavků na 
vlastní zdůvodnění polohy (větrné podmínky), dle zák. č. 114/1992 Sb. v platném 
znění zajištění ochrany krajinného rázu (s vazbou na sousední širší území přírodního 
parku Peklo). 

Z – ZELEŇ VEŘ. PROSTRANSTVÍ 

Návrh klidového prostoru v centru, pěší komunikace a místa pro sezení, uspořádání 
zelených ploch. 

g     NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY A TECHNICKÉHO  VYBAVENÍ,              

       NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

g 1.     Doprava 

g 1.1.   Komplexní pohled na dopravu 

Z pohledu vývoje komunikací územím původně probíhaly obchodní stezky. Čitelný je 
v území průběh původních cest s přítomností božích muk a křížů, dopravně obsluhu-
jících jednotlivé nemovitosti, zpřístupňující polnosti a lesní pozemky. Přes potok 
v některých místech byly pouze brody. Osídlení vzniklo i bylo rozvíjeno díky přítom-
ností cestní sítě. Budování silnic a železnice probíhalo v přímějších směrech, 
v technických parametrech vyvolávající násypy a zářezy v terénu, s realizací most-
ních objektů. 

 Území obce leží při SZ okraji území Frýdlantu. Vedení dopravní sítě odpovídá vývoji 
a širším dopravním vztahům území Frýdlantského výběžku. Hlavní silniční tah silnice 
I/13 Frýdlant – Habartice probíhá v krátkém úseku východním okrajem území obce, 
tah silnice II/291 Frýdlant – N. Město p.S. probíhá v jižní části území obce.  

Silnice III/2911 dopravně obsluhuje zastavěné území podél Řasnického potoka, silni-
ce III/2912 ve směru do Raspenavy napojuje Krásný Les na silnici II/291, dále silnice 
III/2909 probíhá do Raspenavy, silnice III/2913 probíhá severním směrem do Bulov-
ky. Mimo silnice je území dopravně obsluhováno místními komunikacemi a účelový-
mi komunikacemi. Územím obce prochází železniční trať ČD č. 039 Frýdlant – Nové 
Město p.S. – Jindřichovice p.S. 

 

g 1.2.    Silniční doprava 

Tab. č. 1                            Silnice 

číslo  
silnice 

kategorie  
mimo zastavěné 
území  

kategorie  
v zastavěném 
území 

trasa silnice 

I/13 S 11,5/70 MS 14/50 
funkční třída B1 

Frýdlant - Habartice 

II/291 S 9,5/70       „ Frýdlant - N. Město p. S. 

III/2909 S 6,5/60 MS 8/50 
funkční třída B2 

II/291 - Raspenava 

III/2911 S 7,5/60       „ Frýdlant - Krásný les - D. Řasnice 

III/2912 S 6,5/50           „ Krásný Les - II/291  



III/2913 S 6,5/50       „ Krásný Les - Bulovka 

Údaje kategorizace silnic v území kraje, schválené KÚ Libereckého kraje. 

 

g 1.3.    Místní dopravní síť 

g 1.3.1. Místní komunikace 

Místní komunikace zahrnují komunikace zpřístupňující více jednotlivých nemovitostí, 
ve smyslu zákona o pozemních komunikacích slouží převážně místní dopravě na 
území obce, předpokladem je vlastnictví obce těchto komunikací. 

Tab. č. 2                 Místní komunikace       

MK nejdůležitější z hlediska dopravního významu 

-  průběžná komunikace jižní okraj sídla, průběh cyklotrasy 3059 

-  torzo původní cesty podél Řasnice v dolní části sídla 

-  komunikace na sídlišti úsek škola – zastávka ČD 

-  komunikace mezi rodinnými domy propojující komunikace spojující jednotlivé ne-
movitosti jižně zemědělského areálu, východně 
od obecního úřadu 

Dokumentace zahrnuje do řešení návrh místních komunikací, které jsou v terénu fy-
zicky čitelné a nejsou jako komunikace vedeny v údajích katastru. Dále se zobrazují 
navrhované místní komunikace v některých úsecích jako nové komunikace. Jedná se 
o cestní síť propojující více nemovitostí. 

 

g 1.3.2.  Účelové komunikace 

Účelové komunikace doplňují místní komunikace v zastavěném území a v krajině, v 
některých případech se jedná o evidované cesty v katastrální mapě neužívané pro 
dopravu, i nadále se drží jejich evidovaný stav.  

V lesních pozemcích se nacházejí lesní účelové komunikace. Nové účelové komuni-
kace se v dokumentaci navrhují, viz. výkresová část dokumentace. 

 

Tab. č. 3                      Účelové komunika-
ce 

ÚK nejdůležitější z hlediska dopravního významu 

-  torza původních polních cest propojení polností severně a jižně od zastavěného 
území 

-  vnitřní komunikace areálů areál zemědělské výroby, areál kravína 

-  přístupové komunikace přístupové cesty k jednotlivých nemovitostem 

 

g 1.4.    Pěší a cyklistická doprava 



Pěší doprava 

Samostatné pěší trasy se v území pro větší počet chodců nevyskytují. Chodníky ne-
byly v území obce budovány, chodci využívají pro pěší pohyb komunikace. 
S ohledem na  strukturu osídlení s páteřním průběhem silnice III/2911 probíhají pěší 
cesty převážně po této silnici s kumulací osobní, nákladní a autobusové dopravy. 
Dopravní prostor této silnice je v šířkovém uspořádání omezen oboustrannou alejí 
stromů v převážném rozsahu vedení silnice. Návrh pěšího chodníku, viz. grafická 
část dokumentace. 

Cyklistická doprava 

Do dokumentace se zapracovává vyznačený úsek cyklotrasy č. 3059 Zittau, Bogaty-
nia, státní hranice, Frýdlant , Krásný Les, Dolní a Horní Řasnice, Srbská, státní hra-
nice, Miloszów. 

V území obce Krásný Les cyklotrasa probíhá převážně po místní komunikaci 
v optimální poloze rovinatého území mimo silnici III. tř. a dopravní zátěže. 

 

g 1.5.    Veřejná doprava a doprava v klidu 

Železniční doprava 

Územím obce prochází ve směru východ – západ při jižním okraji údolní polohy Řas-
nice a zástavby trať ČD č. 039 Frýdlant – Nové Město p.S. – Jindřichovice p.S. 

Území obce je obslouženo ze 3 zastávek – K. Les/ Bažantnice, Krásný Les a Dolní 
Řasnice. Docházková vzdálenost v celém rozsahu sídla nepřesahuje 10 minut chůze 
(800 m), dojížďka do Frýdlantu v časovém intervalu 10 – 13 minut. 

Dle stanoviska Správy železniční dopraní cesty, s.o. z 28.4.2005 je třeba projednat 
situování objektů s vazbou na ochranné pásmo drány ve smyslu ustanovení zák. č. 
266/1994 Sb., viz. údaje kap. e  limity využití území – ochranné pásmo dráhy 60 m. 

Autobusová doprava 

Autobusová linka č. 540 270 Frýdlant – Nové Město p.S. – Řasnice – Srbská je ve-
dena v území obce po silnici III/2911. Autobusové zastávky jsou umístěny na 4 mís-
tech. K. Les Bažantnice, státní statek, hasičská zbrojnice a u mostu. S vazbou na 
zastavěná území jsou zastávky umístěny v docházkové vzdálenosti do 5 minut 
chůze, 400 m od zastávek. 

Doprava v klidu 

Parkování a odstavování vozidel je v obci provozováno v rozptýlených lokalitách 
v mí- stech potřeby, tj. v místech objektů občanského vybavení, výroby, bytových 
domů. 

 

Tab. č. 4              Parkování a garážování vozi-
del 

parkovací plochy stávající 

u areálu zemědělské výroby   15 stání před vjezdem do areálu 



u prodejny smíšeného zboží 

pod kamenolomem 

u kostela 

u bytových domů 

  10 stání 

  20 stání 

  50 stání 

  15 stání 

před vstupem do prodejny 

u silnice III/2911 

u silnice III/2911 

v okolí bytových domů 

parkovací plochy navržené 

naproti sálu a pohostinství 

u kabin na hřišti 

u školy 

před obecním úřadem 

  12 stání 

    8 stání 

    8 stání 

    4 stání 

jižně silnice 

vedle objektu kabin 

s vazbou na objekt školy 

u silnice III. tř. 

řadové garáže stávající 

u bytových domů   24 stání 4 x 6 garáží 

 

g 1.6.    Negativní účinky dopravy 

Součástí řešení dokumentace je vymezení hlukem ohroženého území od automobi-
lové a železniční dopravy. 

 
*    Hluk z automobilové dopravy 
Zvýšenou hladinu hluku způsobuje provoz nákladních aut s přepravou kamene 
z míst- ního kamenolomu. 

 

Vymezení hlukem ohroženého území 

Základní hladina hluku LAZ   = 50 dB (A) 

Korekce     =   0               
Max. přípustná hladina hluku LAZ  = 50 dB (A) 
 

Výpočet hluku ze silnice 

Odborný odhad intenzity dopravy za 24 hodin  S = 350, z toho 50 nákladních vozidel 
 
Tab. č. 5                              Výpočet hluku ze silniční dopravy  

 číslo silnice  III/2911 

 S vozidel /24 hod.  350 

 % podíl TNV – těžká nákladní vozidla  15 

 Sd vozidel /den  326 

 nd vozidel /hod  20 

 F1  1,7 

 F2  1,06 



 F3  1 

 X  37 

 Y  55,6 

 U 50  útlum  5,6 

 vzdálenost izofony (m) 50 dB(A)  28 

 

Návrh protihlukových opatření 

Návrh nové místní komunikace s přímým propojením silnice II/291 a kamenolomu 
Krásný Les s vyloučením nákladové dopravy po silnici III/2911 a v zastavěném úze-
mí. Pro přepravu kamene použití moderního autoparku. 

 

*    Hluk od železniční dopravy 

Údaje intenzity dopravy dle jízdního řádu a četnosti nákladní dopravy. 

 

Tab. č. 6                         Výpočet hluku ze železniční dopravy 

 číslo trati 039 

 M vlaků /24 hod. 27 

 m vlaků /hod. 1,125 

 F4 motor. trakce 1 

 F5 pro 40 km /hod 0,66 

 F6 pro průměrnou délku vlaku 0,7 

 X = F4 x F5 x F6 x m 72,8 

 Y = 10 log X + 40 58,6 

 U50 8,6 

 vzdálenost izofony (m) 50dB(A) 44 

 

g 2.     Vodní hospodářství 

g 2.1.    Hydrografie území 

g 2.1.1. Údaje o povodí 

Území obce leží v úmoří Baltského moře ve Frýdlantském výběžku. Území náleží do 
po- vodí Odry. Z hydrologického hlediska se nachází území obce v oblasti se střední 
hustotou říční sítě s průměrnou hodnotou povrchového odtoku. Roční srážky dosa-
hují kolem 800 - 840 mm, odtok do 300 mm. Odtokový součinitel hodnoty 0,35, spe-
cifický odtok cca 9,0 l/s.km². Území se považuje za stabilizované  

 

Organizace povodí dle SVP 



Horní a střední Labe: základní povodí 2 - 04 - 10 Smědá  

hlavní recipient území Řasnice, zasahuje Lomnice a Arnoltický 
potok 

 správa povodí:  Povodí Labe Hradec Králové 
  závod Jablonec nad Nisou 
  středisko Liberec 

Vodárenský tok 

Řasnice je vodárenským tokem, povodí Řasnice je součástí ochranného pásma vod-
ních zdrojů. Úpravna pitné vody pro Frýdlant je umístěna ve 2 lokalitách za hranicí 
obce v prostoru Bažantnice a při okraji Frýdlantu JV od přejezdu trati ČD a silnice 
I/13.  

V území obce severně od kopce Na lišce se nachází vodní zdroj HF 10 na přítoku 
Arnoltického potoka. Zatím není pro Frýdlant využíván. 

 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Ochranné pásmo vodního toku Řasnice 2.a 3. stupně, viz. kap.e, limity využití území. 
Ochranné pásmo bylo vyhlášeno rozhodnutím OkÚ RŽP v Liberci č.j. 
RŽP/2/0985/94/Hd - 235 ze dne 5.1.1995. 

 

g 2.1.2.  Vodní toky a plochy 

Tab. č. 1                          Vodní toky v území ob-
ce 

číslo toku jméno toku správce toku 

2 – 64 – 10 – 020 

                            /04 

                            /04/01 

                            /05 

                            /20 

                            /20/1 

                                 /2 

                                 /3 

                            /21 

                            /21/1 

                                 /2 

                            /22 

                            /23 

                            /25 

                            /26 

Řasnice 

od Lišky 

bezejmenný 

z Mokrého kopce 

od silnice 

bezejmenný 

bezejmenný 

bezejmenný 

od silnice 

bezejmenný 

bezejmenný 

S  od kóty 380 

Z  od kóty 380 

V od Bažantnice 

z Bažantnice 

PL 

ZVHS 

ZVHS 

ZVHS 

ZVHS 

ZVHS 

ZVHS 

ZVHS 

ZVHS 

ZVHS 

ZVHS 

ZVHS 

ZVHS 

ZVHS 

LČR 

2 – 04 – 10 – 018 

                            /01 

                            /01/1 

                            /02 

Lomnice 

od silnice 

bezejmenný 

bezejmenný 

PL 

ZVHS 

ZVHS 

ZVHS 



2 – 04 – 10 – 025 

                            /02 

                            /03 

                            /04 

Arnoltický potok 

severně od Mokrého 

pod silnicí na Krásný Les 

z rybníka 

ZVHS 

LČR 

ZVHS 

ZVHS 

Pozn.:      PL – Povodí Labe s.p., Hradec Králové 
   ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa Liberec 
      LČR – Lesy České republiky s.p. Frýdlant 

 

Řasnice číslo toku  - průtok H.a D. Řasnicí, Krásným Lesem, ve Frýdlantu zprava se 
vlévá do Smědé a přísluší do II. řádu Lužické Nisy a I. řádu Odry. V území obce pro-
téká převážně zastavěným územím, koryto převážně v přírodním stavu, při styku 
s komunikacemi upraveno navigacemi a mostky, zbytky vodních děl stupňů a náho-
nů. 

Lomnice číslo toku  - průtok při jižní hranici území obce, převážně v lesních pozem-
cích, pramení v území N.Města p.S., vlévá se do Smědé v Raspenavě. 

Arnoltický potok číslo toku  - průtok při severním okraji obce, v Arnolticích se vlévá do 
Bulovského potoka.  

Všechny vodoteče jsou zařazeny mezi pstruhové vody. 

 

*    Vodní plochy 

V území obce se nachází několik vodních ploch. Vodní plocha v místě původního 
mlýna v dolní části obce, rybníček dnes u nového rodinného domu západně od hřbi-
tova, rybníček na Arnoltickém potoce při silnici na Bulovku. 

 

*    Záplavová území 

Záplavové území Smědé a Řasnice bylo stanoveno OkÚ RŽP Liberec s platností od 
1.11.1997 pro území obce Frýdlant, tj. pro tok Řasnice v území Frýdlantu. V území 
obce Krásný Les nebylo záplavové území stanoveno, proto není zakresleno do do-
kumentace. Navrhovaná zastavitelná území pro rodinné domy se navrhují mimo 
údolní nivu potoka. 

 
Vodohospodářská koncepce  

Koncepce „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“ z r. 2004. Majitel a 
provozovatel vodovodů „Frýdlantské vodárenské sdružení a.s.“, Frýdlant. 

 

g 2.2.    Zásobování pitnou vodou 

*    Stávající stav 

Zásobování vodou ze společného vodovodu zrealizovaného v r.1933 bylo situováno 
ve střední části obce. Zásobování vodou pro bytové domy, několik přilehlých rodin-
ných domů, objekt školy a šatny na hřišti. Zdrojem vody byly dva zářezy ve tvaru 
V v délce 40 m se sběrnou jímkou v jižní části území obce, vodojem kapacity 50 m3 



je situován cca 250 m jižně od trati ČD. Po vybudování vodovodu v r.1998 byl zdroj 
odpojen.  

Areál zemědělské farmy je zásoben vodou ze studny situované pod farmou 
v sousedství Řasnice. Všechny zdroje vody jímají vodu v území obce 
z nejsvrchnějšího mělkého horizontu podzemní vody, jejíž kvalita pro obsah železa a 
dusičnanů jsou nevyhovující, náchylné na bakteriální znečištění, znečišťování zápla-
vami, vydatnost je závislá na atmosférických srážkách. 

Realizace vodovodu byla provedena v horní části zastavěného území (od kostela ke 
středu obce) s napojením na „skupinový vodovod Bílý Potok“, systémem vodovodní-
ho řadu přes vodojemy Libverda, Přebytek, Ludvíkov a D. Řasnice (v D. Řasnici do-
končena realizace v r.1996). Vodojem východně od odbočky silnice do D. Řasnice 
v lokalitě Písečník objemu 250 m3 (max. hl. 404,60 m n.m., min. hl. 401,30 m n.m.). 

 

*   Návrh 

Vybudování vodovodu v dolní části zastavěného území (od středu obce k hranici 
s Frý- dlantem) a v navrhovaných zastavitelných plochách s průběhem tras 
v dopravních prostorech komunikací. 

 

g 2.3.    Odkanalizování a likvidace odpadních vod 

*   Stávající stav 

Bytové objekty a škola v centru obce jsou odkanalizovány do septiku s pískovými 
filtry. U ostatních objektů jsou odpadní vody zachyceny v žumpách a v septicích. 
Přepady ze septiků odtékají do povrchových vod nebo zasakují do podpovrchových 
vod. 

Účinnost likvidace znečištění splaškových vod je nedostatečná. Zastavěné území se 
nachází v území 2. a 3.stupně ochranného pásma úpraven pitné vody, odebírajících 
vo- du z Řasnice pod sídlem. 

 

*   Návrh  

V souvislosti s provedenou realizací a dalším pokračováním realizace vodovodu 
stoupá množství splaškových vod. Pro zajištění ochrany povrchové vody v Řasnici a 
její zabezpečení proti znečištění ze splaškových vod se navrhuje splašková kanali-
zace. S ohledem na rozptýlenou venkovskou zástavbu jsou v zastavěném území na-
vrhovány lokální malé čistírny odpadních vod (ČOV) v místech hustší stávající a na-
vrhované zástavby. Koncepce řešení je navržena v souladu s návrhem US obce 
z r.1996. Návrh na umístění ČOV, viz grafická část dokumentace. 

K osazení ČOV se navrhuje využít stávající septik u objektů bytových domů, tj. 
v místě stávající soustředěné zástavby. Na tuto lokalitu se navrhuje napojit navrho-
vané zastavitelné území rodinných domů jižním směrem za železniční tratí ČD.  

Řešení dalších ČOV se navrhuje se zařazením zemních pískových filtrů v polohách 
sníženého terénu v blízkosti potoka Řasnice na volných dopravně přístupných po-
zemcích. 



V areálu zemědělské výroby je rozestavěna z období před r.1989 kanalizace, dle 
návrhu US obce z r.1996 se navrhuje umístění ČOV v místě pod zastávkou autobu-
su. 

Soustředěnější stávající zástavba rodinných domů se nachází při JZ okraji areálu 
zemědělské výroby s návrhem umístění ČOV na pozemku p.p.č. 392/2 na pravém 
břehu Řasnice nad objektem bývalého mlýna. 

Kanalizace splašková se navrhuje profilů DN 250 – 300. Malé čistírny odpadních vod 
jsou navrhovány pro skupinu sdružených objektů. Typ čistíren bude určen při vodo-
právních řízeních. Ochranná pásma ČOV (malých ČOV) nejsou dle příslušné legisla-
tivy navrhována (ČSN 736707). 

 

g 3.     Energetika a spoje 

g 3.1.    Komplexní pohled na energetiku 

*    Využití jednotlivých druhů energií 

Z důvodu, že se území obce nachází mimo předpokládanou plynofikaci, není zde 
k dis- pozici komplexní energetická struktura. Energetická zařízení slouží v území 
obce pro místní potřeby, trasy elektrických vedení VN a dálkového kabelu probíhají s 
vazbou na širší území sousedních obcí. V území neprobíhají dálkové nadřazené dis-
tribuční soustavy. Spotřebu paliv a energií ovlivňuje vývoj cen a realizace nákladů za 
jednotlivé druhy energií. 

 

*    Jednotlivé druhy energií 

Elektrická energie - technologická spotřeba, ohřev TUV a vytápění, rozvoj vytápění 
dle cenových hledisek, různé systémy vytápění elektrokotel, konvektory, AKU kam-
na, elektrické vytápění v kombinaci se spalováním dřeva 

Pevná paliva - postupný útlum jejich využití, nutné je spalování kvalitnějšího uhlí s 
preferencí spalování koksu, v úvahu připadá užití ekologizovaných kotlů a produkce 
aditivovaného uhlí vylučujícího méně oxidů síry 

Zkapalněný plyn, LTO - rozvoj užití tohoto media podle cenových relací, možností 
odběratelů, zkapalněný plyn vyžaduje instalaci zásobníků, užití lehkých topných olejů 
je méně atraktivní pro jeho větší náklady   

Obnovitelné druhy energií  -  převažuje spalování odpadového dřeva, u dalších 
druhů různé využití (větrná, solární a vodní energie), využití geotermální energie 

 

*     Doporučená energetická koncepce v území obce 

-     ve vazbě na podmínky životního prostředí strategie útlumu spalování hnědého 
uhlí a rozvoj ušlechtilých energií, především užití elektrické energie a spalování 
odpadového dřeva 

- z důvodu absence plynofikace za rozhodující zdroj považovat elektrickou energii 

- jako doplňující užití dřeva, zkapalněného plynu, topných olejů, větrné a solární 
ener- gie 



- s ohledem na převažující rozptýlenost zástavby a odběratelské vztahy decentrál-
ní systém zásobování energiemi jednotlivých objektů 

- dle záměru obce při silnici II/292 návrh větrných elektráren 

Předmět zájmu energetického řešení jsou ekologické dopady, ekonomika investič-
ních a provozních nákladů a technická dostupnost jednotlivých druhů energie. Více 
než 75% potřeb energií se týká vytápění objektů. 

 

Vytápění 

Zásobování teplem je složitou technickou a ekonomickou záležitostí, jejich kompliko-
vanost spočívá v tom, že je řešitelná mnoha způsoby, jež vykazují rozdílné ekono-
mické výsledky a projevují se rozdílným vlivem na životní prostředí. V území zejména 
využití elektrické energie a spalování dřeva. Dále se předpokládá užití LPG, LTO dle 
cenové dostupnosti, využití sluneční energie a geotermální energie dle návratnosti 
investic. Snižování spotřeby na vytápění dle dispozic objektů s vazbou na opatření 
s nároky na zateplení objektů, kvalitu energetických zařízení, měřící a regulační 
techniky. 

 

g 3.2.    Elektrická energie 

*    Současný stav 

Zásobování elektrickou energií prostřednictvím soustavy VN 22 kV napájené 
z transfor-movny 110/22 kV Frýdlant – Větrov. Linka VN 22 kV probíhá jižně zasta-
věného území od Frýdlantu dále do D. Řasnice. Do dokumentace z podkladů SČE 
a.s. Liberec se zapracovává nová realizovaná trasa VN vedoucí podél silnice II/291. 
V území obce je umístěno celkem 6 trafostanic. Trafostanice je umístěna u silničního 
mostu v dolní části sídla, další trafostanice se nachází při silnici v sousedství země-
dělského areálu na stejné přípojné větvi u budovy školy, dvě trafostanice jsou umís-
těny při okraji lomu a další na stejné přípojné větvi u objektu bývalého kravína. 

 

Tab. č. 1                Přehled trafosta-
nic 

  č. trafostanice umístění výkon kVA        druh provedení 

  1.        T 437 

  2.        T 462 

  3.        T 464   

  4.        T 539 

  5.        T 574 

  6.        T 581 

statek 

Bažantnice 

lom 

AGRO kravín 

u školy 

školka 

 250                    D 

 100                    D 

  630                  VO 

  100     mimo provoz               

400 D 

250                   D 

stožárová 

zděná 

stožárová  

stožárová  

stožárová  

stožárová  

Z počtu 6 trafostanic 4 místa distribuční a  1 místo velkoodběratelské ze sítě SČE. 
Trafostanice T 539 původně zařazena jako velkoodběratelské místo je mimo provoz. 
Současný distribuční příkon obce cca 200 kW. 

 

*     Návrh 



Navrhuje se nové využití trafostanice T 539 s vazbou na objekt bývalého kravína a 
sousední pozemky pro navrhovanou smíšenou plochu. 

Navrhované zastavitelné plochy pro rodinné domy jsou převážně situovány při jižních 
okrajích zástavby. Z důvodu přítomnosti venkovních linek VN v tomto území je zde i 
vhodné umísťování nových trafostanic. Nárůst spotřeby elektrické energie 
v souvislosti realizace nové výstavby i ekologizace zásobení obce teplem. 

V dokumentaci jsou navrhovány 2 nové trafostanice TN 1 a TN 2 v polohách při stá-
vající místní komunikaci v místech navrhovaných zastavitelných ploch pro rodinné 
domy. 

 

*     Ochranná pásma 

Ochranná pásma pro zařízení a vedení elektrické energie, která je nutno v území 
respektovat (viz. kap. e Limity využití území). 

Zařízení před 1.1.1995 - podle zák. č. 222/1994 Sb. ve znění zák. č. 458/2000 Sb., § 
45 

Ochranné pásmo elektrického venkovního vedení vymezené svislými rovinami vede-
nými po obou stranách vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stra-
nu:        vedení VN 22 kV           10 m           
             v lesních průsecích                                   7m                                                                    
Ochranné pásmo elektrické stanice  

stožárové trafostanice VN           10 m 

Zařízení od 1.1.1995 - podle zák. č. 458/2000 Sb., § 46                                                 

Ochranné pásmo venkovního vedení vymezené svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení, od krajního vodiče vedení na každou stranu:                    
vedení VN 22 kV                       7 m                                                                            
v lesních průsecích    7 m 

Ochranné pásmo elektrické stanice 

stožárové trafostanice   7 m 

 

g 3.3.    Ostatní druhy energií 

Návrh zastavitelných území pro větrné elektrárny po obou stranách silnice II/291 
Frýdlant – N. Město p. S. v místě odbočení silnice III/2915 do D. Řasnice. Předpo-
klad potvrzení polohy umístění s ohledem na větrné podmínky, z pohledu hlučnosti 
elektráren je zajištěna dostatečná vzdálenost od osídlení, napojení odběru elektrické 
energie na vedení VN 22 kV v sousedství kabelovým zemním vývodem VN, vhod-
nost napojení na silnici II/291. 

Dle souborného stanoviska k „aktualizované US obce Krásný Les“ jsou vymezené 
plochy pro VTE ponechány. Z hlediska ochrany ZPF se v ÚPO stanovují zastavitelné 
plochy jako nepřekročitelné, viz. údaje kap. l 4.3. 

 

g 3.4.    Spoje 



Dynamický vývoj probíhá v souvislosti s rozšiřováním telefonizace mobilními telefony 
a všeobecně s rozšiřováním služeb internetu, služeb pro přenos dat, faxů, vyzvedá-
vání zpráv a hlasové pošty, rozšiřování informační služby ve vazbě na možné usku-
tečňování elektronických obchodů apod. Ke změnám dochází i bude docházet ve 
vysílání televize a rozhlasu. 

*    Telekomunikace 

Krásný Les je obcí, jako telefonizovaného místa veřejné pevné telefonní sítě ČR 
Českého Telecomu, nachází se ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Frýdlant, s územním členěním do telefonního obvodu (TO), totožného se správním 
územím Libereckého kraje. 

*    Dálkové kabely 

Realizace DOK byla provedena v souvislosti s digitalizací telefonního provozu. Trasa 
dálkového kabelu probíhá podél okraje silnice II/291 v jižní části území obce. Tele-
fonní ústředna byla zřízena v sousedství budovy školy v Dolní Řasnici. 

*    Radiokomunikace 

Program televize 

Televizní vysílání z televizního vysílače Ještěd je realizováno z rekonstruovaného 
anténního systému formou televizních převaděčů, umístěných na  Frýdlantsku. 
  

    

Tab. č. 2                  Televizní vysílač Ješ-
těd 

Liberec - Ještěd   31. kanál pro ČT 1 
  42. kanál pro ČT 2 
  60. kanál pro PRIMA 
    8. kanál pro NOVA 

V r. 1997 byla zrealizována na Ještědu výměna laminátového nástavce s anténami s 
cílem provedení rekonstrukce anténního systému. Původní převaděče byly přebudo-
vány na vysílače. Oproti minulosti, kdy byl stav vysílače stabilizován cca 25 let probí-
há další vývoj ve směru zavedení digitální televize. 

Program rozhlasu 

Z pohledu rozhlasového vysílání pokrytí státními rozhlasovými programy v pásmu 
SV, DV, VKV je vyhovující. Územím obce neprochází žádná radioreleová trasa. 

Vysílání rozhlasu je realizováno v širší nabídce pro území vysílači umístěnými na 
radiokomunikačních střediscích RKS. 

 

Tab. č. 3              Radiokomunikační střediska a rozhlasové programy 

Radiokomunikační střediska 

RKS Liberec – Ještěd 

RKS Liblice    
RKS Mělník 

RKS Mnichovo Hradiště 



Rozhlasové programy 

Radiožurnál                                                          Svobodná Evropa   

Praha                                                                    RCL 
Vltava                                                                    Euro K Liberec 

Regionální studio Ústí n. L..                                 Triangl 

 

g 4.     Nakládání s odpady 

Způsob nakládání s odpady v obci je určen obecní vyhláškou a spočívá na centrál-
ním svozu a likvidaci odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 

  

g 4.1.    Základní charakteristika obce 

Území obce zahrnuje 1 část obce a k.ú. Krásný Les. Je situováno při SV okraji Frý-
dlantu ve vzdálenosti 5,4 km s výhodnou možností svozu odpadů. V obci dle údajů 
SLDB 2001 bylo sečteno trvale obydlených 115 domů a 165 bytů, 407 obyvatel. 
V obci se nachází 41 objektů individuelní rekreace, údaje viz. kap. b 2. 

 

g 4.2.    Produkce a nakládání s odpady 

Jednotlivé odvozy odpadů trvalého a rekreačního obyvatelstva jsou prováděny dle 
prohlášení a plateb ze strany obecního úřadu. Ze strany podnikatelské sféry jsou 
jednotlivé odvozy prováděny dle individuelně uzavíraných smluv. 

Shromažďování odpadů je v obci prováděno do přesypných nádob (popelnic 110 l) a 
velkoobjemových kontejnerů. Odvoz odpadů je prováděn přesypovými vozy smluvní 
organizací. Železo se ukládá na určenou plochu a odváží se. Nebezpečný odpad je 
likvidován formou organizovaného svozu. Tuto povinnost za obec dle zákona o od-
padech (shromažďování, svoz a zneškodnění nebezpečných odpadů v obci) zajišťuje 
smluvní organizace. Odpadní vody ze septiků a žump se provádí na ČOV do Frý-
dlantu. 

Podle hodnocení  je uvedený způsob nakládání s komunálním odpadem vyhovující a 
bude průběžně rozšiřován o sběr druhotných surovin péčí OÚ zaváděním recyklace 
odpadů v domácnostech. Pro sběr tříděných odpadů bude nutno vytvořit technické 
předpoklady a vybavení nádob na separovaný odpad. 

Na území obce se nenachází lokalita s legálním využíváním jako skládka odpadů. 
Černé skládky se odstraňují ve spolupráci s obcí úklidem a odvozem s uvedením 
míst do původního stavu. 

h    VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTU  

h 1.     Ložiska nerostů 

Aktuelní podklady byly převzaty z Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu 
státní správy V v Liberci. Aktualizace údajů výhradních ložisek nerostů vychází 
z rešerže ložisek a souvisejících DP a CHLÚ České geologické služby Geofondu ČR.  

Kopie mapy 03 – 12, M 1 : 50 000 je přiložena. Další uvedené údaje inventarizace 
stavebních surovin vykazují pouze informativní charakter. 

 



h 2.     Výhradní ložiska 

Ložisko       B 3   060600   Krásný Les                           
Dobývací prostor       DP   700144  Krásný Les                      

 

Údaje zákresu v mapě 1 : 50 000 (Geofond Praha) a dle rozhodnutí dobývacího pro-

storu v hranici vymezené souřadnicemi (Obvodní báňský úřad v Liberci). 

Rozhodnutí pro podnik „Železniční průmyslová stavební výroba Praha“ z r. 1961, do-
bývací prostor na těžbu olivinického čediče, plošný rozsah 17,75 ha, zásoby 640 000 
m3. 

 

Ložisko        B 3   000900  Krásný Les - Raspenava  

Dobývací prostor      DP   701130  Krásný Les I 

Chráněné ložiskové území    CHLÚ   00090000 Krásný Les u Frýdlantu 

 

Údaje zákresu v mapě 1 : 50 000 (Geofond Praha) a dle rozhodnutí dobývacího pro-
storu v hranici vymezené souřadnicemi (Obvodní báňský úřad v Liberci). 

Rozhodnutí dobývacího prostoru Krásný Les I, výhradní ložisko pro společnost „Pís-
kovny Hrádek a.s.“ z r. 1998, dobývací prostor štěrkopísku, plošný rozsah 40,67 ha. 

 

Tab. č. 1          Ložiska, DP a CHLÚ  

ložiska plocha 
(ha) 

organizace způsob těžby suroviny 

Prostor při silnici Frýdlant – 
N.  Město p.S. 

B3 000700   Krásný Les        
- Raspenava 

DP 701130  Krásný Les I 

CHLÚ 00100000    

Krásný Les u Frýdlantu 

 

 

33,46 

 

40,67 

39,57 

 

 

Pískovny Hrádek a.s. 
Hrádek n. N. 

 

 

dosud  

netěženo 

 

 

štěrkopísky 

Stávající lom v  K. Lese 

B3 060600  K. Les u Frýdl. 

 

DP 700144  Krásný Les 

 

8,85 

 

17,75 

 

DOBET s.r.o.  

Ostrožská Nová Ves 

 

 

současná  

povrchová 

 

 

stavební 
kámen 

 

h 3.     Nevýhradní ložiska 

*    Nevyhrazené nerosty 

Plocha pro dobývání nevyhrazeného nerostu 

Rozhodnutí o využití území k těžbě ze strany stavebního úřadu Frýdlant na základě 
dokumentace pro územní řízení, zpracovatel Ing. Honkyš, 10/2004 pro společnost 



DOBET s.r.o., Ostrožská Nová Ves. Zákresy plochy v hlavním výkresu ÚPO “dobý-
vání nevyhrazeného nerostu“. 

Prognózní zdroje 

V území obce jsou dle podkladů MŽP, odboru výkonu státní správy V v Liberci regis-
trovány tři prognózní zdroje s kódem R9 – nevyhrazené nerosty, štěrkopísky.  

Plošné údaje jsou uvedeny v mapě 03 - 12. M 1 : 50 000 

 

Tab. č. 2                        Prognózní zdroje 

ložiska plocha (ha) organizace způsob těžby suroviny 

R9 035400     Arnoltice 2 103,63 MŽP Praha dosud netěženo štěrkopísky 

R9  035600  Krásný Les               
u Frýdlantu – sever  

58,10 MŽP Praha dosud netěženo štěrkopísky 

R9  037000  Krásný Les       
u Frýdlantu – jih  

65,01 MŽP Praha dosud netěženo štěrkopísky 

 

h 4.     Stavební nerostné suroviny 

Dle regionální surovinové studie bývalého okresu Liberec jsou na mapě 03-12 Frý-
dlant registrovány lokality č. 60-71 štěrkopísků, kamene a cihlářské suroviny. 

 

Tab. č. 3       Inventarizace stavebních surovin 

  evidence, číslo v mapě   surovinový druh  stav využití 

  60  štěrkopísek  dosud netěženo 

  61  štěrkopísek  dosud netěženo 

  62  štěrkopísek  dosud netěženo 

  63  štěrkopísek  dosud netěženo 

  64  kámen drcený  těží se 

  65  cihlářská surovina  dosud netěženo 

  66  kámen drcený  dosud netěženo 

  67  štěrkopísek  dosud netěženo 

  68  štěrkopísek  dosud netěženo 

  69  štěrkopísek  dosud netěženo 

  70  štěrkopísek  dosud netěženo 

  71  Štěrkopísek  dosud netěženo 

i     ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

i 1.     Základní údaje 

*    Projekce ÚSES 

Pro k.ú. Krásný Les a Dolní Řasnice byl zpracován generel lokálního ÚSES v r. 
1995, zpracovatel A. Friedrich. Revize a hodnocení ÚSES bylo provedeno v r. 1998, 



zpracovatel Lesprojekt Ing. Hromek. Zpřesnění ÚSES v okolí Frýdlantu a N. Města p. 
S. vně hranic CHKO JH v r. 2000, zpracovatel Mgr. Višňák. 

Krajina území obce i přes relativně malou hustotu osídlení je ekologicky nestabilní. 
Většinu ploch zaujímají málo stabilní plochy, cca 49% plochy katastru zaujímá orná 
půda. V území se vyskytují druhově chudé ruderální louky a pastviny, dočasné úho-
ry, lesní porosty s převahou smrku, místy borovice. Rušivým faktorem je těžba 
v kamenolomu pod Mokrým vrchem. 

Součástí kostry ekologické stability různé hodnoty jsou lesní porosty, toky s dopro-
vodnou vegetací a ojedinělé kvalitnější luční porosty. Doplňující méně hodnotnou 
součástí kostry ekologické stability jsou dále např. křovinaté meze, aleje, intenzívní 
louky a pastviny, rozptýlená zeleň v sídle atd. 

 

*    Biocentra a biokoridory 

Do dokumentace se zapracovávají biocentra a biokoridory jako skladebné součásti 
ÚSES, jedná se o ekologicky významnější části území. 

Biocentrum 

Biocentrum je ekologicky významný krajinný segment, umožňující trvalou existenci 
druhů a společenstev přirozeného geofondu krajiny, cílem je dosažení přirozené dru-
hové skladby bioty v příslušných stanovištních podmínkách.Biocentra jsou umístěna 
zejména na lesních pozemcích dle odlišnosti stanovištních podmínek a přítomnosti 
kvalitnějších společenstev v komplexu lesa. 

Biokoridor  

Biokoridor propojuje biocentra mezi sebou, s biocentry vytváří prostorově spojitý 
územní systém, svojí velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje migraci 
organismů mezi biocentry. V biokoridoru jsou přípustné širší možnosti hospodářské-
ho využití, cílem je umožnění migrace organismů, nikoliv jejich trvalou existenci. 

 

i 2.     Nadregionální ÚSES 

*    Biocentrum nadregionálního významu 

Biocentrum nadregionálního významu při SZ okraji za hranicemi území obce. 

 

Tab. č. 1      Biocentrum nadregionálního významu 

poř. číslo název identifikace 

1 Poustecká obora nadregionální biocentrum Frýdlantské pahor-
katiny 

BC1 – Poustecká obora (za hranicí území obce) 

Rozloha 1 000 ha, převážně lesní biocentrum zahrnující velmi rozsáhlý a členitý 
komplex lesů, reprezentativní nadregionální biocentrum Frýdlantské pahorkatiny se-
verně od Frýdlantu. 



Návrh opatření: 

Postupná přeměna druhové skladby lesních porostů, na zemědělské půdě preferen-
ce trvalých travních porostů. 

 

*    Biokoridor nadregionálního významu 

Nadregionální biokoridor s vloženými lokálními biocentry s trasou nadregionální bio-
centrum č. 1 Poustecká obora – údolí Arnoltického potoka. 

 

Tab. č. 2        Biokoridor nadregionálního významu 

poř. číslo název identifikace 

1/71 okraj lesa u přítoku Arnoltického potoka 

71/72 úsek Arnoltického potoka -  
jihozápad 

údolí Arnoltického potoka 

72/73 úsek Arnoltického potoka  údolí Arnoltického potoka  

 

1/71 – okraj lesa 

Délka 500 m, okraj lesního porostu a lesním porostem, lesní porosty v přirozeném 
druhovém složení. 
Návrh opatření: 
Postupná úprava druhové skladby, zachovat listnaté stromy, vymýtit vejmutovku. 

71/72 – úsek Arnoltického potoka – jihozápad 

Délka 550 m, na přítoku a toku Arnoltického potoka, průběh lesními a nelesními po-
zemky, travní úhory, náletové dřeviny, niva Arnoltického potoka s doprovodem olšin 
a mokřadních lad. 
Návrh opatření: 
Doplnit stromový pás na louce a mezi, upravit druhovou skladbu lesa ve prospěch 
buku. 
72/73 – úsek Arnoltického potoka 

Délka 800 m, údolí Arnoltického potoka s úzkou nivou a se strmými svahy, převažují-
cí smrkové porosty, zastoupeno bylinné patro. 
Návrh opatření: 
Postupná úprava druhové skladby v rámci výchovných i obnovních těžeb, v nivě ja-
sanová olšina, ve svazích dubová bučina. 

 

i 3.     Regionální ÚSES 

*    Biokoridor regionálního významu 

Regionální biokoridor s trasou podél potoka Lomnice, který tvoří současně část hra-
nice území obce, zahrnuje regionální biokoridor s vloženými lokálními biocentry 
      

Tab. č. 3             Biokoridor regionálního významu 

poř.čís. název identifikace, návrh opatření 



16 Lomnice - délka cca 1,6 km, přirozený tok Lomnice, z větší části v za-       
lesněné nivě, doprovodné břehové porosty, přítomnost by-
linného patra 

- návrh opatření – při nutné údržbě ponechat přirozenému 
vývoji, postupná rekonstrukce dřevinné skladby – omezovat 
topoly 

 

i 4.    Lokální ÚSES 

Plochy lokálního ÚSES zahrnují lokální biocentra a biokoridory v území obce. Vyzna-
čují se stávající (funkční) biocentra a biokoridory a navržené (nefunkční) biokoridory. 

 

*    Biocentra lokálního významu        

Tab. č. 4                      Biocentra lokálního významu 

poř. čís-

lo 

název poř. číslo název 

66 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

U Řasnice ( za hranicí území ob-

ce) 

U Řasnice 

Na Lišce 

Bílý potok (za hranicí území obce 

Arnoltický potok – jih 

Arnoltický potok – sever 

Arnoltický potok – jih (za hranicí 
území obce 

  84 

108 

110 

111 

112 

115 

U kostela 

V Americe 

Pod Chlumem 

Hadí kopec 

Pod Hadím kopcem 

Nad křižovatkou 

 

Oproti řešení US obce a podkladů ÚSES Mgr. Višňák z r. 2000 se zmenšuje rozloha 
biocentra 68 o plochu současně zastavěného území rodinných domů 0,3 ha (výsled-
ná rozloha biocentra 6,2 ha). 

 

BC 66 – U Řasnice (za hranicí území obce) 

Rozloha 7 ha, lesní biocentrum, niva potoka SV od Frýdlantu, nadm. výška 

320 – 336 m, mozaika lesních i nelesních ploch s přítomnosti mokřadu, 

mokrých kosených luk, přítomnost bylinného patra. 

Návrh opatření: 

Zachovat rozložení lesních i nelesních ploch, podsadba cílových dřevin, vyloučení 
holosečné těžby, v mokřadu zachování vodního režimu, vyřezat expandující dřeviny. 

BC 68 – U Řasnice 

Rozloha 6,2 ha (rozloha v US obce 6,5 ha, zmenšení rozlohy o současně zastavěné 
území 3 RD), pravobřežní část nivy potoka Řasnice přecházející do mírného svahu, 
nadm. výška cca 325 m, severně od silnice se pravděpodobně dříve nacházela sou-
stava rybníčků, zamokřené území, přítomnost bylinného patra, křovin, nepravidelně 
obhospodařované louky, přítomnost stromového remízku. 



Návrh opatření: 

Ponechání remízu s vyloučením větších zásahů, doplnit buk popř. habr, neměnit vod- 
ní režim, louku extenzivně kosit a nehnojit. 

BC 69 – Na Lišce 

Rozloha 6 ha, lesní biocentrum, mírný západní svah, nadm. výška 320 – 340 m, po-
rosty převážně mladšího věku, přítomnost bylinného patra. 

Návrh opatření: 

Cílový stav přirozené dřevinné skladby, typu dubové bučiny, podpořit dub, klen, lípu. 

BC 70 – Bílý potok (za hranicí území obce) 

Rozloha 3 ha, vlhká rokle s nivou potoka, s převahou lesního porostu, nadm. výška 
310 – 330 m, stromové a bylinné patro v údolnici a na svahu západní strany rokle. 

Návrh opatření: 

Zachovat lesní porost přirozeného charakteru, v údolnici jasanová olšina a ve sva-
zích dubová bučina s příměsí dalších listnatých dřevin a jedle. 

BC 71 – Arnoltický potok - jih 

Rozloha 6,5 ha, lesní porost s převážně mladými porosty na málo členitém reliéfu v 
údolní nivě, při západní části přítomnost rybníčku. 

Návrh opatření: 

Postupná úprava druhové skladby porostů směrem k přirozenému stavu, údržba ryb-
níčku s vyloučením hrubých zásahů, (nevyhrnovat zeminu do břehů). 

BC 72 – Arnoltický potok – sever 

Rozloha 8 ha, lesní porost různého stáří a druhového složení na svažitém pravém 
břehu potoka, nerovnoměrně vyvinuté bylinné patro. 

Návrh opatření: 

Postupná úprava druhové skladby porostů přirozeného složení ve prospěch buku, 
v menší míře zavést i jedli. 

BC 73 – Arnoltický potok – jih (za hranicí území obce) 

Rozloha 4,5 ha, lesní porost proměnlivého druhového složení i mladých porostů na 
severním svahu nad potokem, přítomnost bylinného patra a nesouvislého keřového 
patra. 

Návrh opatření: 

Postupná úprava druhové skladby porostů přirozeného složení s převahou dubu a 
buku, s příměsí jedle, další příměsi lípy, jasanu, olše. 

BC 84 – U kostela 

Rozloha dle zpřesnění ÚSES z r. 2000 4,5 ha; po vyloučení ploch současně zasta-
věného území výměra biocentra 2,5 ha, pravobřežní část nivy Řasnice přecházející 
přes rybníček do svahu s remízem lesního porostu, neudržovaná vlhká louka, poros-
ty dubu, lípy, olší s dalšími listnatými stromy, keřové a bylinné patro. 

Návrh opatření: 

V remízu výhledově zavést buk, u luk pravidelné kosení, náletové dřeviny ponechat 
samovolnému vývoji, protipovodňová opatření - snížení nivelety místní komunikace u 
bývalého náhonu provádět s minimálním zásahem do plochy biocentra a s odvozem 
přebytečné zeminy. 

BC 108 – V Americe 

Rozloha 85 ha, lokální biocentrum vložené v regionálním biokoridoru toku Lomnice, 
nadmořská výška 369 – 373 m, vazba na regionální biocentrum č. 109 Vrch Chlum 



jižním směrem, široká niva Lomnice (v původním  vojenském prostoru), lesní biocen-
trum se smíšenými porosty s keřovým i bylinným patrem. 

Návrh opatření: 

Postupná přeměna dřevinné skladby s úplnou eliminací topolu, vyloučit holé seče. 

BC 110 – Pod Chlumem 

Rozloha 5,5 ha, lokální biocentrum v regionálním biokoridoru toku Lomnice, niva 
Lomnice při SSZ úpatí Chlumu, nadm. výška 355 – 362 m, západní část sečená nivní 
louka, východní část porost lužního lesa se smrkem a olší, přítomnost keřového a 
bylinného patra. 

Návrh opatření: 

Pravidelné kosení louky bez pastvy a hnojení, neměnit vodní režim, šetrná přeměna 
porostní skladby směrem k dubojasanové olšině, vyloučit holosečné zásahy. 

BC 111 – Hadí kopec 

Rozloha 3,5 ha, lokální biocentrum v regionálním biokoridoru toku Lomnice, příkré 
svahy na JZ až JV úbočích Hadího kopce (378 m n.m.), lesní porosty velmi pestrého 
složení, keřové a bylinné patro. 

Návrh opatření: 

Velmi kvalitní biocentrum, pouze výchovné těžby s využitím zmlazení žádoucích dře-
vin.  

BC 112 – Pod hadím kopcem 

Rozloha 5,5 ha, lokální biocentrum v regionálním biokoridoru toku Lomnice, nadm. 
výška údolí Lomnice 340 – 350 m, vlhká a podmáčená louka přirozené povahy z čás-
ti zarůstající křovinami. 

Návrh opatření: 

Břehové porosty podél Lomnice ponechat samovolnému vývoji, mokré louky exten-
zívně sečené nebo ponechané sukcesi. V jižní části smíšený lesní porost obhospo-
dařovat výběrem a doplňováním dřevin. 

BC 115 – Nad křižovatkou 

Rozloha 4,5 ha, lesní biocentrum nehomogenní povahy, na severu pramenná úžlabi-
na s olšinou a místy se smrkem s bohatým bylinným patrem, jižně přibývá stromové 
patro. 

Návrh opatření: 

Porost v podmáčené úžlabině bez razantnějších zásahů, v dalším území výběrné 
těžby a podsadby cílových dřevin. 

 

*    Biokoridory lokálního významu 

 

Tab. č. 5              Biokoridory lokálního významu 

poř. číslo název poř. číslo název 

66/68 

68/69 

68/84 

Řasnice 

Pod Liškou 

Řasnice 

68/84/72 

69/71 

72/77 

Pod Mokrým vr-

chem 

Za Liškou 

beze jména 



S vazbou na úpravu rozlohy biocentra 68 se navrhuje oproti řešení US obce prodlou-
žení biokoridoru 68/84 po toku Řasnice o délku 300 m. Současně se doplňují údaje 
biokoridoru 72/77, které nejsou v US obce uvedeny. 

66/68 – Řasnice 

Délka 900 m, v nivě Řasnice, přirozený tok s břehovými doprovody dřevin a navazují- 
cími loučkami, travnatými sady a zahradami, přítomny keře a bylinné patro. 

Návrh opatření: 

Nenarušovat přirozený charakter toku, likvidovat křídlatku. 

68/69 – Pod Liškou 

Délka 1 300 m, nefunkční biokoridor převážně po orné půdě, na JV travnatá lada se 
stromovou zelení, na JZ skupina borovic. 

Návrh opatření: 

Založit travnatý pás s výsadbou vhodných dřevin s keři a stromy. 

68/84 – Řasnice 

Délka 2 500 m (délka v US obce 2 200 m, prodloužení z důvodu úpravy rozlohy bio-
centra 68), v nivě Řasnice, přirozený tok s břehovými porosty, navazujícími loukami, 
travnatými sady a zahradami, keře a bylinné patro. 

68/84/72 – Pod Mokrým vrchem 

Délka 1 400 m, průběh biokoridoru z nivy Řasnice do úbočí čedičového Mokrého 
vrchu a zalesněné úžlabiny nad údolím Arnoltického potoka. 

Návrh opatření: 

V trase souvislý porost vzrostlých dřevin nebo lesní úseky přirozeného charakteru, 
zachovat druhovou skladbu porostů ve prospěch přirozenému stavu. 

69/71 – Za Liškou 

Délka 500 m, okrajové partie lesního porostu s vlhčí úžlabinou, na severu vlhká údol- 
nice. 

Návrh opatření: 

Postupná přeměna druhové skladby s lesním porostem přirozeného rázu. 

72/77 – beze jména 

Délka 2700 m, trasa biokoridoru v nivě Bulovského a dále Arnoltického potoka, vodo-
teče jsou nesouvisle doprovázeny stromovými a keřovými porosty. 

Návrh opatření: 

Doplnění břehových porostů. 

 

 

j     VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A  

      ASANAČNÍCH ÚPRAV 

j 1.    Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb 

Vymezení veřejně prospěšných staveb definuje § 108 stavebního zákona č. 50/76 
Sb. v platném znění. Z ustanovení vyhl. č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích pod-
kladech a dokumentaci vyplývá, že se jedná o závaznou část územního plánu obce, 
viz. regulativy. Tato povinnost vymezení veřejně prospěšných staveb je stanovena z 
důvodu možnosti vyvlastnit pozemky, stavby a práva k nim pro účely výstavby.  



Plochy veřejně prospěšných staveb 

I. Veřejně prospěšná občanská vybavenost 
       (občanské vybavení)  
 I/1 rozšíření areálu fotbalového hřiště 

II.   Dopravní infrastruktura 
  (plošné a liniové dopravní stavby) 
 II/1    místní komunikace lom – silnice II/291 

 II/2 pěší chodník podél silnice III. tř. 

 II/3 úprava oblouku silnice III. tř. 

 II/4 úprava oblouku silnice III. tř. 

 II/5 místní komunikace u areálu MS (mysl. sdružení) 

 II/6 účelová komunikace dolní část obce 

 II/7 parkoviště a zastávka BUS u hospody 

 II/8 parkoviště u kabin 

 II/9 parkoviště u školy 

 II/10 parkoviště u obecního úřadu 

III. Technická infrastruktura 
    (technická zařízení a inženýrské sítě) 

 III/1 návrh vodovodů 

 III/2 návrh ČOV 

 III/3 návrh ČOV 

 III/4 návrh ČOV 

 III/5 návrh ČOV 

 III/6 návrh ČOV 

  III/7 návrh ČOV 

 III/8 návrh splaškové kanalizace 

 III/9 návrh trafostanice TN 1 (vč. vedení VN) 

 III/10 návrh trafostanice TN 2 (vč. vedení VN) 

IV. Zeleň veřejných prostranství 
  (veřejná zeleň) 
IV/1  plochy v centru obce 

V. Plochy vodního hospodářství 
    (protipovodňová opatření) 

 V/1 boční odvodnění splavu 

 

j 2.     Vymezení ploch asanačních úprav 

Řešení asanačních úprav se navrhuje realizovat v rámci ozdravění a zlepšení hygie-
nických poměrů a podmínek, z pohledu funkčně provozních poměrů, bezpečného 
užívání objektů a pozemků. Jedná se i o navazující nová využití pozemků navrhova-
ných jako smíšené plochy.  

Plochy asanačních úprav 

  A1    demolice stodoly v zemědělském areálu 

    A2 demolice stodoly  



 A3 demolice objektu pod lomem 

 A4 demolice domu 

    A5 odstranění chatek 

 A6 odstranění mostku, zřízení pěší lávky 

 A7 demolice domu 

Návrh využití ploch po asanačních úpravách 

    A1 využití plochy jako součást areálu a plochy v zastavěném území 

pro zemědělskou výrobu 

 A2 využití plochy jako zastavitelné pro rodinné domy 

 A3 asanace plochy s využitím pro travní porost 

 A4 využití plochy v zastavěném území pro bydlení v kategorii rodinné domy 

 A5 asanace plochy s využitím pro travní porost 

 A6 zrušení přejezdu pro automobilový provoz, dopravní přístupnost z druhé 
strany, na místě zřízení lávky pro pěší 

 A7 využití plochy jako součást řešení nové účelové komunikace, napojení 
dobývacího prostoru jižním směrem na silnici II/291 

 

 

k     NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKU CIVILNÍ OCHRANY 

Předmětem řešení územního plánování je dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. 
v platném znění § 2 odst. l) vymezování území dotčených požadavky ochrany obyva-
telstva. Komplexní požadavky záchranného systému jsou vymezeny zákonem č. 
239/2000Sb. v platném znění o integrovaném záchranném systému. Požadavky ci-
vilní ochrany k územnímu plánu obce jsou vymezeny v § 20 vyhl. č. 380/2002 Sb. 

 

k 1.     Urbanistická koncepce osídlení a požadavky CO 

- Území obce se nachází v širším území mimo hlavní urbanizované prostory, v pá-

su osídlení podél Řasnice SV od Frýdlantu. 

- V území obce se nenachází soustředěná průmyslová výroba, prochází zde dálko-

vý kabel, rozvodná síť vedení VN 22 kV. 

- Další vývoj obce se předpokládá jako stabilizovaný s předpokladem udržení stá-

vajícího počtu trvalého obyvatelstva cca 400 obyvatel a cca 120 ostatních uživa-

telů území (cca 40 objektů individuelní rekreace).  

 

k 2.     Požadavky civilní ochrany k ÚPO 

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.                                                               

V povodí Řasnice se nenacházejí vodní nádrže, v území obce proto není riziko 
zvláštní povodně.  

b)  Zóny havarijního plánování.    



      Z pohledu území obce a širších vztahů nejsou v Krásném Lese zastoupeny druhy 
činností vyžadující potřeby vymezení zóny havarijního plánování. 

c)   Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události. 

   Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události v území, úkryty v objektech 
bytových a rodinných domů, v objektech občanského vybavení a výroby. V území 
obce nejsou k dispozici stálé protiradiační úkryty, improvizované úkryty jsou 
umístěny ve sklepních prostorech rodinných domů, v technických podlažích byto-
vých domů. 

  Další vývoj obce se předpokládá bez výrazných změn. 

  Dle § 2 odst. e) zák. č. 239/2000 Sb. v platném znění o integrovaném záchran-
ném systému se jedná o ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a opatření 
k zabezpečení života, zdraví a majetku. 

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování. 

Vymezení evakuace obyvatelstva a jeho nouzového ubytování do objektů občan-
ského vybavení v centru obce, do objektu školy, sálu a pohostinství. Dobrá do-
pravní přístupnost objektů ze silnice III. tř. 

e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.                                                                                                  

Vymezení skladovacích prostor v objektu obecního úřadu. V případě rozšíření 
požadavků na materiály a zásoby se navrhuje využití objektů školy a komplexu 
budov zemědělského areálu. 

f) Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a 
zastavitelná území obce.                                                                                               

Objekty skladující nebo technologicky využívající nebezpečné látky se v území 
obce nevyskytují, není potřeba vymezení ohrožených ploch. Nebezpečný odpad 
je pravidelně odvážen smluvní firmou. 

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých 

účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události. 

Využití objektů, zpevněných a nezpevněných ploch v zemědělském areálu. Vy-

mezení plochy areálu je provedeno v hlavním výkresu ÚPO. 

h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území.                                             

Nebezpečné látky nejsou v území obce skladovány, ani technologicky využívány. 

i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.                              

 Při mimořádné situaci nebo ohrožení vodního zdroje a vodovodů s vazbou na 

zásobování obyvatelstva vodou ze strany Frýdlantského vodárenského sdružení 

použití cisteren a dalších opatření v řízení a organizaci dle krizového plánu, pro 

případ mimořádných situací nebo ohrožení. 

 Pro území obce dle dokumentu ČEZ a.s. Děčín nejsou pro území obce uplatňo-

vány zvláštní požadavky. S ohledem na strukturu a velikost osídlení nejsou pro 

případ mimořádných situací situovány záložní zdroje elektrické energie. 

 

 



 

l     PŘÍRODNÍ PODMÍNKY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, OCHRANA  
      PŘÍRODY, ZPF, PUPFL 

l 1.     Přírodní podmínky 

l 1.1.    Klimatické poměry 

*    Klimatické oblasti 

Dle klimatické regionalizace (Quit E. – Klimatické oblasti Československa) leží území 
obce ve dvou klimatických oblastech, západní část v oblasti MT 9 a východní část v 
oblasti MT 2. 

 

 

 

Mapa klimatické regionalizace  
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Popis klimatických jednotek: 

MT 2 -  mírně teplá oblast, krátké léto, mírné, mírně vlhké, přechodné období krát-
ké s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá s mír- 
nými  teplotami, suchá a s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou. 

MT 9 -  mírně teplá oblast - dlouhé, teplé, suché až mírně suché léto, přechodné 
období krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, 
krátká zima, mírná, suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

 

Tab. č. 1                   Klimatické charakteristiky obce       

 MT 2 MT 9 

počet dnů letních 20 - 30 40 - 50 

počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více 140 - 160 140 - 160 

počet dnů mrazových 110 - 130 110 - 130 



počet dnů ledových 40 - 50 30 - 40 

průměrná  teplota v lednu v oC -3 až -4 -3 až -4 

průměrná teplota v červenci v oC 16 - 17 17 - 18 

průměrná teplota v dubnu v oC 6 - 7 6 - 7 

průměrná teplota v říjnu v oC 6 - 7 7 - 8 

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 100 - 120  

srážkový úhrn ve vegetačním období 450 - 500 400 - 450  

srážkový úhrn v zimním období 250 - 300 250 - 300  

počet dnů se sněhovou pokrývkou  80 - 100 60 - 80  

počet dnů zamračených 150 - 160 120 - 150  

počet dnů jasných 40 - 50 40 - 50  

Podklad - Quitt E.: Klimatické oblasti Československa 

Bližší údaje o teplotách, srážkách a sněhových poměrech uvádí klimatická stanice 
Frýdlant (tabulková část – Atlas podnebí ČR). 

 

Tab. č. 2                 Průměrná teplota vzduchu (oC) 

období I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok IV-IX 

o
C -1,3 -0,6 3,3 7,9 13,0 16,0 17,7 16,9 13,5 8,3 3,7 0,4 8,2 14,2 

 

 

Tab. č. 3               Průměrná četnost větrů v % (odborný odhad ČHMÚ 2000)   

obd. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok IV-IX X-XII 

mm 49 43 45 62 77 93 96 104 68 60 56 49 802 500 302 

 

 

Tab. č. 4                          Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 

období IX X XI XII I II III IV V rok 

mm 0 0 2,9 12,8 13,6 11,5 5,6 0,6 0 47,0 

 

l 1.2.    Geomorfologie, geologie, hydrologie 

*    Geomorfologie 

Z hlediska geomorfologického členění území obce náleží do provincie Česká vysoči-

na, soustavy IV.– Sudetská soustava, podsoustava A.– Západní Sudety, okrsku Frý-

dlantská pahorkatina. 

Členitost území. Výraznější je v území údolí potoka Řasnice, Lomnice a Arnoltického 

potoka. V údolí Řasnice je současně i umístěna zástavba. Území náleží k Frýdlant- 

ské pahorkatině, plochá pahorkatina se silnými stopami ledovcové modelace terénu. 



Generelní sklon k severu a k severozápadu do Žitavské pánve. Nejvyšší kopec Mok-

rý vrch 420 m n.m.  

 

*    Geologie 

Geologická stavba krystalických hornin hrubozrnných žul, ortorul a granodioritů, oje-
dinělá tělesa vyvřelin trachyt – fonolitové řady. V povrchových útvarech sedimenty – 
hlíny, štěrkopísky a nivní uloženiny. 

Horniny krkonošsko - jizerského krystalinika s navazujícím územím Žitavské pánve. 
Území je součástí severní části Českého masivu. Povrch území je pokryt hlinitopísči-
tými a písčitohlinitými hlínami. Půdotvorný substrát je velmi pestrý, vedle hornin zvě-
tralého pláště podloží se zde vyskytují i fluvioglaciální štěrky a písky. Pokryv je moc-
ný 30-100 cm, reakce půdy je kyselá až slabě kyselá, celková mineralizace je chudá, 
obsah humusu střední (2-3 %). Vzhledem k úzkým a strmým korytům potoků jsou 
údolní nivy a terasy zanedbatelné. 

 

Základové poměry 

Normové namáhání. Podle ustanovení doporučené ČSN 731001 "základová půda 
pod plošnými základy" lze zájmové území hodnotit jako staveniště vhodné pro nená- 
ročné stavby s hodnotou odvozeného normového namáhání při zakládání cca 1,5 m 
pod terénem:  

              na zeminách skupiny     C třídy  17 zahliněné písky qo = 0,15MPa                                                                     

D třídy 19 zeminy soudržné s nízkou plasticitou tuhé až 
       pevné qo = 0,15 až 0,25 MPa 

Dle hydrogeologické charakteristiky, bude-li zakládáno pod hladinou podzemní vody, 
nutno počítat s její vyluhovací, uhličitanovou a kyselostní agresivitou. 

 

*    Hydrologie 

Povodí. Území obce přísluší do úmoří Baltského moře, povodí 1. řádu Odry a 2. řádu 

Lužické Nisy. Řasnice se vlévá do Smědé, přítoku Lužické Nisy. Severním okrajem 

území protéká Arnoltický potok jako přítok do Bulovského potoka a dále do Smědé. 

Jižní hranici obce tvoří Lomnice, přítok Smědé. Hydrologickou síť doplňují drobné 

toky a meliorační kanály. Řasnice je vodárenským tokem s ochranným pásmem 2. a 

3. stupně. 

Vodní plochy. Umístnění v místě původního mlýna, západně od hřbitova a na Arnol-

tickém potoce. 

 

l 2.     Životní prostředí 

l 2.1.    Ovzduší 

*    Čistota ovzduší 



Na území obce Krásný Les se nevyskytuje koncentrace průmyslu. Zdroje jsou dle 

platné legislativy členěny na zvláště velké a velké, střední a malé. V území převládají  

stacionární bodové zdroje lokálních topenišť. 

 

Tab. č. 1                  Výsledky měření kvality ovzduší (údaje r. 2003, zdroj ČHMÚ)  

orga- 

nizace 

název SO2 

_1h 

SO2 

_rp 

SO2  

_24 h 

SO2   

_ zp 

SO2 _ 

rpeko 

NOx _ 

rpeko 

PM10 

_ rp 

PM10 

_ 24h  

Cd    

_ rp 

As     

_ rp 

Pb    

_ rp 

ČHMÚ Albrechti-

ce u Frý-

dlantu 

52,

5 

7,0 33,3 9,2 7,0 12,5 21,5 38,0 1,4 1,8 9,7 

VÚRV Ludvíkov 

p.S. 

- 17,3 26,0 19,8 17,3 - - - - - - 

ČHMÚ Frýdlant - 

Údolí 

52,

5 

6,8 33,7 8,9 6,8 11,0 25,4 42,1 - - - 

Pozn.: Údaje jsou převzaty – KÚLK – odbor životního prostředí a zemědělství 

 

*    Imisní situace 

V širším území monitoruje čistotu ovzduší stanice ČHMÚ Albrechtice u Frýdlantu a 

Frýdlant – Údolí a stanice VÚRV Ludvíkov p.S. Monitorovány jsou koncentrace oxidu 

siřičitého SO2, oxidů dusíku NOx, NO2, NO, prašný aerosol. Od r. 1990 se zlepšuje 

imisní situace, imisní limity nejsou překračovány. 

Dle identifikace a statistiky místních větších zdrojů tepla v širším území (REZZO) vy-

plývá, že průměry denních koncentrací SO2 v širším území obce dosahují hodnot 5 – 

25 µg. m-3 

V území obce nejsou KÚLK evidovány zvláště velké a velké zdroje. MÚ Frýdlant re-

gistruje k 12.10.2004 v území obce Krásný Les 1 střední zdroj: 

- kamenolom Krásný Les – Dobet s.r.o.                                                                       

technologické zařízení pro výrobu drceného kameniva                                        

emise tuhých znečišťujících látek ve výši 7,7 t/ rok 

Území obce se nenavrhuje k plynofikaci. Důležitý pro obec bude další trend vytěsňo-

vání spalování uhlí, užití elektrické energie s doplňkovým spalováním dřeva, užití dal- 

ších druhů ušlechtilých paliv. 

Koncepce řešení ÚPO z pohledu zák. č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném 
znění je v souladu s Krajským programem snižování emisí LK. 

 

l 2.2.    Voda 

Narušení vodního prostředí odpovídá hydrogeologické situaci území a nedostateč-

nému čištění odpadních vod. 

Pitná voda.  

Ke zlepšení situace došlo po realizaci veřejného vodovodu ve východní části zasta-

věného území s napojením na „skupinový vodovod Bílý Potok“, viz. údaje dokumen-

tace pro stavební řízení 6/1998. 



Podzemní voda mělkého horizontu je značně náchylná na mikrobiologické a bakteri-

ální znečištění. Pro pitnou vodu je nevyhovující obsah dusičnanů, obsah železa, ky-

selost a agresivita na betonové a kovové konstrukce. Praktická a účinná ochrana lo- 

kálních zdrojů v zásadě je problematická a v podstatě nemožná. Výstavba veřejného 

vodovodu se navrhuje i pro západní část území obce. 

Čištění odpadních vod 

V území je rozhodující z hlediska čistoty vody zajištění čištění odpadních vod formou 

realizace kanalizace a čistíren odpadních vod s vyloučením bodových zdrojů znečiš-

tění. Návrh kanalizace a čištění odpadních vod, viz. kap. g 2.3. 

Řasnice je vodárenským tokem, v povodí Řasnice je vymezeno ochranné pásmo 

vodního zdroje 2. a 3. stupně. 

 

l 2.3.    Půda 

Klimatické poměry a geologická stavba jsou faktory podílející se na půdních pomě-

rech území. Na lesních pozemcích je zastoupena mozaika hnědých půd v různém 

stupni podzolizace. Na nelesních pozemcích jsou zastoupeny tři základní typy půd – 

převládající hnědé půdy, dále oglejené půdy a nivní půdy glejové a gleje. 

 

Tab. č. 2                    Zastoupení půd podle tříd ochrany ZP 

BPEJ plocha v ha % zastoupení 

II  14,0   1,7 

III 168,0 20,1 

IV 507,0 60,8 

V 144,8 17,4 

                celkem 833,8                 100,0 

Pozn.: Údaje výměr byly převzaty z přehledu za jednotlivá k.ú. ze strany OkÚ RŽP 
Liberec, oproti US obce z r. 1977 je 8 tříd pozměněno na 5 tříd ochrany ZP (I – V) 

 

l 2.4.    Radon 

Dle plošných údajů mapy radonového rizika (GIS OkÚ Liberec, M 1:150 000, r. 2000) 
se nachází území obce v oblasti převážně středního radonového rizika, pouze SV 
okraj území obce severně Mokrého vrchu se nachází v oblasti vysokého radonového 
rizika. 

Riziko může být ovlivněno radonem, pocházejícím z půdního vzduchu, úzce souvise-
jící s geologickým prostředím. Riziko pro dané území bylo stanoveno orientačně pod-
le mapy radonového rizika a dalších podkladů. Kategorie radonového rizika se týká 
radonu pocházejícího z horninového podloží, radon 222Rn vzniká rozpadem hornino-
vého uranu. 
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Míra ohrožení radonem je dána zejména způsobem založení staveb (pasy, základo-
vá deska, podsklepení). Plošné údaje pro každou stavbu musí být upřesněny měře-
ním s určením příslušných protiradonových opatření v příslušné projektové dokumen-
taci. 

 

l 3.     Ochrana přírody a krajiny 

V území obce vykonává státní správu na úseku ochrany přírody Obec Krásný Les, 
Městský úřad Frýdlant a Krajský úřad Liberec, pravomoc dozorčí činnosti má Česká 
inspekce životního prostředí (ČIŽP), oblastní inspektorát Liberec. 

Z pohledu přírodních vazeb území obce Krásný Les je významné situování toku 
Lomnice s průběhem regionálního biokoridoru, nadregionálního biokoridoru v průbě- 
hu Arnoltického potoka a lokálních biocenter převážně na lesních pozemcích. Při SZ 
okraji obce je situováno nadregionální biocentrum. Do území obce zasahuje přírodní 
park, nachází se zde přírodní památka, jsou zde vyhlášeny památné stromy. Údaje 
ÚSES, viz. kap. i. 

 

l 3.1.    Přírodní park Peklo 

Jižní část území obce jižně silnice II/291 spadá do Přírodního parku Peklo, nařízením 
Okresního úřadu v Liberci, č.j. 4/97 ze dne 18.6.1997; hranice parku jsou zakresleny 
v grafické části dokumentace. 



Posláním Přírodního parku „Peklo“ je zachovat a ochránit ráz krajiny s významnými 
přírodními a estetickými hodnotami, zejména lesními porosty, dřevinami rostoucími 
mimo les, vodními toky, rybníky, mokřady a jinými cennými přírodními ekosystémy, 
zachovat pro území charakteristickou strukturu zemědělských kultur a lidských sídel 
při umožnění únosného turistického využití, rekrace a rozvoje obcí. 

 

*    Omezení vyplývající z nařízení pro zajištění poslání parku 

Stavební činnost 

1) Výstavba objektů a zařízení musí být v souladu s příslušnou schválenou územně 
plánovací dokumentací, do doby než bude dokumentace zpracována, řeší se 
umístění objektů a zařízení územním řízením, jehož nezbytnou součástí je sou-
hlas příslušného orgánu ochrany přírody. 

2) Při výstavbě (včetně rekonstrukcí a přístaveb) je nutno respektovat kulturní dě-
dictví kraje. Proto je nutno dodržet venkovský ráz sídel a užívat takové stavební 
materiály a architektonické prvky, které jsou blízké historické zástavbě. Záměry, 
studie a projekty nových staveb a přestaveb stávajících objektů musí být předem 
projednány s příslušným referátem kultury. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Ochrana přírody a krajiny se řídí ustanoveními zákona č. 114/92 Sb. v platném znění 
a nařízením o zřízení PP Peklo. V nařízení jsou uvedeny opatření povolené činnosti 
se souhlasem orgánu ochrany přírody. 

 

l 3.2.    Přírodní památka Hadí kopec 

Přírodní útvar menší rozlohy vyhlášený za přírodní památku nařízením Okresního 
úřadu v Liberci, č. 6/02 z 1.10.2002 se stanovením bližších ochranných podmínek. 
Nařízení se týká zřízení přírodní památky „Hadí kopec“ a jejího ochranného pásma. 

Hranice probíhá po J a JV části strmého svahu Hadího kopce, tokem Lomnice a 
v protilehlém svahu údolí. Skalní podloží příkrých svahů je tvořeno bazalty, v údolní 
poloze hlinitokamenitými sedimenty. V území se nacházejí velmi kvalitní lesní poros-
ty s dobře zachovalým složením bylinného patra. 

 

l 3.3.    Památné stromy 

Mimořádně významné stromy byly v území obce vyhlášeny orgánem ochrany přírody 
za památné stromy. Základní ochranné pásmo tvaru kruhu o poloměru desetinásob-
ku průměru kmene ve výši 130 cm nad zemí. Za památné stromy bylo vyhlášeno 5 
lip a 1 klen. 

 

 

 



Tab. č. 1                                             Památné stromy 

číslo název  

míso 

par-
cela 

vlastník dřevi-
na 

obvod 

kmene 

poznámka 

vyhlášení místo 

505008.1) 

             2) 

2 lípy v 
K. Lese 

1896 obec  

K. Les 

Tilia 

corda-
ta 

312 

350 

rozh. MěÚ 
Frýdl. 

č.j.246/93-3 

z 27.5.1994 

na křižovatce, 
při silnici K. Les 
- Raspenava 

505009.1) lípa v    
K. Lese 

421/1 B.Formánek 

N.Město p/S 
Tilia 

corda-
ta 

355 rozh. MěÚ 
Frýdl. 

č.j.246/93-5 

z 27.5.1994 

450 m V od kři-
žovatky u za-
stávky K.Les- 
Bažantnice 

505010.1) lípa v    
K. Lese 

45/4 K.Čmuchálek, 
K. Les 

Tilia 

corda-
ta 

350 rozh. MěÚ 
Frýdl. 

č.j.246/93-6 

z 27.5.1994 

u č.p. 81 

505011.1) lípa v    
K. Lese 

2208 Barešovi,   
K. Les 

Tilia 

corda-
ta 

588 rozh. MěÚ 
Frýdl. 

č.j.246/93-7 

z 27.5.1994 

na J okraji 
Krásného Lesa 

505012.1) klen v   
K. Lese 

129/2 Šťastná         
K. Les 

acer 
pseu-
dopla-
tanus 

332 rozh. MěÚ 
Frýdl. 

č.j.246/93-8 

z 27.5.1994 

u č.p. 239 

 

l 3.4.    Významné krajinné prvky 

Významné krajinné prvky (VKP) jsou definované v § 3 zákona č.114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění jako ekologicky, geomorfologicky nebo es-
teticky hodnotná část krajiny utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její 
stability. Zahrnují lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy (nacházející se v území obce). 
Dále to jsou části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.  

Dle údajů MÚ Frýdlant u vstavačové louky lokalizované jižně vodojemu byla prove-
dena v minulosti změna druhu pozemku z trvalého travního porostu na lesní poze-
mek, lokalita se navrhuje k ochraně v rámci kategorie přechodně chráněné plochy. 
Lesní pozemky dle zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění jsou chráněny jako VKP. 

 

l 3.5.    Flora a fauna 

*    Rostlinná společenstva 

Z hlediska regionálního fytogeografického členění spadá území obce do fytogeogra-
fického okrsku 49 – Frýdlantská pahorkatina, v území jsou zastoupena rostlinná spo- 
lečenstva: 

dubiny - původně zabíraly největší plochy v území, s přechodem na zemědělskou 
krajinu ustupovaly polím a lukám, dnes se vyskytují v torzách lesíků, v remízcích byly 
uskutečněny lokální výsadby 



jedliny nižších poloh  - s vazbou na dubiny s centrem jejich rozšíření z pohledu při-
rozené dřevinné skladby lesních porostů  

olšiny nižších poloh - podél vodotečí, často jsou součástí hlubokých lesních mok- 
řadů, jako pobřežní porosty jsou význačné z pohledu krajinného rázu 

louky a pastviny - trvale travní porosty převážně kolem vodních toků a mimo území 
honů orné půdy 

*    Zoologie 

Frýdlantská pahorkatina se charakterem zoocenózy výrazně liší od oblasti navazují-
cích Jizerských hor. Výrazné je zastoupení vyššího počtu ptačích druhů v okolí vod-
ních zdrojů. 

V širším území je zastoupena drobná zvěř – zajíc, bažant, koroptev, dále zvěř srnčí, 
černá, dančí, v zimních měsících zvěř jelení. Ze škodlivé zvěře se vyskytuje liška, 
kuna lesní a skalní, jezevec a thoř. Z dravců se vyskytuje káně, jestřáb, krahujec, 
ostříž. Vyskytují se sovy, výr veliký. 

 

l 4.     Zemědělský půdní fond 

l 4.1.    Základní údaje 

Údaje charakteristiky půd podle BPEJ a tříd ochrany ZP jsou uvedeny v kap. l 2.3. 

 

*    Charakteristika území 

Území obce tvoří k.ú. Krásný Les. Z agropedologického hlediska patří území obce do 
oblasti hnědých půd pahorkatin (přírodní stanoviště P2), klimatického regionu 7, mír-
ně teplého a mírně vlhkého. Dle klimatické regionalizace oblast MT 9 a MT 2, viz. 
kap. l 1.1. Z celé plochy katastru 1 349,55 ha pokrývá zemědělská půda 932,46 ha 
(69 %) a orná půda 665,89 ha (49 %). 

 

Tab. č. 1                       Struktura ZPF v území obce (ha) 

     druh pozemku   území obce – k.ú. Krásný Les 

 -  orná půda 
 -  zahrady 
 -  sady 

 -  TTP 

  665,89 
    10,80 
      1,00 

  254,77 

 -  zemědělská půda celkem   932,46 

 

l 4.2.    Odvodněné pozemky 

Základní údaje o odvodněných pozemcích byly převzaly od organizace ZVHS (ze-
mědělská vodohospodářská správa), pracoviště OP Labe v Liberci. 

 
 
 
 



Tab. č. 2        Odvodněné pozemky 

číslo stavby číslo akce období realizace plošná výměra (ha) 
délky HMZ (m´) 

umístění 

0052 0189 1958 4,5 ha u Bažantnice 

0202 

 

0202 

0069 

 

0069 

1972 

 

1972 

20,0 ha 

(akce celkem 70,64 ha) 
délky HMZ 0,655; 
0,318; 0,285/0,481m´ 

v celém území 
katastru 

 

0251 0160 1988 3 ha u kopce Na 
Lišce 

0269 0165 1988 6 ha 

(akce celkem 72,00 ha) 

u silnice I/13 

V grafické části dokumentace proveden zákres ploch odvodněných pozemků a zob-
razeny úseky úprav vodních toků otevřených a hlavních melioračních zařízení (HMZ) 
otevřených. 

Odvodněný pozemek u zastávky ČD výměry cca 6 500 m2, číslo akce 0069, období 
realizace 1992 se navrhuje jako zastavitelný pro rodinné domy, číslo lokality záboru 
ZPF- 2. S ohledem na stáří realizace a materiál (pálené meliorační tvarovky) se před- 
pokládá již nízká účinnost odvodnění. 

 

l 4.3.    Zábor zemědělské půdy 

Návrh zastavitelných území je oproti návrhu US obce z r. 1996 v některých lokalitách 
odlišný, dle požadavku obce nejsou některé plochy navrhovány i navrhují se nové 
plochy. Změny jsou zřejmé porovnáním dokumentací. 

Vyhodnocení záboru ZPF je provedeno k předpokládanému záboru zemědělské pů- 
dy dle návrhu zastavitelných území. Při hodnocení vycházel zpracovatel ze zákona č. 
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, z převodních 
tabulek pro zařazení půd do stupňů přednosti v ochraně zemědělské půdy a dalších 
souvisejících podkladů. Grafická příloha je zpracována jako samostatný výkres. 

Navrhovaná  zastavitelná území navazují na současně zastavěná území, nejsou na-
vrhována tato území ve volné krajině. Rozvojové plochy jsou nabídkou pro stavební 
činnost s reálným předpokladem následné realizace v plochách menších výměr než 
je bilancováno. Souhrnné údaje jsou uvedeny v tabelárních přehledech.  

 

*    Základní údaje záboru zemědělské půdy 

Z bilančních údajů vyplývá, že k odnětí ZP je navrženo celkem 22,97 ha půdy, z toho 
20,08 ha půdy zemědělské (86,5 % záboru). V současně zastavěném území (Z) se 
nachází celkem 1,95 ha půdy, mimo současně zastavěné území (M) celkem 18,13 
ha půdy. 

Dle požadavku orgánu ochrany ZPF, KÚLK, uvedeného v souborném stanovisku se 
u lokalit větrných elektráren stanovuje předpokládaný zábor, tj. výměra zastavitel-
ných ploch pro zařízení VE, manipulační plochy a účelové komunikace jako nepře-
kročitelný limit. 

lokalita č. 63  0,08 ha 
lokalita č. 64  0,35 ha 



Tab. č. 3         Souhrn odnětí podle funkčních ploch 

funkční členění Celk. z toho zemědělská půda (ha) vodní 
plocha 

ostat. 
nezem 
(ha) 

umístění 

celk. orná travní 
porosty 

za-
hrady 

Z M 

RD - RODINNÉ DOMY 17,31 16,49 1,16 14,81 0,52  0,82 1,61 14,88 

VS – VÝROBA A SKLADY 0,57     0,21 0,36   

RS – REKREACE A SPORT 0,61 0,18  0,18   0,43  0,18 

OV – OBČAN. VYBAVENOST 0,27 0,02  0,02   0,25  0,02 

S – PLOCHY SMÍŠENÉ 

PZ - průmysl. a ze-
měď.výroba 

0,69 0,05  0,05   0,64 0,05  

S – PLOCHY SMÍŠENÉ 

BS – bydlení, služby a výroba 

0,88 0,88  0,88     0,88 

D-DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

PK – pozemní komunikace 

1,88 1,75 0,12 1,61 0,02  0,13 0,29 1,46 

D-DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

P – parkoviště 

0,14 0,09  0,09   0,05  0,09 

T-TECHNIC. INFRASTRUKTURA 0,43 0,43 0,43      0,43 

Z- ZELEŇ VEŘ. PROSTRANSTVÍ 0,19 0,19  0,19     0,19 

ZÁBORY celkem 22,97 20,08 1,71 17,83 0,54 0,21 2,68 1,95 18,13 

 

 

Tab. č. 4       Zastoupení půd v navrženém záboru podle tříd ochrany 

třída ochrany II III IV V celkem 

ha 0,35      15,65 0,55  3,53 20,08 

% 1,80 77,90 2,70 17,60 100,00 

 

 

Tab. č. 5              Zábor zemědělské půdy podle lokalit a funkce 

lokalita celk 
zá-
bor 
(ha) 

z toho zábor ZP (ha) vod. 
plo- 
chy 

ostat 
ne-
zem. 
(ha) 

umístění 
ZPF (ha) 

BPEJ tř. 
ochr 

ZPF čísl. funkce  

- umístění 

celk. orná travní 
porosty 

zahr Z M 

RD – RODINNÉ DOMY 

  1 u Bažantnice 0,51 0,51  0,51     0,51 7.46.12 III 

  2 u Bažantnice  

2 lokality 

1,30 1,30  1,30     1,30 7.46.12 III 

  3 u Bažantnice 

2 lokality 

1,00 1,00  0,72 0,28   0,28 0,72 7.46.12 III 

  4 jižní okraj 1,43 1,26 0,81 0,45   0,17  1,26 7.46.12 III 

  5 jižní okraj 1,57 1,52  1,52   0,05  1,52 7.46.12 III 



  6 jižní okraj 0,37 0,37  0,37    0,37  7.46.12 III 

  7 jižní okraj 0,51 0,51  0,51     0,51 7.46.12 III 

lokalita celk 
zábor 
(ha) 

z toho zábor ZP (ha) vod. 
plo- 
chy 

ostat. 
ne-  
zem.   
(ha) 

umístní      
ZPF (ha) 

BPEJ tř. 
ochr. 
ZPF čísl funkce                 

- umístění 
celk. orná travní 

porosty 
zahr Z M 

  8 jižní okraj 0,70 0,70  0,03 

0,67 

    0,03 

0,67 

7.21.43 

7.46.12 

V 

III 

  9 jižní okraj 0,45 0,45  0,45     0,45 7.22.43 V 

10 dolní část obce 0,40 0,40  0,40     0,40 7.22.43 V 

11 u mostu 0,29 0,29  0,29     0,29 7.71.01 V 

12 Z  od zastávky 0,14 0,14   0,14   0,14  7.21.43 V 

13 Z  od zastávky 0,25 0,22  0,18 0,04  0,03 0,10 0,12 7.71.01 V 

14 Z  od zastávky 0,29 0,27  0,27   0,02  0,27 7.28.14 III 

15 pod farmou 0,18 0,18  0,08 

0,10 

    0,08 

0,10 

7.46.12 

7.71.01 

III 

V 

16 Z  od hřiště 0,17 0,17  0,04 

0,13 

    0,04 

0,13 

7.46.12 

7.71.01 

III 

V 

17 Z  od hřiště 0,18 0,18  0,02 

0,16 

   0,02 

0,16 

 7.46.12 

7.71.01 

III 

V 

18 Z  od školy 0,05 0,03  0,03   0,02 0,03  7.46.12 III 

19 severně školy 0,16 0,16  0,16     0,16 7.46.12 III 

20 severně školy 0,10 0,10  0,10     0,10 7.71.01 V 

21 severně školy 1,35 1,35  0,13 

1,22 

    0,13 

1,22 

7.22.13 

7.46.12 

III 

III 

22 V  od sídliště 0,11 0,11  0,09 0,02    0,11 7.28.14 III 

23 V  od sídliště 0,07 0,06  0,06   0,01  0,06 7.28.14 III 

24 V  od zastávky 1,83 1,68  1,68   0,15  1,68 7.28.14 III 

25 V  od zastávky 0,19 0,19 0,19      0,19 7.28.54 V 

26 jižně lomu 0,16 0,14 0,11 0,03   0,02  0,14 7.46.12 III 

27 jižně lomu 

2 lokality 

0,73 0,73  0,59 

0,14 

    0,59 

0,14 

7.46.12 

7.71.01 

III 

V 

28 za OÚ 0,20 0,20  0,07 

0,13 
   0,07 

0,13 

 7.46.12 

7.71.01 

III 

V 

29 horní část obce 

2 lokality 

0,29 0,29  0,23 

0,06 

   0,23 

0,06 

 7.46.10 

7.71.01 

III 

V 

30 horní část obce 

2 lokality 

1,38 1,38 0,05 1,21 

0,04 

  0,08  1,26 

0,04 

7.46.10 

7.71.01 

III 

V 

31 Z  od kostela 0,16 0,02   0,02  0,14 0,02  7.47.12 IV 

32 Z  od kostela 

2 lokality 

0,52 0,39  0,28 

0,09 

0,02  0,13  0,30 

0,09 

7.47.12 

7.71.01 

IV 

V 

65 pod farmou 0,27 0,27  0,24 

0,03 
    0,24 

0,03 

7.46.12 

7.71.01 

III 

V 

B - celkem 17,31 16,49 1,16 14,81 0,52  0,82 1,61 14,88   

VS – VÝROBA A SKLADY 

33 stará pískovna 0,57     0,21 0,36     

VS - celkem 0,57     0,21 0,36     

RS – REKREACE A SPORT 

35 hřiště 0,61 0,18  0,18   0,43  0,18 7.28.14 III 



RS - celkem 0,61 0,18  0,18   0,43  0,18   

lokalita celk. 
zábor 
(ha) 

z toho zábor ZP (ha) vod. 
plo-  
chy 

ostat  
ne- 
zem.  
(ha) 

umístění   
ZPF (ha) 

BPEJ tř. 
ochr. 
ZPF čísl funkce               

- umístění 
celk. orná travní 

porosty 
zahr Z M 

OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

36 u prodejny 0,27 0,02  0,02   0,25  0,02 7.28.14 III 

OV - celkem 0,27 0,02  0,02   0,25  0,02   

S – PLOCHY SMÍŠENÉ 

PZ – průmyslová a zemědělská výroba 

34  0,69 0,05  0,05   0,64 0,05  7.47.12 IV 

BS – bydlení, služby a výroba 

66  0,42 0,42  0,42     0,42 7.28.14 III 

67  0,46 0,46  0,46     0,46 7.28.14 III 

S - celkem 1,57 0,93  0,93   0,64 0,05 0,88   

D – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

PK – pozemní komunikace 

37 účel.komunik. 
do lomu 

0,15 0,15  0,05 

0,10 

    0,05 

0,10 

7.28.44 

7.50.14 

V 

IV 

38 MK lom-trať ČD 

(dále sil. II/291) 

0,57 0,55  0,55   0,02 0,09 0,46 7.46.12 III 

39 úprava oblouku 
silnice 2 lokality 

0,03 0,02  0,02   0,01 0,02  7.71.01 V 

40 protipovodňové 
úpravy MK 

0,01 0,01  0,01     0,01 7.71.01 V 

41 MS  bažantnice 

2 lokality 

0,08 0,07  0,07   0,01 0,07  7.71.01 V 

42 MK rod. domy 0,10 0,06  0,05 

0,01 

  0,03 

0,01 

 0,05 

0,01 

7.21.43 

7.71.01 

V 

V 

43 MK  rod. domy 0,12 0,12  0,12     0,12 7.46.12 III 

44 účel. komunik. 0,19 0,19  

0,07 

0,12     0,12 

0,07 

7.22.43 

7.46.12 

V 

III 

45 účel. komunik. 0,02 0,02   0,02   0,02  7.71.01 V 

46 účel. komunik. 0,02 0,02  0,02     0,02 7.46.12 III 

47 účel. komunik. 0,05 0,05 0,05      0,05 7.28.14 III 

48 účel. komunik. 0,04 0,04  0,04    0,04  7.46.10 III 

49 účel. komunik. 0,02      0,02     

50 pěší  komunik.  

podél silnice 

0,48 0,45  0,03 

0,07 

0,30 

0,05 

   

 

0,03 

 

0,02 

0,03 

0,03 

0,05 

0,27 

0,05 

7.22.43 

7.46.12 

7.71.01 

7.28.14 

V 

III 

V 

III 

PK – celkem 1,88 1,75 0,12 1,61 0,02  0,13 0,29 1,46   

P – PARKOVIŠTĚ 

51 parkoviště  

u hospody 

0,05 0,04  0,01 

0,03 

   

0,01 

 0,01 

0,03 

7.28.14 

7.71.01 

III 

V 

52 parkov. u kabin 0,02      0,02     



53 parkov. u školy 0,06 0,05  0,05   0,01  0,05 7.71.01 V 

54 parkov. u OÚ 0,01      0,01     

P - celkem 0,14 0,09  0,09   0,05  0,09   

lokalita celk. 
zábor 
(ha) 

z toho zábor ZP (ha) vod. 
plo- 
chy 

ostat. 
ne-   
zem.  
(ha) 

umístění 
ZPF (ha) 

BPEJ tř.   
ochr. 
ZPF čísl funkce              

- umístění 
celk. orná travní 

porosty 
zahr Z M 

T – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

55 ČOV 0,01 0,01  0,01     0,01 7.71.01 V 

56 ČOV 0,01 0,01  0,01     0,01 7.71.01 V 

57 ČOV 0,01 0,01  0,01     0,01 7.71.01 V 

58 ČOV 0,01 0,01  0,01     0,01 7.71.01 V 

59 ČOV 0,01 0,01  0,01     0,01 7.71.01 V 

60 ČOV 0,01 0,01  0,01     0,01 7.71.01 V 

68 ČOV 0,01 0,01  0,01     0,01 7.46.12 III 

61 trafost. TN 1 0,01 0,01 0,01      0,01 7.46.12 III 

62 trafost. TN 2 0,01 0,01 0,01      0,01 7.28.54 V 

63 větr. elektrárny 0,08 0,08 0,08      0,08 7.47.12 IV 

64 větr. elektrárny 0,35 0,35 0,35      0,35 7.46.00 II 

T – celkem 0,52 0,52 0,45 0,07     0,52   

Z – ZELEŇ VEŘ. PROSTRANSTVÍ 

69 u prodejny 0,19 0,19  0,19     0,19 7.28.14 III 

Z - celkem 0,19 0,19  0,19     0,19   

ZÁBORY celkem 22,97 20,08 1,71 17,83 0,54 0,21 2,68 1,95 18,13   

 

l 5.      Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

l 5.1.    Organizační členění 

Území obce zahrnuje k.ú. Krásný Les. Lesnické hospodářství zajišťuje Lesní správa 
prostřednictvím převážně podnikatelských subjektů, je podřízena organizaci státního 
podniku Lesy ČR Hradec Králové a to jeho úsekům, odborům a Oblastnímu inspekto-
rátu se sídlem v Liberci.  

Území obce Krásný Les spadá pod správu LS Frýdlant. Lesy s vazbou na prostor 
Hajniště a hospodaření v nich zajišťuje podnik Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize 
Mimoň. 

 

l 5.2.    Základní údaje o lesních pozemcích 

*    LHP (lesní hospodářský plán) 

Pro území LS Frýdlant původní lesní hospodářský plán (LHP) s platností 1.1.1991 – 
31.12.2000 byl znovu zpracován pro další 10ti leté období s platností 1.1.2001 – 
31.12.2010.  

 

*    Lesnatost území 



Z celkové výměry katastrálního území 1 348,97 ha zahrnují lesní pozemky 311,60 
ha, tj. cca 23 %. (Údaje dle katastr. úřadu a údaje dle LHP.). 

Klimaxová vegetace je změněna zejména zemědělským využitím půdy a vznikem 
druhotných lesů se změněnou dřevinnou skladbou s převahou smrku a borovice. 

Lesní porosty v katastru Krásného Lesa se nacházejí na severu v údolí Arnoltického 
potoka a ve směru ke kopci Na Lišce a na jihu v údolí Lomnice a v okolí území Na 
křižovatce. 

Převládají kulturní bory a smrčiny, dále se objevuje bříza, modřín, buk, jeřáb,dub, 
klen, lípa, olše a ve výjimečných zachovalých listnatých partiích pak dub, lípa, jasan, 
habr, klen a buk. 

 

Tab. č. 1                          Přehled lesních společenstev 

název lesního typu označení přirozená dřevinná skladba 

kyselý dubo-bukový bor 0K BO8, DB1, BK1, BŘ 

svěží jedlodubový bor 0O BO5, D, JD1, SMB 

hlinitá dubová bučina 3H BK6, DB3, HB1, JS 

uléhavá kyselá dubová bučina 3I BK6, DB3, JD1, (BO) 

kyselá dubová bučina 3K BK6, DB3, JD1, (LP) 

jasanová olšina 3L OL7, JS3, SM, DB, OS 

jedlová bučina 3O BK3, DB3, JD4, LP 

svěží dubová bučina 3S BK6, DB3, LP1, JD, HB 

vlhká dubová bučina 3V BK3, DB3, JD3, JV1 

podmáčená jedlina 5G JD8, OL1, SM, (BK)1 

uléhavá kyselá jedlová bučina 5I JD4, BK5, SM1 

kyselá jedlová bučina 5K JD3 – 4, BK5 – 6, SM1 

svěží buková jedlina 5O BK2, JD7, SM, (OS)1 

 

*    Skladba podle kategorií 

Lesní porosty v LHC jsou v rámci kategorizace lesů zařazeny do kategorie hospo-
dářských a vojenských lesů. 

 

*    Vlastnictví k pozemkům 

Z celkové výměry 1348,97 ha lesů v území obce zahrnují obecní lesy 94 ha a sou-
kromé lesy 30 ha. 

 

l 5.3.    Zábor PUPFL 

V místě staré pískovny v sousedství křížení silnice III. tř. a dráhy se navrhuje rozší-
ření pozemku výroby a skladování, kde je dnes umístěn objekt ocelokolny.  



Oddělení 162, porost C, výměra PUPFL 2600 m2; v současné době vlivem těžby 
písku v území bez přítomnosti porostů. 

 

 m     ULOŽENÍ DOKUMENTACE, NÁVRH LHUT AKTUALIZACE 

    *   Uložení dokumentace 

         Dokumentace návrhu ÚPO (územního plánu obce) je uložena na Obecním úřadu 
v Krásném Lese, na MěÚ ve Frýdlantu, odboru stavebního úřadu a ŽP a na Kraj-
ském úřadu, OÚPSŘ v Liberci. 

    *   Lhůty aktualizace 

    ÚPO K. Les platí do doby zpracování a schválení jeho změn nebo do doby zpra-
cování a schválení nového územního plánu. 

Změny ve schválené dokumentaci schvaluje zastupitelstvo obce K. Les po projed-

nání podle stavebního zákona. V případě, že vlivem změn a úprav ztratí schválená 

ÚPD dostatečnou přehlednost, zajistí pořizovatel vyhotovení nového hlavního vý-

kresu se zachycením přesného stavu k určitému datu. 

Lhůty aktualizace se stanovují  na 4 roky, s vazbou na volební období obecního 
zastupitelstva. 

 

n      SCHÉMATA A MAPOVÁ ZOBRAZENÍ, TABELÁRNÍ A PŘE- 

        HLEDNÉ ÚDAJE, FOTODOKUMENTACE 

Údaje jsou uvedeny v průvodní zprávě (textové části dokumentace ÚPO). Výčet úda-
jů je uveden v obsahu na začátku průvodní zprávy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


