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A PODKLADY 
Návrh územní studie zohledňuje zejména tyto podrobnější podklady a záměry: 

- záměr Města Frýdlant, resp. projekt „cyklotrasa podél ul. Bělíkovy a ul. Zámecké, 
Frýdlant“, využit při zapracování řešení křížení chodníku / cyklostezky s místní obslužnou 
komunikací zajišťující dopravní napojení řešené lokality z ulice Bělíkova (plocha VK.18), 

- Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, schválené 
usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2 schválené usnesením vlády 
ČR č. 629 dne 2. 9. 2019 a Aktualizace č. 3 schválené usnesením vlády ČR č. 630 dne 
2. 9. 2019 (dále jen A-PÚR ČR), byla při stanovování podmínek pro změny v území 
v souladu s charakterem území respektována. 

- Zásady územního rozvoje Libereckého kraje zpracované společností SAUL s.r.o. byly 
vydány v lednu 2012. Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č.46/14/ZK ze dne 
25.2.2014 schválilo Zprávu o uplatňování ZÚR LK v uplynulém období. Schválená Zpráva 
ZÚR LK byla následně využita jako „zadání“ pro zpracování aktualizace ZÚR LK ve 
smyslu § 42 odst. 4 stavebního zákona. V 06/2015 byl vypracován návrh Aktualizace č.1 
ZÚR LK (A-ZÚR) pro společné jednání, které proběhlo v říjnu 2015, v 06/2018 byl 
vypracována úprava návrhu Aktualizace č.1 ZÚR LK (dále jen A-ZÚRLK) pro opakované 
společné jednání, které proběhlo v srpnu 2018, v současné době se připravuje úprava 
návrhu A-ZÚR LK pro veřejné projednání. 

- Územní plán Frýdlant schválený usnesením Zastupitelstva města Frýdlant č. 99/2015 ze 
dne 26.8.2015 s nabytím právní moci ode dne 21.9.2015 dostupný na https://www.mesto-
frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/uzemni-plan-frydlant.html; ve 
vektorové verzi, strojově čitelném formátu *.dgn Koordinační výkres Odůvodnění ÚP 
Frýdlant. 

- Územně analytické podklady ORP Frýdlant, dostupné na https://www.mesto-
frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-
podklady.html; jevy ÚAP. 

- Platná územní rozhodnutí a stavební povolení v řešeném území nebyla dni 04.04.2019 
známa. 

- Vymezení řešeného území – výřezy z výkresů ÚP Frýdlant (viz bod 6 Přílohy zadání 
územní studie). 

- Digitální katastrální mapa – dostupné na http://services.cuzk.cz/dgn/ku/; 
http://services.cuzk.cz/dxf/ku/; http://services.cuzk.cz/shp/ku/, 

- Technická mapa (je nutno považovat pouze za orientační podklad o vedení sítí technické 
infrastruktury) – k dispozici pro řešené území ve formátu buď .shp, .dgn., .dxf, 

- Doplnění mapových podkladů o podrobnější polohopis a výškopis území (nebo o 
polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území) v potřebné podrobnosti a rozsahu. 
nebylo pro zpracování územní studie uznáno za účelné, 

- Informace o existenci veřejné infrastruktury, zejména inženýrských sítí, doplněné 
zpracovatel na základě žádosti u příslušných správců veřejné infrastruktury. 
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B VÝKLAD POJMŮ 
Kvalita prostředí je stav prostředí dané plochy příznivý pro naplňování požadavků všech 

skupin jejích uživatelů na její využití v souladu s jejím účelem, je souhrnem činitelů a vlivů 
přispívajících ke zdravému užívání různých druhů životního prostoru: 

- standard prostředí s přiměřeným množstvím zejména veřejné infrastruktury, rekreační 
zeleně a veřejných prostranství sloužících k naplňování požadavků na danou plochu dle 
účelu jejího využití, 

- kvalita složek životního prostředí – zejména přiměřené (nepřekračující přípustné limity) 
intenzity hluku z dopravy, výroby, obchodu i zábavních aktivit, emise prachu a pachů, 
oslunění a osvětlení aj. 

Mobilní dům je zařízení, které je schopno plnit některou z hlavních funkcí – bydlení, 
výroba, občanské vybavení, rekreace – aniž by bylo pevnými základy spojeno se zemským 
povrchem, za mobilní dům se nepovažují stavby smontované z velkoobjemových dílců 
dopravených ve zkompletovaném stavu na místo určené pro jejich dlouhodobé užívání. 

Nadzemní podlaží pro účely ÚP má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo 
rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5 m po obvodu stavby a to 
včetně podlaží umístěných v konstrukci střechy bez ohledu na jejich určení k účelovému využití, 
ostatní podlaží jsou podzemní. 

Podlaží pro účely územního plánu je část stavby vymezená dvěma nad sebou 
následujícími vrchními líci nosné konstrukce nebo lícem nosné konstrukce a konstrukce střechy 
bez ohledu bez ohledu na její určení k účelovému využití, výška podlaží obytných budov se 
uvažuje do 3,5 m, u budov výroby a občanského vybavení do 6,0 m, u atypických budov se 
neurčuje. 

Nadzemními stavbami pro účely ÚP se rozumí veškerá stavební díla charakteru budovy, 
tzn. nadzemní stavby včetně jejich podzemních částí prostorově soustředěné a navenek převážně 
uzavřené obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, která vznikají stavební nebo montážní 
technologií, bez zřetele na jejich technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a 
konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Nadzemní stavby zahrnují nadzemní a/nebo podzemní 
podlaží vystupující nad přilehlý terén. 

Zastavěnou plochou nadzemní stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými 
průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních podlaží a podzemních podlaží 
vystupujících nad přilehlý terén do vodorovné roviny. Části podzemních podlaží vystupujících nad 
přilehlý terén zakryté v průmětu do vodorovné roviny upraveným terénem navazujícím z podstatné 
části plynule na okolní upravený terén se do zastavěné plochy nezapočítávají. 

Oplocení je nepřípustné na všech plochách řešeného území nezastavěných a 
nezastavitelných (plochy změn v krajině), výjimku tvoří oplocení ploch sídelní zeleně (Z), které 
zajišťuje bezpečnost jejich veřejné rekreační funkce a přitom nebrání jejich veřejné přístupnosti, 

oplocení nepředstavují dočasně zřizované oplocenky a ohradníky na PUPFL a ZPF se 
speciálními kulturami a ohradníky ploch pro chov hospodářských zvířat, koní, organizovaný výcvik 
psů, obojí s pletivem o průhlednosti min. 90% a nosníky upevněnými do země bez zmonolitněných 
základů, 

Speciálními kulturami se rozumí kultury s hospodářským využitím ohrožené poškozením 
nebo zcizením – zejména okrasné dřeviny a květiny, plantáže vánočních stromků či 
rychlerostoucích dřevin na orné půdě, intenzivní sady, léčivé rostliny. 

Podružná stavba je stavba o výšce mezi nejnižší a nejvyšší kótou objektu max. 6 m 
a půdorysné ploše max. 50 m² využitelná pouze v souladu s charakterem příslušné plochy, pokud 
není hlavním resp. přípustným využitím příslušné plochy trvalé resp. rekreační bydlení, není 
podružná stavba využitelná pro bydlení resp. pobytovou rekreaci, 
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na plochách zastavěných a zastavitelných mohou být podružné stavby realizovány pouze 
jako doplněk ke stavbám hlavním na jejich stavebním pozemku nebo pozemku s nimi 
bezprostředně funkčně souvisejícím, 

na plochách nezastavěných a nezastavitelných (plochy změn v krajině) musí být 
jednotlivé podružné stavby od sebe vzdáleny min 100 m. 

Pohoda bydlení je atmosféra kvalitního prostředí pro bydlení příznivá pro všechny 
skupiny jeho uživatelů, je souhrnem činitelů a vlivů přispívajících ke zdravému bydlení: 

- standard bydlení s přiměřeným množstvím zejména veřejné infrastruktury, rekreační 
zeleně a veřejných prostranství sloužících k utužování sousedského společenství, 

- objektivní kvalita složek životního prostředí – zejména přiměřené (nepřekračující 
přípustné limity) intenzity hluku z dopravy, výroby, obchodu i zábavních aktivit, emise 
prachu a pachů, oslunění a osvětlení aj., 

- subjektivní hlediska daná způsobem života, který nevybočuje v podstatné míře od 
obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním místních zvláštností. 

Povinnost prokázat plnění požadavků tohoto územního plánu má stavebník potažmo 
projektant daného záměru, přičemž příslušný dotčený orgán resp. stavební úřad pouze ověřuje 
správnost tohoto prokazování, jedná se zejména o prokazování v dalších stupních projektové 
přípravy – regulačním plánu, územní studii, komplexním řešení resp. projektové dokumentaci, 
která bude předložena k žádosti o závazné stanovisko dle § 96b SZ.  

Stavby pro rodinnou rekreaci jsou určeny výlučně pro přechodné – rekreační bydlení, 
při respektování regulativů příslušné plochy nesmí celková plocha zastavěná nadzemní stavbou 
překročit 80 m2 pro chaty soustředěné v chatových osadách a 40 m2 pro zahradní domky 
soustředěné v zahrádkových osadách, 

- za chatové osady se považuje soustředění objektů rodinné rekreace se samostatně 
oplocenými pozemky, jejichž hlavní náplní je pobytová rekreace spojená s využíváním 
hodnot navazující rekreační krajiny, 

- za zahrádkové osady se považuje soustředění objektů rodinné rekreace se společným 
oplocením pozemků, jejichž hlavní náplní je pobytová rekreace spojená s využíváním 
zemědělské půdy pro pěstování okrasných nebo užitkových rostlin. 

Zakončující podlaží je nejvyšší nadzemní podlaží, jehož bezprostřední součástí je 
střešní konstrukce (např. podkroví podle ČSN 73.04.01). 

Zelení se rozumí z biologického hlediska přirozené nebo uměle založené kultury ve formě 
odpovídající účelu plochy – lesní porosty, travní porosty, záhony okrasných a užitkových rostlin, 
souvislé keřové porosty, solitéry a skupiny okrasných i užitkových dřevin, stromořadí, souvislé 
porosty dřevin bez ohledu na podloží – nikoliv dřeviny v kontejnerech, květinové koše a mísy, 
zatravněné rošty a dlaždice, travní porosty zakryté energetickými zařízeními obnovitelných zdrojů. 

Zpevněnou plochou pro účely ÚP se rozumí zpevněná část zemského povrchu, která 
vzniká stavební a montážní technologií, je určená k účelovému využití a nesplňuje definici 
zastavěné plochy ani zeleně. 
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C ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ 
Území řešené územní studií ÚS5 – Zámecká se nachází v okrajové a výše položené části 

města Frýdlantu, ve vizuálním kontaktu s dominantou Státního hradu a zámku Frýdlant. Z hlediska 
polohy řešené území sice přímo navazuje na stávající zastavěné území kompaktní části města 
Frýdlantu – fakticky se však jedná o relativně prostorově samostatnou lokalitu. 

Stávající využití plochy je tvořeno převážně pozemky zemědělského půdního fondu 
navazujícími na hranici vymezeného zastavěného území určenými územním plánem Frýdlant 
k obytné nízkopodlažní zástavbě rodinných domů. 

Od navazující zástavby ze severozápadu je ŘÚ prostorově odděleno terénním zlomem a 
pásem vzrostlé zeleně, které jsou jak součástí sousedního sportovního areálu u stadionu, tak 
navazujících ploch veřejné zeleně přecházejících do areálu zámeckého parku, jihozápadně od 
řešené lokality. Z jihovýchodu k dotčené zastavitelné ploše přiléhá areál autoservisu, z východu 
pak navazuje nezastavěná plocha zemědělské půdy přiléhající k ulici Bělíkova doprovázené alejí 
stromů. 

Z hlediska koncepce rozvoje území dle platného územního plánu Frýdlant se jedná o 
relativně rozsáhlou lokalitu pro bydlení městské v sousedství hradu a zámku Frýdlant zasahující 
z velké části do jeho ochranného pásma, vzhledem k vyvýšené poloze v polootevřeném prostoru 
krajinné zeleně při okraji zastavěného území Frýdlantu tedy o pohledově exponovanou lokalitu, 
např. z ulice Bělíkova směřující k hradu a zámku Frýdlant. 
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NÁVRH 
 

D VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Území, pro které je pořizována územní studie, je v územním plánu Frýdlant, ve Výkrese 

základního členění území graficky vymezeno a označeno plochou ÚS5. Vymezené řešené území 
zahrnuje návrhové plochy územního plánu – zastavitelnou plochu bydlení BM2.28, plochy 
veřejných prostranství – komunikace VK.6 a VK.18. Vymezené řešené území se nachází 
v katastrálním území Frýdlant na pozemcích (nebo jejich částech): p.p.č.: 3112/9, 3112/8 a 3112/1. 
Výměra řešeného území obytných pozemků dle zadání činí cca 30 798 m2, po upřesnění 
připojením bezprostředně souvisejících zemědělských ploch 46 635 m2. 

Územní studie je v minimálním úhrnu zpracována pro vymezené řešené území plochy 
ÚS5 v souladu s jeho grafickým vymezením dle územního plánu Frýdlant (vyznačeno v grafické 
příloze zadání). Na tomto území je zpracováno konkrétní podrobné řešení v souladu s požadavky 
zadání územní studie. 

Bezprostřední prostorové souvislosti a vztahy na nejbližší okolí jsou vedle navazující 
plochy zemědělské půdy dokumentovány minimálně do vzdálenosti 30 metrů širokého pásu 
lemujícího vlastní řešené území po celém jeho obvodu. 

Součástí řešeného území jsou i nezbytné plochy nebo koridory související nebo 
podmiňující technické a dopravní infrastruktury (např. veřejně prospěšné stavby K.6, K.3 dle ÚP 
Frýdlant) mimo vymezené hranice pro řešení souvislostí s přilehlým územím a jeho zástavbou. 
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E UPŘESNĚNÍ CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE ŘEŠENÉHO 
ÚZEMÍ 
Lokalita územní studie Zámecká je v souladu s ÚP koncepčně řešena jako významné 

rozvojové území města Frýdlant vyvažující jeho urbanistický rozvoj východním směrem 
v návaznosti na přístupové komunikace Zámecká a Bělíkova. 

Uspořádání a využití dotčené zastavitelné plochy pro bydlení označené dle ÚP Frýdlant 
BM2.28 se komplexně prověřuje a podrobně upřesňuje na bydlení v samostatně stojících 
rodinných domech. 

Urbanistická struktura plochy se dělí uličními čarami na urbanistické bloky s obytnou 
funkcí 28a.BM.2, 28b.BM.2, 28.c.BM.2. 

Vyčleňuje se systém a charakter veřejných prostranství 6.VK a 18.VK pro dopravní 
obsluhu jednotlivých pozemků a umístění technické infrastruktury a zeleně ve veřejném prostoru. 

Vyčleňuje se veřejné prostranství 28.d.VZ pro umístění společenských a rekreačních 
funkcí a zeleně ve veřejném prostoru. 

Urbanistické bloky s obytnou funkcí se dále dělí na jednotlivé stavební pozemky o 
orientační velikosti 930 m2 – 956 m2 – 1013 m2. 

Prostorovými regulativy – stavebními regulačními čarami se definuje charakter zastavění 
ploch s geometricky ne zcela uspořádaným, tj. volným, avšak se sjednocujícím principem 
rytmizovaného uspořádání, umístěním rodinných domů s ohledem na ochranu hodnot a charakteru 
území a pohledovou exponovanost lokality. 
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F UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO 
USPOŘÁDÁNÍ 

F.1 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ 
Využití dotčených ploch stanovené územním plánem se zpřesňuje (tj. zúžení či 

konkretizace výčtu) ve vazbě na regulativy funkčního využití ploch územního plánu do podrobnosti 
uličních bloků. 

 

Blok číslo 
regulativ 

Současné využití Využití v platném ÚP Navržené využití v ÚS Výměra 
kapacita 

28a.BM.2.15.70 Zemědělská půda Plochy bydlení BM2 - návrh Pozemky bydlení – městské - 
návrh 

3.040 m2 
3 RD 

28b.BM.2.15.70 Zemědělská půda Plochy bydlení BM2 - návrh Pozemky bydlení – městské - 
návrh 

8.609 m2 
9 RD 

28c.BM.2.15.70 Zemědělská půda Plochy bydlení BM2 - návrh Pozemky bydlení – městské - 
návrh 

8.361 m2 
9 RD 

28d.VZ Zemědělská půda Plochy bydlení BM2 - návrh Pozemky veřejných prostranství 
- zeleň 

1.991 m2 
- 

6.VK Zemědělská půda Plochy veřejných prostranství – 
komunikace – návrh,    Plochy bydlení 
BM2 - návrh 

Pozemky veřejných 
prostranství – komunikace – 
návrh 

1.727 m2 
- 

18.VK Zemědělská půda Plochy veřejných prostranství – 
komunikace – návrh,    Plochy bydlení 
BM2 - návrh 

Pozemky veřejných 
prostranství – komunikace – 
návrh 

3.442 m2 
- 

CELKEM    20.010 m2 BM 
1.991 m2 VZ 
5.169 m2 VK 
21 RD 

Rozvojové pozemky upřesněného funkčního a prostorového uspořádání podle výše 
uvedené tabulky se vyčleňují nově stanovenými hranicemi uličních regulačních bloků při 
respektování rozvojových zastavitelných ploch BM2.28, (plochy bydlení), VK.6 a VK.18 (plochy 
veřejných prostranství – komunikace) vymezených v ÚP a jejich dalším dělením.  

Uliční regulační bloky jsou souhrnem pozemků homogenního funkčního uspořádání 
oddělených navzájem i od veřejných prostranství hranicí uličního regulačního bloku – uliční čárou 
(současně hranice možného oplocení). 

Hranice uličních regulačních bloků se vymezují graficky ve vztahu k čarám a lomovým 
bodům katastrální mapy, které lze v měřítku 1:1000 odměřovat s tolerancí odpovídající 
(ne)přesnosti mapy vůči skutečnému stavu území. 

Uliční bloky jsou popsány regulačními kódy, v nichž: 

- 1. pozice značí pořadové číslo v rámci lokality, 

- 2. pozice značí funkci uličního regulačního bloku, 

- 3. pozice značí maximální max. počet nadzemních podlaží definující výšku staveb 

- 4. pozice značí maximální koeficient zastavění pozemku nadzemními stavbami, 

- 5. pozice značí minimální koeficient zeleně pozemku, 

- 6. pozice značí kapacitu bloku, 

- 7. pozice značí plošnou výměru bloku. 

Dělení uličních bloků na jednotlivé stavební pozemky se stanoví graficky ve vztahu 
k hranicím uličních regulačních bloků při maximálním možném respektování katastrálních hranic 
majetkových držeb a s ohledem na přesnost jejich vymezení nejsou kótovány za účelem možnosti 
jejich upřesnění při geodetickém vytyčování. 

Stavební i nestavební pozemky jsou funkčně určeny barevným označením v legendě pro 
bydlení (bydlení – městské BM), pro veřejné komunikace (veřejná prostranství – komunikace VK), 
pro veřejnou zeleň (veřejná prostranství – zeleň VZ) a pro trasy a zařízení technického vybavení. 
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Funkční regulativy pozemků jsou definovány upřesněním regulativů odpovídajících ploch 
s rozdílným způsobem využití ÚP Frýdlant pro specifické podmínky lokality. 

 

Základní vybavenost pozemků zastavěných a zastavitelných 
 terénní úpravy - náspy, zářezy, opěrné zdi, propustky a přemostění 
 parkové, sadovnické a zahradnické úpravy, krajinné struktury - plošné a liniové prvky ochranné a doprovodné 

zeleně, drobné vodní toky a vodní plochy do 100 m2  
 účelové neveřejné komunikace pro obsluhu objektů na pozemcích 
 zeleň pro denní rekreaci uživatelů vymezeného pozemku 
 odstavování a parkování vozidel na pozemcích staveb, odpovídající jejich charakteru a kapacitě 
 technická infrastruktura, zejména zařízení vodovodů a kanalizace, energetická (vč. obnovitelných zdrojů energie 

se samozásobitelskou funkcí) a elektronických komunikací 
 ochrana osob a majetku, bezpečnost - zejména stavby a opatření pro protipovodňovou, protierozní, protihlukovou, 

protiexhalační ochranu, integrované úkryty apod. 
 informační zařízení, památníky, kapličky, křížky 
 oplocení pozemků, které rozsahem a provedením nenaruší charakter stavby na oploceném pozemku a jeho okolí, 

nenaruší průchodnost krajiny a neohrozí bezpečnost osob, účastníků silničního provozu (rozhledové pole sjezdu, 
připojujícího stavbu na pozemní komunikaci) 

 

BM POZEMKY BYDLENÍ - MĚSTSKÉ 

hlavní využití  bydlení  

přípustné 
využití 

 rodinné domy (RD) 

základní vybavenost území – viz tab. Základní vybavenost pozemků zastavěných a zastavitelných 

podmíněně 
přípustné 
využití  

 rodinná rekreace – stavby pro rodinnou rekreaci - chalupy, 
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby 

 hřiště, mobiliář 
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby 

 samostatné zahrady pro rekreaci a drobnou pěstitelskou činnost, 
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby 

 integrované základní občanské vybavení, 
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby a slouží 
zejména obyvatelům ve vymezené ploše 

 ubytování - penziony,  
pokud nenaruší hodnotu území, přiměřenou účelu a charakteru obytné zástavby 

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů, 
pokud nevyloučí využívání pozemku pro stanovený účel – hlavní využití 

ostatní 
podmínky 

 odstavení a garážování vozidel obyvatel v normové kapacitě na vlastním pozemku stavby 
 odstavení vozidel na pozemcích stabilizovaných (pouze pokud nelze řešit na vlastním pozemku 

stavby) lze v případě příznivé docházkové vzdálenosti řešit na jiných pozemcích, jejichž podmínky 
pro využití a uspořádání to umožňují 

 podnikatelská činnost provozovaná v objektech pro bydlení nesmí negativně ovlivnit pohodu bydlení 
sousedních obytných pozemků a staveb 

nepřípustné 
využití 

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím 
pozemku, brání potřebám využití pozemku, kapacitou neodpovídají účelu a výměře pozemku, mají 
negativní vliv na kvalitu prostředí přiměřenou účelu a charakteru pozemku, nesplňují stanovené 
podmínky prostorového uspořádání a ostatní podmínky 
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VK POZEMKY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - KOMUNIKACE 

hlavní využití  veřejně přístupné pozemky a komunikace k zajištění dostupnosti pozemků  
podle kategorie rozdělené na: 
obslužné komunikace spojovací – propojující jednotlivé části území, 
obslužné komunikace přístupové – zpřístupňující jednotlivé části území, 
obslužné komunikce ostatní – dopravně zklidněné – zpřístupňující jednotlivé stavební pozemky, 

přípustné 
využití 

 náměstí, návsi, ulice s místními komunikacemi, odpočívné kouty - komunikace obslužné, 
účelové, se smíšeným provozem, nemotoristické – cyklistické a pěší a další pozemky slučitelné 
s účelem veřejných prostranství, jejichž samostatné vymezení je nezbytné ke stabilizaci prostorové 
struktury zástavby v souladu s jejich významem a účelem  

 liniové stavby místních rozvodů technické infrastruktury (inženýrské sítě) 

 základní vybavenost území – viz tab. Základní vybavenost pozemků zastavěných a zastavitelných 

podmíněně 
přípustné 
využití  

 dopravní vybavení - veřejná parkoviště OA, zastávky VDO 
pokud charakterem a kapacitou nezatíží nadměrně komunikace, inženýrské sítě a neomezí ve 
smyslu hygienických a dalších předpisů hlavní využití vymezeného pozemku – veřejné prostranství 

 vybavenost městského parteru - pódia, stánky, předzahrádky restaurací, čekárny zastávek VOD, 
přístřešky pro údržbu, dětská hřiště, městský mobiliář, informační systémy), 

pokud nenaruší kvalitu hlavního využití pozemku, plynulost provozu a bezpečný pohyb osob nebo 
takové důsledky nevyvolají druhotně 

 plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů, 
pokud nevyloučí využívání pozemku pro stanovený účel – hlavní využití  

nepřípustné 
využití 

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím 
pozemku, brání potřebám využití pozemku, kapacitou neodpovídají účelu a výměře pozemku, mají 
negativní vliv na kvalitu prostředí přiměřenou účelu a charakteru pozemku, nesplňují stanovené 
podmínky prostorového uspořádání a ostatní podmínky 

 
Základní vybavenost pozemků nezastavěných a nezastavitelných 
 krajinná struktura, zejména vodní toky a vodní pozemky do 2000 m2, doprovodná zeleň, rozptýlené nelesní porosty 
 revitalizační zásahy do vodních ploch a toků pro optimalizaci enviromenálních a vodohospodářských funkcí,                                                            

při kterých budou v realizaci uplatněny přírodě blízké technologie, které nenaruší krajinný ráz a stabilitu prvků ÚSES 
 komunikace pro obsluhu a údržbu území do šířky 3 m, zejména polní a lesní cesty včetně náspů, zářezů, 

mostků, propustků, brodů, železničních přejezdů apod. 
 nemotoristické sportovně rekreační trasy, umístěné v souladu se schválenou podrobnější dokumentací, pokud to 

nevylučuje hlavní využití pozemku a nebude nenarušeno nebo omezeno využití pozemku 
 zařízení směřující k navýšení veřejného povědomí o hodnotách území, zejména naučné stezky případně stezky 

v korunách stromů s doprovodnými informačními prvky (v plochách PP pouze podmíněně přípustné) 
 zařízení technické infrastruktury vymezených pozemků, pokud jsou nezbytná pro jejich údržbu, zejména 

zařízení vodovodů a kanalizace, energetická (netýká se obnovitelných zdrojů energie), elektronických komunikací 
 ochrana osob a majetku před povodněmi, erozí, hlukem a exhalacemi 
 informační zařízení, mobiliář pro rekreační využití krajiny, kapličky, památníky, křížky 
 ohradníky, pouze výběhy, obory, lesní školky, které nenaruší krajinný ráz a průchodnost krajiny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VZ POZEMKY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZELEŇ 
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hlavní využití  veřejně přístupné pozemky sídelní zeleně 

přípustné 
využití 

 parkově upravená městská zeleň – zejména parky, pobytové louky 
 liniové prvky městské zeleně – zejména ochranná, doprovodná zeleň, která má s ohledem na 

umístění a funkci v systému zeleně charakter veřejných prostranství 

 základní vybavenost území – viz tab. Základní vybavenost pozemků nezastavěných a 
nezastavitelných 

podmíněně 
přípustné 
využití  

 pozemky staveb a zařízení pro rekreační a kulturní využití a jeho technického zajištění - 
zejména přírodní hřiště, přírodní scény (amfiteátry s pódii), parkety pro tanec pod širým nebem, 
stavby pro obsluhu, občerstvení a hygienu, stavby pro údržbu 

pokud slouží pro zajištění hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití pozemku, 
nevyloučí využívání pozemku pro stanovený účel, 
charakterem a kapacitou odpovídají účelu a výměře pozemku, 
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště, 
budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost pozemku, 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a odtokové poměry 

 liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů  
pokud nevyloučí využívání pozemku pro stanovený účel a nenaruší krajinný ráz a prostupnost 

nepřípustné 
využití 

 zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí se stanoveným využitím 
pozemku, brání potřebám využití pozemku, kapacitou neodpovídají účelu a výměře pozemku, mají 
negativní vliv na kvalitu prostředí přiměřenou účelu a charakteru pozemku 

V užším řešeném území zahrnujícím uliční bloky 28a.BM, 28b.BM, 28c.BM, 28d.VZ, 6.VK 
a 18.VK o výměře 27.170 m2 se vymezuje: 

- 20.010 m2 rozvojových pozemků bydlení městského BM s kapacitou 21 RD – uliční bloky 
28a.BM, 28b.BM, 28c.BM, 

- 1.991 m2 rozvojových pozemků veřejných prostranství – zeleně VZ – uliční blok 28d.VZ, 

- 5.169 m2 rozvojových pozemků veřejných prostranství – komunikací VK – uliční bloky 
6.VK, 18.VK 

V užším řešeném území o výměře 27.170 m2 se vymezuje 1.991 m2 rozvojových 
pozemků veřejných prostranství (28d.VZ), jejichž součástí není komunikace, to je výrazné 
překročení požadavku legislativy (5% = 1.358 m2). 

Pozemky pro bydlení v rodinných domech se vymezují jako nepříliš protáhlé obdélníky 
v relativně pravoúhlé osnově navazující na tradici nejlepších Frýdlantských vilových čtvrtí a 
vycházející z tvaru, rozměrů a morfologie řešené plochy. 

Tato osnova umožní pomocí úsporného dopravního napojení – středové ulice – vytvořit 
dvě řady pozemků s průměrnou velikostí 1.000 m2 a prostřídáním stavebních regulačních čar 
dosáhnout maximálního rozptýlení zástavby s dostatečnými vzájemnými odstupy RD na ploše 
plynule se svažující směrem k západu. 

Intenzita využití pozemků (max. zastavění pozemku nadzemními stavbami / min. podíl 
zeleně) na pozemcích pro bydlení je v ÚP Frýdlant definována na str. 51 – pro IVP b střední – pro 
k.ú. Frýdlant zastavění max. 30 %, zeleň min. 40 % (zbytek pro zpevněné plochy). Vzhledem 
k tomu, že upřesnění v územní studii se nemůže odkazovat na místní podmínky s ohledem na 
vzdálenost k okolní příměstské obytné zástavbě, stanoví se na základě odborné zkušenosti a 
hodnot území na 15% / 70 %. 

Pozemek veřejného prostranství – zeleně, který bude v dalších stupních projektové 
přípravy doplněný zařízeními společenských a rekreačních aktivit, se umísťuje na svažitou enklávu 
na jižním vstupu do území zastíněnou sousedním výrobním areálem. 

Nevymezují se žádné pozemky občanského vybavení, které by definovaly zde nepotřebné 
lokální centrum. 
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F.2 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 
Na základě uplatnění principů úspěšné příměstské zástavby RD na severním okraji centra 

Frýdlantu se stanoví maximální přijatelná regulace zástavby řešené lokality při vědomí, že 
zástavba nemusí být realizována v jedné časové etapě jedním dodavatelským subjektem „na klíč“, 
ale do jejího charakteru se mohou promítat i rozdílné zájmy a možnosti jednotlivých stavebníků. 

Prostor uličních regulačních bloků resp. jednotlivých stavebních pozemků, na kterém 
územní studie Zámecká umožňuje umisťovat nadzemní stavební objekty, se vymezuje stavebními 
regulačními čárami. 

S ohledem na okrajovou polohu lokality a respektování požadavku co nejvíce jednotného 
charakteru zástavby v lokalitě se požaduje individuální (izolovaná) forma zástavby samostatně 
stojících rodinných domů jako staveb určujících charakter místní měřítkově drobné zástavby. 

Za tímto účelem se stavební regulační čáry vymezují poměrně jednoznačně k předurčení 
rozvolněného umístění rodinných domů a zároveň vyloučení zde nepřijatelného propojování 
stavebních objektů na sousedních pozemcích vedoucího ke zde nepůvodním skupinovým formám 
zástavby (řadová, terasová, atriová), zejména s ohledem na pohledovou exponovanost lokality a 
okrajovou polohu městské zástavby v kontaktu s volnou krajinou, v sousedství hradu a zámku 
Frýdlant, dosahování harmonických vztahů v území a měřítka zástavby, a ochranu znaků 
krajinného rázu (MKR – Město). 

Stavební regulační čára vymezuje prostor pro zástavbu jak vůči veřejnému prostranství, 
tak vůči vnitrobloku, pevnou stavební regulační čáru nelze překročit, avšak min. 1/6 obvodu 
stavebního objektu musí zasahovat až k ní, volnou stavební regulační čáru nelze překročit. 

Umístění stavebních regulačních je stanoveno graficky ve vztahu k hranicím uličních 
regulačních bloků (uliční čára) a okótováno ve vztahu k veřejným prostranstvím a vzájemným 
hranicím stavebních pozemků. 

Na rozdíl od závazných stavebních regulačních čar je umístění hlavních staveb rodinných 
domů na jednotlivých stavebních pozemcích doporučené stejně jako jejich půdorysný tvar (poměr 
půdorysných stran 1:2) a jejich orientace delší stranou kolmo k veřejným prostranstvím a 
vrstevnicím k dosažení harmonického uspořádání komponované formy příměstské zástavby 
v relativně uspořádané osnově nebránící výhledům z procházkové trasy podél Bělíkovy ulice na 
centru města. 

Podlažnost zástavby daná 3. pozicí regulačního kódu, respektuje hladinu zástavby 
stanovenou v ÚP Frýdlant, číselné označení určuje maximální počet nadzemních podlaží, který se 
na výšku stavby v metrech zohledňující možnost zakončujícího podlaží a vystupujícího 
podzemního podlaží, převádí podle vzorce: maximální výška v m = podlažnost x 3 + 4 m. 

V řešené lokalitě se doporučuje rozpětí výšky staveb RD 6 m – 10 m. 

Výška stavby v metrech se definuje jako největší přípustný rozdíl mezi výškami nejvyššího 
bodu stavby a nejnižšího bodu přiléhajícího terénu, do stanovené výšky stavby se nezapočítávají 
doplňkové technologie staveb a zařízení v souladu s obecně závaznými předpisy, pokud slouží 
bezprostředně k zajištění využití dané stavby a podstatou funkčnosti zařízení je jeho výška – 
komíny, antény,. 

Nepřipouští se spekulativní úpravy terénu prováděné za účelem formálního snížení 
absolutní výšky stavby. 

Maximální koeficient zastavění nadzemními stavbami daný 4. pozicí regulačního kódu, se 
pro zástavbu rodinných domů stanoví na 15%, které při velikosti pozemků cca 1.000 m2 zajišťuje 
možnost výstavby přiměřeně velkých RD charakteru odpovídajícího v lokalitě požadované ochraně 
krajinného rázu.  

Koeficient zastavění nadzemními stavbami se stanoví pro stavební pozemky jako poměr 
výměry všech částí příslušného pozemku, které mohou být zastavěny nadzemními stavbami, ku 
celkové výměře pozemku x 100 (%). 
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Do výměry všech částí příslušného bloku, které mohou být zastavěny nadzemními 
stavbami dle koeficientu zastavění nadzemními stavbami, se započítává i výměra nadzemních 
staveb, jejichž výstavba je umožněna na základě § 79 odst. 2 stavebního zákona (např. 
samostatné garáže, kůlny, bazény, skleníky, podružné stavby – přístřešky,…). 

Minimální koeficient zeleně daný 5. pozicí regulačního kódu se pro zástavbu rodinných 
domů stanoví na 70%, které při velikosti pozemků cca 1.000 m2 zajišťují možnost výstavby 
přiměřeně velkých RD charakteru odpovídajícího v lokalitě požadované ochraně krajinného rázu 
zachování specifické kvality okrajové obytné zástavby.  

Zeleň musí tvořit tu část bloku / pozemku, která není zastavěna nadzemními stavbami ani 
zpevněnými plochami, na zeleni se nepřipouští umístění zařízení, která by znehodnotila její 
přírodní charakter včetně konstrukcí zařízení pro čerpání obnovitelných zdrojů energií. 

Koeficient zeleně se stanoví pro vymezené stavební pozemky jako poměr výměry všech 
částí příslušného pozemku, které musí být tvořeny zelení, ku celkové výměře pozemku x 100 (%). 

Výměra části stavebního pozemku zbývající do 100%, může být zpevněna komunikacemi, 
terasami, bazény bez zakrytí a dalšími stavbami, které nejsou definovány jako nadzemní. 

Vedle doporučeného půdorysného tvaru staveb RD s poměrem 1:2 se závazně určuje 
tvar sedlové střechy o sklonu 40o – 45o, umožňuje se výrazné prosklení fasád vč. francouzských 
oken, nepřipouští se výrazné barevné odstíny omítek, to se nevztahuje na povrchy z přírodních 
materiálů v přirozeném ztvárnění. 

Vyloučeny srubové domy všech typů, mobilní domy, rodinné domy „bungalov“ s 1 NP a 
šikmou střechou o sklonu menším než 40o, neboť tyto stavby jsou v místním architektonickém a 
kulturním prostředí cizorodým prvkem. 

Určujícímu typu zástavby se musí svým charakterem přizpůsobit i stavby určené pro jiné 
přípustné činnosti (např. přístřešky pro uskladnění nářadí), které budou umístěny v zadní části 
stavebních pozemků v rámci stanovené stavební regulační čáry, ne směrem do hlavního uličního 
prostoru. 

Garáže resp. krytá stání budou součástí rodinného domu nebo samostatné přistavěné 
k rodinnému domu. 

Oplocení pozemků RD směrem do veřejného prostranství bude vysoké max. 1,6 m bez 
podezdívky, materiálové ztvárnění s průhledností min 20%, směrem k sousedním pozemkům a do 
krajiny s průhledností min. 90% (nevztahuje se na živé ploty doplněné řídkým pletivem). 

Stanoviště popelnic budou zabudována do oplocení u vstupů na pozemky koordinovaně 
s pilířky technické infrastruktury, umístění stanovišť pro sběr tříděného odpadu je definováno 
v grafické části s cílem docházky max. 100 m. 
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G NÁVRH VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

G.1 PODMÍNKY PRO NAPOJENÍ STAVEB NA VEŘEJNOU 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Stavební pozemky jsou vymezeny tak, aby svou polohou, velikostí a uspořádáním 

umožňovaly využití pro navrhovaný účel a byly napojeny na dostatečně kapacitní veřejně přístupné 
pozemní komunikace vč. vyřešení normových kapacit odstavných stání a na odpovídající rozvody 
technické infrastruktury vč. nakládání s odpady, odpadními a dešťovými vodami. 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Dopravní infrastruktura lokality bude s ohledem na stávající charakter území (zemědělská 
půda) zcela nově založena jako veřejná komunikace s napojením na stávající městské ulice 
Bělíkovu a Zámeckou prostřednictvím ploch VK.6 a VK.18 (plochy veřejných prostranství – 
komunikace) vymezených v ÚP Frýdlant. 

Tato obousměrná místní komunikace sloužící s ohledem na dopravní zatížení jako 
veřejné prostranství má s ohledem na výhradní napojení rodinných domů uliční profil oproti 
legislativou minimálně požadovaným 8 m rozšířený na 10 m o parkovací pruh s liniovou 
doprovodnou zelení. 

Jednotlivé stavební pozemky budou na nově místní komunikaci napojeny sjezdy šířky 
4,5 m – 6,0 m sdruženými s pěšími vstupy, pilířky technické infrastruktury a nikami v oplocení pro 
nádoby na odpad. 

Přesné umístění vjezdů na jednotlivé stavební pozemky se nedefinuje s ohledem na 
formu regulace umístění stavebních objektů pomocí stavebních regulačních čar, z toho vyplývá i 
podrobnost řešení profilů veřejných prostranství – komunikací. 

V místech vjezdů se zpevněným povrchem budou přerušeny zelené pásy nebo provedena 
odlišná úprava zpevněných parkovacích pásů doprovázejících vozovky, napojení a dělení 
parkovacích pásů a umístění stromořadí bude předmětem projektu komunikace ke stavebnímu 
povolení dohodnutého s vlastníky jednotlivých stavebních pozemků. 

Prostorové regulativy vytvářejí na jednotlivých pozemcích podmínky pro vytvoření 
zpevněné části před garážemi, která může sloužit pro nekryté odstavení osobních vozidel 
a současně jako prostor pro zastavení před zavíranými vraty při nájezdu na místní komunikaci. 
Umístění vrat do garáže není definováno stavební regulační čárou a umožňuje odstavení delších 
osobních automobilů. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Technická infrastruktura pro řešenou lokalitu využije napojovacích bodů většiny 
podzemních inženýrských sítí, které se nacházejí na okraji řešeného území. 

Všechny navržené stavební objekty budou napojeny na dostupnou veřejnou technickou 
infrastrukturu – NN elektrickou energii, STL plyn (variantní možnost), telekomunikační kabely, 
veřejný vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace. 

Inženýrské sítě budou uloženy do sdružených výkopů pod veřejnými prostranstvími 
uspořádaných podle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako 
investice principiálně podmiňující veškerou zástavbu v lokalitě. 

S ohledem na měřítko grafické části územní studie Zámecká 1:1000 nejsou inženýrské 
sítě zakreslovány podle skutečného umístění, ale pouze schematicky za účelem dosažení 
čitelnosti dokumentace. Koordinace uložení je uvedena na vzorovém řezu komunikace. 

Připojení vlastních stavebních pozemků bude provedeno podle příslušných technických 
norem. S ohledem na formu regulace umístění stavebních objektů pomocí stavebních regulačních 
čar není zákres jednotlivých přípojek předmětem řešení územní studie. 
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G.2 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ STAVEB VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

G.2.1 NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 ŠIRŠÍ VZTAHY 

Z hlediska širších vztahů bude řešené území tvořící relativně autonomní obytnou enklávu 
na východním okraj urbanizovaného prostoru města komunikačně napojené především z jihu na 
nekapacitní obousměrnou místní obslužnou komunikaci – ulice Zámecká, která představuje 
historický přístup od centra města k zámku. 

Z východu bude lokalita napojena na rovněž nezatíženou obousměrnou místní obslužnou 
komunikaci – ulici Bělíkova, která od křížení se Zámeckou ulicí pod zámkem napojuje sídlištní 
obytné soubory na východním okraji města. 

Obě komunikace zprostředkují napojení západním směrem na průtah silnice I/13 městem 
– ulice Fugnerova resp. východním směrem na navržený obchvat města touto komunikací. 

Návrhová kategorie Bělíkovy ulice není v ÚP stanovena, byla předchozími územně 
plánovacími podklady (ÚS VP Novoměstská) stanovena na MO2 10,5/6,5/50, kategorie Zámecké 
ulice není stanovena, dle ÚP se bude pohybovat podle možností jejích úprav v rozpětí MO2k 
6,5/6,5/40 – MO2k -/5,5/30. 

 DOPRAVNÍ SÍŤ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Dopravní kostru řešeného území bude tvořit obousměrná místní obslužná komunikace 
odpojená na jejím severním okraji z ulice Bělíkova v stykové křižovatce, jejíž tvar je koordinován se 
záměrem Města Frýdlant, resp. projektem „cyklotrasa podél ul. Bělíkovy a ul. Zámecké, Frýdlant“. 

Návrhová kategorie MO2k 10/5,5/30 je odvozena z dopravní zátěže generované výhradně 
napojením 21 rodinných domů: 

- šířka veřejného prostoru „mezi ploty“ je 10 m, 

- nepřítomnost samostatně vymezených chodníků je nahrazena zelenými krajnicemi pro 
založení dřevinného doprovodu (liniové doprovodné zeleně), 

- šířka vlastní obousměrné zpevněné vozovky je 5,5 m, 

- nad rámec minimálního normového profilu se doplňuje smíšený pruh parkovacích stání a 
doprovodné zeleně šířky 2 m, kterého primárně využije koordinované umístění 
inženýrských sítí. 

Toto uspořádání umožní přiřazení charakteru komunikace obytná zóna, pro zajištění 
bezpečnosti smíšeného bezmotorového a motorového provozu se navrhují dvě umístění příčných 
prahů v křížení s pěší komunikací u veřejného prostranství a u stanoviště sběru tříděného odpadu. 

Přesné umístění vjezdů na jednotlivé stavební pozemky se nedefinuje s ohledem na 
formu regulace umístění stavebních objektů pomocí stavebních regulačních čar. 

Uspořádání páteřní komunikace umožní dosáhnout veškeré zástavby vozidly těžké 
požární techniky, záchranných složek i „technologické dopravy“ (výstavba, TSML, stěhování, 
apod.). 

 KAPACITNÍ POSOUZENÍ 

V řešeném území je navrženo 21 nových RD. Navrhovaná zástavba bude generovat 
dopravu, která bude přitěžovat hlavní přístupovou komunikaci Bělíkova výrazně pod jejími 
kapacitními možnostmi, stávající komunikační síť města prakticky dotčena nebude. 

 BEZMOTOROVÁ DOPRAVA 

Návrh dopravy je zpracován tak, aby odpovídajícím způsobem vylepšil situaci i pro pěší a 
cyklisty v lokalitě. U místních komunikací ostatních v lokalitě (Zámecká, nová páteřní) je 
bezmotorová doprava přirozenou součástí hlavních uličních prostorů. 
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U místní komunikace obslužné – Bělíkovy, která přenáší vyšší dopravní zátěže a 
především významnou pěší a cyklistickou trasu, je zajištěn bezpečný obousměrný průchod a 
průjezd pro všechny účastníky provozu bezmotorové dopravy řešeným územím návrhem nové 
stezky podle samostatně zpracované dokumentace, která je respektována. 

V navržené obytné zástavbě je napříč páteřní obslužnou komunikací ve stopě 
podzemního kabelového VN elektrického vedení navržena bezmotorová komunikace charakteru 
veřejného prostranství minimální šířky 3 m mezi ploty zajišťující prostupnost uličních bloků a 
zkrácené pěší průchody k místnímu veřejnému prostranství i vnějším zařízením občanského 
vybavení od města. 

 VEŘEJNÁ DOPRAVA OSOB 

Z hlediska VDO je řešené území okrajově dotčeno izochronami docházky 400 m (5 min.) 
od autobusových zastávek Bělíkova, Pod zámkem a Autobusové nádraží. Do budoucna lze na 
lince probíhající po Bělíkově ulici uvažovat o zastávce společné pro Státní zámek a hrad Frýdlant a 
SŠ hospodářskou a lesnickou. Pěší propojení do řešené obytné lokality je připraveno. 

 DOPRAVA V KLIDU 

Trvalé odstavení vozidel rezidentů bude řešeno výhradně na pozemcích rodinných domů 
formou venkovních nekrytých či krytých stání nebo garáží, které budou součástí objektů RD nebo k 
nim přistavěné. 

Krátkodobé pohotovostní odstavení vozidel návštěvníků lokality bude řešeno nad rámec 
potřeb bydlících v pásu podélných stání v dopravním prostoru páteřní obslužné komunikace 
s režimem „zóna tempo 30“ nebo obytná zóna. Počty parkovacích a odstavných stání budou 
odpovídat potřebě podle ČSN 73 6110. 
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G.2.2 NÁVRH ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VČ. ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ 

Návrh řešení technické infrastruktury je podložen kladnými vyjádřeními relevantních 
správců jednotlivých sítí k navrženému řešení územní studie, která byla pořízena korespondenčně 
a elektronickou poštou přeposlána pořizovateli. 

Řešení technické infrastruktury, nezbytné pro obsluhu řešeného území, (zásobování 
pitnou vodou, splašková kanalizace, likvidace dešťových vod, zásobování elektrickou energií a 
plynem, veřejné komunikační sítě, likvidace odpadů) je provedeno včetně nutných souvislostí 
s rozvody a zařízeními vně řešeného území. 

 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 STÁVAJÍCÍ STAV 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodního systému v řešeném území je Frýdlantská 
vodárenská společnost a.s. 

Na hranici řešeného území prochází v ulici Zámecká vodovodní uliční řad zásobující 
převážně stabilizované pozemky na východním okraji zastavěného území města. Na tento řad je 
možné rozvojovou lokalitu ÚS5 Zámecká napojit. 

 BILANCE 

Výpočet potřeby pitné vody 
Pitná voda 
Denní potřeba vody obyvatelstvo 100 l/os.den 

vybavenost 10 l/os.den 
Denní potřeba vody obyvatelstvo 110 l/os.den 
Koeficient denní nerovnoměrnosti Kd = 1.5 
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti Kh = 2.1 
Počet obyvatel (EO) na jednotku RD 5 EO 

BJ 3 EO 
Průmyslové a obslužné plochy zaměstnanci 70 l/os.den 
Plochy rozvojové – návrhové – celkem 
      potřeba vody 
OBJEKT počet celkem denní pr. denní max. max.hod. 
  jednotek, m2 (EO, ZAM.) m3/den m3/den l/s l/s 
RD-návrh 21 105 11,55 17,33 0,21 0,42 
Celkem 21 105 11,55 17,33 0,21 0,42 

Pozn.: do denní potřeby vody na obyvatele byla započítána i potřeba integrovaného občanského vybavení, potřeba 
případného samostatného, avšak funkčně nespecifikovaného občanského vybavení, byla vypočtena 
z odborně odhadnutých ekvivalentních jednotek RD 

 NÁVRH NAPOJENÍ LOKALITY NA VODOVOD 

Celá řešená lokalita bude připojena na uliční vodovodní řad v ulici Zámecká – napojovací 
bod je přímo na hranici ř.ú. v připojení nové obslužné místní komunikace na ulici Zámecká. 
Přívodní vodovodní řad DN 110 bude podle potřeby vyjádřené následnou projektovou 
dokumentací případně posílen. 

Řešená lokalita bude napojena na tento uliční řad uličním rozvodem vedeným vnitřní 
obslužnou místní komunikací. Na severním okraji řešeného území se doporučuje propojení do 
uličního řadu v Bělíkově ulici pro vytvoření okružního uspořádání zajišťujícího spolehlivost dodávky 
vody vždy ze dvou směrů. Veškeré uliční řady budou realizovány z trub plastových HDPE 90. 

Řešené území s výškovým rozdílem zástavby 6 m spadá v rámci celé lokality Zámecká do 
jednoho tlakového pásma. 

Jednotlivé stavební objekty budou na veřejný uliční řad napojeny vždy v přímém úseku 
pomocí vodovodních přípojek z PE 32. Přípojky budou napojeny přes navařovací navrtávací pasy 
(elektro-tvarovky). U místa napojení na řad bude na přípojce osazena navrtávací uzavírací 
armaturní sestava s uzávěrem zemním šoupětem ovládaným zemní soupravou zakrytou 
ventilovým poklopem. Přípojky budou ukončeny za oplocením RD, kde bude také osazena 
vodoměrná sestava. 



Frýdlant – lokalita Zámecká Územní studie 

 20 

Nepřipouští se individuální zásobování pitnou vodou. 

Na vodovodu bude provedena taková zkouška při přetlaku 1,5 MPa. Před uvedením do 
provozu bude provedena dezinfekce vodovodu. 

Na navrženém veřejném vodovodu budou dle požadavku provozovatele osazeny 
v potřebném počtu hydranty DN 80, které budou sloužit k odkalení nebo odvzdušnění, z nich 
vybrané budou sloužit i pro potřeby HZS. 

 HOSPODAŘENÍ S ODPADNÍMI VODAMI 

Bilance odpadních splaškových vod odpovídá bilanci pitné vody. 

 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STAV 

Vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace v území je Frýdlantská vodárenská 
společnost a.s. 

Na hranici řešeného území prochází v ulici Zámecká splaškový kanalizační uliční řad 
obsluhující převážně stabilizované pozemky na východním okraji zastavěného území města. Na 
tento řad je možné napojit jižní část rozvojové lokality ÚS5 s odpovídajícími spádovými poměry.  

Před napojením nové splaškové kanalizace z jižní části lokality do ulice Zámecká bude 
provedena obnova stávající kanalizace pro veřejnou potřebu v délce cca 80 m.  

Pro gravitační napojení severní části řešeného území se s ohledem na rozvodnici 
procházející středem lokality jeví jako výhodnější využití kanalizačního řadu vedeného v úvozové 
pěší spojce ulic Bělíkovy a Fugnerovy. 

 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – NÁVRH 

Řešené území je navrženo k napojení na stávající veřejnou kanalizaci, kterou jsou vody 
sváděny na městskou ČOV. 

Napojovací bod na stávající kanalizaci je pro jižní část rozvojové lokality ÚS5 
s odpovídajícími spádovými poměry v ulici Zámecká. Splašková kanalizace je k němu svedena 
přes pozemek SPÚ ČR jako veřejně prospěšná stavba platného územního plánu Frýdlant K.6 
vedená v nové místní bezmotorové komunikaci zajišťující přístup k souběžné trase stávajícího VN 
kabelu. 

Před napojením nové splaškové kanalizace do ulice Zámecká bude provedena obnova 
stávající kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a správě FVS v délce cca 80 m. 

Napojovací bod na stávající kanalizaci je pro severní část rozvojové lokality ÚS5 
s odpovídajícími spádovými poměry na kanalizačním řadu vedeném v pěší spojce ulic Bělíkovy a 
Fugnerovy. Splašková kanalizace je k němu svedena přes pozemek města Frýdlant, přesto 
v souladu s platným územním plánem Frýdlant označena jako veřejně prospěšná stavba K.3. 

Gravitační stoky v lokalitě jsou navrženy z materiálu KTH DN 300 se spády dle 
konfigurace terénu minimálně 1,0%. Na trubních vedeních kanalizace budou rozmístěny revizní 
šachty v max. vzdálenosti 50 m a na všech lomových bodech. Krytí trubních vedení je uvažováno 
min. 1,5 m. 

Jednotlivé objekty budou do veřejných stok napojeny pomocí samostatných kanalizačních 
přípojek DN 150-200. Přípojky budou napojeny přímo do revizních šachet na stokách. Z každého 
objektu bude samostatně vyvedena vnitřní kanalizace, která bude na tyto kanalizační přípojky 
napojena. 

 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – STAV 

V širším zájmovém území se nevyskytuje systematická dešťová kanalizace. 

Severně řešeného území probíhá podél údolní pěší komunikace od zkapacitněného 
propustku pod Bělíkovou ulicí část vodoteče od Střelnice zatrubněná do štoly DN 1200 zakončené 
v prostoru Fůgnerovy ulice betonovou obdélníkovou rámovou šachtou s řízeným odtokem do 
Smědé. 
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 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – NÁVRH 

V řešeném území je navržen systém dešťových kanalizačních stok, které jsou vedeny v 
nových komunikacích obytného území. 

Kanalizační systém je navržen jako gravitační na dvou povodích v dimenzích DN 300-400 
z potrubí plastového, se spády dle konfigurace terénu minimálně 1,0%. Na trubních vedeních 
kanalizace budou rozmístěny revizní šachty v max. vzdálenosti 50 m a na všech lomových bodech. 

Potrubí dešťové kanalizace bude uloženo v nově navržených komunikacích v souběhu s 
ostatními vedeními technické vybavenosti v koordinaci dle platné ČSN. Bude uloženo do 
otevřeného výkopu do hloubky přibližně 2 m. V případě souběhu nebo křížení s trasami jiných 
podzemních vedení inženýrských sítí budou dodržena ustanovení příslušných předpisů. 

Do kanalizace bude přímo napojeno pouze odvodnění z veřejných komunikací a 
zpevněných ploch pomocí uličních vpustí a liniových odvodňovacích prvků. Uliční vpusti budou z 
prefabrikovaných betonových dílců DN 450, zakryté litinovou mříží. Vpusti budou opatřeny košem 
na bahno. Napojení vpustí bude provedeno potrubím DN 150. Napojení na stoky je řešeno přes 
revizní šachty nebo přímo na odbočku. 

Tyto dešťové vody budou ze severního povodí řízeně vypouštěny do výše uvedené štoly 
DN 1200, z jižního povodí odváděny potrubím délky cca 200 m pod novou pěší spojkou napříč 
Zámeckou ulicí a dále pěší komunikací na hranici zástavby centra města a Zámeckého parku 
k výpusti do Smědé v Hejnické ulici.  

Ke zpomalení odtoku dojde podle potřeby ve dvou víceúčelových nádržích přírodního 
charakteru navržených pro každé povodí na pozemcích sídelní zeleně s retenční funkcí řízenou 
regulační armaturou a přepadem. Objem retenční nádrže a maximální povolený odtok stanoví 
hydrotechnický výpočet v dalších stupních projektové přípravy. Obecně by nemělo dojít k navýšení 
stávajícího odtoku z území. 

Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch na jednotlivých obytných pozemcích budou 
částečně likvidovány přímo na pozemcích u jednotlivých objektů akumulací a druhotným využitím 
pro zálivku i jako užitkové vody nebo vsakováním – vypouštěním přes půdní vrstvy do vod 
podzemních. Do dešťové kanalizace bude napojen pouze havarijní přepad. 

Jednotlivé objekty budou do veřejných dešťových stok napojeny pomocí samostatných 
kanalizačních přípojek DN 200. Přípojky budou napojeny přímo do revizních šachet na stokách. 
Z každého objektu bude samostatně vyvedena vnitřní kanalizace, která bude na tyto kanalizační 
přípojky napojena. 

 KOMPLEXNÍ POHLED NA ENERGETIKU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. 

Řešené území, které se rozkládá západně od ulice Bělíkovy, má úplnou energetickou 
vybavenost. Primární energií by zde mohl být zemní plyn, který prochází středotlakým plynovodem 
ukončeným v Zámecké ulici cca na hranici řešeného území. 

Podle vyjádření zástupce provozovatele distribuční soustavy v řešeném území GasNet, 
s.r.o. není řešená lokalita z hlediska plynofikace potenciálně perspektivní. Přesto územní studie 
Zámecká podle požadavku pořizovatele s plynofikací v koncepci energetiky počítá. 

Reálně se v řešeném území jako hlavní zdroj uplatní elektrická energie, jejíž kapacitní 
podzemní VN vedení prochází napříč lokalitou a je jejím novým uspořádání respektováno. 

Je zde i možnost propojení na místní NN kabelový rozvod v ulici Zámecká stejně jako u 
sdělovacích kabelů a veřejného osvětlení. 

Důležitým potenciálem v území, které je z tohoto hlediska vhodně svažité, je využití 
obnovitelných zdrojů energií – využívání tepelných čerpadel, sluneční energie pomocí solárních 
kolektorů nebo fotovoltaických panelů, rekuperace tepla a pod. 

 ENERGETICKÁ BILANCE 

Pro navrženou výstavbu v řešeném území lze předpokládat následující skladbou 
energetických vstupů: 



Frýdlant – lokalita Zámecká Územní studie 

 22 

- vytápění zemní plyn, tepelná čerpadla, sluneční energie, elektrická energie 

- ohřev TUV zemní plyn, elektrická energie, sluneční energie, tepelná čerpadla 

- domácí technologie elektrická energie 

Energetická bilance má pouze informativní charakter. Je velmi obtížné určit vývoj cen 
jednotlivých druhů energií, od kterého se vyvíjí poptávka na trhu. Na ceny má vliv jak 
nekoncepčnost energetické politiky ČR (masivní dotace do elektřiny vyrobené ze sluneční energie 
v letech 2008 - 2010), tak vnější faktory, které nelze předpovědět. 

Energetická bilance řešené lokality: 
Druh výstavby – 

návrh přepočtený na 
RD 

Počet RD Elektrická energie Zemní plyn Ostatní energie 

 Pmax(kW) Pmax (kW) Pmax (kW) 

RD izolované 21 84 168 21 

Celkem 21 84 168 21 

 ELEKTRICKÁ ENERGIE 

Provozovatelem distribuční soustavy (PDS) v širším zájmovém území je ČEZ distribuce 
a.s. Napříč jižní polovinou dosud nezastavěného řešeného území je veden VN podzemní kabel 
3x240 AXEKCY propojující trafostanice „Frýdlant-Interier“ v Zámecké ulici, „Frýdlant SOUZ“ 
v Bělíkově ulici a „Frýdlant-Lesní závod“ na křižovatce Bělíkovy a Zámecké ulice. 

Pro soustředěnou zástavbu řešené lokality nelze s ohledem na délky příslušných úseků 
počítat s výhradním přímým napojením na zdejší NN rozvody. 

Elektrická energie bude odebírána přímo z místního podzemního kabelového VN rozvodu 
pomocí nové trafostanice TN umístěné přímo při jeho trase cca v těžišti řešeného území. 

Řešená lokalita bude na novou trafostanici připojena kabely NN, které budou vedeny 
nejkratším směrem po hranicích vymezených pozemků v nově navržených komunikacích. Počítá 
se i s posílením spolehlivosti stávajících NN rozvodů jejich propojením v Zámecké a Bělíkově ulici. 

Rozvody NN budou řešeny podzemními kabelovými smyčkami 3 x 240 + 120 AYKY tak, 
aby bylo možné připojení provozovat ze dvou stran v případě poruchy na jednom z kabelů. V rámci 
těchto rozvodů budou osazeny rozpojovací skříně. Na jednotlivých objektech u hlavních vstupů 
budou osazeny přípojkové skříně typu SS102, ze kterých budou následně připojeny elektroměrové 
rozvaděče umístěné uvnitř objektů. 

Rozvody NN bude dle energetického zákona po zaplacení požadovaného poplatku řešit 
samostatně PDS. Ve Výkresu koordinace inženýrských sítí (2) jsou rozvody NN zobrazeny jako 
součást sdruženého koridoru kabelů NN, spojů a VO. 

Mimo řešené území ČEZ plánuje přemístění DTS LB_456 z areálu Hauera před něj k ulici 
Zámecká a s tím i umístění navazujících rozvodů VN a NN ze vzduchu pod zem. Z podkladu 
žádosti o vyjádření „SC258-OMS20012009530.pdf“ vyplývá pouze vymezení zájmového území. 
Ačkoliv přemístěná DTS LB_456 nebude podle koncepce odsouhlasené zástupcem ČEZ vyžita pro 
zásobení řešené lokality, je její umístění doporučené zpracovatelem ÚS vč. navazujících vedení 
zakresleno ve Výkresu koordinace inženýrských sítí (2). 

 PLYNOFIKACE 

Širší zájmové území je plynofikováno. Stávající STL plynovody propojené v Bělíkově a 
Zámecké ulici na hranici řešeného území jsou dostatečně kapacitní pro napojení objektů 
navržených v lokalitě, ÚS5 dle požadavku pořizovatele počítá s variantou plynofikace lokality. 

U navržené výstavby se variantně uvažuje kompletní plynofikace s tím, že plyn bude 
využíván zejména pro vytápění a ohřev TUV. Za tímto účelem bude v řešené lokalitě proveden 
rozvod středotlakého zemního plynu. 

Řešené území bude na stávající STL plynovody napojeno v místech navržených 
dopravních vstupů do lokality z ulic Zámecká a Bělíkova. Napojení na obou koncích lokality 
umožní spolehlivé zásobení každého odběrného místa ze dvou směrů. 
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STL plynovodní uliční řady v lokalitě jsou navrženy z potrubí STL PE dn 63. Propojení 
nového plynovodu na stávající řady je možné provést až po úspěšné tlakové zkoušce na nových 
rozvodech. Odvzdušnění bude řešeno přes plynovodní přípojky, respektive přes odvzdušňovací 
kohouty u HUP. 

Potrubí plynovodu bude ukládáno s krytím 1,0 m do hloubené rýhy na pískové lože 0,1 m 
a obsypáno pískovým obsypem do výše 0,3 m. Zbylý výkop bude zasypán vytěženou, nesedavou 
zeminou a zhutněn na min. 98 P.S. Po skončení zemních prací se povrch terénu, na kterém 
nebudou prováděny další terénní úpravy, uvede do původního stavu. Zejména pečlivě je třeba 
provést vyspravení překopu komunikace. 

Místa napojení na stávající plynovod budou zakreslena v měřítku 1:100 a budou předána 
správci potrubí. Křížení a souběhy s ostatními inženýrskými sítěmi bude provedeno v souladu s 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Před započetím zemních prací je nutné přesné vytyčení všech podzemních inženýrských 
sítí nacházejících se v blízkosti trasy plynovodního potrubí. V celé trase bude nad potrubí do 
vzdálenosti 0,30 m (na obsyp) uložena výstražná fólie žluté barvy. Dále bude na vrchní část 
potrubí v celé trase připevněn signalizační vodič. Před odevzdáním a převzetím musí být 
provedena výchozí revize a tlaková zkouška. 

Jednotlivé objekty budou na řady napojeny pomocí plynovodních přípojek STL PE dn 32. 
Pro každý objekt je navržena samostatná přípojka, která bude ukončena ve skříni v pilířku u místa 
napojení. Ve skříni bude umístěn hlavní uzávěr, středotlaký regulátor a měření plynu. Přípojky 
budou provedeny zároveň s řadem. 

 VYTÁPĚNÍ 

Podle vyjádření pana Jaroslava Vančury – ředitele společnosti TEPLO Frýdlant, je možné 
i napojení lokality na teplovodní rozvody, o jejich prodloužení do areálu SŠLH umístěného 
západně nad řešeným územím, se dlouhodobě uvažuje. Ve Výkresu koordinace inženýrských sítí 
(2) toto variantní řešení není zakresleno. 

 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Veřejné osvětlení řešené lokality bude vyvedeno z nového rozvaděče umístěného u nové 
trafostanice TN, rozvedeno po řešeném území v navržených uličních profilech a případně 
propojeno se stávajícími rozvody VO v ulicích Zámecká a Bělíkova. 

Kabely veřejného osvětlení se budou pokládat podél nových komunikací v souběhu 
s rozvody NN při respektování minimálních vzdáleností dle ČSN 73 6005. Ve Výkresu koordinace 
inženýrských sítí (2) jsou zobrazeny jako součást sdruženého koridoru kabelů NN, spojů a VO. 

Veřejné osvětlení bude budováno v souladu se souborem norem ČSN EN 13211. Rozvod 
veřejného osvětlení bude proveden kabelem CYKY 4 x 25 mm2. Po celé délce bude uložen do 
kopoflexu Φ63 mm. 

Podle podrobné dokumentace budou osazena např. na čtyři metry vysokých žárově 
zinkovaných stožárech výbojková svítidla 100 W. 

 SPOJE 

V širším zájmovém území prochází významná podzemní telekomunikační vedení (optický, 
metalický kabel) i radioreleové trasy bez podstatného omezujícího vlivu na řešení lokality. 

Ve vlastní řešené lokalitě budou v souběhu s trasami NN a VO rozvedeny místní 
telekomunikační rozvody podle zájmu investora i dodavatelů telekomunikačních služeb. (viz např. 
vyjádření pana Davida Šárky, DiS, jednatele společnosti FDLnet.CZ). 

Ve Výkresu koordinace inženýrských sítí (2) jsou sdělovací kabely zobrazeny jako 
součást sdruženého koridoru kabelů NN, spojů a VO. 

 OCHRANNÁ PÁSMA 

Ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení jsou dána dle energetického 
zákona č. 458 sb. z 28.10.2000. 
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 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Nakládání s komunálním odpadem v řešeném území lokality Zámecká se bude řídit dle 
obecně závazné vyhlášky města Frýdlant. 

Individuální nádoby na odpad pro každý pozemek RD budou umístěny u vjezdů na 
jednotlivé stavební pozemky z nově navržené místní komunikace v nikách oplocení sdružených s 
pilířky technické infrastruktury. 

Kapacitní nádoby na odpad tvořící stanoviště pro sběr tříděného odpadu budou umístěny 
u veřejného prostranství na křížení pěší a obslužné komunikace a cca v 1/3 délky této komunikace 
s cílem docházky max. 100 m. 

ZHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 

Územní studie Zámecká nevymezuje žádné stavby, pro které nahrazuje územní 
rozhodnutí, zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost se tudíž neprovádí. 

G.2.3 NÁVRH ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ, VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÉ ZELENĚ 

POŽADAVKY NA OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Z koncepce ÚP Frýdlant pro řešené území nevyplývají podrobnější požadavky na 
umístění konkrétních zařízení občanského vybavení. 

V rámci zpřesnění podmínek využití ploch bydlení (BM) je zachována přípustnost zařízení 
občanského vybavení jako integrovaných do RD nebo přistavěných na jednotlivých pozemcích RD. 

Byla prověřena dostupnost zařízení základního občanského vybavení se závěrem, že 
samostatné pozemky pro občanské vybavení se nevymezují. Těmto potřebám bude dostatečně 
sloužit dobře dostupný jižní okraj městského centra. 

Umístění občanského vybavení vyššího významu se v řešeném území nepředpokládá. 

POŽADAVKY NA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

V užším řešeném území o výměře 27.170 m2 se vymezuje 1.991 m2 rozvojových 
pozemků veřejných prostranství (28d.VZ), jejichž součástí není komunikace, to je výrazné 
překročení požadavku legislativy (5% = 1.358 m2). 

Pozemek veřejného prostranství – zeleně, který bude v dalších stupních projektové 
přípravy doplněný zařízeními společenských a rekreačních aktivit, se umísťuje na svažitou enklávu 
na jižním vstupu do území zastíněnou sousedním výrobním areálem. 

Charakter veřejných prostranství bude mít při zavedení režimu obytná zóna hlavní 
obslužná komunikace s šířkou překračující minimálně požadovaných 8 m o 2 m, a pěší 
komunikace umístěná napříč jako zkrácené spojení hlavního veřejného prostranství a centra 
města. 

POŽADAVKY NA ZELEŇ 

Doprovodná zeleň podél páteřní obslužné komunikace se navrhuje jako oboustranná 
dřevinná alej osazená do zelené krajnice mimo vozovku i pás pohotovostního parkování – viz 
zákres v Koordinačním výkresu (5). 

V návrhu dopravního napojení rozvojové lokality na ulici Zámeckou a Bělíkovu a jeho 
průchodu rozvojovou lokalitou bude v dopravním prostoru vymezen dostatečný pás pro založení 
dřevinného doprovodu a keřových porostů. 

V dalších fázích projekční přípravy lokality bude nutné předložit podrobný návrh sadových 
úprav (počet a druhové složení dřevin, spon a způsob výsadeb apod.). 
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H ZPŘESNĚNÍ UMÍSTĚNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
OPATŘENÍ A ASANACÍ 
V kontaktu s řešeným územím jsou v územním plánu Frýdlant vymezeny níže uvedené 

veřejně prospěšné stavby (VPS). 

Územní studie je přebírá, v rozsahu řešeného území upřesňuje na aktuální katastrální 
mapu a měřítko zpracování územní studie tak, jak jsou zakresleny ve Výkresu etapizace a VPS 
(3). 

VPS dopravní infrastruktury: 

- D.1 – pěší a cyklistická stezka vedená Bělíkovou ulicí 

- D.6 – dopravní napojení rozvojové plochy BM2.28 na ulici Zámeckou 

- D.18 – dopravní napojení rozvojové plochy BM2.28 na ulici Bělíkovu 

VPS technické infrastruktury – kanalizace: 

- K.3 – kanalizační řad pro napojení rozvojové plochy BM2.28 na kanalizační síť 

- K.6 – kanalizační řad pro napojení rozvojové plochy BM2.28 na kanalizační síť 

Obecně, tam, kde je koncepce územní studie navržena v rozporu s momentálními zájmy 
vlastníků nemovitostí v lokalitě a z legislativy nevyplývá možnost jejího prosazení pomocí institutu 
VPS, je třeba ji chápat jako stanovení územně plánovacích podmínek pro rozvoj lokality jako celku 
i jejích částí.  

Rozvoj zde lze realizovat pouze v souladu s těmito podmínkami a při dosažení souladu 
zájmů vlastníků. Při nemožnosti dosažení souladu nebude rozvoj na příslušných částech lokality 
realizován. 

Vzhledem k charakteru řešeného území Zadání územní studie neuplatnilo požadavky 
asanační úpravy. 
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I STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ – ETAPIZACE 
Řešení navrhované v územní studii je celé v souladu s platným ÚP Frýdlant a tedy po 

projednání územní studie realizovatelné bez jeho zpětných změn, které bývají jedním z důvodů 
etapizace územních studií. 

Dalším důvodem bývá složitá morfologie terénu a vlastnické vztahy, které vedou 
k nehomogenním návrhům na různých částech řešeného území. Ani tyto faktory se zde 
neuplatňují. 

Přirozenou etapizací je podmíněnost zástavby jednotlivých stavebních pozemků 
výstavbou příslušných úseků podmiňujících přístupových komunikací, podél nich uložených 
inženýrských sítí a navržených uličních stromořadí. 

V případě územní studie Zámecká, kdy město Frýdlant přebírá garanci za realizaci 
podmiňující infrastruktury na celém řešeném území, je tato etapizace čistě formální, přesto je 
znázorněná ve Výkresu etapizace a VPS (3) jako etapa podmiňující etapa podmíněná. 

V případě snahy o postupné zastavování lokality, které však může vést k nadměrnému 
prodlužování jejího nedokončeného stavu, lze ji rozdělit na jižní část navazující na zastavěné 
území a ukončenou příčnou pěší komunikací a severní část pronikající do enklávy zemědělské 
půdy. V takovém případě bude nutné prověřit náročnost rozděleného budování a dočasného 
provozování systémů veřejné infrastruktury. 
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J ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Zástavba lokality nebude podle vyjádření vlastníka pozemku – Města Frýdlant, 

představovat jednu časově a prostorově koordinovanou akci v jeho režii, bude záviset na 
smluvních vztazích s potenciálními kupci stavebních parcel zohledňujícími jejich časové a finanční 
možnosti. 

Za této situace je možné přijmout rigidní plán organizace výstavby, který ji umožní 
realizovat v optimálním sledu při spravedlivém zapojení všech budoucích vlastníků pozemků a 
následně stavebníků do realizace podmiňujících investic – např. na základě plánovací smlouvy. 

Toto řešení je však závislé na aspoň podobném zájmu všech zúčastněných na výstavbě, 
což se nedá v této lokalitě předpokládat, a odkládá možnost výstavby aktuálních zájemců na 
neurčito. 

Druhým řešením je přijetí rámcových zásad výstavby zohledňujících připravenou 
infrastrukturu možností zahájit a pokračovat v zastavování lokality na kterémkoli pozemku 
s rizikem, že obyvatelé již realizovaných domů budou po neurčitou dobu žít v prostředí nehotových 
komunikací a zahradních úprav, neúdržby sousedních pozemků a následně době obtěžováni 
realizací dalších etap výstavby. 

Pokud nebude infrastruktura připravena městem pro celou lokalitu předem, výstavba 
stavebních objektů bude realizována pouze s podmínkou dokončení příslušných částí 
podmiňujících investic podle níže uvedených pravidel: 

- každý stavební pozemek musí být při kolaudaci napojen na stávající resp. nově 
vybudovanou dopravní infrastrukturu tak, aby mezi napojovacím bodem a daným 
pozemkem vč. úseků dotýkajících se jeho obvodu byla vybudována plnohodnotná 
komunikace dle PD zpracované pro celý uliční blok (lze bez finální vrstvy), 

- každý pozemek musí být při kolaudaci napojen na stávající resp. nově vybudovanou 
technickou infrastrukturu plnohodnotnou částí navrženého komplexního systému dle PD 
zpracované pro celý uliční blok od příslušného napojovacího bodu k místu připojení vč. 
úseků dotýkajících se obvodu jeho pozemku, které bude řešeno tak, aby umožnilo 
realizaci pokračování systému bez nutných demoličních zásahů do již dokončených částí. 

Vliv provádění stavby na okolní pozemky bude omezen po celou dobu výstavby 
oplocením příslušného pozemku směrem k veřejnému prostranství a přímo navazujícím 
pozemkům s již realizovanými objekty výšky mim 1,8 m s neprůhledným a neprodyšným 
povrchem. 

V lokalitě se nepředpokládají asanace, demolice staveb ani kácení dřevin, které vyžaduje 
souhlas příslušného DO. 

Za účelem ochrany životního prostředí při výstavbě stavbu provede dodavatel vybraný 
stavebníkem v nabídkovém řízení, dodavatel bude mít oprávnění provádět tento druh staveb, bude 
dodržovat všeobecné podmínky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, při stavbě budou 
dodržovány podmínky pro ochranu životního prostředí. 

Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech, budou 
tříděny nebo ponechány ve směsi podle cílového zařízení, kterým bude buď řízená skládka nebo 
zařízení na recyklaci stavebního odpadu, o této likvidaci bude vedena podrobná evidence, která 
bude předložena ke kolaudačnímu řízení. 

Dopravně inženýrská opatření budou spočívat v omezení přístupnosti, průjezdu, apod. na 
komunikacích, při realizaci komunikací a inženýrských sítí budou mít na staveniště přístup jen 
vozidla stavby a napojených stávajících objektů, (lokalita bude vymezena příslušnými dopravními 
značkami zákazovými a varovnými – zákaz vjezdu, průchod zakázán, práce apod.), při realizaci 
jednotlivých objektů nebudou žádná tato opatření nutná – stavby se budou provádět na pozemcích 
jednotlivých stavebníků. 

Důvody pro stanovení speciálních podmínek pro provedení stavby nejsou v současnosti 
známé. 
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ODŮVODNĚNÍ 
 

K ÚDAJE O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
Podmínka pořízení územní studie je uložena územním plánem Frýdlant, kde je označena 

jako územní studie ÚS5 Zámecká. 

Hlavní okruhy problémů jsou: 

- řešení pohledově exponované lokality zastavitelných ploch bydlení v okrajové a výše 
položené části města, 

- upřesnění řešení veřejně infrastruktury (dopravní, technické, občanského vybavení, 
systému veřejných prostranství a zeleně), navržených veřejně prospěšných staveb pro 
dopravní a technickou infrastrukturu, 

- dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
při zajištění ochrany hodnot a charakteru území. 

Účelem územní studie je: 

- v případě návrhu optimálního řešení, které je v souladu s koncepcí územního plánu 
Frýdlant a tuto koncepci dále zpřesňuje a konkretizuje, sloužit jako podklad pro 
rozhodování v území, 

- v případě, že by z posuzování a prověřování možných variant řešení vyplynulo možné 
řešení, které by nebylo v souladu s platnou koncepcí územního plánu Frýdlant, mohla by 
být použita jako podnět a podklad pro pořízení změny územního plánu Frýdlant (tento 
případ nenastal) 

Územní studie je zpracována v součinnosti s pořizovatelem, jehož pokyny na úpravu či 
doplnění projektant respektoval. 

Zásadní je kvalita věcného řešení a kvalita jeho využitelnosti pro posuzování jednotlivých 
záměrů v území a rozhodování o nich. 

Návrhová část textové části je zpracována formou zpřesněných doporučení, požadavků, 
podmínek, zásad, principů a pokynů pro rozhodování; neobsahuje odůvodnění, hodnocení a 
popisy. Formulace jsou stručné, srozumitelné a jednoznačné. 

Výchozím předpokladem je soulad územní studie s územně plánovací dokumentací, 
územní studie neobsahuje konkrétní podněty pro změnu ÚPD. 

Návrh řešení splňuje požadavky stavebního zákona, příslušných vyhlášek a platných 
norem. 

Územní studie obsahuje zdůvodnění přijatého řešení, údaje o splnění zadání a 
doplňujících pokynů pořizovatele vč. výčtu a odůvodnění odchylek a údaje o splnění požadavků na 
její věcný obsah 

Územní studie bude obsahovat řešení souladu s požadavky a připomínkami dotčených 
orgánů / institucí po jejich vyhodnocení pořizovatelem. 

Schválení využití územní studie, resp. návrh na její zápis do evidence územně plánovací 
činnosti je výhradní kompetencí pořizovatele a pořizovatel si vyhradil právo předloženou studii při 
změně podmínek, za kterých bylo vydáno zadání územní studie, odůvodněně neschválit. 

 



Frýdlant – lokalita Zámecká Územní studie 

 29 

L VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
Zadání územní studie Zámecká zpracované Odborem stavebního úřadu a životního 

prostředí MěÚ Frýdlant v dubnu 2019 je splněno až na úpravy popsané níže v této kapitole a 
dohodnuté v průběhu zpracování s pořizovatelem. 

1. CÍLE A ÚČEL 

Cíle územní studie – řešení pohledově exponované rozvojové lokality pro bydlení 
městské, upřesnění řešení veřejně infrastruktury a navržených veřejně prospěšných staveb, 
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území při 
zajištění ochrany hodnot a charakteru území jsou splněny. 

Doplňuje se upřesnění navržených veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury. 

Účel územní studie zpřesňovat a konkretizovat koncepci územního plánu Frýdlant a 
sloužit jako podklad pro rozhodování v území je splněn. 

2. ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Územní studie je zpracována pro území plochy ÚS5 v souladu s jeho grafickým 
vymezením dle územního plánu Frýdlant včetně bezprostředních prostorových souvislostí a vztahů 
na nejbližší okolí do vzdálenosti 30 metrů širokého pásu lemujícího vlastní řešené území po celém 
jeho obvodu. 

Součástí řešeného území jsou i nezbytné plochy související technické a dopravní 
infrastruktury další plochy důležité pro řešení funkčních a prostorových souvislostí územní studie 
mimo vymezené hranice. Hranice řešeného území byla homogenizována nad aktuální katastrální 
mapou. 

3. POŽADAVKY NA OBSAH ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

3.1 OBECNÉ POŽADAVKY 

Obecné požadavky: 

- součinnost s pořizovatelem 

- kvalita věcného řešení 

- zpracování návrhové textové části formou zpřesněných doporučení, požadavků, 
podmínek, zásad, principů a pokynů pro rozhodování, 

- soulad územní studie s územně plánovací dokumentací 

- zdůvodnění přijatého řešení  

- splnění požadavků stavebního zákona, příslušných vyhlášek a platných norem 

jsou, pokud se týkají zpracovatele, splněny 

3.2 POŽADAVKY NA UPŘESNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 CELKOVÉ URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Splněno: 

- celkové urbanistické řešení vychází z koncepce územního plánu Frýdlant, 

- jsou zkoordinovány veřejné i soukromé záměry na změny v území 

- je upřesněno plošné využití a prostorové uspořádání území 

- jsou stanovena pravidla pro parcelaci, způsob napojení na veřejnou infrastrukturu, 

- je stanovena Intenzita využití pozemků, 

 ŘEŠENÍ PODROBNĚJŠÍ REGULACE 

- je stanoven charakter a struktura zástavby, umístění staveb na pozemcích, 
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- je stanovena výška a podlažnost zástavby, výška staveb, 

- je stanoveno architektonické řešení staveb vč. staveb vedlejších a oplocení, 

 POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

- řešení rozvíjí principy urbanistické kompozice a harmonické vztahy v území, 

- řešení je navrženo k zajištění ochrany a rozvoje hodnot území a krajinného rázu, 

- jsou prověřeny a respektovány limity využití území. 

3.3 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Splněno: 

- je prověřeno prostorové uspořádání uliční sítě a upřesněny typy místních komunikací, 

- technická infrastruktura je umístěna ve zpřesněné ploše uličního prostranství, 

- je řešena doprava v klidu, prostor pro založení doprovodné zeleně, 

- řešení je koordinováno s projektem „cyklotrasa podél ul. Bělíkovy a Zámecké, Frýdlant“, 

3.4 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Splněno: 

- návrh řešení technické infrastruktury je podložen kladnými vyjádřeními relevantních 
správců jednotlivých sítí, kteří se vyjádřili, k navrženému řešení územní studie, 

- jsou stanoveny nároky na veřejnou technickou infrastrukturu, její napojení a umístění, 

- jsou prověřeny dostupné kapacity tech. infrastruktury, stanoveny podmiňující investice, 

3.5 POŽADAVKY NA OBČANSKÉ VYBAVENÍ, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ 

 POŽADAVKY NA OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

- ve využití ploch bydlení (BM) je upřesněna přípustnost občanského vybavení, 

- je prověřena dostupnost zařízení základního občanského vybavení, 

- umístění občanského vybavení vyššího významu se v řešeném nepředpokládá. 

 POŽADAVKY NA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

- je upřesněn a navržen systém veřejných prostranství a jejich charakter, 

- jsou prověřeny podrobné podmínky pro umístění a řešení veřejných prostranství, 

- je jasně definována především šířka veřejného uličního profilu, 

 POŽADAVKY NA ZELEŇ 

- v dopravním prostoru je vymezen dostatečný pás pro založení dřevinného doprovodu. 

3.6 POŽADAVKY NA NÁVRH ETAPIZACE 

- je prověřena účelnost a navržena forma účelné etapizace výstavby v území. 

4. POŽADAVKY NA FORMU OBSAHU A USPOŘÁDÁNÍ TEXTOVÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI 
ÚZEMNÍ STUDIE 

4.1 VÝCHOZÍ PODKLADY 

- byly využity všechny dostupné výchozí podklady. 

4.2 PROCES PROJEDNÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚS, POČTY VYHOTOVENÍ 

- Projektant zpracoval návrh územní studie, jehož zásadní koncepční řešení 
v rozpracovanosti konceptu osobně konzultoval s pořizovatelem a objednatelem jako 
vlastníkem dotčených nemovitostí a korespondenčně projednal se správci dotčené 
veřejné infrastruktury, 
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- na základě pokynů pořizovatele a doručených souhlasů správců dotčené veřejné 
infrastruktury projektant návrh územní studie dopracoval včetně části odůvodnění, 

- protože se nejedná o regulační plán na žádost, projektant neoslovil kromě správců 
technické infrastruktury další orgány veřejné správy, a tudíž k návrhu územní studie 
nedokládá jejich vyjádření. 

- návrh územní studie může být dle potřeby projednán formou veřejné konzultace, na 
základě pokynů pořizovatele zohledňujících vypořádání připomínek vybraných orgánů 
veřejné správy / institucí bude návrh územní studie upraven do formy čistopisu územní 
studie pro potřeby schválení jejího využití, 

- požadované počty vyhotovení jsou respektovány, 

 OBSAH A STRUKTURA ÚZEMNÍ STUDIE 

- obsah a struktura je respektována, 

- polohopisné a výškopisné zaměření pro zpracování územní studie nebylo požadováno, 

- do Hlavního výkresu (1) byla pro přehlednost zapracována i problematika dopravní 
infrastruktury vyčleněná z Výkresu veřejné (technické) infrastruktury (2), 

- Výkres etapizace (3) obsahuje i problematiku veřejně prospěšných staveb, 

- Výkres hodnot území včetně kompozičních vztahů není samostatně zpracován, jeho 
problematika je vzhledem k jednoduchosti a dostatečnému prověření v ÚP Frýdlant 
promítnuta do Výkresu širších vztahů v měřítku 1:5000, 

- Výkres vlastnických vztahů není samostatně zpracován s ohledem na převažujícího 
vlastníka – Město Frýdlant, 

- charakteristický příčný řez nového uspořádání ulic řešené lokality vč. koordinace sítí a 
zeleně v měřítku 1:100 je zpracován jako příloha textové části, 

 PROJEDNÁNÍ 

- vyjádření správců veřejné infrastruktury, pokud byla na vyžádání zaslána, byla přeposlána 
pořizovateli elektronickou poštou, 

- vyjádření Města Frýdlantu s uplatněním připomínek bylo učiněno prostřednictvím 
projednání územní studie Zámecká, Frýdlant Radou města Frýdlant dne 20. dubna 2020. 

 POŽADAVKY NA ELEKTRONICKOU VERZI VE STROJOVĚ ČITELNÉM FORMÁTU 

- Datová část je vyhotovena ve vektorové podobě v nativním formátu projektanta ve 
formátu výkresových/datových souborů .dgn (programu MicroStation) 

- požadavky na kvalitu dat jsou respektovány. 
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M KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
Navržené řešení komplexně prověřuje a podrobně upřesňuje: 

- celkové funkční využití a prostorové uspořádání lokality, které primárně vychází 
z urbanistické koncepce územního plánu Frýdlant, 

- optimální uspořádání a využití dotčených zastavitelných ploch, 

- dělení ploch na bloky zástavby, veřejná prostranství, nezastavěné území vymezené 
uličními čarami, dělení bloků na stavební pozemky, které rozvíjí principy urbanistické 
kompozice a harmonické vztahy v území vč. přiměřeného měřítka zástavby, lidského 
měřítka a kvality (přívětivosti) veřejných prostranství, 

- strukturu a charakter zastavění pozemků s ohledem na ochranu hodnot a charakteru 
území a pohledovou exponovanost lokality, 

- vymezení pozemků pro jednotlivé stavby vč. staveb veřejné infrastruktury, 

- způsob zastavění a podrobné prostorové regulativy zástavby stanovené s ohledem na 
zajištění ochrany a rozvoje hodnot území a krajinného rázu, 

- systém a charakter veřejných prostranství pro dopravní obsluhu jednotlivých pozemků, 
umístění technické infrastruktury a zeleně, 

- nároky zastavitelných ploch zejména na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

- vyvolané nebo podmiňující investice do veřejné infrastruktury nezbytné pro realizaci 
zástavby, 

Navržené řešení upřesňuje možnosti řešení veřejné infrastruktury: 

- umístění veřejně přístupných komunikací na pozemcích a řešení jejich dopravního 
prostoru, 

- podmínky pro umístění staveb na pozemcích a jejich kapacity – nároky na zásobování 
vodou, likvidaci odpadních vod, zásobování elektrickou energií a plynofikaci, 

- potřeby občanského vybavení, zejména upřesnění podmínek využití plochy bydlení BM, 

- upřesnění systému veřejných prostranství, jejich umístění na pozemcích, charakteru a 
kvalitativních podmínek jejich řešení, 

- zajištění územních podmínek pro umístění doprovodné zeleně ve vazbě na upřesněný 
systém veřejných prostranství. 

Navržené řešení dosahuje obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území: 

- zajištěním vyšší míry ochrany hodnot při návrhu urbanistického řešení vzhledem k 
blízkosti hradu a zámku Frýdlant (významné stavební dominanty, historicky a 
architektonicky cenné stavby), památkové ochraně ochranného pásma Státního hradu a 
zámku Frýdlant a ochraně krajinného rázu (MKR – Město), 

- komplexním řešením rozvojové lokality s požadavky na územně technická a organizační 
opatření nezbytná k dosažení optimálního a účelného uspořádání a využití území, 

- upřesněním etapizace výstavby, podmíněnosti a postupu předpokládané výstavby, 

- konzultací řešení veřejné infrastruktury a projednáním s příslušnými správci, 

- respektováním stanovených ochranných pásem, zejména dopravní a technické 
infrastruktury, a dalších limitů využití území, 

- prověřením širších územních vztahů a vazeb na navazující území. 

Koncepce územní studie Zámecká byla vytvářena při zohlednění souladu s cíli a úkoly 
územního plánování s využitím standardních urbanistických principů aplikovaných na základě 
invence a erudice zpracovatele. 
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M.1 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO OCHRANU CIVILIZAČNÍCH 
HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ 
Řešené území charakteru dosud nezastavěných ploch zemědělské půdy a krajinné 

zeleně je v přímém kontaktu s řadou civilizačních hodnot, které jsou při návrhu urbanistické 
kompozice lokality i podrobných regulativů staveb respektovány: 

- dominanta nemovité národní kulturní památky Státního hradu a zámku Frýdlant je 
v přímém vizuálním kontaktu s rozvojovou lokalitou, 

- ochranného pásma NNKP Státního hradu a zámku Frýdlant zasahuje podstatnou část 
rozvojové lokality, 

- v blízkém kontaktu s řešeným územím se nachází východní okraj památkově chráněného 
území městské památkové zóny Frýdlant – centrum (MPZ), 

- v blízkém kontaktu s řešeným územím se nachází východní okraj území 
s archeologickými nálezy ÚAN II 03-12-22/1 

- v blízkém kontaktu s řešeným územím se vyskytují nemovité kulturní památky a 
architektonicky cenné stavby v ulici Zámecká, 

- po obvodu řešené lokality jsou vedeny turistické, cykloturistické a významné pěší trasy 
umožňující výhledy na městské centrum, 

- na druhé straně je tato poloha značně exponovaná při pohledech z města i z příjezdů 
k městu po hlavních silničních i železničních trasách, 

- koncepce zástavby je přizpůsobena zejména průhledům z odpočinkových míst 
navržených v projektu pěší a cyklistické trasy podél Bělíkovy ulice na městské centrum a 
průhledům osou páteřní komunikace na hrad, 

- dostupnost kapacitního zdroje elektrické energie je stanovenou koncepcí zástavby 
využívána, je zajištěno zachování polohy a napojení na kabelové vedení VN 22 kV, 

- dostupnost ostatních infrastrukturních zdrojů na hranici řešeného území je stanovenou 
koncepcí využívána. 

M.2 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO OCHRANU PŘÍRODNÍCH 
HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ 

 ZÁSADY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

Z hlediska krajinného členění je řešené území územní studie součástí Oblasti krajinného 
rázu 01-Frýdlantsko (dle návrhu AZÚR LK č.1 Krajinný celek 01-Frýdlantsko), Podoblasti 
krajinného rázu 01-5 Frýdlantsko - Hejnicko (dle návrhu AZÚR LK č.1 Krajina 01-5 Frýdlantsko - 
Hejnicko), Místa krajinného rázu Frýdlant sever – stanovená koncepce zástavby respektuje 
přírodní podmínky a krajinný ráz. 

Terén lokality se mírně svažuje od jednostranně obestavěné Bělíkovy ulice západním 
směrem ve sklonu méně než 1:10 až k výrazně sklonitější terénní hraně oddělující lokalitu od 
sportovního areálu a je pokrytý travnatým porostem. 

Při návrhu koncepce zástavby a uliční sítě územní studie citlivě zohledňuje terénní 
konfiguraci, výstavbou by nemělo dojít k narušení hydrologických a odtokových poměrů území. 

Náhorní poloha nad údolní plošinou centra města s výhledy na centrum a průhledy na 
hrad předurčuje řešené území pro kvalitní v rámci zvolené parcelace co nejvíce rozvolněnou 
obytnou zástavbu ukončující souvislé zastavění města na východní straně. 

I přes přísné prostorové regulativy je třeba při umisťování staveb, definování jejich objemu 
a vzhledu a při dalších úpravách staveb, pozemků a veřejných prostranství nad rámec podrobnosti 
ÚS postupovat se zřetelem na ochranu krajinného rázu: 

- zachovat rozvolněný charakter zástavby. 
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- neumísťovat objemově nepřiměřené dominantní objekty a technické prvky, rušící 
charakter, měřítko a funkci krajiny, 

 RESPEKTOVÁNÍ PODMÍNEK OCHRANY PŘÍRODY 

V blízkém kontaktu se severním okrajem řešeného území se nachází VKP ze zákona – 
údolní niva, která není navrženým řešením dotčena. 

V kontaktu se řešeným územím se nevyskytují VKP ze zákona – lesní pozemky. 

Řešené území je vymezeno mimo kontakt s prvky ÚSES. 

Řešené území není vymezeno na půdách vyšších tříd ochrany ani plochách s investicemi 
do půdy (drenážní meliorační zařízení). 

 OCHRANA NELESNÍ ZELENĚ 

Kromě hustého dřevinného porostu na hraně nad sportovním areálem, která zajišťuje 
protihlukovou ochranu obytného území na jeho západní hranici, se v lokalitě nevyskytují solitérní 
ani skupinové prvky nelesní zeleně. 

V lokalitě bude založena komponovaná ochranná a doprovodná zeleň podél místní 
komunikace formou výsadby oboustranné aleje drobných dřevin a keřových porostů v parkovacím 
pásu vždy v souladu se zajištěním bezpečnosti provozu (rozhledové poměry) a s respektováním 
umístění rozvodů technické infrastruktury a podmínek jejich ochranných pásem. 

 PROSTUPNOST KRAJINY 

Okolí lokality je exponované z hlediska prostupnosti příměstské krajiny stávajícími 
turistickými, cykloturistickými i nově budovanými významnými pěšími trasami vedenými po 
místních komunikacích Zámecká a Bělíkova s těžištěm v předpolí hradu, které jsou respektovány. 

Prostupnost stávající zemědělské příměstské krajiny po zvykových cestách je koncepcí 
zástavby stanovenou v územní studii podpořená návrhem pěší spojky od střední školy podél 
areálu autoservisu a navrženého veřejného prostranství k centru města. 

Prostupnost navržené lokality je zajištěna zařazením páteřní obslužné komunikace do 
veřejných prostranství, pro vedení účelových i turistických bezmotorových tras však nemá kromě 
výše uvedené pěší zkratky průchod územím praktický význam. 

Vzhledem k malé rozloze řešeného území a návaznosti na zastavěné území není nutné 
zohlednit trasy pro volně žijící zvěř v navazující krajině (ř.ú. není součásti dálkového migračního 
koridoru pro velké savce ani migračního území). 

M.3 LIMITY VYUŽITÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Hodnoty, které byly identifikovány v řešeném území často představují současně limity 

využití území, jedná se o: 

- ochranné pásmo Státního hradu a zámku Frýdlant, 

- území s archeologickými nálezy ÚAN III (celé město) 

- ochranná pásma podzemních i nadzemních sítí technické infrastruktury. 

Koncepce zástavby územní studie respektuje stanovené limity využití území zakreslené 
podle možností měřítka 1:1000 v Koordinačním výkresu (5). 

 



Frýdlant – lokalita Zámecká Územní studie 

 35 

N VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 
POPŘ. NA ZPF A PUPFL 

N.1 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Lokalita je řešena komplexně se zapracováním požadavků na územně technická a 

organizační řešení nezbytná k dosažení optimálního uspořádání a využití území za účelem 
dosažení vyváženého vztahu všech složek udržitelného rozvoje – tedy trvalého souladu přírodních, 
krajinných, civilizačních a kulturních hodnot v území. 

Řešení vytváří podmínky pro využití území tak, aby byl minimalizován vzájemný negativní 
vliv lokality a širšího okolí i jednotlivých částí lokality navzájem. To se týká především vztahu 
stávajícího areálu autoservisu a nové obytné zástavby. 

Stanovená koncepce zástavby respektuje a využívá civilizační i přírodní hodnoty lokality a 
zohledňuje limity využití území. 

Stanovená koncepce zástavby zajišťuje vytvoření příznivého životního prostředí 
přiměřeným využitím vstupních podmínek řešeného území, které se nachází mimo vymezená 
záplavová území i mimo dosah nadměrného působení hlukové zátěže z dopravních koridorů i 
mimo kvalitní zemědělskou půdu. 

Zajištění kvality lokality bude dosaženo mimo jiné stanoveným způsobem vytápění bez 
využití spalování hnědého uhlí, zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu, likvidace 
odpadních vod pomocí komplexních systémů s napojením na infrastrukturu města Frýdlant. 

Zajištění kvality lokality i širšího dotčeného území bude dosaženo realizací komplexního 
dopravního systému na veřejných prostranstvích s odpovídajícími parametry řešícího jak napojení 
jednotlivých stavebních pozemků, tak i prostupnost území do příměstské krajiny. 

Zajištění kvality lokality i širšího dotčeného území bude dosaženo realizací veřejného 
prostranství s parkovou úpravou v rozsahu překračujícím požadavky legislativy. 

Pomocí respektování stanovených prostorových regulativů zajistí nová zástavba na jedné 
straně kvalitní obytné prostředí s množstvím soukromé i veřejné zeleně, na druhé straně 
přiměřené zahuštění zástavby RD povede k ekonomickému využití zabíraného půdního fondu. 

Podle Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dokumentace SEA) v rámci řešení 
ÚP Frýdlant je řešené území územní studie pro požadovaný záměr přípustné (akceptovatelné). 

Vzhledem k tomu, že z provedených doplňkových průzkumů a známých souvislostí v 
řešeném území nevyplývá podstatný vliv zástavby lokality na ŽP, že územní studie do řešeného 
území neumisťuje záměry, které by měly být předmětem posuzování vlivu na životní prostředí a že 
řešené území není součástí ptačí oblasti ani evropsky významné lokality (NATURA 2000), 
nepředpokládá se, že dotčený orgán uplatní požadavek na posuzování vlivu záměru obsaženého v 
územní studii ani na životní prostředí ani na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 



Frýdlant – lokalita Zámecká Územní studie 

 36 

N.2 PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A PRO 
POŽÁRNÍ OCHRANU 
Zajištění podmínek pro ochranu veřejného zdraví pomocí koncepce územní studie 

vyplývá z výše uvedených podrobných podmínek pro vytváření příznivého životního prostředí. 

Řešené území není zasaženo hlukem ze stávajících ani navržených dopravních koridorů. 

Zajištění podmínek pro požární ochranu pomocí koncepce územní studie vzhledem 
k tomu, že územní studie nenahrazuje žádná územní rozhodnutí, spočívá především v 
požadavcích: 

- uspořádání komunikací v lokalitě umožní dosáhnout veškeré zástavby vozidly těžké 
požární techniky a záchranných složek, 

- na navrženém veřejném vodovodu budou dle požadavku provozovatele osazeny 
v potřebném počtu hydranty DN 80, z nich vybrané budou sloužit i pro potřeby HZS. 

N.3 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
Rozsah a umístění řešeného území územní studie vychází z platného ÚP Frýdlant, kde je 

zábor ZPF dotčených lokalit BM2.28, VK.6, VK.18 vyhodnocen podle příslušných předpisů. 

Záborové lokality BM2.28, VK.6, VK.18 jsou umístěny bez zásahu do půd I. - II. třídy 
ochrany (celé v III. třídě) a bez zásahu do investic do půdního fondu (meliorace), proto byl jejich 
zábor dotčenými orgány v ÚP Frýdlant odsouhlasen. 

Protože řešení územní studie nepřekračuje rozsah dotčených záborových lokalit platného 
ÚP Frýdlant, není provedeno samostatné vyhodnocení záborů půdního fondu. 
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O VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚPD, ÚPP A DALŠÍMI 
KONCEPČNÍMI DOKUMENTY 
ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDLANT 

Územní plán Frýdlant byl schválen v roce 2015. 

Koncepce územního plánu vymezuje v řešeném území zastavitelnou plochu pro bydlení 
BM2.28 ve svažité a pohledově exponované poloze při severovýchodním okraji zastavěného 
území města. 

Dále zde vymezuje plochy veřejných prostranství – komunikací VK.6 a VK 18 pro 
umístění pro umístění přístupových komunikací do rozvojové obytné plochy. 

Koncepce územní studie vychází z platného územního plánu, který zcela respektuje při 
využití požadavků legislativy na jeho příslušné upřesnění při vymezování koridoru místní obslužné 
komunikace a dělení ploch s různým způsobem využití na uliční bloky a stavební pozemky. 

V lokalitě Zámecká se v souladu s ÚP nenavrhuje nové lokální centrum ani samostatné 
pozemky s jiným způsobem využití kromě veřejných prostranství. 

Koridory nadmístního významu určené pro rozvoj dopravní infrastruktury jsou vymezeny 
mimo řešené území územní studie, pozemky pro bydlení jsou zde umístěny mimo dosah 
nadměrného působení hlukové zátěže z dopravních koridorů. 

ÚP Frýdlant upřesňuje vymezení koridoru pro umístění staveb a opatření pro snižování 
ohrožení území povodněmi na tocích Smědá VPO - P18 vymezením 2 suchých poldrů a návrhem 
úprav nábřežních zdí koryta Smědé v rámci centra města - vše mimo řešené území územní studie. 

Řešené území se nachází mimo stanovené záplavové území. Územní studie tudíž 
nestanovuje podmínky pro realizaci opatření pro navyšování retenčních schopností krajiny a 
realizaci adekvátních opatření na snižování ohrožení území povodněmi a záplavami. 

Prvky územního systému ekologické stability jsou v ÚP vymezeny mimo řešené území 
územní studie, pozemky pro bydlení jsou zde umístěny mimo dosah biocenter a biokoridorů. 

Územní studie Zámecká neřeší aktivity přesahující hranici řešeného území platného ÚP 
Frýdlant. 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Libereckého kraje zpracované společností SAUL s.r.o. 
byly vydány v lednu 2012. Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č.46/14/ZK ze dne 
25.2.2014 schválilo Zprávu o uplatňování ZÚR LK v uplynulém období. Schválená Zpráva ZÚR LK 
byla následně využita jako „zadání“ pro zpracování aktualizace ZÚR LK ve smyslu § 42 odst. 4 
stavebního zákona. 

V 06/2015 byl vypracován návrh Aktualizace č.1 ZÚR LK (A-ZÚR) pro společné jednání, 
které proběhlo v říjnu 2015, v 06/2018 byl vypracována úprava návrhu Aktualizace č.1 ZÚR LK (A-
ZÚR) pro opakované společné jednání, které proběhlo v srpnu 2018, v současné době 
se připravuje úprava návrhu A-ZÚR LK pro veřejné projednání. 

A-ZÚR LK rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s A-PÚR ČR a určují 
strategii pro jejich naplňování, koordinují územně plánovací činnost obcí, zejména stanovují 
základní uspořádání území kraje, hlavní koridory dopravy, technické infrastruktury a územních 
systémů ekologické stability, vymezují významné rozvojové plochy a další území speciálních 
zájmů, vymezují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. 

V souladu s charakterem území byly v územní studii zejména při stanovování podrobných 
podmínek pro vymezení a využití pozemků, podmínek pro umístění staveb veřejné infrastruktury, 
podmínek pro ochranu hodnot území a při stanovení podmínek pro vytváření životního prostředí a 
ochranu veřejného zdraví zohledněny krajské priority územního plánování. 
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Město Frýdlant je součástí specifické oblasti nadmístního významu SOB4 Frýdlantsko se 
stanovenými zásadami: 

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

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

Město Frýdlant leží na křižovatce rozvojových os nadmístního významu, ve kterých je 
úkolem zejména zajištění zlepšení dopravního napojení Frýdlantska na širší území, zejména 
rozvojovou oblast Liberec. 

Územní studie respektuje polohu města a jeho význam ve specifické oblasti nadmístního 
významu SOB4 Frýdlantsko, zejména vytvářením územních podmínky pro zvyšování kvality 
bydlení. Nejsou připouštěny spontánní přístupy k urbanizaci území, stanovením podrobných 
podmínek jsou chráněny hodnoty území. 

Priority územního plánování Libereckého kraje jsou formulovány obecně a naplněny v 
platném ÚP Frýdlant, který je územní studií plně respektován, jejich podrobné vyhodnocení 
v územní studii by tedy bylo čistě formální. 

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 

Politika územního rozvoje ČR ve znění ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením 
vlády ČR č. 276 dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2 schválené usnesením vlády ČR č. 629 dne 
2. 9. 2019 a Aktualizace č. 3 schválené usnesením vlády ČR č. 630 dne 2. 9. 2019 (dále jen A-
PÚR ČR) byla při stanovování podmínek pro změny v území v souladu s charakterem území 
respektována. 

Územní studie je v zásadním souladu relevantními prvky A-PÚR ČR: 

- Město Frýdlant a tudíž ani řešené území nejsou součástí žádné rozvojové oblasti a 
rozvojové osy mezinárodního a republikového významu ani žádné specifické oblasti 
republikového významu, 

- řešené území není v kontaktu s koridory dopravní infrastruktury vymezenými na území 
města Frýdlant v A-PÚR ČR, 

- přes území Města Frýdlant nejsou vedeny koridory technické infrastruktury vymezené  
v A-PÚR ČR. 

Koncepční řešení územní studie respektuje republikové priority územního plánování 
stanovené v A-PÚR ČR v míře odpovídající charakteru území a úrovni územní studie ve všech 
jeho částech: 

Republikové priority územního plánování stanovené v A-PÚR ČR jsou formulovány 
obecně a naplněny v A-ZÚR LK, potažmo v platném ÚP Frýdlant, který je územní studií plně 
respektován, jejich podrobné vyhodnocení v územní studii by tedy bylo čistě formální. 
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P VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 
Širší územní vztahy řešeného území územní studie vycházejí z platného územního plánu 

Frýdlant z roku 2015, který zcela respektují při využití požadavků legislativy na jeho příslušné 
upřesnění při vymezování koridorů a dělení ploch s různým způsobem využití na pozemky. 

Širší územní vztahy jsou dokumentovány ve Výkresu širších vztahů (4) M 1:5000. 

Lokalita Zámecká navazuje těsně na severovýchodní okraj zastavěného území města, od 
sportovního areálu je zde však oddělena výraznou terénní hranou porostlou hustou izolační zelení. 
Přístup do historického centra města Zámeckou ulicí je přesto příznivý. 

Územně je lokalita provázána spíše s areálem střední školy, menšího výrobního areálu na 
křižovatce ulic Zámecká a Bělíkova a areálem Státního hradu a zámku Frýdlant, čímž příznivě 
dotváří polyfunkční charakter širšího území. 

Na druhé straně má lokalita vynikající vazby na širší přírodní rekreační zázemí tvořené 
historicky utvářenou krajinu zázemí zámku včetně lesoparku Střelnice. 

Z hlediska širších dopravních vazeb řešené území v souladu s ÚP Frýdlant spáduje 
poněkud nepřehledně, avšak jednoznačně k centru města Frýdlant po historické radiále – 
dopravně zklidněné ulici Zámecká a dopravně kapacitní ulici Bělíkova s objížďkou přes obytný 
soubor Střelnice. 

Pro hlavní napojení lokality pro motorovou dopravu slouží propojení obou těchto ulic do 
stávajícího průtahu silnice I/13 – ulice Fugnerovy, výhledově propojení ulice Zámecká východním 
směrem do obchvatu města silnici I/13. 

Z hlediska širších vazeb technické infrastruktury je řešené území v souladu s ÚP Frýdlant 
napojeno na městské systémy vedené po hranici nebo napříč lokalitou. Optimální koncepce dělení 
lokality na stavební pozemky a veřejná prostranství si nevyžádá přeložky těchto tras. 
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Q VYHODNOCENÍ SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM, JEHO 
PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY,… 
Územní studie je zpracována v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území – vždy v jejich 
aktuálním znění. 
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R VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 
Cíle a úkoly územního plánování jsou v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu formulovány obecně a naplněny v platném ÚP Frýdlant, který je územní studií plně 
respektován, jejich podrobné vyhodnocení v územní studii by tedy bylo čistě formální. 
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S VYHODNOCENÍ SOULADU SE STANOVISKY DO A SPRÁVCŮ 
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
Projektant doložil souhlasná vyjádření správců veřejné technické infrastruktury k řešení 

územní studie: 

 GasNet, s.r.o. z hlediska možnosti zásobování plynem, 

 TEPLO Frýdlant s.r.o. z hlediska možnosti centrálního zásobováním teplem 

 FDLnet.CZ, s.r.o. z hlediska možnosti napojení na telekomunikační sítě 

 Městský úřad Frýdlant, odbor majetkosprávní z hlediska možnosti odvodnění komunikací  

 Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. z hlediska řešení zásobování vodou pro veřejnou 
potřebu, kanalizace pro veřejnou potřebu, dešťové kanalizace – FVS, a.s. souhlasí 
s předloženou územní studií za podmínek (s těmito podmínkami je třeba počítat v další 
přípravě území): 
1. Nová vedení vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu budou realizována v rozsahu 

dle předložené studie před zahájením výstavby jednotlivých rodinných domů.  
2. Před napojením nové splaškové kanalizace z jižní části lokality do ulice Zámecká bude 

provedena obnova stávající kanalizace pro veřejnou potřebu v našem majetku a 
správě v délce cca 80 m.  

3. Bude dodrženo studií navržené důsledné oddělení splaškových a dešťových vod. 
Dešťové vody nebudou svedeny od kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a 
správě naší společnosti.  

4. Všechny stupně projektové přípravy nových vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu nám budou předloženy k odsouhlasení.  

5. Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. nebude investorem nově realizovaných 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.  
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T ŘEŠENÍ POKYNŮ POŘIZOVATELE 
Projektant zapracoval a zohlednil připomínky pořizovatele k návrhu územní studie ÚS5 

Frýdlant – lokalita Zámecká z 29. 4. 2020. Projektant zároveň doložil souhlasná vyjádření správců 
veřejné technické infrastruktury. 
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U ÚDAJE O POČTU STRAN TEXTOVÉ ČÁSTI A POČTU VÝKRESŮ 
GRAFICKÉ ČÁSTI ÚZEMNÍ STUDIE 

 Textová část návrhu územní studie vč. základních údajů obsahuje 27 stran formátu A4, 

 Textová část odůvodnění územní studie obsahuje 17 stran formátu A4, 

 grafická část návrhu územní studie obsahuje 3 výkresy formátu „A2“.  

 grafická část odůvodnění územní studie obsahuje 2 výkresy formátu „A2“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci 04/2020        Ing. arch. Jiří Plašil 


