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    I.      OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Zastupitelstvo obce Heřmanice, příslušné podle §6 odst. 5 písm. c), za použití §43 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“), v pl. zn , §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, §171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v pl. zn. 
vydává 
Územní plán Heřmanice 
změněného 1. změnou  
a to dle předloženého materiálu (dokumentace ÚP Heřmanice). 

1.     TEXTOVÁ ČÁST 

a)     Vymezení zastavěného území                  

Zastavěné území se vymezuje k datu 28.02.2009. Zastavěné území je v dokumentaci 
územního plánu vymezeno ve výkresech: 
-  výkres základního členění území, a dále ve výkresech 2, 5 a 7 
Hranice zastavěného území zahrnuje pozemky v intravilánu, přiléhajících k hranici 
intravilánu a dále vně intravilánu dle § 58 stavebního zákona. 
Územní plán přebírá hranice zastavěného území (ZÚ) z Opatření obecné povahy o 
vymezení ZÚ obce Heřmanice, schválené v ZO s úpravami: 
* ÚP navrhuje zvětšení ZÚ v lokalitách 
-  areálu Celní správy dle skutečného stavu 
-  nového realizovaného rodinného domu včetně okolních pozemků (p.č. 1018 ... k.ú. 
Heřmanice)  
- doplnění rodinného domu starší zástavby dle skutečného stavu při vjezdu do areálu 
autodopravy (p.č. 174/1, 174/1 ... k.ú Heřmanice) 
- doplnění 2 proluk s vymezením souvislého území v Kristiánově nad Oleškou (p.č. 
228 a p.č. 317/2 k.ú. Kristiánov)         
-  doplnění 1 proluky zbořeniště v Kristiánově na kopci (st.p.č. 258 k.ú. Kristiánov) 
* ÚP navrhuje zmenšení ZÚ v lokalitách 
- v Kristiánově při Olešce v sousedství navrhované myslivecké chaty (p.č. 380 k.ú. 
Kristiánov) s vazbou na aktivní zónu záplavového území Olešky  
- pod lomem (p.č. 431 k.ú Heřmanice) v místě koncové polohy komunikace bez do 
pravního přístupu 
- u rybníka v místě průchodu a vymezení plochy lokálního biokoridoru zbořeništěm 
bývalého statku (p.č. 380 k.ú Heřmanice) 

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

b1)   Zásady celkové koncepce rozvoje území obce 

Koncepce rozvoje obce 

Řešené území v rozsahu správního území Heřmanice, zahrnující k.ú. Heřmanice u Fr. 
a Kristiánov s návrhovým obdobím územního plánu k roku 2025. ÚP přebírá do řešení 
návrh na změnu průběhu česko - polských státních hranic a to ve 2 lokalitách 
v hraničním úseku IV, ploch oddělených z území republiky do Polska.  

Rozvoj obce při respektování přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území jako 
funkčně a prostorově vymezeného útvaru s cílem vymezení stabilizovaných ploch, 
ploch změn a územních rezerv, zobrazených ve výkresech 2 a 5 dokumentace. 



 3 

Heřmanice plní převážně funkci obytnou včetně individuelní rekreace, doplněnou o 
funkci základní občanské vybavenosti, tyto základní funkce budou dále rozvíjeny. 
Zastavitelné plochy korigované limity využití území se vymezují převážně pro bydlení 
v rodinných domech v území Heřmanic a předního Kristiánova a převážně ve 
stavbách rodinné rekreace v území zadního Kristiánova na kopci a při údolí 
Heřmanického potoka. 

b2)   Hlavní cíle rozvoje. 

Cíle rozvoje obce 

Posílit funkci obce ve vztahu k udržitelnému rozvoji území jako místa trvalého a 
rekreačního bydlení ve venkovském prostředí, vymezení rozvoje obce s cílem 
vymezení rozvojových ploch s vytvořením předpokladů pro výstavbu s vazbou na 
územní podmínky a zachování potenciálu hodnot území. Rozvoj obce převážně dle 
požadavků ke stavební činnosti ve vyznačených plochách. Vymezení ploch 
s možností převodu pozemků ze strany PF ČR a vlastnictví státu na obec. 

Převažující návrh ploch pro bydlení v rodinných domech a ve stavbách rodinné 
rekreace (rekreačních domů) dle požadavků vlastníků pozemků a obce. V dílčích 
dalších plochách vymezení ploch rekreace, veřejných prostranství a veřejné zeleně.  

Řešit problémovou plochy přestavby v území bývalé železniční stanice. Záměrem 
obce je pokračovat v úpravách veřejných prostranství a veřejné zeleně. 
Z pohledu širších vztahů se požaduje zohledňovat bezprostřední vazby se sousedním 
městem Bogatynia, důležitá je stabilizace kulturního domu v území obce s hospůdkou, 
se záměrem realizace restaurace a ubytování v objektu i stabilizace prodejny 
smíšeného zboží.  
Sleduje se návrh na využití zrušené úzkorozchodné železniční trati pro zřízení 
cyklostezky, nad vodojemem návrh vyhlídkové věže. 

Návrh technické infrastruktury s cílem řešení zařízení a tras jednotlivých druhů 
technického vybavení. Řešení vodovodu v zadním Kristiánově v prostoru nad 
potokem Oleška. Návrh splaškové kanalizace v rozsahu území Heřmanic s umístěním 
ČOV při státní hranici. V současné době probíhá realizace trafostanice s vazbou na 
distribuci elektrické energie do zadního Kristiánova.  

b3)   Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot. 

Památková ochrana  
Péče o nemovité kulturní památky chráněné státem.  
Hodnoty stavebně architektonické  
Vedle nemovitých kulturních památek zajistit ochranu dalších architektonicky 
hodnotných objektů v území, s místní ochranou objektů hmotově tradičních a místně 
významných na úrovni obce.  
Hodnoty urbanistické  
Ochrana funkčního a prostorového uspořádání dílčích území s charakteristickou 
zástavbou zrealizovanou v příslušných časových obdobích. Při začleňování nových 
objektů do území uplatňování požadavků na umísťování, objemy a tvary objektů bez 
kontrastů k okolní zástavbě.   

Hodnoty krajinné  
Ochrana přírodních hodnot v území s významným přírodním prvkem v horní části potoka 
Olešky a v celém průběhu Heřmanického potoka s doprovodnou zelení.  
Vymezení ploch volného území krajiny (trvale travní porosty, zatravnění orné půdy), 
vymezení krajinné a sídelní zeleně v území (pozemky určené k plnění funkcí lesa,  
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vymezení ploch vysokého náletu na nelesní půdě, alejí a doprovodné zeleně členící 
prostorové uspořádání krajiny). Ochrana krajinného rázu území s vyloučením 
umísťování zástavby ve volné krajině.  

c)    Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch pře- 
stavby a systému sídelní zeleně. 

c1)   Návrh urbanistické koncepce. 
       (návrh plošného a prostorového uspořádání území) 
Postavení sídla ve struktuře osídlení 
Spádovost Heřmanic především do Frýdlantu (centra mikroregionální působnosti II. 
stupně) a Liberce (centra mikroregionální působnosti III. stupně). V prostorových vaz- 
bách oddělená poloha osídlení do vnitrozemí přes okraj Jizerských hor. 

Dopravní spojení autobusovou dopravou. Vyjížďka za prací, do škol, za občanskou 
vybaveností a službami. V případě Heřmanic v údolní poloze vhodná vazba do 
Polska. V procesu suburbanizace předpoklad expanze stavební činnosti do 
venkovského prostoru podmíněn nabídkou nižších cen pozemků, zástavba bude 
přímo ovlivněna zájmy o stavební činnost a územními podmínkami.  

Základní funkční a prostorové uspořádání 
Vymezení funkčního a prostorového uspořádání území s vazbou na objekty a skupiny 
objektů původní i pozdější zástavby, půdorys dílčích území a jemu odpovídající 
prostorové uspořádání s charakteristickými interiéry a panoramaty. 
Urbanistická koncepce 
Vymezení funkčního uspořádání území dané lokalizací a vzájemnými vztahy dílčích 
funkčních ploch zastavěných území, zastavitelných ploch s přechodem na 
nezastavěná území volné krajiny s vyloučením zástavby samostatných objektů ve 
volné krajině. Urbanizace území se požaduje dotvářením krajinného rázu forem 
zástavby s tradiční venkovskou podobou. 

c2)   Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. 

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití jako zastavitelných ploch, dle § 58 
stavebního zákona s využitím stavebních proluk s vazbou na ochranu nezastavěného 
a nezastavitelného území. Ve správním území obce Heřmanice se vymezuje celkem 
56 ploch.  

Z tohoto počtu je určeno 35 ploch pro bydlení rodinné domy venkovské (lokality Z 1 – 
Z 35), 2 plochy pro plochy rekreace – plochy lomu (lokality Z 36, Z 37), dále plochy 
rekreace ve stavbách rodinné rekreace (lokality Z 38 – Z 42), plochy občanského 
vybavení (lokality Z 43, Z 44), plochy k vymezení veřejné zeleně (lokality Z 45  – 
Z 49), plochy silniční dopravy (lokality Z50  – Z 52), plochy dopravního vybavení (Z 
53), plochy technické infrastruktury (lokality Z 54, Z 55) a plocha výroby a skladů 
(lokalita Z 56) 

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití  

plochy (Z 1 –  Z 56)                                                                              označení ploch 

PLOCHY BYDLENÍ               - rodinné domy venkovské                                Z 1 – Z 35 

PLOCHY REKREACE          - lom u kulturního domu                                      Z36, Z37 
                                              - stavby rodinné rekreace                                 Z38 – Z42 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ                                                            
                                              - vyhlídková věž, myslivecká chata                  Z 43, Z 44   
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ   
                                              - veřejná zeleň                                                Z 45 – Z 49                                                                                                                                                                             
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PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
                                              - plochy silniční dopravy                                
                                                      místní komunikace                                            Z 50  
                                                     účelové komunikace                                Z 51, Z 52                                       
                                              - plochy dopravního vybavení                                                                           
                                                      parkoviště                                                          Z 53 
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   
                                              - technická infrastruktura                                  
                                                      čistírna odpadních vod                                      Z 54 
                                         trafostanice                                                        Z 55                                       
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ   
                                              - výroba a sklady                                                       Z 56                

1. změna Územního plánu 
zrušené zastavitelné plochy   
plochy pro bydlení - rodinné domy venkovské                                               Z 11, Z 14  
navrhované zastavitelné plochy   
plochy pro bydlení - rodinné domy venkovské                               Z 1.2 – Z 1.4, Z 1.5a    
plochy veřejných prostranství - veřejné prostranství                                              Z 1.6                                 
plochy technické infrastruktury                                                                               Z 1.1 
plochy výroby a skladování                                                                                  Z 1.5b 
 
V přehledu je uvedeno označení ploch, druhy ploch s rozdílným způsobem využití, 
jejich lokalizace, charakteristika a údaje dopravní a technické infrastruktury.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 

PLOCHY BYDLENÍ  

 

rodinné domy venkovské 

plochy změn Z 1- Z 4 
lokalizace:           západní okraj Heřmanic ke státní hranici  
charakteristika: návrh ploch ke změně v zastavěném území v dílčích prolukách 
zahrad z prostorových důvodů umožňující dělení pozemků a doplňování další 
zástavby rodinných domů   
dopravní a technická infrastruktura: napojení ploch na stávající silnici a místní 
komunikaci, technickou infrastrukturu - vodovod, vedení NN 
plochy změn Z 5, Z 6  
lokalizace:   Heřmanice za obecním úřadem  
charakteristika: návrh ploch ke změně v zastavěném území s navázáním zástavby 
na 2 stávající rodinné domy, při západním okraji lokality se nachází zbořeniště po 
zemědělské usedlosti 
dopravní a technická infrastruktura: napojení na stávající technickou infrastrukturu 
plochy změn Z 7 - Z 10 
lokalizace:   jižní okraj Heřmanic k bývalé trati  
charakteristika: navázání zástavby na nový rodinný dům v území (na pozemku p. 
č.1018), návrh zastavitelných ploch v mezilehlém zastavěném území a bývalou tratí (Z 
7, Z 9 a Z 10), viz prověření využití ploch (Z 9 a Z 10) s dopravním napojením (Z 52) 
ve zpracované studii projektanta z 25.3.2008 
dopravní a technická infrastruktura: napojení lokalit Z 9 a Z 10 z navrhované účelové 
komunikace Z 52, podmíněné dopravní napojení lokality Z 7 přes stávající původní 
zemědělské usedlosti ve směru od silnice  
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plocha změny Z 11  
lokalizace:   Heřmanice pod lomem  
charakteristika: návrh zastavitelné plochy s prostorovou vazbou na stávající 
sousední zástavbu rodinných domů 
dopravní a technická infrastruktura:   
                            dopravní napojení lokality na stávající komunikaci 
1. změna ÚP - nové využití plochy pro veřejné prostranství 
plochy změn Z 12 - Z 14 
lokalizace:   Heřmanice pod rybníkem  
charakteristika:    vymezení ploch pro zástavbu v údolní poloze pod rybníkem po obou 
stranách potoka nad vybudovanou vodní nádrží, ponechání volného pruhu k užívání 
pozemku sousedícího s korytem vodního toku při výkonu správy vodního toku, návrh 
další zastavitelné plochy v sousedství dnešního areálu autodopravy    
dopravní a technická infrastruktura:   
                           dopravní napojení na stávající komunikace v sousedství vymezených 
ploch 
1. změna ÚP - nové využití plochy Z 14 pro výrobu a skladování (areál autodopravy) 
plochy změn Z 15 - Z 17   
lokalizace:           Heřmanice v okolí bývalého Severodrupu v.o.s. 
charakteristika: doplňující plochy v sousedství stávající zástavby v dolní části při 
Olešce a dále po obou stranách komunikace k vodojemu 
dopravní a technická infrastruktura: dopravní napojení na stávající místní komunikace  
plochy změn Z 18 - Z 20 
lokalizace:   Heřmanice JZ a JV od kulturního domu 
charakteristika: navázání navrhované zástavby na současné stávající a nově 
zrealizované rodinné a rekreační domy, u kulturního domu za Oleškou a podél silnice, 
omezení zastavitelných ploch (Z 18 a Z 19) mimo aktivní zónu záplavového území 
dopravní a technická infrastruktura: dopravní napojení na stávající silnici, v území za 
Oleškou (Z 18) napojení s vazbou na stávající nově zrealizované domy po levém 
břehu  
plochy změn Z 21 - Z 26         
lokalizace:   přední Kristiánov, podél cesty do Kunratic 
charakteristika: vymezení zastavitelných ploch při stávající zástavbě 
dopravní a technická infrastruktura: napojení na stávající komunikace a stávající 
technickou infrastrukturu   
plochy změn Z 27 - Z 30 
lokalizace:   u silnice při vjezdu do Heřmanic a podél cesty v údolní poloze 
Olešky do zadního Kristiánova 
charakteristika: navázání na v současné době zrealizované objekty v území, pro 
lokalitu Z 28 v dolní části území před projekcí na ÚP vydána územně plánovací 
informace o podmínkách využití území, omezení zastavitelných ploch mimo aktivní 
zónu záplavového území (lokality Z 27 a Z28) 
dopravní a technická infrastruktura: napojení zastavitelných ploch na navrhovanou 
dopravní a technickou infrastrukturu 
plochy změn Z 31 - Z 35 
lokalizace:           zadní Kristiánov nad Oleškou 
charakteristika: návrh zastavitelných ploch mimo dílčí úseky dopravně nepřístupné 
vlivem značného převýšení terénu, doplnění zástavby rodinných a rekreačních domů   
dopravní a technická infrastruktura: dopravní přístupnost ze stávající komunikace 
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plochy změn 1.2 - 1.4, 1.5a 
lokalizace:          
1.2   při zadním Kristiánově na kopci  
1.3  u Heřmanického potoka   
1.4  u lomu  
1.5a  při areálu autodopravy 

charakteristika:  
1.2  vymezení zastavitelné plochy pro 1 objekt bydlení při západním okraji stávající 

zástavby  
1.3   vymezení plochy pro doplňkový objekt garáže k rodinnému domu, navázání na
 vrhované zástavby na zastavěné území 
1.4  vymezení plochy pro doplňkovou stavbu k rodinnému domu na druhé straně 
 Olešky, mimo aktivní zónu záplavového území Olešky 
1.5a vymezení plochy pro 2 objekty bydlení, záměr k realizaci rodinného domu 

dopravní a technická infrastruktura: 
1.2  vymezení zastavitelné plochy v kontaktu se stávající komunikací 
1.3  dopravní přístupnost z odbočující komunikace 
1.4  dopravní přístupnost z mostního objektu 
1.5a  dopravní napojení po hrázi rybníka, přípojky technické infrastruktury ve směru od 
 montážní haly   
 

PLOCHY REKREACE           

 

lom u kulturního domu 

plochy změn Z 36, Z 37 
lokalizace:   lom s ukončenou těžbou u kulturního domu 
charakteristika:   prostor lokality Z 37 v režimu zajištění lomu dlouhodobě již od 80. let 
s požadavky na sanační činnost, dosud bez následného průběhu likvidace a 
rekultivace; v územním plánu návrh využití plochy rekreace jako plochy s rozdílným 
způsobem využití dle vyhl. č. 501/ 2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území, rekultivačním úpravám i vymezení využití v územním plánu odpovídá 
zatravňování a doplňující výsadba zeleně i požadavek vlastníka pozemků ke 
sportovně rekreační činnosti  
                            rovinatý prostor lokality Z 36 při silnici je 
atraktivní s vazbou na sousedství kulturního domu, sklárny a návrh cyklotrasy, část u 
kulturního domu se vymezuje pro parkoviště (Z 53)  
dopravní a technická infrastruktura: napojení ploch na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

  

stavby rodinné rekreace 

plochy změn Z 38, Z 39 
lokalizace:           zadní Kristiánov na kopci 
charakteristika:   kvalitní rekreační plocha s dálkovými výhledy do okolí s přítomností 
rozptýlených rekreačních domů, návrh na doplňování zástavby, viz                             
prověření využití ploch ve zpracované zastavovací studii projektanta z 25.3.2008. 
dopravní a technická infrastruktura: napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, důležité zásobování elektrickou energií s vazbou na realizovanou 
trafostanici (Z 55) 
 



 8 

plochy změn  Z 40 - Z 42 
lokalizace:           zadní Kristiánov u Heřmanického potoka  
charakteristika:   území zahrnující plochy demolic objektů v 50. letech, převážně již 
bez čitelných stop v terénu, vazba na údolní polohu Heřmanického potoka   
dopravní a technická infrastruktura: napojení na stávající a obnovenou dopravní a 
technickou infrastrukturu, s ohledem na oddělenou polohu problém zásobování území 
elektrickou energií 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

 

vyhlídková věž 

plocha změny Z 43 
lokalizace:   nad vodojemem 
charakteristika: návrh vyhlídkové věže, autor mjčlk architekti, návrh s dílčím úsekem 
navrhované turistické cesty, situování v mezilehlém prostoru lesních pozemků, 
severním směrem se navrhuje oproti původnímu vymezení rozšíření pozemku a to do 
linie hranice lesa ze SV strany  
dopravní a technická infrastruktura: napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

myslivecká chata 

plocha změny Z 44 
lokalizace:   u Olešky pod Mlýnským vrchem 
charakteristika: využití zbořeniště pro výstavbu myslivecké chaty, prostorově 
odloučená poloha s vazbou na rekreační dům na protilehlé straně Olešky již na území 
Dětřichova 
dopravní a technická infrastruktura: napojení na stávající komunikaci 
 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

 

veřejná zeleň 

plochy změn  Z 45, Z 46 
lokalizace:   Heřmanice pod rybníkem 
charakteristika: náletová zeleň pod hrází rybníka , v údolní poloze přítomnost 
vodního toku  
plocha změny  Z 47 
lokalizace:           pod Špičákem 
charakteristika: 2 lokality oddělené komunikací, nad skalním útvarem v sousedství 
prostoru lomu s ukončenou těžbou  
plocha změny  Z 48 
lokalizace:   u vodojemu 
charakteristika: prostor s vazbou na situování navrhované vyhlídkové věže  
plocha změny  Z 49 
lokalizace:   podél Olešky k Dětřichovu 
charakteristika: vymezení údolní polohy po obou březích Olešky pro veřejnou zeleň, 
vazba na stávající 2 rybníky a již provedené úpravy v zatáčce s orientační tabu-                           
lí v průhledu při vjezdu do obce 
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veřejné prostranství 

plocha změny 1.6 
lokalizace:         ve středu obce 
charakteristika:  vymezení ploch v režimu ploch veřejných s využitím sportoviště, 
hřiště, zpevněných ploch, veřejné zeleně 
 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 

plochy silniční dopravy 

*  Místní komunikace 

plocha změny Z 50 
lokalizace:           zadní Kristiánov na kopci 
charakteristika:   místní komunikace, řešení dopravního napojení stávající a navrho- 
vané zástavby rekreačních domů   
*  Účelové komunikace 

plocha změny Z51 
lokalizace:           zadní Kristiánov na kopci 
charakteristika:   účelová komunikace, v koncové poloze místní komunikace vymezení 
obratiště tvaru T i současně dopravního přístupu k objektu posledního navrhovaného 
rekreačního domu; viz prověření využití ploch ve zpracované zastavovací studii 
projektanta z 25.3.2008 
plocha změny Z52 
lokalizace:           jižně bývalého Severodrupu v.o.s. 
charakteristika:  účelová komunikace, návrh na dopravní zpřístupnění lokalit Z 9 a 
Z 10, viz prověření využití ploch s dopravním řešením ve zpracované studii 
projektanta z 25.3.2008 

plochy dopravního vybavení 

*  Parkoviště 
plocha změny Z 53 
lokalizace:           prostor u kulturního domu 
charakteristika:   území přes potok v sousedství kulturního domu, navrhuje se 
parkovací  plocha pro kulturní dům   
 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 

technická infrastruktura 

Čistírna odpadních vod 

plocha změny Z 54  
lokalizace:          prostor části bývalé železniční stanice na nejnižším místě v území 
obce při státní hranici 
charakteristika: centrální čistírna odpadních vod   
dopravní a technická infrastruktura: dopravní napojení z prostoru bývalé železniční 
stanice 
Trafostanice 
plocha změny Z 55 
lokalizace:       rozhraní území Heřmanic a zadního Kristiánova, nad realizovanou 
zástavbou rodinného domu a rekreačních domů 
charakteristika:   převzetí do řešení územního plánu dle projektu   
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dopravní a technická infrastruktura:  dopravní přístupnost z účelové komunikace 

Základnová stanice 
plocha změny 1.1 
lokalizace:         v areálu větrných elektráren 
charakteristika:   instalace zařízení Vodafone Czech Republic, a.s. 
dopravní a technická infrastruktura:  dopravní přístupnost z účelové komunikace 
 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

 

výroba a sklady 

plocha změny Z 56 
lokalizace:           areál Kutílek 
charakteristika:  původně přístavba vepřína k zemědělské usedlosti, dnes autodo- 
prava Kutílek, v územním plánu rozšíření možnosti využití areálu i pro výrobu, 
požadované využití areálu za účelem rozšíření odstavných ploch, výstavby haly za 
účelem skladování, garáží a dílny za účelem oprav; možnost umístění dalšího bytu 
jako součást objektů (nikoliv rodinného domu na samostatné oddělené parcele)    
dopravní a technická infrastruktura: provedena realizace účelové komunikace ve 
směru ke Kunraticím s provozem mimo obec 
plocha změny 1.5b 
lokalizace:         areál Kutílek 
charakteristika:  dle platného ÚP výměna využití již navrhovaných zastavitelných 
ploch k bydlení pro využití výroba a sklady, pozemek v sousedství montážní haly 
s využitím jako zázemí pro provoz autodopravy  
dopravní a technická infrastruktura: dopravní přístupnost ze stávajících ploch areálu 
 

c3)  Vymezení ploch přestavby  
Vymezení plochy přestavby zahrnující plochu bývalé železniční stanice s návrhem 
využití plochy smíšené obytné. 

c4)  Vymezení systému sídelní zeleně  
Vymezení ploch sídelní zeleně jako součást ploch s rozdílným způsobem využití 
(ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení, smíšených obytných, výroby a 
skladování).  

d)   Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně  
podmínek pro jejich umísťování. 

d1)   Dopravní infrastruktura. 

Koncepce silniční dopravy spočívá na zajištění dopravního napojení území obce 
v širších vnějších vazbách, dílčích území v obci a jednotlivých pozemků, zahrnuje  
vymezení silnice III. třídy, místních a účelových komunikací, parkoviště u kulturního 
domu. V území obce byly vybudovány komunikace mimo silnici III tř. a to s ohledem 
na provoz dobývacího prostoru Heřmanice a v zadním Kristiánově zajišťující 
přístupnost k zemědělským pozemkům. Další parkoviště se vymezují jako součást 
ploch  bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství. Vymezení ploch 
dopravy, viz údaje výkresů č. 2 a 5 dokumentace. 

Silniční doprava  

Silnice III. třídy  
Stabilizace beze změn současného stavu.  
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Místní komunikace  
Z 50 - návrh místní komunikace, zajišťující dopravní přístupnost ke stávajícím a k 
navrhovaným rekreačním domům.  
 
Účelové komunikace   
Z 51, Z 52 - návrh účelových komunikací zajišťujících dopravní přístupnost dílčích 
pozemků pro novou zástavbu. 

Dopravní vybavení 

Parkoviště 
Návrh parkoviště u kulturního domu (Z 53). Kapacita parkoviště dle normových 
hodnot. 

d2)   Technická infrastruktura. 

Vodní hospodářství 

Zásobování vodou 

Stávající způsob zásobování pitnou vodou je vyhovující, nebude měněn, koncepce 
zásobování vodou ze skupinového vodovodu Dětřichov, zdrojem vody je vrtaná 
studna, odkud je voda čerpána do VDJ Dětřichov,  odbočka vodovodu vede do VDJ     
Heřmanice 100 m3 (346,00/342,70 m n.m.). Z vodojemu vede gravitační řad do 
rozvodné sítě Heřmanic. Zástavba mimo dosah vodovodu bude zásobena pitnou 
vodou ze   soukromých studní. 

Likvidace odpadních vod 

V obci není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do 
bezodtokových jímek vyvážených na ČOV Frýdlant, nebo přes septiky s přepadem do 
vodotečí.V areálu  Celní správy umístění od r. 1994 mechanicko – biologické MČOV 
s od- tokem do potoka. 
Návrh na vybudování kanalizace s centrální ČOV dle krajské koncepce Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací z r. 2004, viz výkres č. 4 dokumentace. V území mimo dosah 
kanalizace návrh i nadále individuální likvidace odpadních vod v bezodtokových 
jímkách s následným vyvážením na ČOV Frýdlant. Možnosti malých domovních 
čistíren při splnění podmínek hydrogeologického posudku na životní prostředí, nebo 
přítomnost povrchového recipientu. 
Dešťové vody budou i nadále odváděny pomocí příkopů, propustků do vodoteče a 
vsakovány do terénu. 

Energetika 

Elektrická energie 

Venkovní linky VN 22 kV a polohy trafostanic (T 403, T407 a T524) jsou v území 
stabilizovány. Návrh trafostanice dle projektu TR 1x 250 kV v území jižně od 
kulturního domu. Rozšíření sítí NN venkovního a kabelového vedení se navrhuje v 
místech zastavitelných ploch. S vazbou na zastavitelné plochy při údolní poloze 
Heřmanického potoka se počítá s další trafostanicí a přívodního vedení VN 22 kV. 

Větrné elektrárny 

6 větrných elektráren (VE 1 - 6) umístěno  na vrchu Vysoký, vlastník Konotech s.r.o., 
na pozemku p.č. 787/1 k.ú. Heřmanice. Plánované nové VE dle požadavku vlastníka 
z 13.3.2008 – 6 VE ... VE 7 – 11. Dle zadání k územnímu plánu se záměr zařazuje do 
územních rezerv. 
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Spoje 

Telekomunikace 
Telefonní síť je v území stabilizována, provozována v rámci telefonního obvodu (TO) 
Liberec s automatickým vstupem do systému přes podzemní vedení 
telekomunikačních sítí (PVTS). Konkurenční prostředí mobilních operátorů. 

 

Radiokomunikace 
-  Televizní signál, distribuce TV programů z vysílacích objektů. V území obce z 
důvodů rušivých vlivů provozu větrných elektráren zaveden doplňující individuelní 
satelitní televizní příjem. 
-  Rozhlasové vysílání 
Rozhlasový signál s vysíláním celoplošných programů rozhlasových stanic. 
-  Radiomobilní síť 

Pokrytí území sítí radiotelefonními převaděči. 

        1. změna ÚP, vymezení plochy pro spoje, základnová stanice Vodafone Czech 
Republic, a.s., plocha změny 1.1.                     

d3)   Občanské vybavení. 

(občanské vybavení veřejné infrastruktury, další občanské vybavení) 
V území se samostatně vymezují plochy občanského vybavení dle druhů s rozdílným 
způsobem využití.  

Vymezení ploch občanského vybavení 

občanské vybavení, veřejná infrastruktura 
     plochy kulturních zařízení (kulturní dům) 
     plochy občanské vybavenosti ostatní  (obecní úřad, hřbitov, hasičská zbrojnice)       
                     občanské vybavení, komerční zařízení 
     obchodní síť (prodejna smíšeného zboží) 
Návrh objektu myslivecké chaty (lokalita Z 44).              
V budově obecního úřadu pobočka knihovny, tělocvična, zasedací místnost, klubovna. 
V objektu kulturního domu hospůdka u Kodešovy skály, v prostoru původního kina 
projekt na zřízení restaurace, v půdním prostoru záměr na zřízení ubytovny. 

d4)   Veřejná prostranství 

Návrh veřejných prostranství jako složky veřejné infrastruktury zřizovaných nebo 
užívaných ve veřejném zájmu, s prostory přístupných každému bez omezení.  

Vymezení ploch veřejných prostranství 
Údaje veřejných prostranství, viz údaje kap. h) dokumentace (VP 1 – VP 4; VP 5 –VP 
11)  a výkresů 3 a 4 dokumentace. 

1. změna ÚP, vymezení plochy pro veřejné prostranství - VP 13, plocha změny 1.6.  

e)    Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení pod-
mínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability,     
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekre-  ace, 
dobývání nerostů a pod. 

Koncepce uspořádání krajiny 

Využití území s vazbou na funkce krajiny (ekologická, hospodářská, 
vodohospodářská, aj.), zachování funkcí krajiny s ohledem na krajinný ráz, zahrnující 
přírodní, kulturní a historickou charakteristiku místa. Přírodní charakteristika z hlediska 
lesnatosti, mimolesní zeleně, zastoupení travních porostů, vodních toků.  
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Péče o krajinu a zachování a ochrana jejího charakteristického rázu, zachování 
cenných vegetačních prvků a situování nových. Vymezení krajiny se týká vymezení 
nezastavitelných ploch, vymezení vysokého náletu na nelesní půdě, alejí a 
doprovodné zeleně. 

Změna využití území souvisí s uspořádáním pozemků ve volné zemědělské krajině, 
jejich dělení nebo scelování v návrhu pozemkových úprav v k.ú. Heřmanice u Fr. a 
k.ú. Kristiánov, které byly zahájeny k 1.8.2008. 

Uspořádání krajiny  

   - vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině v rámci nezastavěného 
úze- mí a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, údaje viz kap. f) 
   plochy vodní a vodohospodářské (vodní plochy a toky) 
   plochy zemědělské (orná půda, trvale travní porosty) 
   plochy lesní (pozemky určené k plnění funkcí lesa) 
- morfologie členitějšího terénu s otevřeným obzorem krajinného prostoru polského 
území, s dominantou vrch Vysoký, s členěním lesními plochami, s podporou ploch 
krajinné zeleně (aleje, doprovodná zeleň) 

Územní systém ekologické stability 

Vymezení územního systému ekologické stability  

V území obce se nachází pouze lokální ÚSES, využívají se ekologicky nejstabilnější 
části území, biocentra jsou vymezena převážně v lesních plochách. Vymezení 
biocenter a biokoridorů viz údaje výkresů dokumentace.  

- Lokální biocentra LBC      

LBC 37 – Vraní vrch, LBC 42 – Luh u trati, LBC 43 – U celnice, LBC 44 – Borek, LBC 
45 – Vysoký, LBC 48 – Mlýnský vrch, LBC 50 – Ke Kristiánovu 

- Lokální biokoridory LBK      

LBK 35/37 – K supímu vrchu, Kodešův vrch, LBK 37/42/43 – Kodešův vrch, LBK 
42/43 Údolí Olešky, K Ptačímu vrchu, LBK 43/0 – Údolí Olešky, LBK 43/50 – 
Heřmanický potok, LBK 44/43/50 – U hranic, LBK 44/0 – U hranic, LBK 45/46 – Pod 
Lysým vrchem, LBK 45/50 – Luční potok, LBK 45/51/52 – Luční potok,  LBK 48/42/43 
– Údolí Olešky, LBK 50/51 – Heřmanický potok, LBK 50/51/0 – V kamenech, LBK 
51/52 – Pod Vysokým 

- Založení prvků ÚSES 

Založení nefunkčních částí biocenter a biokoridorů viz údaje kap g1) a výkresu č. 5 
dokumentace. 

Oproti údajům sledovaných jevů ÚAP řádek číslo 21 ORP Frýdlant dochází k 
odlišnostem 
- zmenšení plochy biocentra BC 43, vyloučení z této plochy areálu Celní správy 
- úprava trasy biokoridoru BK 37/42/43  s vedením trasy mimo dobývací prostor DP 
Heřmanice   
1. změna ÚP, plocha změny 1.4, navrženo přeložení trasy biokoridoru BK 37/42/43  
dle skutečného přírodního stavu do zarostlé kamenité výsypky lomu  

 

Prostupnost krajiny 

Systém komunikací se vymezuje se zřetelem na zajištění přístupu k zemědělským a k 
lesním pozemkům, s přihlédnutím k přítomnosti dnes fungujících komunikací se 
zpevněným povrchem. 
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- Návrh místních a účelových komunikací 

Vymezení místní komunikace (z 50) a účelových komunikací (Z 51 a Z 52), viz údaje 
výkresů dokumentace. 

Ochrana před povodněmi 

Vymezení protipovodňové hrázky v místě průtoku Olešky pod mostním objektem, viz 
údaj výkresu č. 4 dokumentace. 

Koncepce rekreačního využívání krajiny 

V území obce je okrajovou rekreační funkcí poznávací turistika, cykloturistika s 
průběhem turistické stezky a cyklotrasy. Využití území s vazbou na myslivost.  

Venkovská turistika spojená s významnou funkcí druhého bydlení v objektech 
individuální rekreace. 

Dobývání nerostů 

Dobývací prostory DP Heřmanice u Fr. (u kulturního domu), DP Kristiánov (Mlýnský 
vrch) a DP Heřmanice I, II (hlavní prostor) ... všechny prostory ve stavu zajištění DP. 

f)     Stanovení podmínek pro využití ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

f1)    Plochy s rozdílným způsobem využití a s jiným způsobem využití. 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
Podrobnější členění ploch § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 
  * PLOCHY BYDLENÍ 
             bytové domy 
             rodinné domy venkovské     
         * PLOCHY REKREACE 
                   na plochách bývalého lomu  
                   stavby rodinné rekreace 
         * PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
                     veřejná infrastruktura            
             komerční zařízení         
             hřbitov   
             ostatní  
   * PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
             veřejná prostranství  
             veřejná zeleň   
   * PLOCHY SMÍŠENÉ  
             plochy smíšené obytné 
   * PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY                                  
             silniční doprava 
 dopravní vybavení 
   * PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
             technická infrastruktura 
   * PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  
             výroba a sklady 
   * PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
             vodní plochy a toky     
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   * PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
             orná půda     
             trvale travní porosty 
   * PLOCHY LESNÍ 
             pozemky určené k plnění funkcí lesa    
   * PLOCHY PŘÍRODNÍ 
             přírodní památka Kodešova skála 
             významný krajinný prvek Čedičová skalka pod Špičákem 
             lokální biocentra  
   * PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
             vysoký nálet na nelesní půdě 
             zahrady a sady 
   * PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ 
             viz geologie, legenda část 1  

Plochy s jiným způsobem využití 
Doplnění dalších ploch než stanoví §§ 4 - 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 

   * PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 
              aleje, doprovodná zeleň  

f2)    Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání.        

Podmínky pro využití ploch 

Stanovení podmínek pro využití ploch, které nezhoršují kvalitu prostředí a hodnoty 
území. Vymezení zastavitelných ploch s vazbami na urbanistickou strukturu a přírodní 
hodnoty území. Vymezení rozdílného způsobu využití a činností v území, s omezeními 
jejich vzájemných negativních vlivů.  

Pro zajištění podmínek pro územní plánování ve volné zemědělské krajině v  rámci 
pozemkových úprav lze měnit využití území, bez nutnosti změny územního plánu a to 
vzájemně u druhů pozemků orná půda, zahrada, trvale travní porosty, vodní plocha    
a pozemky určené k plnění funkcí lesa; na těchto pozemcích lze vybudovat účelové 
komunikace zajišťujících jejich přístupy. 

U dílčích ploch zemědělských a lesních vyznačených v ÚP, se podmiňuje vzájemná 
změna na jiné využití a druhů pozemků orné půdy, trvale travních porostů a lesních 
pozemků pouze při prokázání souladu s požadavky krajinného rázu. 

Podmínky pro využití ploch lokalit 1. změny ÚP 
U lokality 1.6 v záplavovém území toku Oleška - veškeré stavby a činnosti v zápla- 
vovém území podléhají souhlasu vodoprávního úřadu. 
U lokalit 1.2 a 1.3 v ochranném pásmu lesa 50 m - umístění objektů dle souhlasu 
státní správy lesů. 

Podmínky prostorového uspořádání 

Stanovení podmínek prostorového uspořádání je uvedeno v následujících dílčích 
plochách s rozdílným způsobem využití.  
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PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
podrobnější členění ploch § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

     PLOCHY BYDLENÍ 
     bytové domy        
     GF 05  -  BYDLENÍ bytové domy 
     Hlavní využití             -  vymezení ploch za účelem zajištění podmínek pro byd-  

lení v kvalitním prostředí, zahrnující pozemky bytových  
domů 

     Přípustné využití         -  byty v bytových domech            
                                         -  komunikace, pěší chodníky 
                             -  plochy zeleně s prvky mobiliáře pro relaxaci                               
                           -  nezbytná technická vybavenost 
                              -  odstavné a parkovací plochy  
     Nepřípustné využití     -  stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným  

využitím, zejména stavby pro výrobu a skladování 
                            -  stavby a činnosti s negativní účinky na životní prostředí   
     Podmínky prostorového uspořádání 
                                         - podlažnost do 3 NP a dále s podkrovím 
     rodinné domy venkovské       
     Hlavní využití              -  bydlení v rodinných domech, ve stavbách rodinné 

rekreace, víceúčelová plocha k vytvoření obytného 
prostředí 

     Přípustné využití         -  stavby pro bydlení v rodinných domech 
                                         -  stavby rodinné rekreace - rekreační domy splňující 

podmínky pro bydlení  
                                         -  ubytovací a stravovací služby provozované v rámci staveb 

rodinných domů 
                                         -  drobné služby a provozovny slučitelné s bydlením, které 

svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití  
                                    -  stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva                                
                                         -  stavby související technické a dopravní infrastruktury 

(například vedení a stavby technické infrastruktury, 
komunikace) 

                                         -  plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze 
v souvislosti s hlavním využitím 

                                         -  samostatně stojící garáže pouze v souvislosti s hlavním 
využitím v maximálním počtu odpovídajícímu počtu bytů       

     Nepřípustné využití     -  stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 
využitím, zejména stavby pro skladování a výrobu 
neslučitelnou s funkcí bydlení 

                             -  stavby a činnosti s negativními účinky na životní prostředí  
     Podmínky prostorového uspořádání 
                                         -  domy o 1 nadzemním podlaží s možností podsklepení a 

podkroví 
               -  maximální koeficient zastavění pozemku KZP = 0,25 
                                         -  výměra pozemku minimálně 800 m2 
                                         -  intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně  

0,40 
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     PLOCHY REKREACE                  
     na plochách bývalého lomu  
     Hlavní využití               -  plochy rekreace a sportu 
                                         -  další možné využití občanské vybavení, výroba (Z36) 
     Přípustné využití         -  krátkodobá pobytová rekreace (chaty, tábořiště) 
                                         -  hřiště, cyklokros, minigolf 
                                         -  stavby související technické a dopravní infrastruktury  
   -  plochy parkovacích stání pro osobní automobily 
     Nepřípustné využití     -  stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným  

využitím                                    
      Další podmínky využití - pokračování v režimu likvidace a rekultivace – sanační 

činnost, s vazbou na využití dle územního plánu   
    
     stavby rodinné rekreace    
    Hlavní využití              -  bydlení ve stavbách rodinné rekreace,v rodinných domech, 

víceúčelová plocha k vytvoření obytného prostředí 
      Přípustné využití        -  stavby rodinné rekreace - rekreační domy splňující       

podmínky pro rodinné bydlení  
                                        -  stavby pro bydlení v rodinných domech 
                                         -  stravovací služby provozované v rámci staveb pro 

rodinnou rekreaci 
                                        -  drobné služby a provozovny, které mohou být provozovány 

v rámci bydlení a svým provozem negativně neovlivňující 
funkci hlavního využití 

                                    -  stavby související technické a dopravní infrastruktur 
                                    -  plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze        

v souvislosti s hlavním využitím 
                                         -  samostatně stojící garáže pouze v souvislosti s hlavním 

využitím v maximálním počtu odpovídajícímu počtu bytů 
     Nepřípustné využití     -  stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím 
     Podmínky prostorového uspořádání 
   -  objekty o 1 nadzemním podlaží s podkrovím   
                                        -  maximální koeficient zastavění pozemku KZP = 0,30 
                                        -  výměra pozemku min. 800 m2                                                                         
                                       -  zastřešení je  přípustné formou střech sedlových a 

polovalbových 

     PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ           
      veřejná infrastruktura        
      Hlavní využití              -  stavby, zařízení a pozemky veřejného občanského vyba-    
                                           vení 
      Přípustné využití        - stavby pro kulturní a zájmovou činnost 
                                        -  stavby související technické a dopravní infrastruktury  
   -  plochy parkovacích stání pro osobní automobily 
     Nepřípustné využití     -  stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím  
      Podmínky prostorového uspořádání 
                -  maximální koeficient zastavění pozemku KZP = 0,35 
                                        -  intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 

0,20 
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      komerční zařízení    
      Hlavní využití  -  komerční zařízení se specifickým charakterem druhů 

vybavení 
      Přípustné využití        -  stavby zejména pro maloobchodní prodej a služby 

místního charakteru                                         
                                         -  stavby související technické a dopravní infrastruktury,   
                                        -  parkovací stání pro osobní automobily 
      Nepřípustné využití -  stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím 
      Podmínky prostorového uspořádání 
                         -  maximální koeficient zastavěnosti pozemku KZP = 0,60     
                                         -  intenzita využití pozemku – koeficient zeleně minimálně 

0,10 
      hřbitov     
      Hlavní využití             -  plochy a účelové stavby pro pohřbívání                                 
      Přípustné využití        -  skupiny hrobů  
                                         -  stavby pro pohřbívání a související stavby 
                                         -  stavby související technické a dopravní infrastruktury, 

komunikace, chodníky                                         
                                         -  odstavování vozidel na přístupovém místě 
      Nepřípustné využití    -  objekty a činnosti sloužící jinému využití s důsledky na-

rušování hlavní funkce 
      ostatní 
      Hlavní využití             -  plochy a účelové stavby (Celní úřad)                                
      Přípustné využití        -  stavby zejména pro provoz zařízení                              
                                         -  stavby související technické a dopravní infrastruktury,   
                                         -  parkovací stání pro osobní automobily 
                                         -  cvičiště psů 
      Nepřípustné využití    -  objekty a činnosti sloužící jinému využití s důsledky na-

rušování hlavní funkce 

      PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  
      veřejná prostranství, veřejná zeleň       
      Hlavní využití  -  prostory veřejně přístupných pozemků každému bez ome-

zení, sloužících k obecnému užívání 
      Přípustné využití         -  zpevněné plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy   
                              -  stavby  technické a dopravní infrastruktury,  (například 

vedení technické infrastruktury, komunikace pro stavby 
hlavního využití, chodníky apod.)    

                                         -  plochy parkovacích stání pro osobní automobily související 
s hlavním využitím                                  

     Nepřípustné využití    -  stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, 
popřípadě s podmíněně přípustným využitím                                      

     Podmíněně přípustné využití 
                                         -  drobné stavby doplňující funkci hlavního využití (v rozsahu 

odpovídajícímu například přenosným konstrukcím a 
podobně) 

                                         -  drobné služby doplňující funkci hlavního využití (například 
stánkový prodej, informační a reklamní zařízení a 
podobně) 
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     PLOCHY SMÍŠENÉ  
     plochy smíšené obytné 

     Hlavní využití              -  plochy a objekty charakteristické pro různorodé využití 
s požadavky ke změně původního využití železniční 
stanice s omezeními vzájemných negativních vlivů činností 
bez vzájemného rušení při novém využití ploch a objektů  

                                        -  občanské vybavení komerční 
                                        -  bydlení, ubytování 
                                     -  sklady 
                                        -  sportovní plochy, cvičiště hasičů    

     Nepřípustné využití     -  stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným,    
popřípadě podmíněně přípustným využitím   

     Podmíněně přípustné využití 
                                         -  drobné služby a provozovny, které svým provozem 

negativně neovlivní funkci hlavního využití           

     PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  
     silniční doprava     
     Hlavní využití -  silnice III. třídy 
                               -  místní a účelové komunikace   
                                         -  chodníky 
     Přípustné využití -  stavby veřejné dopravní infrastruktury 
                                         -  stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní 

(například náspy, zářezy, opěrné zdi a podobně) 
                                         -  liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní 

využití 
     Nepřípustné využití     -  stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, po 

případě podmíněně přípustným využitím  
     dopravní vybavení        
     Hlavní využití  -  parkoviště 
                             -  řadové garáže 
     Přípustné využití         -  stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní 

(například náspy, zářezy, opěrné zdi, informační a 
reklamní zařízení a podobně) 

                                         -  stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití 
     Nepřípustné využití     -  stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím 

     PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
     technická infrastruktura     
     Hlavní využití  - vodojem 
                                        -  čistírna odpadních vod 
                                        -  trafostanice   
                                         -  plochy technické infrastruktury se samostatným 

vymezením 
     Přípustné využití -  stavby technické infrastruktury 
  -  stavby související dopravní infrastruktury 
     Nepřípustné využití -  stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím 
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     PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  
     výroba a sklady     
     Hlavní využití  -  plochy autodopravy, výroby a skladů 
     Přípustné využití -  stavby pro skladování, výrobu  
                                         -  stavby pro administrativu a provoz 
                                            parkoviště a odstavné plochy, garáže, dílny 
                                         -  stavby související technické a dopravní infrastruktury 
      Podmíněně přípustné využití                                                                               
                                         -  bydlení majitele nebo správce v bytu 
      Nepřípustné využití    -  stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným 

popřípadě podmíněně přípustným využitím 

     PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  
     vodní plochy a toky     
     Hlavní využití              -  pozemky vodních ploch a koryt vodních toků (vodní nádrže 

s retenční funkcí, potoky, další bezejmenné vodoteče 
povrchových vod tekoucích vlastním spádem v korytě 
trvale nebo po převažující část roku)  

     Přípustné využití         -  pozemky určené pro vodohospodářské využití  
                                         -  stavby dopravní infrastruktury (například mosty, lávky)                                          
                                         -  související vodohospodářské stavby (například hráze, jezy, 

zdrže) 
                                         -  liniové stavby veřejné technické infrastruktury                                       
     Nepřípustné využití    -  stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, 

popřípadě podmíněně přípustným využitím  

     PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  
     orná půda, trvale travní porosty     
     Hlavní využití              -  orná půda, trvale travní porosty   
                                         -  pozemky v nezastavěném území sloužící k hospodaření na 

zemědělské půdě 
     Přípustné využití       -  doprovodné zemědělské stavby (např. polní krmiště, 

salaše, přístřešky do plochy 70 m2, stavby pro chov 
včelstev)  

                                         -  vytváření protierozních prvků, travní porosty se solitérními 
stromy, eventuelně s drobnými remízy 

                                         -  stavby k vodohospodářským melioracím pozemků 
                                         -  liniové stavby související veřejné dopravní infrastruktury – 

účelové komunikace 
                                         -  liniové stavby veřejné technické infrastruktury 
     Nepřípustné využití     -  veškerá stavební činnost nesouvisející s hlavním, pří-

pustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím  
                                         -  stavby bydlení, rodinné rekreace a ubytování 
     Podmíněně přípustné využití                                                                               
                                         -  stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící 

veřejnému užívání (například turistické stezky, cyklistické 
stezky, informační zařízení)                                   

      Další podmínky využití                                        
                                         -  u staveb s vazbou na obhospodařování pozemků musí být 

prokázáno, že nenarušují krajinný ráz                                                                
                                         -  u změn na využití ploch jiných kultur na daném místě musí  

být prokázáno, že nenarušují krajinný ráz                                                                                                    
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     PLOCHY LESNÍ                                                                                                      
     pozemky určené k plnění funkcí lesa       
     Hlavní využití  -  pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL  
     Přípustné využití -  stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa (např. hospodářské 

objekty, zařízení pro chov lesní zvěře, krmelce) 
                                         -  liniové stavby související veřejné dopravní infrastruktury – 

účelové komunikace 
                                         -  liniové stavby veřejné technické infrastruktury   
     Nepřípustné využití    -  veškerá stavební činnost nesouvisející s hlavním, 

přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím  
     Podmíněně přípustné využití    
                                         -  stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící 

veřejnému užívání (například turistické stezky, cyklistické 
stezky, informační zařízení) 

     Další podmínky využití                                        
                                        -  u změn k zalesňování pozemků nebo na využití ploch 

jiných kultur na daném místě musí být prokázáno, že 
nenarušují krajinný ráz                                                                                                                                

      PLOCHY PŘÍRODNÍ 
      přírodní památka Kodešova skála 
      významný krajinný prvek Čedičová skalka pod Špičákem 
      lokální biocentra 
      Hlavní využití              -  ochrana přírody a krajiny zvláště chráněných území a 

všeobecná ochrana krajiny 
      Přípustné využití         -  vymezení ploch za účelem zajištění podmínek pro ochranu 

přírody a krajiny   
      Nepřípustné využití -  využití nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

      PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
      vysoký nálet na nelesní půdě 
      Hlavní využití              -  vysoký nálet na nelesní půdě 
      Přípustné využití -  nálet na zemědělské a ostatní půdě 
                                         -  doplňující výsadba stromové a keřové zeleně vhodných 

přirozených druhů dřevin    
      Nepřípustné využití -  využití nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
      zahrady a sady 
      Hlavní využití              -  plochy zahrad a sadů s převažující vazbou na plochy byd- 

lení a rodinné rekreace 
      Přípustné využití         -  oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, 

rekreační a užitkovou 
                                         -  doplňování a obnova stromových výsadeb 
                                         -  doplňkové stavby související s hlavním využitím 
                                         -  liniové stavby technické a dopravní infrastruktury                                          
      Nepřípustné využití    -  stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím  
                              -  stavby bydlení, rodinné rekreace  
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PLOCHY S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
doplnění ploch než stanoví § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Vymezení ploch s ohledem na specifické podmínky a charakter území. 

      PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ     
      aleje, doprovodná zeleň 
      Hlavní využití              - veřejná zeleň (aleje, doprovodná zeleň), krajinná zeleň  
     Přípustné využití         -  liniová výsadba, výsadba remízů stromové a keřové zeleně 

vhodných přirozených druhů dřevin                                     
     Nepřípustné využití     -  využití nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě 

podmíněně přípustným využitím  
      Podmíněně přípustné využití   
                                         -  liniové stavby technické infrastruktury 
                                        -  liniové stavby dopravní infrastruktury vedené přes plochu 

nejkratším směrem  

f3)    Základní podmínky krajinného rázu 

Podmínky krajinného rázu s ohledem zejména na přírodní, kulturní a historickou 
charakteristiku místa, s ochranou před činností, snižující jeho estetickou a přírodní 
hodnotu.  

Podmínky v zastavěných územích a v zastavitelných plochách  

V zastavěných územích a v zastavitelných plochách pro doplňování zástavby a péči o 
sídlení zeleň se uplatňují podmínky 

- začleňování staveb s vazbou na funkční využití dílčích území a prostorové 
uspořádání stávající zástavby 
- návrh systému sídelní zeleně s prolínáním do zeleně nezastavěného území 

Podmínky v území krajiny 

Z pohledu krajinného rázu se požaduje chránit vzhledové vlastnosti krajiny, její 
estetické a přírodní hodnoty. Ochrana volné krajiny před nežádoucím rozvolňováním 
zastavěného území, ochrana krajinného rázu dílčích území s ohledem na jejich 
přírodní charakteristiku. 

V dílčích územích se uplatňují podmínky  

- péče o krajinnou zeleň 
   vymezení alejí, doprovodné zeleně – cílový stav přirozené druhy dřevin 
- propustnost krajiny – systém cestní sítě místních a účelových komunikací, pěších 
cest                   

g)   Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asa-    
naci, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. 

        Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva  
(dle § 170 a § 101 stavebního zákona) 

*   Vybraná veřejná infrastruktura. 

           (dle § 2, odst. 1 písm. k1. a 2. stavebního zákona)  

Údaje dopravní a technické infrastruktury, viz údaje výkresu č. 4 dokumentace. 
Pozemky se nacházejí v k.ú. Heřmanice a v k.ú. Kristiánov. 
 
 



 23 

Dopravní infrastruktura                                            pozemky 

                 místní komunikace                                  
   MK 1     zadni Kristiánov na kopci   (Z 50)  p.č. 250, 299, 302 k.ú. Heřmanice u Fr.     
                 účelové komunikace             
 ÚK 1     zadni Kristiánov na kopci   (Z 51)  p.č. 282, 285, 288 k.ú. Heřmanice u Fr.  

ÚK 2     jižně bývalého Severodrupu  (Z 52)   p.č. 1021/1, 1022/1, 1023/1 k.ú. 
Heřmanice u Fr.     

                 cyklostezka             
     C         v tělese bývalé železniční dráhy  p.č.1242, 1243,1252 k.ú. Heřmanice u Fr.     
                                                                    p.č. 918, 919, 920 k.ú.Kristiánov 
                parkoviště                                                    
    PA 1    u kulturního domu (Z 53)  p.č. 211/1 k.ú. Heřmanice u Fr.              

Návrh místní komunikace (Z 50) v zadním Kristiánově na kopci, pří východním okraji 
zastavěného území, dopravně zpřístupňující stávající a navrhované rekreační domy. 

Návrh účelové komunikace (Z 51) v zadním Kristiánově na kopci za účelem zřízení 
obratiště tvaru T i dopravní přístupnosti navrhovaných rekreačních domů v dolní části 
lokality (Z 39). 

Návrh účelové komunikace (Z 52) jižně bývalého Severodrupu za účelem dopravní 
přístupnosti navrhovaných rodinných domů. 

Technická infrastruktura                          
              vodní hospodářství                        pozemky  
   V 1     vodovodní řady                             888/1, 888/4  k.ú. Kristiánov 
  A – I  kanalizace 
     A  p.č. 1116, 1237, 1238, 1239, 1240  k.ú. Heřmanice 
              p.č. 896,899/2, 917  k.ú. Kristiánov 
     B      p.č. 1172, 1159/1, 1159/2, 1159/3  k.ú. Heřmanice      
     C p.č. 1148/2, 1158/3, 1245  k.ú. Heřmanice    
     D p.č. 798/2, 1143/2, 1256  k.ú. Heřmanice    
     E p.č. 1142, 1177/6 k.ú. Heřmanice    
     F p.č. 1177/7, 1210  k.ú. Heřmanice    
     G p.č. 1177/5, 1178/1  k.ú. Heřmanice    
     H p.č. 1178/1, 1195/1, 1230/2  k.ú. Heřmanice    
 I p.č. 899/1 k.ú. Kristiánov  

 ČOV     čistírna odpadních vod (Z 54)      pozemek p.č. 1242 k.ú. Heřmanice u Fr. 
              energetika 
    VN     venkovní vedení VN 35 kV            
     T       trafostanice (Z 55)                pozemky p.č. 1116, 188/2 k.ú. Heřmanice u Fr. 
             spoje 
    ZS    základnová stanice Vodafone Czech Republic, a.s. 
    1. změna ÚP, plocha změny 1.1           pozemek p.č. 810/2 k.ú. Kristiánov   

*    Vybraná veřejně prospěšná opatření. 

         (dle § 2, odst. 1 písm. m, výběr dle § 170 stavebního zákona) 

Údaje vybraných veřejně prospěšných opatření, viz údaje výkresu č. 4 dokumentace. 

Pozemky se nacházejí v k.ú. Heřmanice a v k.ú. Kristiánov. 

Snižování ohrožení území povodněmi  

  PH       protipovodňová hrázka         nad mostem přes Olešku 
                                                            pozemek p.č. 126 k.ú. Heřmanice u Fr. 
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Založení prvků územního systému ekologické stability                 

             BIOCENTRUM                      pozemky 

Biocentrum lokálního významu (nefunkční) 

LBC 50  za Heřmanickým potokem    p.č. 570/1 k.ú. Heřmanice u Fr. 

             BIOKORIDORY 

Biokoridory lokálního významu (nefunkční) 
LBK 37/42/43   Kodešův vrch             p.č. 387/2, 387/4, 387/15 k.ú. Heřmanice u Fr. 

1. změna ÚP, plocha  změny 1.4       změna trasy biokoridoru s posunem severním a 
západním směrem za hranici parcely p.č. 141/2, 
biokoridor bude veden po parcele p.č. 387/2 k.ú.  
Heřmanice u Fr. 

LBK 42/43        Údolí Olešky, K Ptačímu vrchu     
                                                            p.č. 700/1, 700/3, 700/5, 700/8, 787, 807, 
812/5,812/7, 812/9, 901 k.ú. Heřmanice u Fr. 
LBK 43/0          Údolí Olešky               p.č.  580/4 k.ú. Heřmanice u Fr.              
LBK 43/50        Heřmanický potok      p.č. 671/1, 671/4, 700/1,700/4, 728, 787 k.ú.     
Heřmanice u Fr.                 
LBK 44/0          U hranic                     p.č. 632/9  k.ú. Heřmanice u Fr.                 
LBK 44/43/50   U hranic                     p.č.  671/1 k.ú. Heřmanice u Fr.                           

Území s archeologickými nálezy 

Území s archeologickými nálezy 
poř.č. SAS        název ÚAN        typ ÚAN         katastr 
03-14-01/1        Heřmanice         II                    k.ú. Heřmanice u Fr.  

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

(dle § 101, odst. 1 stavebního zákona) 

Viz údaje výkresu č. 4 dokumentace. 

*    Vybraná veřejná infrastruktura         

Občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

               vyhlídková věž                             pozemek 
    V        věž v místě nad vodojemem         p.č. 254/1, 254/3,255, 343/16  k.ú. Heř-  
manice u Fr. 

Veřejná prostranství 

(dle §2, odst. 1 písm. k 4  stavebního zákona) 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ                      

                veřejná prostranství            pozemky 
  VP 1      v otočce autobusu               p.č. 1252 k.ú. Heřmanice u Fr.    
  VP 2      parčík na návsi                    p.č. 57 k.ú. Heřmanice u Fr.    
  VP 3      park u netřesku                  p.č. 37/1, 38, 1177/5 k.ú. Heřmanice u Fr.     
  VP 4      prostor před hřbitovem       p.č. 382/4, 382/5, 382/8 k.ú. Heřmanice u Fr.    
                1. změna ÚP 
VP 13      střed obce                          p.č. 153/2, 154, 155/1, 155/3, 161/1, 51, 1176 
                                                          k.ú. Heřmanice u Fr. 
 
 
 



 25 

              související veřejná zeleň 
  VP 5      u kaštanu                      p.č. 1172/8  k.ú. Heřmanice u Fr.    
  VP 6      u obecního úřadu          p.č. 71/1,798/7  k.ú. Heřmanice u Fr.     
  VP 7      u hasičské zbrojnice      p.č. 1175/1  k.ú. Heřmanice u Fr. 
  VP 8      u návsi                           p.č. 57  k.ú. Heřmanice u Fr. 
  VP 9      pod rybníkem                p.č. 1023/3, 1121/1  k.ú. Heřmanice u Fr. 
VP 10      pod Špičákem               p.č. 1023/3, 1121/1  k.ú. Heřmanice u Fr. 
VP 11      u vodojemu                   p.č. 254/1, 254/3, 255, 343/16 k.ú. Heřmanice u Fr. 
VP 12      u lomu k Dětřichovu    p.č. 158, 160, 168/2, 169, 170, 
247, 274/1  k.ú.   Heřmanice u Fr. 

i)    Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené gra- 
fické části. 

titulní list      1 A4 
základní údaje    1 A4 
obsah        1 A4                                    
územní plán 
textová část             23 A4 
grafická část      1  výkres základního členění území 
                   2  hlavní výkres 
                   3  výkres koncepce veřejné infrastruktury 
                   4  výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
 
odůvodnění územního plánu    
obsah                                                       1 A4 
textová část                                         16  A4 
grafická část                    5  koordinační výkres 
         6  výkres širších vztahů 
         7  výkres předpokládaných záborů půdního fondu 

j)     Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření. 

Územní rezervy 

Větrné elektrárny 

6 větrných elektráren (VE 1 - 6) je umístěno  na vrchu Vysoký, vlastník Konotech 
s.r.o., na pozemku p.č. 787/1 k.ú. Heřmanice. Plánované další nové VE dle 
požadavku vlastníka z 13.3.2008 – 5 VE ... (VE 7 – 11). Dle zadání k územnímu plánu 
se záměr zařazuje do územních rezerv. 

Podmínky pro prověření územních rezerv 
Větrné elektrárny jsou druhem technické infrastruktury. V návrhu řešení ÚP se vymezují 
plochy územních rezerv R 1 (VE 7) – R 5 (VE 11) pro využití větrných elektráren. Ke 
stávajícím 6 ti větrným elektrárnám VE 1 – VE 6 byl uplatněn požadavek na doplnění 
dalších 5 ti větrných elektráren VE 7 – VE 11.   
Vyznačení předpokládaných poloh  umístění objektů VE je zobrazeno v grafické části 
dokumentace ÚP.  

Další postup se bude řídit požadavky na posouzení vlivu staveb na životní prostředí 
ve smyslu § 10i odst. 3) zákona č. 100/ Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v pl. zn.  
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Dle stanoviska KÚ Libereckého kraje Odboru regionálního rozvoje a evropských 
projektů k návrhu Zadání ÚP Heřmanice z 05.05.2008 se upozorňuje na dodržení 
všech zákonných podmínek, týkajících se výstavby a provozování větrných elektráren. 
Záměr dále s ohledem na proces k dalšímu řešení bude posuzován z hlediska 
souladu s Územní energetickou koncepcí Libereckého kraje. 


