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    II.      OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

a)    Postup při pořízení dokumentace územního plánu 

Pro území obce nebyl dosud v minulosti vypracován územní plán (ÚP). O pořízení ÚP 
bylo rozhodnuto ZO Heřmanice dne 06.06.2007 usnesením č. 38/07. 

Předcházející dokumentace Průzkumy a rozbory k územnímu plánu (ÚP) v rozsahu 
odpovídajícím územně analytickým podkladům (ÚAP) byla vypracována v dubnu 
2008. 

Projednání návrhu Zadání ÚP bylo zveřejněno oznámením o projednání návrhu 
Zadání MÚ Frýdlant ze dne 21.4.2008 a vyvěšeno na úřední desce v Heřmanicích od 
23.4. 2008 do 23.5.2008, ve Frýdlantě, v Dětřichově a v Kunraticích. 

Vyhodnocení projednání návrhu Zadání ÚP bylo vypracováno MěÚ Frýdlant, úřadem 
územního plánování ke dni 9.6.2008 a následně bylo schváleno v ZO Heřmanice dne 
11.6.2008 usnesením č. 5/08. 

Koncepce řešení byla projednávána průběžně se starostou obce, byly upřesněny 
některé údaje zadání, kupř. vyhlídková věž s koordinovaným stanoviskem MěÚ 
odboru stavebního úřadu a ŽP Frýdlant z 29.9.2008, doplnění pozemku k zástavbě 
severně od hasičské zbrojnice s projednáním s Báňským úřadem a MŽP Liberec, ve 
zbytkové ploše při vjezdu do obce navrženo rozšíření plochy bydlení, bylo sledováno 
vymezením pozemků PF ČR pro veřejnou zeleň z důvodů možnosti získání těchto 
pozemků pro obec, vymezení cvičné louky dle požadavku Celní správy jižně 
stávajícího areálu a upřesnění hranic pro využití ploch v dílčích lokalitách.   

O pořízení 1. změny ÚP bylo rozhodnuto ZO Heřmanice  dne 26.09.2011 usnesením 
č. 67/11, s výkonem činnosti pořizovatele MÚ Frýdlant, úřadu územního plánování. 
Návrh Zadání 1. změny ÚP, který zpracoval pořizovatel, byl projednán a následně 
schválen v ZO Heřmanice dne 13.6.2012 usnesením č. 31/12.  

Společné jednání o návrhu 1. změny ÚP proběhlo dne 14.03.2013, dle pokynu 
pořizovatele byla dokumentace upravena. 

b)  Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z 
hlediska širších vztahů 

b1)  Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací   
dokumentací vydanou krajem 

Politika územního rozvoje ČR 

Území obce Heřmanice  se nachází z  pohledu Politiky územního rozvoje ČR v šir- 
ších republikových souvislostech s vazbou na Frýdlant a s ohledem na hlavní centra a 
strukturu osídlení ČR mimo vymezené rozvojové oblasti a  rozvojové osy. Pro území 
obce je důležitá vazba bezprostředního sousedství s Polskem, srostlá sídelní struktura 
s městem Bogatynia.  

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 

Při řešení územního plánu bylo přihlédnuto k rozpracované územně plánovací 
dokumentaci pořizované krajem, k Zásadám územního rozvoje (ZÚR) Libereckého 
kraje a to v údajích nadmístního významu, hraničního přechodu pro pěší a cyklisty. 
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b2)   Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

Postavení obce v systému osídlení 

Vymezené administrativní území obce, zahrnující k.ú. Heřmanice a k.ú. Kristiánov, 
náleží do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem i současně do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant, je začleněno do 
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Frýdlantsko“. Z pohledu regionalizace a 
spádových obvodů vykazuje území vyjížďky za prací, do škol, za občanskou 
vybaveností a službami, s převažujícími vazbami na Frýdlant. 

Dle vyhodnocení udržitelnosti rozvoje území v dokumentaci Průzkumů a rozborů k ÚP 
je důležitá přítomnost a stabilizace občanského vybavení v území obce a to budovy 
obecního úřadu s provozem doplňujícího vybavení, prodejny smíšeného zboží, kul-
turního domu s hospůdkou, dále přítomnost a stabilizace sklárny v obci. Negativní     
je ukončení výroby v objektu Severodrupu v.o.s. a zejména nevyužitý areál bývalé 
železniční stanice ČD. 

Dle údaje katalogu obcí, jako přílohy k dokumentaci ÚPN VÚC LK z r. 2003 jsou 
rozvojové předpoklady území nadprůměrné, se slabým ekonomickým potenciálem. 

Ve vybavení technickou vybaveností je dostatečné zásobování vodou, není vybavení 
kanalizace a centrální ČOV, i nadále bude absence plynofikace v území obce. Jsou 
řešeny požadavky na nové trafostanice v území. 

Slabou stránkou území je méně výhodná poloha mimo silnice I. a II. třídy v území 
s vazbou do vnitrozemí republiky podobně jako celého Frýdlantského výběžku, 
výhodou naopak bezprostřední prostorové vazby na Polsko a dále Německo. Důležité 
je uvolnění hranic a volný pohyb osob s vazbou na širší geografický prostor vymezený 
městy Frýdlant, Bogatynia, Hrádek n.N. a Zittau v rovinatějším území přirozené 
konfigurace terénu mimo předěl Jizerských a Lužických hor. 

Problém omezené nabídky pracovních příležitostí a služeb pro obyvatele daný i 
velikostí obce s přirozeným spádem do větších center osídlení. Nepříznivá je absence 
podnikatelů zemědělské výroby v místě. 

Problém demografické situace přirozeného přírůstku obyvatel. Na další vývoj trvalého 
a rekreačního obyvatelstva a velikostní rozvoj sídla bude mít vliv stavební činnost i 
nabídka stavebních pozemků pro nové vnější obyvatelstvo v tržním prostředí. 
Nedostatek finančních prostředků pro rozvoj obce ovlivňující zejména vklady do 
veřejné infrastruktury.   

c)    Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

Návrh koncepce řešení ÚP zahrnuje požadavky    
-  na vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území 
-  na stanovení požadavků na využití a prostorové uspořádání území a koncepci roz-  

voje území 
- na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území s ochranou 

krajiny 

Z pohledu vytváření předpokladů pro výstavbu preferuje řešení ÚP návrh dalšího 
rozvoje území obce v plochách především dle zájmu o výstavbu ze strany obyvatel a 
dle zájmu obce, v ÚP na dnešních pozemcích ve vlastnictví PF ČR s možností 
převodu těchto pozemků do vlastnictví obce.  

Využití a prostorové uspořádání dílčích území s vymezením zastavitelných ploch 
s vazbou na urbanistickou koncepci danou uspořádáním jednotlivých forem zástavby 
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu a to ve všech dílčích částech 
území obce.   
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Návrh změn v území je vymezen v dokumentaci ÚP v komplexu respektování 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území včetně ochrany krajiny. 

d)  Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích  
právních předpisů 

S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s 
vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území, je dokumentace ÚP Heřmanice v souladu. 

e)   Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – souladu 
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Požadavky zvláštních právních předpisů 

V souladu se zvláštními předpisy a v návaznosti na § 159 stavebního zákona, údaje 
pro uplatnění specifických požadavků s vazbami se stanovisky dotčených orgánů.   
Údaje limitů využití území, viz výkres č. 5 dokumentace.  

KULTURNÍ LIMITY 

Ochrana kulturního, architektonického a archeologického dědictví je veřejným 
zájmem. Ochrana památek dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění; Úmluva o architektonickém dědictví Evropy - přijata pod č. 73/2000 
Sb. a  Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy - přijata pod č. 99/2000 
Sb. ... údaje požadavku KÚ Libereckého kraje k návrhu zadání ÚP z hlediska 
památkové péče z 21.5.2008 týkající se  ochrany památek a území s archeologickými 
nálezy.  

Ochrana památek 
Kulturní památky chráněné státem ve smyslu zákona o státní památkové péči v pl. zn.  

                                                                                         Objekty památkově chráněné 

číslo rejstříku      

27547/5 – 4213                     Heřmanice č.p. 6                                venkovská usedlost                  

45746/5 – 4210                     Heřmanice č.p. 29                              venkovská usedlost                  

32847/5 – 4212                     Heřmanice č.p. 39                              venkovská usedlost                  

26191/5 – 4209                     Heřmanice č.p. 77                              venkovská usedlost                  

39210/5 – 4214                     Heřmanice č.p. 78                              venkovská usedlost                  

20498/5 – 4215                     Vysoký - Heřmanice                           větrný mlýn                  

Výčet památek se doplňuje o venkovskou usedlost čp. 12, č. rejstříku 53541/5 – 4211. 
Nelze považovat zrušení této památky ze strany Okresního národního výboru OK LB 
č.j. 1703/87 z 29.12.1987 poněvadž Ministerstvo kultury dosud nerozhodlo o zrušení 
podle zákona č. 20/1987 Sb., v pl. zn. 

V zájmu památkové péče je i ochrana prostředí kulturních památek. Upozorňuje se na 
povinnost respektovat podmínky ochrany prostředí zapsaných kulturních památek, 
které stanoví správní orgán na úseku státní památkové péče (týká se změny 1.1 - 
větrný mlýn a změny 1.6 - venkovské usedlosti č.p. 29 a 77).  

Ochrana archeologického dědictví  

Území obce s archeologickými nálezy (ÚAN) III. kategorie, s lokalitou ÚAN II. 
kategorie která představuje území s předpokládaným výskytem archeologických 
nálezů. Na území obce Heřmanic nebyl dosud pozitivně prokázán výskyt nálezů. 
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Údaje dle Státního archeologického seznamu ČR (SAS) a územně analytických 
podkladů MěÚ Frýdlant. 

poř. č. SAS              lokalita                               typ ÚAN              katastr 

03-14-01/1               Heřmanice                        typ II                   k.ú. Heřmanice u Fr.      

                     V souvislosti s uvedenou situací pokud se bude na území ÚAN provádět stavební 
nebo jiná činnost, má stavebník povinnost oznámit již v době přípravy svůj záměr 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., v pl. zn. 
Bude vázáno na aktuální stav platné legislativy. 

PŘÍRODNÍ LIMITY 
Ochrana přírody a krajiny. Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v pl. zn. Požadavek na zachování přírodního potenciálu území s vazbou na 
vymezování ploch v ÚP. 
- údaje zapracované do dokumentace územního plánu:  

Zvláště chráněné území 

přírodní památka (PP) - PP Kodešova skála s ochranným pásmem 

Všeobecná ochrana krajiny 
- významný krajinný prvek (VKP) - VKP Čedičová skalka pod Špičákem 
- územní systém ekologické stability  (ÚSES) – lokální biocentra a biokoridory 
- památné stromy 
Heřmanické červené buky (2ks buk lesní – měděný) s ochrannými pásmy 

Základní údaje k ÚSES 

Dle požadavku koordinovaného stanoviska MÚ odboru staveb. úřadu a ŽP k návrhu 
Zadání k ÚP z hlediska ochrany přírody z 30.4.2008 se odůvodňuje odlišný návrh 
biocentra LBC 43 a biokoridoru LBK 37/42/43, viz údaje kap e) dokumentace ÚP. 
Návrh odpovídá i požadavku MPO Praha z 21.4.2008 k respektování výhradních 
ložisek a dobývacích prostor stavebního kamene.  
V území DP Kristiánov při hranici s Dětřichovem v režimu zajištěného ložiska se 
zmenšuje plocha LBC 48 s opatřením, že na území obce Heřmanice nezasahuje 
biocentrum do tohoto výhradního ložiska.  

1. změna ÚP, plocha změny 1.4, navrženo přeložení trasy biokoridoru BK 37/42/43  
dle skutečného přírodního stavu do prostoru zarostlé kamenité výsypky lomu a dále 
na západní okraj stávající zahrady 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Užívání pozemků podél vodních toků 
Užívání pozemků sousedících s korytem vodního toku při výkonu správy vodních to- 
ků dle §49 zákona č.254/2001 Sb., o vodách, v pl. zn.; u významného vodního toku 
Olešky do 8 m, u dalších vodních toků mimo významné vodní toky do 6 m od břehové 
čáry.  

Záplavové území 

Záplavové území toku Oleška v úseku ř. km 0,000 – 6,000 (státní hranice – Dětřichov) 
stanovené KÚLK dne 18.4.2008, vč. vymezení aktivní zóny záplavového území v celé 
délce předmětného úseku, viz údaje výkresu č. 5 dokumentace.           

GEOLOGIE 
Plochy těžby nerostů – ložiska výhradní a dobývací prostory 
Heřmanice u kulturního domu (DP Heřmanice) – s ukončenou těžbou (režim zajištění 
ložiska) 
Mlýnský vrch (DP Kristiánov) – s přerušenou těžbou (režim zajištění ložiska) 
hlavní lom (DP Heřmanice I, II) – s přerušenou těžbou (režim zajištění ložiska)  
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TECHNICKÉ LIMITY 
Ochrana dopravní infrastruktury 
Pozemní komunikace 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v pl. zn., rozdělení silnic, místních 
a účelových komunikacích, viz údaje výkresu č. 5 dokumentace.          
Ochranná pásma silnic 
ochranná pásma silnic III. třídy 15 m, §30 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v pl. zn., silniční ochranná pásma – vymezena mimo souvisle 
zastavěné území obce  
- zastavitelné plochy v ochranném pásmu silnic dle souhlasu dotčeného orgánu 
dopravního úřadu 
Kategorizace silnic 

Vymezení dopravních prostor silnic (dle normové kategorizace krajských silnic II. a III. 
třídy, schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 46/04/ZK). 

silnice III/03513         Dětřichov, Heřmanice                                                 S 7,5/60 

Návrh zastavitelných ploch umožňuje respektování dopravních prostor silnic. 

Ochrana technické infrastruktury 
§23 zákon č.167/2004 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v pl. 
zn.   
zásobování vodou 
ochranná pásma vodovodního řadu  
- ochranné pásmo vodovodního řadu do průměru 500 mm 1, 5 m 
zásobování elektrickou energií  
- ochranná pásma vedení a trafostanice, energetický zákon č.222/1994 Sb. v pl. zn.  - 
ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy 

ochranné pásmo nadzemního vedení, vedení VN 22 kV a elektrické stanice (§ 19)      
7 m, (§ 45) 10 m 

telekomunikace 

- ochranná pásma,  zákon č.127/2005 Sb. v pl. zn. o elektronických komunikacích 

OSTATNÍ LIMITY 
Ochrana lesa a zemědělské půdy 
Ochrana lesa  

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v pl. zn., pásmo 50m od hranice PUPFL, u 
zastavitelných ploch Z 41 a Z 42  dohoda s dotčeným orgánem Státní správy lesa 
MěÚ Frýdlant při porostu olšiny vzdálenost staveb od okraje lesa 20 m.    
1. změna ÚP 
-  zastavitelnost pozemku v ploše změny 1.2 v proluce lesních pozemků pro 1 dům 
k bydlení podmíněna dohodou s dotčeným orgánem Státní správy lesa MěÚ Frýdlant 

Ochrana zemědělské půdy.  
Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v pl. zn.; 
vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu; metodického pokynu MŽP z 1.10.1996 k odnímání 
půdy ze zemědělského půdního fondu; údaje vyhodnocení, viz kap i). 
Údaje o odvodněných pozemcích, viz kap i). 

Ochrana  veřejného zdraví 
V území obce nejsou registrováni na úrovni KÚ Liberec a MěÚ Frýdlant znečišťovatelé 
ovzduší (velké, střední, malé zdroje).  
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CIVILNÍ OCHRANA 
Požadavky civilní ochrany 
Návrh ploch a opatření pro požadované potřeby plnění požadavků CO k územnímu 
plánu dle §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. Údaje, viz kap. g2) územního plánu. 
a)   ochrana území vzniklé zvláštní povodní 
V řešeném území se nevymezuje území zvláštní povodně pod vodním dílem. 
b) zóna havarijního plánování 
Řešené území neleží v zóně havarijního plánování, neni zde zastoupena produkce a 
skladováním nebezpečných látek.   
c)   ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události  
Ukrytí ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v 
provozních a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty. 
d)   evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší v objektu kulturního domu. 
e)   skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Opatření bude dle potřeby zajišťováno v době po vzniku mimořádné události, 
skladování prostředků individuální ochrany pro zabezpečované skupiny osob 
v budově obec- ního úřadu. 
f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelné 

plochy v území obce 
Na území obce se nenacházejí nebezpečné látky v takovém množství, aby bylo nutno 
tímto způsobem snižovat riziko spojené s případnými haváriemi. 
g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých 

účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události 
Jako místa pro dekontaminaci využití areálu autodopravy Kutílek.  
h) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
Nebezpečné látky nejsou v území obce skladovány. 
i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Pro případ mimořádných situací nouzové zásobování pitnou vodou cisternami ze 
strany Frýdlantské vodárenské společnosti a.s.; nouzové zásobování elektrickou 
energií dle plánu zajištění společnosti ČEZ Distribuce a.s. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
Zásobování pitnou vodou 
Stávající způsob zásobování pitnou vodou je vyhovující, v ÚP nedochází ke změně. 
Zástavba mimo dosah vodovodu zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. 

Likvidace odpadních vod 

V obci není vybudován systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou 
zachycovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV nebo v septicích 
s přepadem do povrchových vod nebo trativodů. V území není zastoupen producent 
většího množství odpadních vod.  

Návrh na vybudování kanalizace s návrhem čištění odpadních vod s umístěním ČOV 
při státní hranici. 

V území u individuální likvidace odpadních vod v malých domovních čistírnách se 
požaduje provádět předčištění s vyloučením znečišťování podzemních vod (zemní 
filtry, biologické filtry), čištění odpadních vod podmiňuje přítomností recipientu. 
Rozhodující je splnění podmínek hydrogeologického posudku na životní prostředí. 

Energetika 

Území je zásobováno elektrickou energií z distribuční soustavy vedením VN 22 kV, z 
transformační stanice Frýdlant – Větrov. 
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Dle stanoviska KÚ LK, Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů k návrhu 
Zadání ÚP z 05.05.2008 požadavek na dodržení všech zákonných podmínek 
týkajících se výstavby VE v lokalitě Lysý vrch, navrhovaných formou územních rezerv. 

Spoje 

Telekomunikace 

Připojení obce na telefonní síť s automatickým vstupem do systému, do místní 
provozní oblasti (MPO) Liberec v rozsahu kraje. Místní telefonní styk je uskutečňován 
v rámci telefonního obvodu (TO) Frýdlant.  

Radiokomunikace 

Dominantní provozovatel bezdrátového přenosu v území Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. Dále jsou provozovány radioreléové trasy přístupové sítě a mobilních 
operátorů. 

-  Rozhlasové vysílání 
Pokrytí území rozhlasovým signálem s vysíláním celoplošných programů, např.  
Radiožurnál, Praha, Vltava, regionální vysílání, vysílání do zahraničí. 
V pásmu VKV pokrytí soukromých rozhlasových stanic (Rádio RCL). 

-  Radiomobilní síť 

Pokrytí území sítí GSM společností např. Telefónica O2  Czech Republic a.s., T - 
Mobile  Czech Republic a.s., Radio Mobil a radiotelefonními převaděči. 

f)     Vyhodnocení splnění zadání 

Dokumentace byla vypracována v souladu s celkovou koncepcí vycházející ze Zadání 
ÚP Heřmanice. 

Do dokumentace územního plánu bylo zapracováno vyhodnocení z projednání návrhu 
Zadání, vypracované MěÚ Frýdlant, úřadem územního plánování 9. 6. 2008. 

Do dokumentace územního plánu byl zapracován návrh vyhlídkové věže (lokalita 
Z 43) a to na základě vydaného koordinovaného stanoviska k žádosti o vydání 
územního rozhodnutí MěÚ Frýdlant odboru stavebního úřadu a ŽP z 29.09.2008.  

Údaje o vyhodnocení zadání 1. změny ÚP 

Dokumentace 1. změny ÚP byla vypracována v souladu s požadavky Zadání. Byly 
upřesněny následující údaje zadání se zdůvodněním: 
dle bodu A  zadání 
-  plocha změny 1.4, navrženo přeložení trasy biokoridoru za hranici parcely p.č.141/2 

k.ú. Heřmanice 
dle bodu D  zadání 
-  plocha změny 1.2, zastavitelnost pozemku v OP lesa dle dohody s dotčeným 

orgánem Státní správy lesa MěÚ Frýdlant 
dle bodu E  zadání 
-  plocha změny 1.1, návrh veřejné infrastruktury, vymezení plochy pro spoje, 

základnová stanice Vodafone Czech Republic, a.s. 
dle bodu F  zadání 
-  plochy změn 1.4 a 1.6, zákres vyhlášeného záplavové území Olešky (aktivní zóna a 

Q 100) viz platný ÚP  
dle bodu G  zadání 
- plocha změny 1.1, vymezení VPS (veřejně prospěšné stavby), základnová stanice 

Vodafone Czech Republic, a.s.  
-  plocha změny 1.4, vymezení VPO (veřejně prospěšné opatření), úprava trasy 

biokoridoru    
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dle bodu H  zadání 
-  plocha změny 1.4, vymezení plochy mimo aktivní zónu záplavového území   
dle bodu J  zadání  
-  plocha změny 1.6, vymezení plochy veřejného prostranství v režimu ploch veřejných 

s využitím sportoviště, hřiště, zpevněných ploch, veřejné zeleně   

g)    Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru 
udržitelného rozvoje území 

g1)   Zdůvodnění přijatého řešení 

Řešení z hlediska ochrany a rozvoje hodnot 
Ve smyslu údajů předchozí dokumentace Průzkumů a rozborů k ÚP, kap. 1.2.2.    
hodnoty území s vazbou na cíle územního plánování je brán zřetel na přírodní,       
kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistických a architektonických kvalit 
prostředí sídla.  

Zastavitelné plochy jsou navrhovány převážně pro bydlení, požadována je zástavba 
s vazbou na konkrétní požadavky, vyplývající z ankety s obyvatelstvem i potřeby    
rozvoje obce s vazbou na trvale udržitelný rozvoj.  

Při vymezování zastavitelných ploch s předpokladem zachování hodnot krajinného 
rázu území je respektována urbanistická struktura sídla, a to uspořádání zástavby  
podél stávajících komunikací, v území Kristiánova při údolí Heřmanického potoka se 
navrhují zastavitelné plochy v místě prováděných demolic domů v minulosti. 

Řešení z hlediska udržitelného rozvoje území 
Dle vyhodnocení udržitelnosti rozvoje řešeného území v předchozí dokumentaci 
Průzkumů a rozborů k ÚP a údajů ÚAP ORP Frýdlant s vazbou na hospodářský, 
sociální a environmentální pilíř udržitelného rozvoje území je koncepce řešení ÚP 
vychází z  konkrétní problematiky území obce. 

Pro obec je  skutečností postupné stárnutí obyvatelstva, dříve silněji zastoupené 
zemědělství i výroba s vazbou na zaměstnanost dnes z pohledu ekonomické struktury 
jsou nepříznivými faktory pro další demografický vývoj. Eliminací tohoto stavu je zájem  
o výstavbu i využívání území pro pobytovou individuelní rekreaci. 

Návrh řešení ÚP s vazbou na využití území pro posílení rozvoje území, s vymezením 
zastavitelných ploch a ploch přestavby sledující vyvážený rozvoj obce, s využitím 
příznivých podmínek životního prostředí. Návrh ploch dnes ve vlastnictví 
Pozemkového fondu ČR s možností převodu zemědělských pozemků na obec. 
Preference obce k realizaci objektů rodinných domů s vazbou na příliv mladého 
obyvatelstva do území. 

Řešení plošného rozvoje a prostorového uspořádání zástavby  
Návrh korigování požadavků na plošný rozvoj zahrnuje vymezení zastavitelných ploch 
vzhledem na zachování přírodních hodnot a s ohledem na charakter krajinného rázu 
příslušného místa.  

Vymezení plošného rozvoje s ohledem na doplňování urbanistické struktury 
souvislého i rozptýleného osídlení a to v prolukách a při okrajích zastavěných území.  

Jako podklad k vymezení zastavitelných ploch ve 2 lokalitách ploch změn Z 38, Z 39 a 
Z9, Z10 byly vypracovány zastavovací studie (zpracovatel -projektant ÚP 25.03.2008).         
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Řešení dopravní a technické infrastruktury 

    Dopravní infrastruktura 
Plochy dopravy se vymezují k zajištění dopravní přístupnosti pozemků a k parkování 
vozidel. Vymezení ploch dopravní infrastruktury viz údaje výkresů dokumentace. 

Normová kategorizace krajských silnic: 

Vymezení dopravních prostor silnic (dle normové kategorizace krajských silnic II. a III. 
tř., schválené Zastupitelstvem LK usnesením č. 46/04/ZK). 
  III/03513   návrhová kategorie S 7,5/60           Dětřichov, Heřmanice 
                   šířka pasportní  5,80 m,  šířka vozovky 5,80 m, šířka jízdního pásu 5,30 m   
Dopravní vybavení: 
Návrh samostatně vymezeného parkoviště u kulturního domu. 

Doprava pěší, cyklistická a veřejná: 

Turistické stezky a cyklotrasy jsou v území obce situovány s využitím komunikací. 
Autobusová doprava v obci. 

   Technická infrastruktura 
Rozhodující z pohledu technické infrastruktury je její dostupnost k navrhovaným 
zastavitelným plochám. 

       Vodní hospodářství 
Zásobování vodou 

Zásobování vodou  gravitačním  řadem z vodojemu a dále rozvodnou sítí v 
převažujícím rozsahu zastavěného území. 

Zástavba mimo dosah vodovodu v převažující části území zadního Kristiánova bude 
zásobena pitnou vodou ze soukromých studní (na kopci a při údolí Heřmanického 
potoka). 

Likvidace odpadních vod 

Návrh na vybudování kanalizace s centrální ČOV v rozsahu zastavěného území, viz 
údaje výkresů č. 3 a 4 dokumentace. S ohledem na dlouhodobost realizace i nadále 
individuální likvidace odpadních vod v bezodtokových jímkách s následným 
vyvážením na ČOV Frýdlant. Případně MČOV, lokality nejsou územním plánem 
určeny. 

     Energetika 

Elektrická energie 

Venkovní linky VN 22 kV a polohy trafostanic jsou v území stabilizovány, viz údaje 
výkresů dokumentace. Dle projektu návrh nové trafostanice v prostoru jižně od 
kulturního domu. Dle stanoviska ČEZ Distribuce, a.s. k návrhu zadání ÚP z 15.5.2008 
se v ÚP počítá s umístěním další trafostanice, s vazbou na zastavitelné plochy 
v zadním Kristiánově na kopci a při údolí Heřmanického potoka a to s ohledem na 
postup     výstavby. V ÚP se vymezují plochy územních rezerv, ke stávajícím 6 ti 
větrným elektrárnám uplatněn požadavek na doplnění dalších 5 ti větrných elektráren. 

Větrné elektrárny 

6 větrných elektráren (VE) umístěno  na vrchu Vysoký, vlastník Konotech s.r.o., na 
pozemku p.č. 787/1 k.ú. Heřmanice. VE 1 - 5 výkon 500kW, typ TW, výška 50 m, 
průměr rotoru 40m; VE 6 výkon 600kW, typ TW, výška 60 m, průměr rotoru 47 m. 

Plánovaných dalších 5 větrných elektráren dle požadavku vlastníka z 13.3.2008 ... VE 
7 - 11, výkon 1750 kW, výška 84 m, průměr rotoru 75 m. 

Dle Zadání k ÚP Heřmanice se záměr zařazuje do územních rezerv. 
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 Spoje 
Telekomunikace 

Telefonní síť je provozována v rámci telefonního obvodu (TO) Liberec s automatickým 
vstupem do systému přes podzemní vedení telekomunikačních sítí (PVTS) ve správě 
Telefónica 02 CR, a.s. V Heřmanicích společně s Dětřichovem proveden kabelový 
rozvod telefonu. 

Radiokomunikace 
-  Radioreléové trasy, využití dominantní polohy vrchu Vysoký, registrovány 2 trasy.  
-  Televizní signál, kabelový rozvod TV programu společně s kabelovým rozvodem 
Telefónica O2, distribuce TV programu z vysílacích objektů. Z důvodu rušení TV 
příjmu z provozu větrných elektráren zajištěn při jednotlivých domech satelitní 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., lokalita 1.1.                     

g2)   Odůvodnění stanovení ploch s jiným způsobem využití 

Stanovení ploch s doplněním dalších ploch, než je stanoveno ve vyhlášce č. 501/ 
2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  

Stanovení plochy „Plochy krajinné zeleně -  aleje, doprovodná zeleň“ z důvodu 
začlenění jako funkční složky území s vazbou na urbanistickou strukturu sídla. 
Stanovení této plochy z důvodu jejich začlenění do funkčního uspořádání systému 
sídelní a krajinné zeleně. 

g3)  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

V zastavěných územích nejsou větší možnosti nové zástavby, tato je navrhována do 
sousedství těchto ploch. 

Potřeby nových zastavitelných ploch zejména pro bydlení vycházejí z požadavků 
jednotlivých subjektů - obce, občanů obce, fyzických nebo právnických osob s 
vlastnickými nebo obdobnými právy k pozemkům nebo stavbám na území obce.  

Do řešení nebyly zahrnuty zastavitelné plochy pro bydlení s požadavky jejich situování 
do volné krajiny.  

Na Olešce je stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny, které je při změnách 
využití území respektováno. Při návrhu protipovodňových staveb a opatření byly 
zohledněny dříve zpracované podrobnější dokumentace. V rámci likvidace následků 
škod po povodni v roce 2010 jsou prováděna protipovodňová opatření na zvýšení 
kapacity koryta Olešky (vyčištění koryta, vykácení břehových porostů a zvýšení 
průtočnosti mostů). 

V souvislosti s výše uvedeným byly v rámci této změny ze záplavového území 
vymístěny některé návrhové plochy bydlení. Konkrétně se jedná o plochy lokalit (Z11 
a Z14), které byly přehodnoceny a převedeny do veřejných ploch s využitím 
sportoviště, hřiště, zpevněných ploch a veřejné zeleně (lokalita 1.6). 

V této souvislosti byly nově vymezeny 2 plochy bydlení (lokality 1.2 a 1.5a), které jsou 
brány jako náhradní plochy bydlení pro výstavu celkem 3 rodinných domů. Lokality 1.3 
a 1.4 jsou rozšířením stávající zastavitelné plochy bydlení, která byla vymezena pro 
doplňkovou stavbu ke stávajícímu rodinnému domu.  
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V rámci uvedené záměny bylo v územním plánu obce Heřmanice zrušeno 10845 m2 
návrhových ploch bydlení, a nově vymezeno 7005 m2 návrhových ploch bydlení - 
rodinné domy venkovské. Viz tabulka níže 
 

číslo 

lok. 

pozemek p.č. celk. 

(m2) 

zábor ZPF podle kultur (m2) NZP 

(m2) 

BPEJ zábor ZPF podle tříd ochrany 
(m2) 

celk. orná TTP zahr. II III IV V 

NOVĚ NAVRŽENÉ PLOCHY BYDLENÍ - rodinné domy venkovské 

 1.2                     1089, 1098/7 H 
                            1092,1097/2 H 
                                     1125/2 H 

385 
800 
250 

385 
800 

385  
800 

  
 
    250 

73716 
73716 

   385 
800 

 1.2 celkem            1435 1185 385 800  250     1185 

 1.3                      570/2, 570/3 K                   650 650 650    76811    650 

 1.3 celkem 650 650 650        650 

 1.4                                    104 H 
                                       141/2 H 

250 
150 

 
150 

  
150 

 250  
72844 

    
150 

 1.4 celkem 400 150  150  250     150 

1.5a   343/25, 343/26, 343/11 H 
                       343/25, 343/26 H 
                                    343/26 H 

3800 
700 

20 

3800 
700 

20 

3800 
700 

20 

   72814 
72844 
74712 

 3800  
 

20 

 
700 

 1.5a celkem 4520 4520 4520      3800 20 700 

 1.2, 1.3, 1.4, 1.5a celkem 7005 6505 5555 950  500   3800 20 2685 

 VYJMUTÉ PLOCHY BYDLENÍ – NOVĚ NAVRŽENÉ PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - veřejné prostranství 

1.5b                                330/2 H 2031 
497 

2031 
497 

 2031 
497 

  72844 
74712 

   
497 

2031 

1.5b celkem 2528 2528  2528      497 2031 

1.6              155/1, 155/3, 154 H 
                                         154 H 
                           153/2, 161/1 H 
                                      161/1 H 
                           153/2, 161/1 H 
                                 51, 1176 H                                                        

1837 
53 

1688 
378 

3660 
701 

1837 
53 

1688 
378 

3660 
 

 1837 
53 

 
 

1688 
378 

3660 

 
 
 
 
 

701 

72844 
74712 
75800 
74712 
72844 

 
 

1688 

  
53 

 
378 

1837 
 
 
 

3660 

1.6 celkem 8317 7616  1890 5726 701  1688  431 5497 

1.5b, 1.6 celkem 10845 10144  4418 5726 701  1688  928 7528 

 

g4)  Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení zejména ve vztahu k 
rozboru udržitelného rozvoje 

Zohlednění vlivů na udržitelný rozvoj území 
Vymezení nabídky zastavitelných ploch pro bydlení dle požadavků na novou výstavbu 
sleduje potřebu vývoje obyvatelstva v území obce s respektováním stávající struktury 
zastavěných území s rozvojem využití dílčích území.  
Situování zastavitelných ploch při zachování volné nezastavěné krajiny, stávajících 
příznivých podmínek životního prostředí, ochrany krajinných a přírodních hodnot, 
týkajících se ochrany znaků krajinného rázu. Tyto hodnoty zahrnují lesní porosty, 
louky, údolní polohy vodotečí a p. 
Zajištění zdravého životního prostředí, vytvoření přirozených podmínek existence 
organismů, ochrana složek životního prostředí – ovzduší, voda, půda, organismy, 
ekosystémy a energie.  
 
 

g5)   Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

Řešení dokumentace ÚP navrhuje využití a prostorové uspořádání území, s vazbou 
na rozmístění funkčních ploch v území, jejich vzájemných vazeb, při zajištění ochrany 
a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. 
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h)     Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu   
s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí. 

 

h1)   Zohlednění vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Při uplatnění požadavků odborných složek dotčeného orgánu Krajského úřadu 
Libereckého kraje k návrhu Zadání ÚP z 19.5.2008 z hlediska posouzení vlivu na 
životní prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v pl. zn., nebyl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit 
standardními postupy, podle zvláštních předpisů. 

Dle kap e) Zadání ÚP požadavky na rozšíření větrných elektráren VE na Lysém vrchu 
se zahrnují do řešení ÚP formou územních rezerv a nebudou tak součástí 
projednávání ÚP.  Údaje viz kap. J) územní rezervy dokumentace ÚP. 

Koncepce řešení územního plánu spočívá na návrhu plošného využití a prostorového 
uspořádání území, při zachování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.  

S vazbou na udržitelný rozvoj území se týká problematika dalšího vývoje území 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a soudržnost 
společenství obyvatel. 

Řešení územního plánu s vazbou na udržitelný rozvoj území: 
- funkční uspořádání ploch bydlení v rodinných domech venkovských s přípustným 

využitím drobných provozoven, služeb, ubytování a stravování, chovu zvířectva 
s vazbou na možné podnikatelské aktivity  

- řešení zastavitelných ploch umožňující nabídku ke stavební činnosti s vazbou na 
velikostní rozvoj sídla, rodinných domů a staveb rodinné rekreace (rekreačních 
domů) 

-  řešení problémové lokality přestavby bývalé železniční stanice 
- ochrana nemovitých kulturních památek, potřeba zachování kvality objektů místně 

hodnotných a významných pro vývoj obce 
-  další rozvoj technické infrastruktury s vazbou na zastavěná území a zastavitelné 

plochy  

 

h2)   Shrnutí výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Navržené řešení urbanistické koncepce, spočívající na vymezení stabilizovaných 
ploch a ploch změn a na stanovení podmínek pro využití ploch s respektováním 
pravidel trvale udržitelného rozvoje způsobem, aby nedocházelo k poškozování 
životního prostředí. 

                     Koncepce rozvoje obce vychází z jeho geografické polohy. Řešení rozvoje Heřmanic 
ve vztahu k udržitelnému rozvoji území z pohledu využití a uspořádání dílčích ploch. 
Zastavitelné plochy s převažujícím návrhem ploch pro bydlení v rodinných domech 
pro pobyt obyvatel ve venkovském území s vazbou na okolní přírodní zázemí.                     
Z pohledu dalšího rozvoje území se sleduje možnost převodu pozemků od PF ČR na 
obec, viz návrh některých lokalit pro využití zejména veřejné zeleně. 
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i)    Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

i1)   Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond. 

Související údaje o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 
(odvodněných pozemcích) v území obce ve 2 akcích č. 032 a  č. 330, viz kap. e) 
odůvodnění územního plánu. 
Akce  032 - z r. 1974 ; 173, 4 ha  -  jižně od bývalé úzkokolejné trati  

   Akce  118 - z r. 1991 ;  64,5 ha   -  západně při hranici s Polskem, mezi Vraním   
vrchem a lomem u kulturního domu, zasahuje do 
území Kunratic 

Vymezení zastavitelných ploch převážně dle požadavků vlastníků pozemků a obce. 
Dle zadání odpovídají tyto plochy záměrům na provedení změn v území dle 
dokumentace Průzkumů a rozborů k ÚP, zpracované v dubnu 2008.  

V bilancích nároků na plochy zemědělského půdního fondu podle funkčního využití 
jsou bilancovány plochy Z 1 – Z 56. Řešeny jsou i plochy zahrnující plochy proluk v 
zastavěném území, umožňující zástavbu (Z 1 – Z 6, Z 8, Z 9, Z 14, Z 15, Z 26, Z 47). 
Preferuje se zástavba v tomto území volných (nezastavěných) pozemků … viz 
zahájená stavební činnost u lokality Z 1. Lokality jsou navrhovány mimo území volné 
zemědělské krajiny s vazbou na stávající komunikace. Tabelární část je vypracována 
v souladu s grafickou částí, viz výkres č. 7 dokumentace „výkres předpokládaných 
záborů půdního fondu“. 

Při vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond vycházel zpracovatel ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu v pl. zn.; vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu; v souladu s metodickým pokynem 
Ministerstva životního prostředí z 1.10.1996 k odnímání půdy ze zemědělského 
půdního fondu; z údajů bonitovaných půdně ekologických jednotek. 

Tab. č.1   Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení         
na  zemědělský půdní fond  podle lokalit a funkce 

lokalita  celkem 

zábor 

(m2) 

z toho zábor ZPF (m2)   NZP 

(m2) 

umístění ZPF 
(m2) 

BPEJ třída 
ochr 

ZPF číslo pozemek p.č. celkem orná TTP zahra
dy 

v ZÚ mimo 
ZÚ 

PLOCHY BYDLENÍ  rodinné domy venkovské     

Z 1 489/1               H 

472/2 

496, 116 

2025 

400 

1424 

2025 

400 

1424 

 

400 

2025  

 

1424 

   

 

1424 

2025 

400 

7.47.12 

7.47.12 

7.58.00 

IV 

IV 

II 

Z 1  celkem 3849 3849 400 2025 1424  1424 2425   

Z2 98, 99/1           H 

586/2 

1165 

554 

1165 

554 

  

554 

1165  1165 

554 

 7.58.00 

7.58.00 

II 

II 

Z 2  celkem 1719 1719  554 1165  1719    

Z 3 90/2, 599/3      H 695 695   695  695  7.58.00 II 

Z 4 80                    H 1150 1150   1150  1150  7.58.00 II 

Z 5 695, 696/1,      H 

173/ 693/1 

2405 

1803 

2405   2405  

1803 

2405  7.47.12 IV 

Z 5  celkem 4208 2405   2405 1803 2405    

Z 6 797/1               H 1255 1255   1255  1255  7.47.12 IV 
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Z 7 802/1, 885       H 

895 

6068 

2698 

6068 

2698 

 

2698 

6068   

 

 6068 

2698 

7.47.12 

7.47.12 

IV 

IV 

801,1140,1149/1 2311     2311     

Z 7  celkem 11077 8766 2698 6068  2311  8766   

Z 8 43/1,1012/7,101
2/8,41/2           H 

1433 1433   1433  1433  7.47.12 IV 

Z 9 1016/1, 1016/3 

1019                H 

2756 

3313 

2756 

3313 

  

3313 

2756  

 

2756  

3313 

7.47.12 

7.47.12 

IV 

IV 

36, 1139/2       H 997     997     

Z 9  celkem 7046 6069  3313 2756 977 2756 3313   

Z 10 1023/3             H 

1121/1 

1205 

295 

1205  1205   

295 

 1205 7.47.12 IV 

Z 10  celkem 1500 1205  1205  295  1205   

Z 11 155/1, 155/3    H        2403 2403  2403    2403 7.28.44 V 

Z 12 325/1               H 

376 

600 

1500 

600  600   

1500 

 600 7.47.12 IV 

Z 12  celkem 2100 600  600  1500  600   

Z 13 325/1               H 

326 

500 

180 

500  500   

180 

 500 7.47.12 IV 

Z 13 celkem 680 500  500  180  500   

Z 14 330/2               H 498 

2030 

498 

2030 

 498 

2030 

   498 

2030 

7.47.12 

7.28.44 

IV 

V 

Z 14  celkem 2528 2528  2528    2528   

Z 15 179/1               H 

277/1, 288/1 

940 

2814 

940 

2814 

  940 

2814 

 940 

2814 

 7.58.00 

7.28.44 

II 

V 

Z 15  celkem 3754 3754   3754  3754    

Z 16 243/1               H 3655 3655  3655    3655 7.28.44 V 

Z 17 264                  H 4400 4400 4400     4400 7.28.44 V 

Z 18 612, 7/1           H 

12 

1415 

4179 

1415  1415   

4179 

 1415 7.41.78 V 

Z 18 celkem 5594 1415  1415  4179  1415   

Z 19 132/1               K 2400 2400  2400    2400 7.58.00 II 

Z 20 132/2,137/1,137/2 

133/1               K 

1825 

1436 

1825 

1436 

 1825 

 

 

1436 

  1825 

1436 

7.28.44 

7.28.44 

V 

V 

Z 20  celkem 3261 1825  1825 1436   3261   

Z 21 106                  K 4117 4117  4117    4117 7.28.44 V 

Z 22 88/1                 K 3585 3585  3585   3585  7.28.44 V 

Z 23 96/1                 K 2145 2145  2145    2145 7.28.44 V 

Z 24 70                    K 5032 5032  5032    5032 7.47.12 IV 

Z 25 60/1                 K 1848 

1720 

1848 

1720 

 1848 

1720 

   1848 

1720 

7.21.12 

7.47.12 

IV 

IV 

Z 25 celkem 3568 3568  3568    3568   

Z 26 38/1, 38/2        K 

41 

4160 

1165 

4160 

1165 

 4160  

1165 

 

 

 4160 

1165 

7.47.12 

7.47.12 

IV 

IV 

52/1, 52/2        K 769 

8067 

769 

8067 

769 

8067 

    769 

8067 

7.21.12 

7.47.12 

IV 

IV 

906                  K 314     314     

Z 26 celkem 14475 14161 8836 4160 1165 314  14161   

Z 27 168/2,169,170  K 640 640  640    640 7.58.00 II 

Z 28 198/4               K 1850 1850  1850    1850 7.58.00 II 
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183/3 646 646 

Z 28 celkem 2496 1850  1850  646  1850   

Z 29 184/1, 196       K 3695 3695  3695    3695 7.41.78 V 

Z 30 198/2               K 

198/1,198/2,198/3 

14 

3737 

14 

3737 

 14 

3737 

   14 

3737 

7.58.00 

7.41.78 

II 

V 

Z 30  celkem 3751 3751  3751    3751   

Z 31 245                  K 1088 1088  1088    1088 7.41.78 V 

Z 32 247, 247/1       K 3100 

450 

3100 

450 

 3100 

450 

   3100 

450 

7.41.78 

7.58.00 

V 

II 

Z 32 celkem 3550 3550  3550    3550   

Z 33 345/1               K 500 500  500    500 7.41.79 V 

Z 34 345/3               K 10 

190 

10 

 

 10   

190 

10  7.41.78 V 

Z 34 celkem 200 10  10  190 10    

Z 35 368/1, 368/2    K 

377/1 

1800 

300 

1800 

300 

  1800 

   300 

   1800 

300 

7.41.78 

7.50.11 

V 

IV 

Z 35  celkem 2100 2100  2100    2100   

Z 1 – Z 35 celkem 115649 103254 16334 68282 1863
8 

12395 20186 83068   

PLOCHY REKREACE   lom u kulturního domu 

Z 36 200/1, 211/1    H 

1187/2 

4174     4174     

Z 37 210, 212, 213,  

1187/2             H 

44411     44411     

Z 36, Z 37  celkem 48585     48585     

PLOCHY REKREACE   stavby rodinné rekreace 

Z 38                                      261/1               K 3029 3029  3029    3029 7.37.16 

 

V 

 

Z 39 282, 290/1       K 2030 2030  2030   2030  7.50.11 III 

288,290/1,294,2
96/1,298          K 

8784 8784  8784    8784 7.37.16 V 

295,296/2,297,299 

                           K 

804     804     

Z 39 celkem 11618 10814  10814  804 2030 8784   

Z 40 503,504,516     K 

521,546,568/1,5
68/2 

9835 9835  9835    9835 7.50.11 III 

564/3               K 387 387 387     387 7.50.11 III 

505                  K 165     165     

Z 40 celkem 10387 10222 387 9835  165  10222   

Z 38 – Z 40  celkem           

Z 41 435/1, 466, 482 

458                  K 

1050 

560 

1050 

560 

 

560 

1050    1050 

560 

7.50.11 

7.50.11 

III 

III 

Z 41  celkem 1610 1610 560 1050    1610   

Z 42 435/1,438,454,4
55                    K 

1860 

 

1860 

 

 

 

1860    1860 7.50.11 III 

Z 38 – Z 42 28504 27535 947 26588  969 2030 25505   

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  vyhlídková věž, myslivecká chata 

Z 43 254/1              H 100 100  100    100 7.28.14 III 
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Z 44 392                 K 

33 

338 

34 

338  338   

34 

338  7.41.78 V 

Z 44  celkem 372 338  338  34 338    

Z 43, Z 44 celkem 472 438  438  34 338 100   

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  veřejná zeleň 

Z 45 165                 H 262 262  262    262 7.47.12 IV 

Z 46 376                 H 2694     2694     

Z 47 220                 H 

215/1 

1710 

6957 

1710   1710  

6957 

1710  7.28.44 V 

Z 47 celkem 8667 1710   1710 6957 1710    

Z 48 254/1              H  

 

254/3 

1797 

709 

1324 

1797 

709 

 1797 

709 

  

 

1324 

 1797 

709 

7.28.14 

7.28.44 

III 

V 

255                 H 

343/16 

103 

600 

103 

600 

 103 

600 

   103 

600 

7.28.14 

7.28.14 

III 

III 

Z 48  celkem 4533 3209  3209  1324  3209   

Z 49 247                 K  

158,160,168/2,16
9,170,247,274/1 

2152 

11950 

2152 

11950 

 2152 

11950 

   2152 

11950 

7.41.78 

7.58.00 

V 

II 

Z 49 celkem 14102 14102  14102    14120   

Z 45 – Z 49  celkem 30258 19283  17573 1710 11009 1710 17573   

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

místní komunikace 

Z 50 302                 K 

299 

250 

580 

250  250   

580 

250  7.37.16 V 

Z 50 celkem 830 250  250  580 250    

účelové komunikace  

Z 51 282, 288         K 

285                K 

365 

35 

365 

35 

 365 

35 

   

35 

365 7.50.11 

7.50.11 

III 

III 

Z 51  celkem 400 400  400   35 365   

Z 52 1055/1           H 

1023/3 

11212/1 

150 

375 

25 

150 

375 

  

375 

150  

 

25 

150 

375 

 7.47.12 

7.47.12 

IV 

IV 

Z 52  celkem 550 525  375 150 25 525    

Z 51, Z 52   celkem 950 925  375 150 25 560 365   

parkoviště  

Z 53 211/1              H 1850     1850     

Z 50 – Z 53 celkem 3630 1175  1025 150 2455 810 365   

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   čistírna odpadních vod, trafostanice 

Z 54 1242              H 1000     1000     

Z 55 1116              H 50     50     

Z 54 – Z 55  celkem 1050     1050     

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

Z 56 343/1             H 3400 

6500 

3400 

6500 

3400 

6500 

    34700 

6500 

7.28.14 

7.28.44 

III 

V 

Z 56 celkem 9900 9900 9900     9900   

Z 1 – Z 56  celkem 115649 103254 16334 68282 18638 12395 20186 83068   
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Tab. č.2     Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení           
na zemědělský půdní fond podle funkčních ploch   

funkční členění celkem z toho ZPF (m2) NZP 
(m2) 

umístění ZPF (m2) 

celkem orná TTP zahrada     Z     M 

PLOCHY BYDLENÍ 

rodinné domy  
venkovské Z 1 – Z 35 

 
 

115649 

 
 

103254 

 
 

16334 

 
 

68282 

 
 

18638 

 
 

12395 

 
 

20186 

 
 

83068 
PLOCHY REKREACE  

lom u kulturního domu 
Z 36, Z 37 

 
 

48585 

     
 

48585 

  

PLOCHY REKREACE 

stavby rodinné  
rekreace Z 38 – Z 42 

 
 

28504 

 
 

27535 

 
 

947 

 
 

26588 

  
 

969 

 
 

2030 

 
 

25505 
PLOCHY OBČANSKÉHO  
VYBAVENÍ 

vyhlídková věž 
myslivecká chata  
Z 43, Z 44 

 
 
 

472 

 
 
 

438 

  
 
 

438 

  
 
 

34 

 
 
 

338 

 
 
 

100 

PLOCHY VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ veřejná 

zeleň Z 45 -  Z 49 

 
 

30258 

 
 

19283 

  
 

17573 

 
 

1710 

 
 

10975 

 
 

1710 

 
 

17573 
PLOCHY DOPRAVNÍ  
INFRASTRUKTURY  

místní komunikace 
účelové komunikace 
parkoviště 

 
 

830 
950 

1850 

 
 

250 
925 

  
 

250 
775 

 
 
 

150 

 
 

580 
25 

1850 

 
 

250 
560 

 
 
 

365 

celkem Z 50 – Z 53 3630 1175  1025 150 2455 810 365 
PLOCHY TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

Z 54, Z 55 

 
 

1050 

     
 

1050 

  

PLOCHY VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ Z 56 

 
9900 

 
9900 

 
9900 

     
9900 

Z 1 – Z 56   celkem 238048 161585 27181 113906 20498 76463 25074 136511 

Pozn.:    H        k.ú. Heřmanice u Frýdlantu      
                K        k.ú Kristiánov 
            TTP      trvale travní porosty 
            NZP     nezemědělská půda 
            ZPF      zemědělský půdní fond    
            BPEJ    bonitované půdně ekologické jednotky 

           údaje výměr ploch a BPEJ, zdroj Katastrální úřad pro LK, nahlížení do 
katastru nemovitostí  

 

1. změna Územního plánu 
Při vyhodnocení vycházel zpracovatel z metodického doporučení MMR a MŽP ČR k 
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v územním 
plánu“ 07/2011. Dále se vycházelo z údajů vyhlášky č.48/2011 o stanovení tříd 
ochrany ZPF dle přiřazených bonitovaných půdně ekologických jednotek.  
U lokalit Z 11 a Z 14 platného ÚP s navrhovaným využitím ploch bydlení dochází ke 
změně využití veřejného prostranství (část lokality 1.6) a výroby a skladů - areálu 
autodopravy (lokalita 1.5b). 
Lokalita záboru ZPF 1.5a v celé ploše zasahuje do odvodněných pozemků. 
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Tab. č. 3  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení                                         
1. změny  ÚP na zemědělský půdní fond podle lokalit změn   

číslo 

lok. 

pozemek p.č. celk. 

(m2) 

zábor ZPF podle kultur (m2) NZP 

(m2) 

BPEJ zábor ZPF podle tříd ochrany 
(m2) 

celk. orná TTP zahr. II III IV V 

PLOCHY BYDLENÍ - rodinné domy venkovské 

 1.2                     1089, 1098/7 H 
                            1092,1097/2 H 
                                     1125/2 H 

385 
800 
250 

385 
800 

385  
800 

  
 
    250 

73716 
73716 

   385 
800 

 1.2 celkem            1435 1185 385 800  250     1185 

 1.4                                    104 H 
                                       141/2 H 

250 
150 

 
150 

  
150 

 250  
72844 

    
150 

 1.4 celkem 400 150  150  250     150 

1.5a   343/25, 343/26, 343/11 H 
                       343/25, 343/26 H 
                                    343/26 H 

3800 
700 

20 

3800 
700 

20 

3800 
700 

20 

   72814 
72844 
74712 

 3800  
 

20 

 
700 

 1.5a celkem 4520 4520 4520      3800 20 700 

 1.2, 1.4, 1.5a celkem 6355 5855 4905 950  500   3800 20 2035 

 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - veřejné prostranství 

1.6              155/1, 155/3, 154 H 
                                         154 H 
                           153/2, 161/1 H 
                                      161/1 H 
                           153/2, 161/1 H 
                                 51, 1176 H                                                        

1837 
53 

1688 
378 

3660 
701 

1837 
53 

1688 
378 

3660 
 

 1837 
53 

 
 

1688 
378 

3660 

 
 
 
 
 

701 

72844 
74712 
75800 
74712 
72844 

 
 

1688 

  
53 

 
378 

1837 
 
 
 

3660 

1.6 celkem 8317 7616  1890 5726 701  1688  431 5497 

 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - areál autodopravy 

1.5b  330/2 H 
                                       330/2 H 

2031 
497 

2031 
497 

 2031 
497 

  72844 
74712 

   
497 

2031 

1.5b celkem 2528 2528  2528      497 2031 

 k.ú. Heřmanice u Fr. celkem 17200 15999 4905 5368 5726 1201  1688 3800 948 9563 

 PLOCHY BYDLENÍ - rodinné domy venkovské 

1.3                       570/2, 570/3 K 650 650 650    76811    650 

1.3 celkem 650 650 650        650 

 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - základnová stanice 

1.1                                  810/2 K 550     550      

1.1 celkem 550     550      

 k.ú. Kristiánov celkem 1200 650 650   550     650 

 

 

i2)    Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 

Řešení dokumentace územního plánu nezasahuje do pozemků určených k plnění 
funkcí lesa. 

j)    Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

Provedeno dle výsledku projednání. 

k)    Vyhodnocení připomínek 

Provedeno dle výsledku projednání. 

 


