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Vyjádření k řízení o vydání Územního plánu Bedřichov, o vystavení návrhu ÚP včetně 
Dopracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 
Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou obdržel dne 10.7.2012 
Vaši žádost o vyjádření k návrhu Územního plánu Bedřichov. 
 
K výše uvedenému návrhu vydává náš odbor toto vyjádření: 
 
Státní památková péče a archeologické památkové péče: Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb.,          
o státní památkové péči máme tyto připomínky : 
- odůvodnění ÚP, kapitola C 2.1. - Civilizační hodnoty - Památková ochrana požadujeme upravit 
zkratku NKP uvedenou ve smyslu nemovité kulturní památky jen na KP - kulturní památka.  
- návrh ÚP - návrh veřejných prostranství D.4 - plocha N40. Požadujeme doplnit zákaz jakékoliv 
stavební činnosti, včetně zemních a výkopových prací z výjimkou archeologického průzkumu na 
této kulturní památce a v jejím prostředí.  
 
Ochrana ZPF: Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je k vydání stanoviska, dle § 17a 
písm.a) zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, kompetentní Krajský úřad 
Libereckého kraje. 
 
Ochrana ovzduší: Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů je k vydání vyjádření příslušným orgánem obecní úřad. 
 
Státní správa lesů: Z hlediska státní správy lesů je k vydání stanoviska dle § 48a odst. 2 písm. a) 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, kompetentní Krajský úřad Libereckého kraje.  
 
Státní správa myslivosti: Z hlediska zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, 
nemáme připomínek.  
 
Ochrana přírody a krajiny: Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
je příslušným orgánem k vyjádření  Správa CHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec. 
 
Odpadové hospodářství: Z hlediska zákona o odpadech č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme připomínek. 
 
Ochrana vod: Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění pozdějších předpisů a zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a změně některých zákonů v platném znění pozdějších předpisů souhlasíme při dodržení 
ustanovení daných v odst. D.2.3. Vodní hospodářství. Nová zástavba bude napojena na 
rozšířenou vodovodní a kanalizační síť. Dešťové vody budou zasakovány přímo v místě vzniku. Do 
dokumentace územního plánu, výkresu č.3 je třeba opravit návrh kanalizace v místní komunikaci 
za hotelem Jelínek až ke Z 13b (objekt pana Rajtra, Marka, kanalizace byla projednána ve 



stavebním řízení) a v realizovaných kanalizacích zaznamenat část veřejné kanalizace a vodovodu 
v místní komunikaci ppč. 772 k.ú. Bedřichov u Jbc od objektu NISA k rekreačním objektům EC 
Sport a Hasičský záchranný sbor Praha, které leží na sjezdovce Malinovka. 
 
Oddělení dopravní a silniční: Z hlediska silničního správního úřadu (zákon 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích) a z hlediska speciálního stavebního úřadu (zákon 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, § 40, odst. 4 a) nemáme připomínky. 
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