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a0) Postup při pořízení územního plánu Nová Ves nad Nisou 
Fáze schválení podnětu na pořízení ÚP Nová Ves nad Nisou 
Zastupitelstvo obce Nová Ves n. N. schválilo na svém 7. řádném zasedání ZO Nová Ves n. N. (usn. 
č.11/7/2011) dne 12.října 2011 podnět na pořízení nového Územního plánu Nová Ves n. N., určenou 
zastupitelkou pro spolupráci s odd. územního plánování byla určena paní Kamila Lubasová, zpracovate-
lem byl vybrán Ing. arch. Miloslav Štěpánek, ARCHSERVIS Liberec. 
(Poznámka: v březnu r. 2012 došlo k transformaci Městského úřadu Jablonec nad Nisou na Magistrát 
města Jablonce nad Nisou.) 

Fáze veřejného projednání návrhu zadání Územního plánu Nová Ves nad Nisou 
V první polovině r. 2012 došlo k formulaci návrhu zadání ÚP Nová Ves n. N. Dne 22. května 2012 zaháji-
lo oddělení územního plánování Magistrátu města Jablonec n. N. z titulu pořizovatele nového územního 
plánu v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) a ust. § 47 stavebního zákona projednání návrhu zadání ÚP 
Nová Ves n. N. (čj. 37399/2012). Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 28. 
května 2012 do 28. června 2012.  
Pořizovatel přihlédl k požadavkům dotčených orgánů a k připomínkám, které byly  uplatněny v zákonem 
stanovené lhůtě a dle těchto požadavků upravil návrh zadání. Tento materiál byl předložen Zastupitelstvu 
obce Nová Ves n. N. ke schválení. 
Upravený návrh zadání ÚP Nová Ves n. N. byl schválen Zastupitelstvem obce Nová Ves n. N. dne 19. 
září 2012 usnesením č. 2/14/2012.   
(Poznámka: od 1.1.2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a sta-
vebním řádu - stavební zákon) 

Fáze společného jednání o návrhu Územního plánu Nová Ves nad Nisou 
Již před dopracováním návrhu ÚP Nová Ves n. N. ke společnému jednání iniciovala obec Nová Ves n. N. 
4. června 2013 dohodovací jednání se zástupci ŘSD ČR (státní příspěvková organizace zřízená Minister-
stvem dopravy ČR). Cílem bylo dosáhnout dohody o zúžení koridoru v návrhu územního plánu na 50 m, 
protože obec Nová Ves n. N. považovala vymezení koridoru o konstantní šíři 300 m v návrhu územního 
plánu za limitující pro další rozvoj obce. ŘSD ČR konstatovalo, že na vymezení koridoru v šíři min. 300 m 
pro další zpřesnění trasy přeložky silnice I. třídy trvá, a proto byl v návrhu územního plánu ke společnému 
jednání jejich požadavek akceptován. 
V červenci r. 2013 došlo k předání dokumentace návrhu ÚP Nová Ves n. N. Dne 2. srpna 2013 bylo 
oznámeno společné jednání o návrhu ÚP Nová Ves n. N. (č.j.57893/2013 ze dne 29.7.2013) s datem 
konání 9. září 2013. V průběhu září a října r. 2013 byla provedena sumarizace stanovisek dotčených 
orgánů a připomínek veřejnosti. K návrhu územního plánu obdržel pořizovatel 12 stanovisek a koordino-
vaných stanovisek dotčených orgánů, dále 6 vyjádření a připomínek ostatních orgánů a organizací. Ze 
strany veřejnosti bylo podáno 12 námitek a připomínek. V rámci vyhodnocení stanovisek dotčených   
orgánů, připomínek ostatních orgánů a organizací a námitek a připomínek veřejnosti proběhlo v měsících 
prosinec - leden několik dohodovacích jednání, a to zejména  se zástupci orgánů ochrany přírody a kraji-
ny MM Jablonec n. N., orgánů ochrany zemědělského půdního fondu KÚLK (dne 27.1.2014), Ministerstva 
dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR (dne 8.1.2014).  
Dne 8. ledna 2014 se uskutečnilo další jednání se zástupci Ministerstva dopravy ČR a ŘSD ČR za úče-
lem dosáhnout zúžení koridoru na 50 m, popřípadě dojednat vymezení proměnlivého koridoru přes území 
obce Nová Ves n. N. Na jednání, kterého se účastnili také představitelé města Smržovky, Magistrátu 
města Jablonec n. N. (pořizovatel ÚP Nová Ves n. N.) a Krajského úřadu Libereckého kraje (pořizovatel 
ZÚR), byly deklarovány názory na problematiku dopravního koridoru ze strany jednotlivých subjektů. 
Z jednání vyplynulo, že dopravní koridor D07 pro stavbu silnice I. třídy převzatý ze Zásad územního roz-
voje Libereckého kraje bude v návrhu ÚP Nová Ves n. N. vymezen v šíři 300 m, ale ve  východní části 
obce se připouští  jeho zúžení v okolí prameniště Nisy. V tomto území se vedení reálné trasy silnice I. 
třídy nepředpokládá z důvodu ochrany přírodních a společenských hodnot prameniště Nisy. Na základě 
závěrů z jednání požádal pořizovatel územního plánu dne 21. ledna 2014 Ministerstvo dopravy ČR o 
přehodnocení stanoviska k návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. (čj. 5410/2014). Ve své odpovědi (čj. 
133/2014-910-UPR/2) z 20. února 2014 Ministerstvo dopravy ČR přehodnotilo stanovisko vydané 
k návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. s tím, že z uvedeného koridoru bude vypuštěno území ohrani-
čené větvemi křižovatek silnic III/28733 a III/28734 zahrnující mj. plochy A1 (bývalá sušička), VZ6 (veřej-
ná zeleň) a D1 (parkoviště). Vzhledem k tomu, že po vypuštění této plochy nabyl koridor pro vedení silni-
ce I. třídy nelogický tvar, Ministerstvo dopravy ČR souhlasilo s postupným zužováním koridoru na severní 
straně s hranicí na místní komunikaci, mimo koridor se tak dostala i plocha A2 - areál bývalého kravína 
JZD). Zúžení koridoru bylo promítnuto do ÚP Nová Ves n. N. 



Územní plán Nová Ves nad Nisou                                                              ODŮVODNĚNÍ 
                                                                                          OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 3

Další krok k úpravě šíře koridoru v části obce Ostrý roh učinila svou žádostí ze dne 26.3.2014 (č.j. 
78/2014) obec Nová Ves n. N., její požadavek však nebyl ze strany Ministerstva dopravy ČR akceptován. 
Na základě vyhodnocení stanovisek, vyjádření, námitek a připomínek a dohodovacích jednání připravil 
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Instrukce k dopracování návrhu ÚP Nová Ves n. N. a 
zajistil upravení dokumentace zpracovatelem.  

Fáze veřejného projednání návrhu Územního plánu Nová Ves nad Nisou 
Pořizovatel oznámil zahájení řízení v v souladu s ust. §52 stavebního zákona veřejnou vyhláškou na 
úřední desce i elektronické úřední desce Obecního úřadu Nová Ves n. N. a Magistrátu města Jablonec 
nad Nisou (č.j.40248/2014 ze dne 21. 5.2014) s termínem konání veřejného projednání dne 9. července 
2014. Oznámení o konání veřejného projednání včetně dokumentace k návrhu územního plánu bylo zve-
řejněno v termínu od 28. května 2014 do 17. července 2014. Do 7-mi dnů od veřejného projednání mohly 
dotčené orgány a Krajský úřad Libereckého kraje uplatnit svá stanoviska, dotčené osoby námitky a každý 
mohl uplatnit své připomínky. K veřejnému projednání bylo podáno 20 námitek a 2 připomínky.  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a vzhledem k počtu 
námitek a připomínek svolal další dohodovací jednání dne 17. září 2014, ze kterého vyplynulo, kterým 
požadavkům veřejnosti je možné z hlediska ochrany zájmů příslušných dotčených orgánů vyhovět. Oproti 
návrhu k veřejnému projednání byla jako zastavitelná plocha znovu zařazena lokalita B11 a rozšířena 
lokalita B23 a B27.  
Lokality B11 a B27 byly zařazeny do návrhu ÚP Nová Ves n. N. již ve fázi společného jednání dotčených 
orgánů a projednány. Nesouhlas se zařazením mezi zastavitelné plochy pro bydlení uplatnil pouze orgán 
ochrany přírody a krajiny v koordinovaném stanovisku ze dne 7.10.2013 (čj. 57893/2013). Na základě 
tohoto pořizovatel usoudil, že ostatní dotčené orgány se zařazením uvedených lokalit mezi zastavitelné 
plochy pro bydlení v rozsahu návrhu ke společnému jednání z hlediska ochrany svých zájmů souhlasí. 
Lokalita B11 byla z návrhu k veřejnému projednání vypuštěna a lokalita B27 zmenšena.  
Vlastníci dotčených pozemků podali k návrhu v rámci veřejného projednání námitky (viz návrh rozhodnutí 
o námitkách č. 2, 3 a 6). Pořizovatel proto znovu projednal v rámci dohodovacího jednání dne 17.9.2014 
možnost opětovného zařazení lokality B11 mezi zastavitelné plochy a zvětšení rozsahu lokality B27 
s orgánem ochrany přírody a krajiny. Byly stanoveny podmínky, za kterých je možné vymezit lokalitu B11 
mezi zastavitelné plochy bydlení a zvětšit velikost zastavitelné plochy B27.  
Územní plán s ohledem na urbanistickou koncepci, strukturu navrhované zástavby a stanovené limity 
území vymezil lokalitu B11 jako plochu bydlení o velikosti 1000m2 a s podmínkou odstupu zastavitelné 
plochy od hranice lesa z jihozápadní strany a zachování nezastavitelné pásu v západní části pozemku 
z důvodu zachování prostupnosti krajiny. Při umístění objektu na pozemku je třeba dodržet minimální 
odstup od hranice lesních pozemků 26 m.  
V souladu s urbanistickou koncepcí, strukturou navrhované zástavby a limity a hodnotami území rozšířil 
územní plán lokalitu B27 pro dva rodinné domy. Objekty pro bydlení bude možné umístit severněji ve 
svahu mimo ochranné pásmo nadzemního vedení elektrické energie VN 35k, přesto v příznivé vzdále-
nosti od přístupové komunikace  podél jižní hranice zastavitelné plochy.  
Dále nový ÚP Nová Ves n. N. částečně převzal z Územního plánu obce Nová Ves n. N. zastavitelnou 
plochu bydlení, a to na pozemku p.č. 1088/2 k.ú. Nová Ves nad Nisou (v novém územním plánu lok. 
B23). Zbývající část zastavitelné plochy bydlení na pozemku p.č.1088/3 k.ú. Nová Ves nad Nisou zařadil 
nový územní plán mezi nezastavitelné plochy v kategorii orná půda a trvalé travní porosty. Proti tomuto 
kroku uplatnil vlastník pozemku námitku (viz návrh rozhodnutí o námitkách č. 5). Pořizovatel vyhodnotil 
limity a hodnoty území a usoudil, že zastavitelnost předmětného pozemku je ve střetu zájmů s och-     
ranným pásmem lesa a mohla by se dotýkat i zájmů orgánu ochrany přírody a krajiny a zemědělského 
půdního fondu. Pořizovatel v dohodovacím jednání s příslušnými dotčenými orgány projednal zařazení 
pozemku p.č. 1088/2 k.ú. Nová Ves n. N. mezi zastavitelné plochy bydlení. Orgány ochrany přírody a 
krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu se zařazením pozemku mezi zastavitelné plochy bydlení 
souhlasily, státní správa lesů ve svém dodatečném stanovisku (č.j. 1926/2015 ze dne 8.1.2015) souhlasi-
la za podmínky minimálního odstupu objektu bydlení od hranice lesních pozemků 20 m. Z tohoto omeze-
ní vyplynulo, že objekt pro bydlení bude možné umístit pouze v  severovýchodní části pozemku, která 
byla z hlediska vhodnosti pro výstavbu rodinného domu prověřena II. změnou Územního plánu obce No-
vá Ves n. N. v r. 2005. Zbývající část pozemku bude možné využít jako zahradu. 
Dále v návrhu ÚP Nová Ves n. N. byly pozemky p.č. 1167/1 a st.p.č. 1166 k.ú. Nová Ves nad Nisou zařa-
zeny mezi zastavěné plochy v kategorii „výroba a sklady“. Součástí st.p.č. 1166 k.ú. Nová Ves nad Nisou 
je objekt č.e. 615, který v minulosti sloužil částečně pro administrativní účely (kanceláře), částečně jako 
výrobní objekt (lisovna plastů). V době před vydáním územního plánu sloužila administrativní část objektu 
bydlení, ve výrobní části bylo provozováno truhlářství se skladovacími prostory. Jako způsob využití 
v katastru nemovitostí byl uveden průmyslový objekt. Vlastník v té době činil kroky, směřující k povolení 
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změny užívání na bydlení za účelem realizace 4 bytových jednotek v bývalé administrativní části objektu. 
S ohledem na tyto skutečnosti po dohodě se zplnomocněným zástupcem vlastníka (č.j.118/2015 ze dne 
11.2.2015) přistoupil pořizovatel k úpravě grafické části návrhu ÚP Nová Ves n. N. po veřejném projed-
nání. Tato úprava se týkala změny zařazení výše uvedených pozemků ze zastavěných ploch výroby a 
skladování v kategorii „výroba a sklady“ na zastavěné plochy smíšené v kategorii „plochy smíšené obyt-
né“. Tato kategorie lépe vystihla využití objektu, zejména co se týče poměru bydlení a podnikatelských 
aktivit. Kategorie „výroba a sklady“ totiž připouští pouze bydlení majitelů a správců.  
Také základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nová Ves n. N. po veřejném projednání pí-
semně požádala o úpravu podmínek využití ploch rekreace, kategorie „zahrádky, zahrádkářské kolonie“, 
a to zejména podmínek prostorového uspořádání ve smyslu přípustnosti pouze jedné stavby na pozem-
ku. Po dohodě se stavebním úřadem byly podmínky využití upraveny tak, že územní plán neomezil, dle 
požadavku ZO ČZS Nová Ves n. N., počet souvisejících staveb k zahrádkářské chatě na pozemku. Poři-
zovatel proto přistoupil k navýšení koeficientu zeleně KZ, aby do určité míry omezil množství souvisejí-
cích staveb na pozemcích zahrádek a zahrádkářských kolonií. ZO ČZS Nová Ves n. N. byla s úpravou 
návrhu po veřejném projednání písemně seznámena (č.j. 99463/2014 ze dne 18.12.2014). 
(Poznámka: Dne 15.12.2014 byla usn. č. 10/1/2014 Zastupitelstvem obce Nová Ves n. N. i nadále zvole-
na určenou zastupitelkou pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu paní Kamila Lubasová) 

Pořizovatel po zvážení dospěl k názoru, že úpravou územního plánu nedojde k ohrožení práv vlastníků 
dotčených ani sousedních pozemků, respektovány jsou požadavky dotčených orgánů z hlediska ochrany 
jejich zájmů. Proto pořizovatel nepřistoupil k opakování veřejného projednání.  
Poté pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh roz-
hodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, uplatněných v procesu společného a veřejného 
projednání územního plánu. Návrhy byly doručeny dotčeným orgánům a KÚLK jako nadřízenému orgánu 
(č.j.10388/2015 ze dne 9.2.2015) a ty byly vyzvány, aby nejdéle do 30 dnů ode dne obdržení uplatnily svá 
stanoviska. 
Po uplynutí zákonem stanovené lhůty pořizovatel vyhodnotil obdržená stanoviska k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek. Návrh vyhodnocení upravil dle požadavku Krajského úřadu 
Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu jako nadřízeného orgánu a Magistrát 
města Jablonec nad Nisou, Odbor stavební a životního prostředí -  orgán ochrany přírody a krajiny.  
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu požadoval doplnit vyhod-
nocení připomínek č. 10,12,14 a námitek 8,10,12,13,14,15,16,17 a 20 o skutečnosti týkající se dopravní-
ho koridoru nadregionálního významu pro silnici I. třídy, úsek Jablonec n. N. - Smržovka - Tanvald, a to 
zejména z pohledu Politiky územního rozvoje České republiky a Zásad územního rozvoje Libereckého 
kraje. Uvedené připomínky a námitky byly o tato fakta doplněny.   
Magistrát města Jablonec n. N., odbor stavební a životního prostředí - orgán ochrany přírody a krajiny, 
požadoval upřesnění či doplnění některých skutečností u připomínek č. 1 a 3 a námitek č. 1,6 a 9. Tyto 
požadavky byly kromě námitky č. 6 akceptovány, odůvodnění je uvedeno v kap. 1d)  Vyhodnocení sou-
ladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních   
právních předpisů. Úpravy neměly vliv na věcný obsah návrhu rozhodnutí o námitkách. Z vyhodnocení 
výsledků nevyplynula potřeba opakovaného veřejného projednání, pořizovatel zajistil úpravu návrhu 
územního plánu. 
(Poznámka: Dne 15.4.2015 byla vládou ČR schválena Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje ČR).  
Pořizovatelem byl přezkoumán soulad návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. dle § 53 odst. 4 stavební-
ho zákona a vyhodnocen dle § 53 odst. 5 stavebního zákona. Pořizovatel neshledal v návrhu Územního 
plánu Nová Ves n. N. žádné rozpory se stavebním zákonem, a proto předložil ve spolupráci s určeným 
zastupitelem Zastupitelstvu obce Nová Ves n. N. návrh na vydání Územního plánu Nová Ves n. N. záro-
veň s jeho odůvodněním a návrhem rozhodnutí o námitkách.  
Zastupitelstvo obce Nová Ves nad Nisou rozhodlo o námitkách a ověřilo, že Územní plán Nová Ves nad 
Nisou není v rozporu s Aktualizací č.1 Politiky územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje 
Libereckého kraje, stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje a 
dále, že nebyly řešeny rozpory. Zastupitelstvo obce Nová Ves nad Nisou následně rozhodlo o námitkách 
a usn. č. 23/5/2015  ze dne 25. května 2015 o vydání Územního plánu Nová Ves nad Nisou formou opat-
ření obecné povahy. 
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a) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací    
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z 
hlediska širších vztahů 

a1) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací  dokumen-
tací vydanou krajem 

Politika územního rozvoje ČR 
poloha území obce 
Území obce Nová Ves n. N. se nachází jako součást správního obvodu ORP Jablonec n. N. z pohledu 
Aktualizace č.1 PÚR ČR v širších republikových souvislostech s ohledem na hlavní centra a strukturu 
osídlení ČR v rozvojové oblasti OB 7 Liberec a mimo rozvojovou osu OS 3 Praha - Liberec - hranice ČR. 
zohlednění republikových priorit územního plánování 
Při stanovení podmínek pro rozvoj území obce v souladu s charakterem území se zohledňují 
definované republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
(14)   ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území; vymezení rozvojových ploch 

s vazbami na zastavěná území mimo volnou krajinu, se zachováním rázu struktury osídlení s domi-
nantou kostela Panny Marie a prostředí krajiny 

(14a)  koncepce rozvoje území zohledňuje ochranu zemědělské půdy, v kvalitním přírodním prostoru 
ochranu ekologických funkcí krajiny   

(16)  komplexní řešení způsobu využití území; vymezení funkčního využití ploch pro území obce v jejich 
širších komplexních vazbách v souladu s charakterem oblasti, vymezení ploch pro bydlení, občan-
ské vybavení, výrobu a skladování s ohledem na rozvoj území   

(18)  polycentrický rozvoj sídelní struktury, řešení ve způsobu využití a uspořádání dílčích území v       
zastavěném a v nezastavěném území s vymezením rozvojových záměrů, s dopravními vazbami na 
okolní obce 

(19)  využití opuštěných areálů zemědělské výroby, bývalé sušičky a kravína JZD s návrhem přestavby a 
asanace objektů a využití pozemků  

(20)  rozvojové záměry a ochrana krajinného rázu krajiny; vymezení přírodních ploch s vazbou na 
ochranu přírody a krajiny, ochranu zemědělského a lesního půdního fondu; vymezení ochrany kra-
jinného rázu s ohledem na vymezené základní krajinné typy, podoblasti krajinného rázu zasahující 
území obce 

(22)  cestovní ruch, formy cestovního ruchu v území s vazbou na průběh turistických stezek, cyklotras, 
multifunkčních turistických koridorů  s podporou využití území pramene Nisy a rozhledny Nisanka 

(23)  umísťování dopravní infrastruktury, vymezení navrhovaných komunikací s ohledem na prostupnost 
krajiny a přístupnost k zastavitelným plochám   

(26) vymezení zastavitelných ploch mimo stanovené záplavové území Novoveského potoka, v územním 
plánu se vyznačují území pro zadržování a vsakování vody při povodních 

(27) vymezení dopravního koridoru pro obchvat silnice I. třídy s požadavkem na následné zpřesnění 
trasy silnice I. třídy s vymezením nutné plochy koridoru a posouzení vlivu navržené přeložky stavby 
silnice na životní prostředí v procesu EIA, návrh technické infrastruktury v územním rozsahu celé 
obce   

(29)  využití příměstské polohy území obce se sousedním Jabloncem n. N. s přítomností městské hro- 
 madné dopravy  

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 
Území obce zahrnuje území rozvojové osy ROS 4 III. řádu nadmístního (krajského) významu 
Liberec - Jablonec n. N. - Tanvald - hranice ČR.   
soulad s vydanou dokumentací ZÚR Libereckého kraje  
nadregionální ÚSES   
-  průběh NRK  K22MB okrajem území H. Č. Studnice 
dopravní infrastruktura  
-  vedení dopravního koridoru D07 nadregionálního významu pro silnici I. třídy  
Dopravní koridor nadregionálního významu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec n.N. - Smržovka - 
Tanvald, která má zkvalitnit dopravní propojenost v rámci rozvojové oblasti ROB 1 Liberec ve východním 
směru a dále zlepšit přístupnost specifických oblastí SOB5 Jizerské hory a SOB6 Západní Krkonoše. 
Podkladem pro vymezení koridoru je dopravní studie Valbek s.r.o. Liberec z r.2004. Celková šíře koridoru 
dle požadavku ŘSD ČR a MD Praha se zúžením u navrhovaných ploch k přestavbě v místě bývalého 
kravína a sušičky. Podmínky využití koridoru jako překryvné plochy, viz údaje kap. f2) územního plánu.  
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-  vedení dvou multifunkčních turistických koridorů  
D 40 Lužická Nisa   

Podkladem pro vymezení koridoru je Územně technická studie ověření páteřní cyklotrasy Odra - Nisa 
Vaner s.r.o. 2010, zapracovaná do řešení ÚP Lučany, v úseku obce Nová Ves n.N. s vedením po silnici 
III. třídy. Cyklotrasa je vedena co nejméně náročným reliéfem terénu. Trasa přes rozhlednu Nisanka a 
Kynast do Jablonce n.N. se navrhuje jako doplňující pěší mod koridoru D 40 - 1. 

D 42 Nová Hřebenovka (jižní větev) 
V území obce s vedením po silnicích a místní komunikaci. V souladu s oficiálním podkladem KÚ LK se 
doplňuje pěší trasa s trasou pro běžecké lyžování od Dolní Černé Studnice směrem na rozhlednu Černá 
Studnice, v územním plánu s označení D42 - 1.    
-  železniční doprava, projekt Regiotram Nisa  

zapojení koridorů železničních tratí Liberec, Tanvald, Harrachov, hranice ČR 
Stabilizovaný průběh železniční trati v severním cípku území obce s ochranným pásmem mimo zastavě-
né území. 
 
koridor pro snižování ohrožení území povodněmi   
- koridor P43  
   popis - lokalizace … Novoveský potok, Nová Ves n. N., vymezení ploch pro rozliv vody ve 2 dílčích 

nezastavěných územích, snížené konfigurace terénu 
Vymezení plochy P43 - 1 jihovýchodně od školy a P43 - 2 v dolní části sídla pod Berkou ve volném neza-
stavěném území s vazbami na záplavové území Novoveského potoka. 

a2) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
Postavení obce v systému osídlení 
Obec Nová Ves n. N. je plošně malá, postavení ve struktuře osídlení obec ostatní (nestředisková) tvořící  
1 katastrální území      Nová Ves n. N. 
2  místní části              Nová Ves n. N., Horní Černá Studnice 

Rozmanitá zástavba v příměstském území Jablonce n. N. s největším podílem v údolní poloze Novoves-
kého potoka. Rozptýlené nepravidelné uspořádání zástavby na svazích Černé Studnice, v území Horní 
Černé Studnice a Kynastu. 
Důležitým faktorem, který ovlivňuje úroveň společenského prostředí je dostupnost a kvalita  občanského 
vybavení. Problematika druhů, skladby a využití zařízení, nekomerční a komerční povahy. Území je   
vybaveno některými zařízeními základního občanského vybavení. 
Problematické vymezení příležitostí a podmínek pro rekreaci obyvatel. Obec nepatří mezi střediska ces-
tovního ruchu, z hlediska podnikání v oblasti cestovního ruchu. Zánik nebo značné omezení provozu 
penzionů a rekreačních objektů v území obce, využívané dříve pro podnikovou, školní a jinak organizo-
vanou rekreaci. 
Vývoj území byl zásadně v minulosti ovlivněn sklářskou výrobou. Pouze doplňující přítomnost rostlinné a 
živočišné výroby v území obce. V poválečném období zrealizovány větší výrobně skladovací objekty 
(SčVK, Krajská správa silnic, zemědělské objekty teletníku, kravínu a sušičky). Dnes doplňující přítom-
nost ekonomických subjektů nezemědělské výroby v území obce pouze v drobném podnikání. 
S vazbou na přírodní a estetickou hodnotu území významné zastoupení domů pro rodinnou rekreaci ve 
všech částech území obce, zájem o druhé / přechodné bydlení v území. 
Specifické pro území obce je příměstská poloha z východní strany k Jablonci n. N., vymezení administra-
tivního území se začleněním do správního obvodu ORP Jablonec n. N. Širší vazby jsou současně vyka-
zovány na bezprostřední zástavbu sousední Smržovky. 
FK2 - funkční kooperace mezi centry osídlení Jablonec n. N. - Smržovka, úkol obce k vytváření územních 
předpokladů pro zvyšování funkční kooperace na bázi intenzivnějších pracovních a obslužných kontaktů.  

Širší vztahy sídelní struktury 
Poloha území obce v rozvojové ose ROS4  III. řádu nadmístního (krajského) významu, (Liberec, Jablonec 
n. N., Smržovka, Tanvald …Harrachov). V sousedních vazbách centrum regionálního významu - Jablo-
nec n. N. a mikroregionálního významu nižšího stupně Smržovka.  
Přítomnost základní vybavenosti v obci mateřské školy, základní školy, prodejny potravin, restaurace 
Nisanka. Spádovost obce za další základní a vyšší vybaveností, za prací zejména v bezprostředním kon-
taktu na sousední centra osídlení Jablonce n. N. a Smržovku. 
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Širší vztahy dopravní a technické infrastruktury 
Dobrá dopravní dostupnost po silnicích III. třídy do sousedních obcí Jablonec n. N. a Smržovka. Dopravní 
obslužnost území městskou hromadnou dopravou (MHD) z území Jablonce n. N. 
Vazby navrhovaného dopravního koridoru silnice I. třídy na hranici s obcí Jablonec n. N. a Smržovka. 
Vymezení multifunkčních turistických koridorů D 40 Lužická Nisa od pramene Lužické Nisy kolem roz-
hledny Nisanka přes Kynast do Jablonce n. N. a D 42 Nová Hřebenovka (jižní větev) přes jižní část území 
obce. 

Z hlediska širších vztahů se zahrnují do řešení dokumentace překryvné údaje technické infrastruktury,     
a to průběh dálkového vodovodu s napojením na vodovod v obci a situování hlavního kanalizačního sbě-
rače do Jablonce n. N., venkovní vedení VN 35 kV a komunikační vedení, s objekty radiokomunikací 
základnové stanice s rozhlednou Nisanka a vysílače Černá Studnice, za hranicí obce.  

Vazby na ÚSES 
Širší vztahy vymezení prvků ÚSES  
Vedení nadregionálního biokoridoru K22MB s vloženým biocentrem BC 212 v území H. Č. Studnice. 
Vymezení lokálního biocentra BC 1539 U Nové Vsi při hranici obce a lokálního biocentra BC 1540 U 
Lužické Nisy s vazbou na území obce Lučany.   
Průběh lokálních biokoridorů při hranici obce, se vstupem do sousedních obcí. 

Těžba kamene 
Provoz lomu těžby kamene H. Č. Studnice, dobývací prostor DP 7/0908 zasahuje území Jablonce n. N. 
Provoz lomu s těžbou žuly k dekoračním účelům s dopravním přístupem ze silnice, který probíhá v území 
H. Č. Studnice. V části dobývacího prostoru situování lokálního biocentra. 
Vodní zdroje 
Územní vazby vodních zdrojů pitné vody, ochranná pásma H. Č. Studnice při hranici obce a Jablonecké 
Paseky zasahující území obce. 

b) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 
Územní plán naplňuje cíle územního plánování   
- vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém 

vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost spo-
lečenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích 

.. ochrana a rozvoj území obce se zvýrazněním významných přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
s vymezením rozvojových ploch v území obce, bez zastavování volné krajiny, pohledově exponovaných 
ploch, zejména H. Č. Studnice a Novoveského hřebene, ochrana památek, péče o objekty lidové a drob-    
né architektury, požadavky na začleňování staveb do území, u ploch přestavby řešení nevyužitých objek-
tů ve špatném stavebním stavu kravína a sušičky   

- zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území řešením účelného využití a prostorového 
uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území 

.. vymezení zastavitelných ploch dle záměrů vlastníků pozemků a obce převážně pro bydlení, vymezení 
ploch veřejných prostranství v atraktivních polohách území, návrh pokračování vedení vodovodu a kana-
lizace 

- koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující roz-
voj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních před-
pisů 

.. záměry změn v území dle požadavků obce, právnických a fyzických subjektů a průzkumů v území kori-
gované limity využití území, (vymezení biocenter a biokoridorů ÚSES, ploch významných krajinných  
prvků - VKP, záplavové území Novoveského potoka) 
- chrání a rozvíjí ve veřejném zájmu přírodní a civilizační hodnoty území; přitom chrání krajinu 

jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti; s ohledem na to 
respektuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu neza-
stavěného území a nezastavitelných pozemků  

.. vymezení přírodních hodnot v území obce zahrnující vymezení ploch vysokého náletu na nelesní půdě, 
alejí a doprovodné zeleně, solitérní zeleně, všeobecné ochrany přírody (ÚSES, VKP, památné stromy); 
kulturních hodnot (nemovité kulturní památky, objekty lidové a drobné architektury)  
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- v nezastavěném území umísťuje stavby pro zemědělství, lesnictví, myslivost a vodní hospo-
dářství, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

.. návrh doprovodných zemědělských staveb s odkazem na stavební zákon (například polní krmiště,  
krmelce, přístřešky, stavby pro chov včelstev bez vymezení v územním plánu)  

- stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území 

.. řešení plošného rozvoje dle urbanistické struktury dílčích částí území obce s vazbou na zastavěná 
území, na stávající komunikace a technickou infrastrukturu, vymezení nezastavitelných ploch v území 
volné krajiny bez zásahu do přírodních hodnot území, zastavitelné plochy z důvodu přírodních a estetic-
kých hodnot nenavrhovány v prostoru H. Č. Studnice a Novoveského hřebene 

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

S požadavky stavebního zákona v platném znění a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vy-
hláškou č. 500/2006 Sb. v platném znění, o územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, je dokumentace územního plánu v souladu.  
Zohledněn je obsah a odůvodnění řešení dokumentace územního plánu, s požadavky na vymezování 
ploch a využívání území. 

d) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - souladu  
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popří-
padě s výsledkem řešení rozporů 

Pořizovatelem byla v rámci společného jednání o návrhu ÚP Nová Ves n. N. vyhodnocena tato stanovis-
ka dotčených orgánů a odborná vyjádření ostatních orgánů a organizací, uplatněná podle zvláštních 
právních předpisů: 

• Ministerstvo dopravy, stanovisko č.j. 760/2013-910-UPR/2 ze dne 10.10.2013, přehodnocené 
stanovisko č.j. 133/2014-910-UPR/2 ze dne 20.2.2014 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR – odborné vyjádření č.j. 14555-ŘSD-11110-2013 ze dne 25.9.2013 
• Krajský úřad Libereckého kraje, koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ 144/2012/OÚP  ze dne 

8.10.2013 
 Odbor ŽP a zemědělství – posuzování vlivů na ŽP 
 Odbor ŽP a zemědělství – ochrana ZPF 
 Odbor dopravy   

• Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, koordinované stano-
visko č.j. 57893/2013 ze dne 7.10.2013 

 Odbor stavební a životního prostředí -  Státní památková péče 
 Odbor stavební a životního prostředí -  Státní správa lesů 
 Odbor stavební a životního prostředí -  Ochrana přírody a krajiny 
 Odbor stavební a životního prostředí -  Ochrana vod 

• Ministerstvo obrany ČR, stanovisko č.j. 5741/20573-ÚP/2013-1420 ze dne 9.8.2013 
• Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  odborné vyjádření č.j. 

79297/2013 ze dne 14.10.2013 
Odbor stavební a životního prostředí – Stavební úřad 

• Lesy ČR,s.p., odborné vyjádření ze dne 9.8.2013 
• Povodí Labe, s.p., odborné vyjádření  č.j. PVZ/13/19984/Fr/0 ze dne 3.9.2013 

S ohledem na obsah stanoviska Ministerstva dopravy ČR proběhlo dne 8.1.2014 dohodovací jednání, 
jehož průběh a výsledek je uveden v odůvodnění v kapitole 1) Pořizování ÚP Nová Ves n. N. tohoto opat-
ření obecné povahy. Závěry vyplývající z dohody a následně z  přehodnoceného stanoviska Ministerstva 
dopravy ČR jsou v územním plánu respektovány.    
Na základě uplatněných stanovisek Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství a Magistrátu města Jablonec n. N., odboru stavebního a životního prostředí bylo dne 
27.1.2014 vyvoláno dohodovací jednání. Výsledkem byla dohoda mezi pořizovatelem a dotčenými orgá-
ny, jejíž závěry byly do návrhu územního plánu zapracovány. Pořizovatel zohlednil také požadavky ostat-
ních orgánů a organizací, uplatněných v jejich odborných vyjádřeních.   
Pořizovateli byla dále v rámci společného jednání doručena stanoviska následujících dotčených orgánů a 
vyjádření ostatních orgánů a organizací, ve kterých nebyly uplatněny žádné požadavky, nebo byl uplat-
něn souhlas bez dalších požadavků na úpravu návrhu Územního plánu Nová Ves nad Nisou: 
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• Krajská hygienická stanice LK, stanovisko č.j. KHSLB 18185/2013 ze dne 9.10.2013 
• Obvodní báňský úřad, stanovisko č.j. SBS 23406/2013 ze dne 20.8.2013 
• Hasičský záchranný sbor LK, stanovisko č.j. HSLI-2054-2/JN-P-PRE2-2013 ze dne 9.9.2013 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, stanovisko č.j. 33383/13/31100 ze dne 3.9.2013 
• Ministerstvo zdravotnictví ČR, stanovisko č.j. MZDR 441/2013-423/INV-1433 ze dne 29.7.2013 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, stanovisko č.j. 54675/ENV/13 

701/540/13 ze dne 7.10.2013 
• Státní pozemkový úřad, stanovisko č.j. SPU 427326/2013 ze dne 10.10.2013 
• RWE, odborné vyjádření č.j. 5000826335 ze dne 15.8.2013 
• ČR – státní energetická inspekce, vyjádření ze dne 11.10.2013 
• České dráhy, a.s., vyjádření ze dne 7.8.2013 

V souladu s vyhodnocením stanovisek dotčených orgánů a odborných vyjádření ostatních orgánů a orga-
nizací byl návrh Územního plánu Nová Ves nad Nisou upraven pro veřejné projednání.  
Na základě společného jednání nebyl řešen rozpor ve smyslu ustanovení  §136 odst. 6 správního řádu. 
V rámci řízení o návrhu  - veřejného projednání -  byla pořizovatelem vyhodnocena následující stanoviska 
dotčených orgánů, ze kterých vyplynuly některé požadavky na úpravu návrhu Územního plánu Nová Ves 
nad Nisou, jejich požadavky byly v územním plánu zohledněny:  

• Krajský úřad Libereckého kraje, koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ/144/2012/OÚP ze dne 
11.7.2014  

• Magistrátu města Jablonec nad Nisou, koordinované stanovisko č.j. 44645/2014 ze dne 9.7.2014  
Pořizovateli byla dále k veřejnému projednání doručena stanoviska některých dotčených orgánů a odbor-
ná vyjádření ostatních orgánů a organizací, ve kterých nebyly uplatněny žádné požadavky, nebo byl 
uplatněn souhlas bez dalších požadavků na úpravu návrhu ÚP Nová ves n. N. 
V průběhu pořizování návrhu ÚP Nová Ves n. N. nebyly řešeny rozpory podle § 136 odst. 6 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád. 
K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných uplatněným námitkám 
k veřejnému projednání byly na základě výzvy Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odd. územního 
plánování uplatněna následující  souhlasná stanoviska dotčených orgánů:  

• Ministerstvo obrany ČR, stanovisko č.j. MOCR 1856-266/2015 - 6440 ze dne 24.2.2015 
• Obvodní báňský úřad, stanovisko č.j. SBS 05404/2015 ze dne 6.3.2015 
• Ministerstvo dopravy, stanovisko č.j. 153/2015-910-UPR/2 ze dne 11.3.2015 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, stanovisko č.j. MPO 10760/2015 ze dne 26.3.2015 
• Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KÚLK 20158/2015  

ze dne 6.3.2015 
K Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, uplatněných k návrhu ÚP Nová Ves 
n. N. byla uplatněna následující stanoviska s požadavkem na doplnění: 

• Krajský úřad Libereckého kraje, koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ 144/2012/OÚP ze dne 
19.3.2015 

• Magistrát města Jablonec nad Nisou, Odbor stavební a životního prostředí -  orgán ochrany pří-
rody a krajiny, č.j. 25827/2015 ze dne 25.3.2015 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený orgán po-
žadoval doplnit vyhodnocení připomínek č. 10,12,14 a námitek 8,10,12,13,14,15,16,17 a 20 o skutečnosti 
týkající se dopravního koridoru nadregionálního významu pro silnici I. třídy, úsek Jablonec nad Nisou – 
Smržovka –Tanvald, a to zejména z pohledu Politiky územního rozvoje České republiky a Zásad územní-
ho rozvoje Libereckého kraje. Uvedené připomínky a námitky byly o tyto fakta doplněny.   
Magistrát města Jablonec nad Nisou, Odbor stavební a životního prostředí -  orgán ochrany přírody a 
krajiny, požadoval upřesnění některých skutečností u připomínek č. 1 a 3 a námitek č. 1 a 9. Tyto poža-
davky byly akceptovány . 
U  námitky č. 6 požadoval orgán ochrany přírody a krajiny do Návrhu rozhodnutí o námitkách doplnit sku-
tečnost, že v rámci dohodovacího jednání  dne 17. září 2014 navrhoval k zastavění jinou část pozemku 
než namitatel požadoval, a to jako kompromis k zamítavému stanovisku orgánu ochrany přírody a krajiny 
k  části pozemku vymezenému namitatelem v námitce č.6. Z tohoto jednání vyplynul závěr, že situace by 
mohla být  řešena rozšířením zastavitelné plochy B.16 o jihozápadní část předmětného pozemku pro 2 
rodinné domy za podmínky zajištění přístupnosti z komunikace na západní straně. S tímto návrhem 
z hlediska prostorového uspořádání zástavby daného území nesouhlasil zpracovatel územního plánu 
(jednání konané dne 3.října 2015). Zpracovatel v této lokalitě dle charakteru dílčího území upřednostňuje 
umístění objektů podél komunikací s přímou návazností na veřejnou komunikaci bez umožnění výstavby 
v tzv. druhé řadě. Pořizovatel požadavek orgánu ochrany přírody a krajiny nezapracoval, protože tento 
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návrh nebyl podpořen ze strany zpracovatele územního plánu a navržená část pozemku nebyla ani 
předmětem námitky č. 6. 

Související koncepční rozvojové materiály s dokumentací ÚP  
-  Strategie rozvoje Libereckého kraje  
-  Program rozvoje Libereckého kraje 
-  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (PRVK LK) 
-  Krajská koncepce zemědělství pro Liberecký kraj 
-  Strategie rozvoje dopravní infrastruktury Libereckého kraje 
-  Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje 
-  Zdravotní politika Libereckého kraje 
-  Registr cyklotras a cyklokoridorů Libereckého kraje 
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Údaje limitů využití území, vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí. 
V souladu se zvláštními předpisy a v návaznosti na stavební zákon v platném znění, údaje pro uplatnění 
specifických požadavků, viz údaje výkresu č. 5 dokumentace.  
KULTURNÍ LIMITY 
Zákon č.20/1987, o státní památkové péči, v platném znění. 
Ochrana nemovitých kulturních památek 
evidované nemovité kulturní památky 
číslo rejstříku           památka                                 umístění                                                       . 
14654/5 - 80        kříž              u č.p. 137, p.č. 1490, k.ú.N.Ves n. N. 
38086/5 - 79        kříž                                         naproti č.p. 398, p.č. 1339/2 k.ú.N.Ves n. N. 
Požadavek na respektování kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR. 
Ochrana archeologického dědictví 
území s archeologickými nálezy 
poř.č. SAS           lokalita                             kategorie 
03-32-04/1        Nová Ves nad Nisou            II                  
03-32-04/2       Horní Černá Studnice      II                     
Území obce se nachází na území s archeologickými nálezy (ÚAN) III. kategorie s lokalitami ÚAN II.      
kategorie. V tomto území II. kategorie je povinností stavebníka v předstihu před zahájením veškerých 
zemních prací splnit oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve smyslu   
zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchran-
ného archeologického výzkumu.    
Dopravní koridor D07 pro vedení silnice I. třídy prochází územím s archeologickými nálezy II. kategorie, 
na který se vztahují podmínky péče o archeologický fond. 
PŘÍRODNÍ LIMITY 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
Ochrana přírody a krajiny  
- všeobecná ochrana přírody a krajiny 
památné stromy      lípa u Brynychů                                 tři lípy (U tří lip)  
    Novoveská lípa (u Urbánků)             Novoveský javor 
významné krajinné prvky    
VKP registrované 
VKP č.14 - při horním úseku silnice vedoucí od Nové Vsi n. N. k H. Č. Studnici; VKP č.15 - H. Č. Studnice 
pod zástavbou - penziony Granit, Samanta; VKP č.15 - při komunikaci do lomu v H. Č. Studnici; VKP č.18 
- při silnici v blízkosti rozhledny Černá Studnice;  VKP č. 31 - pod Kynastem k Jablonci n.N.; VKP č. 80 - u 
pramene Nisy    
ÚAP_ reg        1                     2                 3                 4                   5                   6 
jev_id              111300          111300      111300      111300         111300         111300 
pasport_id       MÚ Jbc          MÚ Jbc       MÚ Jbc       MÚ Jbc          MÚ Jbc          MÚ Jbc 
datum_vyd      12.9.1995      19.9.1995   19.9.1995   6.12.1995     31.8.1999      24.5.1999 
nazev        prameništní  H.Č.       H.Č.     květnatá   louky pod     pramen                 

rašeliniště      Studnice     Studnice   louka       Kynastem      Nisy 
popis               VKP č.14       VKP č.15    VKP č.15        VKP č.18      VKP č.31       VKP č.80                      
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vymezení skladebných prvků ÚSES 
Územní systém ekologické stability tzv. všeobecné ochrany přírody a krajiny, jako součást přírodních 
ploch, prvků nadregionálního a lokálního biogeografického významu je v plochách navrhovaných změn 
respektován s vymezením  
nadregionální biokoridor 
K22MB  s vloženým biocentrem BC212 H. Č. Studnice 
lokální biocentra  
kat         LBC                                  LBC 
kód        212                                       1540 
popis     Horní Černá Studnice      U Lužické Nisy 

 pozn.: BC 1539  U Nové Vsi se dotýká hranice obce, viz řešení ÚP Jablonec n. N.      
lokální biokoridory 
průběhy     H. Č. Studnice - Jelení Kout              Kynast - BC 1540               východně od BC 1540   
GEOLOGIE 
Zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění. 
Ložiska nerostných surovin 
výhradní ložisko nerostných surovin 
Ložisko nerostných surovin Nová Ves nad Nisou H. Č. Studnice. 
jev_id               113800                    nazev_loz       Nová Ves nad Nisou 
pasport_id     Geofond_60            nerost             žula 
těžba            3                              surovina        kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu 
ev_cis           3182300                  nazev_jevu  výhradní bilancované ložisko nerostných surovin 
dobývací prostor 
Dobývací prostor Nová Ves nad Nisou H. Č. Studnice. 
jev_id               114200                    nerost             kámen - žula k dekoračním účelům 
pasport_id     OBÚ_Liberec           nazev_jevu DP dobývací prostor                      
cis_DP           7/0908 
TECHNICKÉ LIMITY 
Ochrana dopravní infrastruktury 
silniční doprava 
Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
Ochranná pásma silnic 
- silnice III. třídy                 15 m 
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              trasa                                                            kategorie     
III/28730             Maršovice, Pěnčín, Nová Ves n.N.           S 6,5/50      
III/28732        Nová Ves n.N.                                        S 6,5/50      
III/28733        Nová Ves n.N.                                        S 7,5/60      
III/28741  Pěnčín, Železný Brod  S 7,5/60 
III/29037       Josefův Důl, Lučany                                S 7,5/60            
drážní doprava     .              
železniční trať Liberec - Tanvald, Harrachov                                          
ochranné pásmo      od krajní koleje   60 m 
Ochrana technické infrastruktury 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. 
zásobování pitnou vodou, kanalizace. 
ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky  
-  ochranné pásmo do průměru 500 mm    1,5 m 
Zákon č. 458/200 Sb., energetický zákon, v platném znění. 
zásobování elektrickou energií  
ochranné pásmo elektroenergetického díla 
-  nadzemní vedení VN 35 kV        10, 7 m 
-  elektrická stanice                        30, 20, 10, 7 m           
zásobování plynem 
ochranné pásmo STL plynovodu v zastavěném území         1 m 
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                                                     u ostatních plynovodů       4 m 
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. 
telekomunikace 
ochranné pásmo komunikačního vedení         1,5 m 
-  zaměřený průběh          zastavěné území obce     jev_id  146600      pasport_id Telefónica O2 
-  nezaměřený průběh      2 trasy                                       “                                   “ 
ochranné pásmo radioreléové trasy 
- radioreléová trasa (RRT)     
   1  trasa vysílač Ještěd         1 pasport_id České Radiokomunikace, a.s.  popis Ještěd 
   6  tras vysílač                       1 pasport_id Telefónica CR, a.s. O2             popis Černá Studnice 
      Černá Studnice                 2 pasport_id České Radiokomunikace, a.s. popis Černá Studnice 
                                                3 pasport_id        “                           popis Ještěd - Černá Studnice 
                                                4 pasport_id        “    popis Jablonec n. N. - Vrkoslavice - Černá Studnice 
                                               5 pasport_id Telefónica CR, a.s. O2            popis Černá Studnice 
                                               6 pasport_id České Radiokomunikace, a.s.  popis Černá Studnice 
ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení 
-  vysílač Černá Studnice        jev_id  149910      pasport_id    MV                    OP kruh 
                                             jev_id  149910             “             MO - VUSS       OP trasa         
VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH A BEZPEČNÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 
Ochrana podzemních a povrchových vod 
ochranné pásmo 3. stupně Káraný                      povodí vodárenského toku Jizery  
ochranná pásma místních vodních zdrojů          vodního zdroje 2. stupně Jablonecké Paseky 
Ochrana před povodněmi 
Koridor pro umístění protipovodňových opatření Novoveský potok dle dokumentace ZÚR libereckého 
kraje. Návrh dílčích území protipovodňových opatření P43 1 v území pod školou a P43 2 při hranici 
s Jabloncem n. N. 
Záplavové území Novoveského potoka  
rc                    záplavové území Q 100 a aktivní zóna záplavového území 
stanovení       opatřením obecné povahy KÚ Libereckého kraje, dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 
                          v platném znění  
Zastavitelné plochy se nenavrhují v záplavovém území. Omezující podmínky k navrhované činnosti 
v zastavitelných plochách v záplavovém území mimo jeho aktivní zónu dle údajů vodoprávního úřadu. 
Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění, typ oplocení a použitý materiál v záplavovém území   
nesmí zhoršovat průběh povodně, oplocení musí být zejména snadno demontovatelné bez pevné      
podezdívky. Údaje viz kap. f2) územního plánu. 
Hřbitov 
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění. 
ochranné pásmo hřbitova     100 m 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 
pozemky odvodněné drenáží 
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti  
jev_id               157310 
pasport_id        ZVHS_43 
nazev_jevu        areál odvodnění 
odvodněné plochy  
- severně od pramene Lužické Nisy v mezilehlé poloze silnice a vodoteče 
- severozápadně od křižovatky U tří lip 
- v údolní nivě Novoveského potoka 
Hluk z provozu dopravy 
Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže dle § 11 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění následných předpisů v nově navržených plochách v blízkosti 
silnic III. třídy, stavebník bude následně povinen v rámci stavby provést  taková opatření, která povedou k 
odstranění negativních vlivů  z provozu po silnici III. třídy, učiní tak na vlastní náklady. 
Tato podmínka se vztahuje na všechny stavby na nově navržených plochách, které by mohly být ohrože-
né hlukem ze silnic III. třídy, nikoli jen na ty, které se vyskytují v jejím ochranném pásmu. Podmínka pro-
vedení zmíněných opatření na náklady stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na nově 
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navržených plochách způsobila ve spojení s dopravou na předmětných  silnicích III. třídy (např. odrazem) 
ohrožení nepříznivými účinky hluku na již navržených či zastavěných plochách. 
OSTATNÍ LIMITY 
Lesní pozemky 
ochrana lesa 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.  
Pásmo 50m od hranice pozemků  určených k plnění funkcí lesa. Limit vzdálenosti nových staveb od les-
ních pozemků dle souhlasu orgánu státní správy lesů. Je dbáno aby nedocházelo k umísťování staveb 
trvalého charakteru do blízkosti lesních pozemků.  
Zanesení hranice minimálního odstupu objektů pro bydlení u lokalit  B 10, B 23 a B 24 - 20 m, dále u B 2, 
B 11 a B 35 - 26 m, u lokality OV 3 odstup nadzemních staveb 25 m, limitní vzdálenost umísťování sta-
veb se  vyznačuje čarou. 
Užívání pozemků podél vodních toků 
Užívání pozemků sousedících s korytem vodního toku při výkonu správy vodních toků dle § 49 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), v platném znění, u význam-
ného vodního toku Novoveského potoka - v šířce do 8 m od břehové čáry. 
Ochrana ovzduší 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.  
Celé území je zahrnuto do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší - překročení imisních limitů pro ochranu 
zdraví - vzdálené zdroje a spalovací procesy z lokálních topenišť. 
Kvalita ovzduší, postupné omezování spotřeby hnědého uhlí, rozšiřování využití obnovitelných zdrojů 
energií. Údaje viz kap. g3) - Energetika, vytápění. 

OSTATNÍ ÚDAJE 
Hodnotné objekty, dokladující vývoj území 
Údaje výkresu hodnot území dokumentace Doplňující průzkumy a rozbory k ÚP N. Ves n. N. 
objekty hodnotné 
1     římskokatolický kostel Panny Marie pomocnice křesťanům 
2   bývalý evangelický kostel Gustava Adolfa 
3    rozhledna Nisanka 
objekty lidové architektury 
R     roubené domy 
Z  zděné domy 
S      stodoly 
objekty drobné architektury 
1  Pornerova kaplička H. Č. Studnice  
2   památník obětem I. sv. války H. Č. Studnice  
3   rozcestník Mamlas H. Č. Studnice  
4   kamenný podstavec bez kříže H. Č. Studnice  
5   Boží muka U Anastázového Tondy 
6   pomník na prameništi Lužické Nisy 
Památník obětem I. sv. války H. Č. Studnice je pietním místem se sledováním orgánu státní památkové 
péče. 
Přírodní hodnoty 
VKP ze zákona (evidované v ÚAP) 
VKP 1   údolní niva Lučanské Nisy                       pod pramenem Lužické Nisy 
VKP 2  údolní niva Novoveského potoka             pod bývalým areálem JZD 
VKP 3  údolní niva Novoveského potoka             pod Podmáslovým údolím 
Základní krajinné typy 
dle převládajícího způsobu využití                             
lesozemědělská krajina   (severní část území obce - údolí Novoveského potoka a Novoveský hřeben) 
lesní krajina (jižní část území obce - svahy Černé Studnice) 
dle reliéfu, význačnosti a unicity 
význačný krajinný typ (jižní část území obce - svahy Černé Studnice) 
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Krajinný ráz 
oblasti a podoblasti krajinného rázu 
OKR 03     - Jizerské hory   
POKR  03  - 5 Smržovka - Tanvald (severní část území obce)  
POKR  03  - 6 Černostudniční hřbet (jižní část území obce) 
CIVILNÍ OCHRANA 
Obecná ochrana obyvatelstva 
Návrh ploch a opatření pro požadované potřeby plnění požadavků civilní ochrany k územnímu plánu. §20 
vyhlášky č. 380/2002 Sb., vycházející ze zákona č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 
v platném znění. 
a) Ochrana území vzniklé zvláštní povodní 
V území obce se území zvláštní povodně nevymezuje, vodní díla v povodí nejsou situována. 
b) Zóna havarijního plánování 
Území neleží v zóně havarijního plánování. Podle analýzy možného vzniku mimořádné události, která je 
součástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou produkcí a skladováním nebezpečných látek neohro-
žuje řešené území.   
c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události  
V případě vzniku mimořádné události vyžadující ukrytí, budou v mírové době využity přirozené ochranné 
vlastnosti staveb a provádění úprav proti pronikání nebezpečných látek, v období válečného stavu se pro 
ukrytí obyvatelstva budou budovat improvizované úkryty. 
d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší v základní škole a v penzionech.. 
e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Opatření bude dle potřeby zajišťováno v době po vzniku mimořádné události. Skladování prostředků indi-
viduální ochrany pro zabezpečované skupiny osob v objektu obecního úřadu. 
f) Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelné plochy v 

území obce 
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelná území obce. 
g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 

kontaminace, vzniklých při mimořádné události 
Jako místa pro dekontaminaci vozidel využití areálu Krajské správy silnic. 
h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
Nebezpečné látky nejsou v území obce skladovány. 
i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Dle Plánu vodovodů a kanalizací Libereckého kraje z r. 2004 pro případ mimořádných situací nouzové 
zásobování pitnou vodou ze strany společnosti Severočeská vodárenská a.s. cisternami; nouzové záso-
bování elektrickou energií dle plánu zajištění společnosti ČEZ Distribuce a.s., na určené objekty budou 
připojeny mobilní zdroje energie. 

e) Vyhodnocení splnění požadavků zadání 
Dokumentace územního plánu byla vypracována v souladu s požadavky a s celkovou koncepcí 
vycházející ze zadání, byly upřesněny následující údaje zadání 
c)  Požadavky na rozvoj území obce 
Do řešení nového územního plánu vymezení ploch změn dle zadání, s přihlédnutím k platnému územní-
mu plánu z r. 1996, k jeho I., II., IV. a V. změně, k požadavkům na vymezování zastavitelných ploch   
podávaných průběžně u obce v období let 2008 - 2011 s údaji ve výkresu provedení změn v území 
v dokumentaci Doplňujících průzkumů a rozborů k ÚP se zobrazením ploch změn po projednání v dubnu 
2013 na Obecním úřadě v Nové Vsi n. N. 

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury  
Dopravní infrastruktura 
Vymezení koridoru pro vedení silnice I. třídy se navrhuje v celkové šíři dle zadání 300 m. S  ohledem na 
řešení dopravní studie Valbek s.r.o. Liberec 04/2004 i podrobnější územní vazby v území v rozpracova-
nosti projekce byla navržena šíře koridoru 50m, s vyznačením plochy pro budoucí křižovatku Nová Ves  
n. N. Toto řešení nebylo akceptováno, i nadále se vychází ze strany požadavku MD ČR Praha k návrhu 
zadání k ÚP z 25.6.2012. 
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Technická infrastruktura 
Požadavek na návrh rozvodu veřejné vodovodní sítě, splaškové kanalizace a plynofikace území obce. 
Pro návrh řešení se přebírají zpracované dokumentace. 
Veřejná prostranství 
Vymezení ploch veřejných prostranství (zpevněné plochy) a veřejné zeleně (zeleň, parkové úpravy). Vy-
mezení ploch veřejné zeleně ve změnách územního plánu z r. 1996, s převodem pozemků z vlastnictví 
státu obci, další dle územního plánu. 

h)   Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (ochrana před povodněmi) 
Zpřesnění vymezení ploch v koridoru P 43 pro umístění protipovodňových opatření dle dokumentace 
ZÚR LK, zahrnující údolní nivu Novoveského potoka  
- v území po obou stranách silnice JV od areálu školy P43 1 
- při západní hranici území obce pod Berkou P43 2 

i)    Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 
Výsledné zapracování zastavitelných ploch pro bydlení, s ohledem na poptávku po stavebních parcelách 
pro výstavbu rodinných domů, viz údaje kap c) zobrazení ploch změn dohodnuté s obcí. Vymezení    
dopravního koridoru pro vedení silnice I. třídy, údaje viz odst. e). 

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch  
Při vymezování nových zastavitelných ploch jsou navrhovány plochy dle nových požadavků, navrhuje se 
kompenzace s vyloučením některých ploch navržených v platném územním plánu a jeho změnách     
zobrazených ve výkresu záměrů v dokumentaci Doplňujících průzkumů a rozborů k ÚP. Plochy jsou na-
vrhovány s vazbami na původní strukturu osídlení při respektování funkčních a prostorových vazeb mezi 
původní a novou zástavbou. 
Zastavitelné plochy jsou vymezovány mimo území s přírodními a krajinnými hodnotami údolní nivy Novo-
veského potoka, H. Č. Studnice a Novoveského hřebene. 

k)   Požadavky na prověření změn v území zpracováním územních studií a dohody o parcelaci 
Požadavky byly uplatněny po společném jednání s dotčenými orgány.  
Vymezení 3 ploch -  zpracování územních studií ploch změn B 20, B 21 (ÚS 1); B 31, B 32, B 33 (ÚS 2);    
                                B 34 (ÚS 3) 
Vymezení 2 ploch -  dohoda o parcelaci u ploch změn B 40 (P 1); B 41 (P 2). 

f) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
f1) Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 
Koncepce rozvoje území obce 
Při návrhu koncepce řešení Územního plánu bylo přihlédnuto k dokumentaci Územního plánu obce         
z r. 1996 a jeho změnám, dále k  záměrům v řešeném území zajištěných obcí a pořizovatelem a z Dopl-
ňujících průzkumů a rozborů k Územnímu plánu zpracovaných v květnu 2012. 
Koncepce rozvoje území jako příměstské obce k Jablonci n. N. a v dalších vazbách i ke Smržovce vychá-
zí ze současné urbanistické struktury s převažující zástavbou s vazbami na údolní polohu Novoveského 
potoka, převažující navrhované plochy pro bydlení se umísťují všemi směry do poloh sousedství zasta-
věného území, se zachováním kontinuity vývoje. 
Pro území bylo typické aktivní rekreační využití přírodního a krajinného prostředí, výstavba penzionů       
s hromadným pobytem a rekreací. V poválečném vývoji došlo k úbytku zařízení občanského vybavení, 
k zániku zemědělské výroby, omezení sklářské výroby a služeb. Další snižování využití forem hromadné 
rekreace v penzionech probíhá po r. 1990. Potřeba k vymezení rozmanité flexibilní nabídky změn ve vyu-
žití zastavěných území stávající zástavby s návrhem ploch smíšených obytných z důvodu dnes nezná-
mého konkrétního využití některých ploch do budoucna a to některých penzionů, areálu objektů sklářské 
výroby „Werku“ a sídla původních kanceláří zemědělského družstva.  
Rozvoj území s potřebou rozvoje ekonomických (výrobních) aktivit, občanského vybavení a služeb. Stabi-
lizované a rozvojové plochy občanského vybavení se vymezují s vazbou na uspořádání širšího území 
centra, s návrhem rozšíření areálu školy, penzionu Maják, dále zahradnictví a plochy zahrady v dolní 
části obce s využitím pro občanské vybavení. Pro využití výroby, skladů a služeb vymezení ploch pře-
stavby nevyužitých ploch původně zemědělské výroby, a to objektů kravína a sušičky. 

-  Údaje k rozvoji území obce 
Rozvoj obce a přírůstek obyvatelstva se zohledněním demografických vlivů, převládá přistěhované oby-
vatelstvo nad přirozeným přírůstkem. Vyjížďka obyvatelstva za prací a službami převážně do Jablonce   
n. N. a Smržovky. Průběžný historický charakter úbytku trvale bydlícího obyvatelstva, od 90. let přírůstek 
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obyvatelstva. Silné zastoupení bydlení v oblasti bydlení rekreačního charakteru. Oproti minulosti úbytky 
rekreačního obyvatelstva v penzionech. Příměstská poloha území obce k Jablonci n. N. s vazbami na 
stavební činnost.  
Související přírůstky registrovaných ekonomických subjektů nezemědělské činnosti v území obce, počet 
ekonomických subjektů 2007/163, 2009/172, 2011/195. 
Trvale bydlící obyvatelstvo 
počet obyvatel  
2000/617   2005/609   2009/665   2010/654   2011/686   2012/697   2013/722   2014/730 (s cizinci 763) 
Rekreační obyvatelstvo 
- počet objektů k rekreaci 
počet č.p. 252,  počet č.p. kde jsou rekreanti 9     počet e.č. 188, počet e.č. kde jsou rekreanti 167 
- počet lůžek k pobytu 
penzion Maják  45               penzion Bočok    80      mimo provoz 
penzion Granit  20               penzion Vesna         15          “ 
penzion Pohoda  15               penzion Samanta  20         “ 
penzion Povodí Labe  25               penzion Fotografia   6           “ 
Stavební činnost 
dokončené stavby rodinných domů 
2005/2   2006/4   2007/1   2008/1   2009/4   2010/4   2011/7   2012/5   2013/2 
Potenciální uživatelé území  
trvale bydlící + saldo vyjížďky + objekty k rekreaci e.č./č.p.(obložnost 3) + lůžka (ubytovací zařízení)  
763 - 230 + 176 x 3 + 105 = 1166 
Výhledová velikost 
Návrh výhledové velikosti 800 trvale bydlících obyvatel a nestálých 540 uživatelů území k přechodnému 
pobytu a 130 uživatelů území převážně v penzionech. Nový územní plán navrhuje rozvojové plochy na 
období 15 - 20 let. 
Základní údaje                                                         stav                   výhled 
trvalé obyvatelstvo                                              763                    800 
objekty pro bydlení                                                      264                    290 
objekty pro rodinnou rekreaci                                     176                    180 
uživatelé území                                                          1166                   1240 
rozsah zastavěného území                                            78,5 ha 
rozsah zastavitelných ploch - bydlení venkovské                                   10,525 ha 

-  Priority koncepce rozvoje území obce 
- obnova a rozvoj území s požadavkem na vymezení dílčích funkčních ploch s cílem vymezení stabilizo-

vaných ploch a ploch změn s návrhovým obdobím k roku 2025 
- vytvoření nabídky zastavitelných ploch se zachováním příměstského prostoru, zdravého životního pro-

středí a hodnot krajiny v rozsahu celého správního území obce, týkající se zejména rozvoje bydlení a 
veřejné infrastruktury 

- vymezení rozvojových ploch pro bydlení v rodinných domech a ve stavbách rodinné rekreace (v rekre-
ačních domech) v rozsahu navrhovaných ploch změn 

- vymezení stabilizovaných i rozvojových ploch pro občanské vybavení, vytvoření podmínek, které zvýší 
atraktivitu obce s vazbou na vymezení veřejných prostranství se zastoupením veřejné zeleně 

- návrh koncepce dopravní infrastruktury zajišťující dopravní přístupnost a průjezdnost dílčích území a 
dopravní průchodnost krajiny 

- návrh koncepce technické infrastruktury s realizací vodojemu a doplnění vodovodních řadů, s návrhem 
rozšiřování kanalizace v místech soustředěnější zástavby 

-  vymezení ploch přestavby, dalšího využití objektů zemědělské výroby kravínu a sušičky, řešení pro-
blematiky postupného chátrání objektů se zhoršováním stavebního stavu  

- vytvoření podmínek, které zvýší atraktivitu obce s vazbou na vymezení turistických stezek a cyklotras, 
řešení pěších samostatně vedených chodníků  

Ochrana a rozvoj hodnot území obce 
-  Posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí 
KÚ Libereckého kraje k návrhu zadání ÚP původně uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí, dle přílohy ke stavebnímu zákonu, v platném znění. Následně bylo od požadavku 
upuštěno. 
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Vymezení ploch ÚP v souladu s požadavky zadání ÚP nevyvolává posouzení záměrů jež jsou předmě-
tem ÚP na životní prostředí podle uvedeného zákona. Koridor přeložky silnice šířky 300 m bude upraven 
v nezbytně nutné ploše dalším zpřesněním trasy na základě procesu EIA, na jehož základě bude zpraco-
vána změna ÚP, posouzení vlivu přeložky silnice na životní prostředí zadá ŘSD Praha. 
Ochrana a rozvoj území obce s požadavkem na respektování přírodních, kulturních, urbanistických a 
architektonických hodnot území, viz kap. b2) dokumentace územního plánu.  

-  Přírodní hodnoty 
Území je charakteristické velkou členitostí terénu (nejnižší místo 565 m n.m., vrchol Černé Studnice 869 
m n.m.). Přírodní prostředí, krajina a krajinný ráz území z pohledu funkčně estetického pojetí území 
v členitější geomorfologii terénu v mezilehlém území Černostudničního hřbetu a Novoveského hřebene.  
Dle dokumentace ZÚR Libereckého kraje je území obce zařazeno do oblasti krajinného rázu (OKR) 03 - 
Jizerské hory a 2 podoblastí krajinného rázu (POKR) 03 - 5  Smržovka - Tanvald, zahrnující údolní nivu 
Novoveského potoka a severní část území obce a (POKR) 03 - 6  Černostudniční hřbet, zahrnující svahy 
Černé Studnice. Krajinný typ zahrnující území obce  převládajícího způsobu využití lesozemědělské kra-
jiny, na svahu Černé Studnice lesní krajiny. Krajinný typ dle reliéfu, význačnosti a unicity zahrnující vý-
značný krajinný typ svahu Černé Studnice. Při rozhodování o změnách v území obce respektování všeo-
becné ochrany přírody a krajiny - ÚSES, památných stromů a významných krajinných prvků.  

-  Požadavky na přírodní kvality krajiny 
-  vymezení zastavitelných ploch a jejich přechodu do volných území, mimo solitérní polohy ve volné 

krajině, s podmínkami zachování přírodních hodnot dílčích území s ochranou krajinného rázu 
-  vymezení ploch volného území krajiny (trvale travní porosty jako součást zemědělských ploch, vodní 

plochy), krajinné zeleně v území (lesních pozemků, ploch vysokého náletu na nelesní půdě, alejí a   
doprovodné zeleně, remízů zeleně, solitérních stromů) 

-  vymezení všeobecné ochrany přírody (ÚSES, památné stromy, VKP), lokální hodnoty zamokřených, 
mokrých a prameništích luk s přítomností chráněných druhů rostlin (viz registrované VKP) 

-  vymezení kvalit přírodních hodnot v území svahu Černé Studnice s přechodem do prostoru H. Č. Stud-
nice a vrcholu Černé Studnice, výraznější krajinný znak Novoveský hřeben, dílčí hodnoty prostoru 
prameniště Lužické Nisy 

-  Kulturní hodnoty 
Hodnoty sídelní struktury významné výskytem dochovaných objektů kulturních hodnot 
-  nemovité kulturní památky 
-  ochrana archeologického dědictví 
-  objekty lidové a drobné architektury 
Péče o nemovité kulturní památky, zapsaných v seznamu kulturních památek, ochrana dílčích území 
s archeologickými nálezy s vazbou na ochranu archeologického dědictví.  
Podpora k místní ochraně tradiční zástavby. Hodnotné objekty hmotově tradiční a místně významné, 
objekty lidové a drobné architektury s ohledem na jejich hodnoty stavebně architektonické (roubené a 
zděné domy, kapličky, sochy, kříže), viz výkres hodnot území - Doplňující průzkumy a rozbory k ÚP       
N. Ves n. N. 
- Urbanistické a architektonické hodnoty 
Hodnoty v uspořádání zástavby dílčích území s charakteristickou v minulosti vzniklou prostorově sou-
středěnou i rozptýlenou zástavbou 
-  vymezení centrální části obce s přítomností objektů občanského vybavení 
-  přítomnost objektů a skupin objektů v různých formách uspořádání zástavby 

f2) Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných a nezastavitelných ploch, ploch 
přestavby, sídelní zeleně 

Urbanistická koncepce 
Z pohledu urbanistické koncepce požadavek na zachování relativní celistvosti a kompaktnosti plošného 
uspořádání stávající i nové zástavby sídelního útvaru. Základní koncepce plošného a prostorového uspo-
řádání dílčích území bude zachována a dále rozvíjena. 

-  Charakter a struktura zástavby 
Zástavba je převážně soustředěna podél silnic a doplňujících místních komunikací. Kompaktní souvislá 
zástavba v údolních, na svazích převládá zástavba s většími odstupy objektů nebo jejich menších skupin, 
v odloučených polohách samoty. Značně rozdílná intenzita zastavění pozemků nadzemními stavbami.  
Umístění objektů na pozemcích je dáno konfigurací terénu, ve svazích s převažující orientací hřebene 
rovnoběžně s vrstevnicemi, s doplňujícími objekty stodol a zejména sklářských driket. Stavby jsou usaze-
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né co nejblíže úrovni původního terénu s minimálním rozsahem terénních úprav, na prudších svazích je 
přední stěna vyvýšena nad terén, zadní stěna je zapuštěna pod úroveň terénu. Zpevněné plochy jsou 
častější v centrálních částech a u novostaveb, u původní zástavby a na svazích je jich minimum. Oploce-
ní pozemků umístěných ve svazích na lučních pozemcích je výjimkou. 
V území převažuje jednopodlažní zástavba. U staveb převažují jednoduché formy objektů, obdélný půdo-
rys o poměru stran 1:2 a více, ojediněle se objevuje půdorys tvaru T nebo L, u rodinných domů z 2. pol. 
20. století a městských vil se půdorysy blíží čtvercovému. 

-  Uspořádání zástavby 
Území obce v urbanisticky stabilizovaných prostorech, s převažující zástavbou v údolní poloze Novoves-
kého potoka a ve směru k Jablonci n. N., s rozptýlenou zástavbou a meziprostor volné zemědělské     
krajiny v exponovaných polohách svahů a prostoru H. Č. Studnice. Požadavek na zachování relativní 
celistvosti a kompaktnosti zastavěných území, plošného a prostorového uspořádání zástavby, s ochranou 
volné krajiny před nežádoucím rozvolňováním zástavby. 

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území vycházející z charakteru a struktury    
zástavby (viz kap c) územního plánu) 
-  soustředěné ulicové uspořádání zástavby 
- soustředěné nepravidelné uspořádání zástavby 
- rozptýlené uspořádání zástavby 
-  půdorysná forma a hmotové řešení jednoduchých tvarů objeků dle charakteru okolí lokality, umístění 

objektů podél komunikací, v členitějším terénu v podélném směru souběžně s vrstevnicemi terénu, 
s minimálními úpravami terénu 

Vymezení zastavitelných ploch 
PLOCHY BYDLENÍ                                  -  venkovské bydlení (lokality B 2 - B 5, B 7 - B 10,    

 B 12 - B 14, B 16 - B 21, B 23 - B 27, B 29 - B 54) 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ            -  veřejná infrastruktura (lokalita OV 1) 
                                                                      -  komerční zařízení (lokality OV 2 - OV 4)                                                       
PLOCHY SMÍŠENÉ                                          -  plochy smíšené obytné (lokalita SO) 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY      -  koridor silnice I. třídy (lokalita D 07) 
  -  místní a účelové komunikace (lokality K 1 - K 6)  
  -  parkoviště (lokality D 1, D 2) 
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  -  vodojemy (lokality VDJ 1, VDJ 2) 
Vymezení nezastavitelných ploch 
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ    -  veřejná prostranství (lokality VP 1 - VP 5) 
                                                                       -  veřejná zeleň (lokality VZ 1 - VZ 12) 
Vymezení ploch přestavby 
Další využití původních objektů JZD, dnes nevyužitých objektů kravína a sušičky mimo země-
dělské aktivity pro využití výroba, sklady a služby.  
Objekty ve špatném stavebním stavu. Situování ploch ve 2 lokalitách při východním okraji území obce.   
 
Vymezení sídelní zeleně 
Systém sídelní zeleně v plochách zastavěného území a jako návaznost na zeleň krajinnou 
v nezastavěném území, údaje viz kap. c4) územního plánu 
- zeleň veřejných prostranství - veřejná zeleň (vymezení samostatných ploch v polohách při centru obce 

a při prameništi Lužické Nisy, v Podmáslovém koutu, plochy veřejně přístupné) 
- zeleň v integraci v plochách zastavěných a zastavitelných (vymezení ploch vyhrazené zeleně v plo- 

chách občanského vybavení, pozemku hřbitova, v plochách bydlení plochy soukromé zeleně)   
- zahrady (součást ploch bydlení) 

f3) Koncepce veřejné infrastruktury 
Dopravní infrastruktura 
- Silniční doprava 
Území obce je položeno v dopravně výhodné příměstské poloze Jablonce n.N. V dopravní infrastruktuře 
„obsluha obyvatel území“, převažuje vyjížďka obyvatel z území obce za prací, do škol, za službami.  
Koridor silnice I. třídy 
Vymezení průběhu koridoru D 07 nadregionálního významu silnice I. třídy územím obce Nová Ves n. N., 
úsek Jablonec n. N. - Smržovka - Tanvald v souladu s dokumentací ZÚR Libereckého kraje 2011. Vyme-
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zení osy koridoru s ohledem na řešení dopravní studie Valbek s.r.o. Liberec 04/2004, s návazností trasy 
při hranici území obce Nová Ves n. N. na Jablonec n. N. a  Smržovku.  
Celková šíře koridoru 300 m, se zúžením v místě s hranicí silnice III/28733 a odbočující komunikace u 
bývalého kravína. Ke zpřesnění trasy silnice I. třídy dojde až na základě procesu EIA, s vymezením plo-
chy nezbytně nutné pro vedení trasy s nejmenším vlivem na životní prostředí, na jehož základě bude 
zpracována změna územního plánu. Posouzení vlivu přeložky silnice na životní prostředí EIA  zadá ŘSD 
Praha. 
Nezbytně nutná plocha pro vymezení koridoru bude po zpřesnění trasy silnice I. třídy a posouzení vlivu 
navržené přeložky stavby silnice na životní prostředí v procesu EIA podkladem pro změnu územního 
plánu. 
Silnice III. třídy 
Dopravní dostupnost po síti silnic III. třídy je stabilizována. Páteřní silnice III/28733 s okolní zástavbou 
v údolní nivě Novoveského potoka, silnice III/28741 od křižovatky v sousedství obecního úřadu jižním 
směrem, silnice III/28730 propojující území N. Ves n. N. a H. Č. Studnice, silnice III/28732 v prostoru 
Jeleního koutu, silnice III/29037 podél pramene Lužické Nisy. 
Místní a účelové komunikace 
Stabilizace místních a účelových komunikací. Nové komunikace se navrhují s vazbou na dopravní zpří-
stupnění dílčích zastavěných území, zastavitelných ploch, zemědělských a lesních pozemků. 
K 1    od prodejny ke kostelu, vymezení trasy dle řešení zastavovací studie (2003)                
K 2   na kopci SZ od centra , vymezení trasy dle řešení zastavovací studie (2006)                 
K 3   jižně od pozemku školy                        

 K 4    obratiště SZ od penzionu Maják, koncová poloha místní komunikace          
K 5   k lesním pozemkům H. Č. Studnice, dopravní zpřístupnění území                         
K 6    rozšíření místní komunikace, u Kynastu 
Pěší chodníky 
Zpřístupnění pozemků v zastavěném a v nezastavěném území, vymezení průběžných pěších tras 
v dílčích územích. 
Návrh pěších chodníků podél páteřní silnice III/28733, podél pravého břehu Novoveského poto-
ka, v dílčích částech území obce  
P 1   při páteřní silnici III. tř.                                         P 4    pod Berkou u č.p.38                                  
P 2 západně penzionu Maják za č.e.356 a č.p.561        P 5    k rozhledně Nisanka u č.p.418                         
P 3  západně penzionu Maják u č.p.408                         P 6    k rozhledně Nisanka ve směru od centra                         
Vymezení pěších chodníků užívaných pro pěší dopravu v dílčích částech území obce 
P 7  při Novoveském potoce při č.p.374             P 13  u hřbitova 
P 8   při okraji lesa za č.p.127                             P 14  západně od kostela            
P 9 v nivě Pod Berkou mezi č.p.31 a č.p.422     P 15  pod Kynastem                                                  
P 10  u býv. střediska Motorletu pod č.p.403        P 16  podél cesty na Jelení kout pod č.e.570      
P 11  západně penzionu Maják za č.p.309             P 17  podél staré cesty na Jelení kout u č.e.564                                                                
P 12  severně penzionu Maják nad č.p.389      P 18  k silnici na Jelení kout podél č.e.507                            
Turistické trasy a cyklotrasy 
turistické trasy   
- ve směru k rozhledně Černá Studnice 
…  z Lučan n. N., přes centrum obce, na svahu Černé Studnice podél silnice od Nové Vsi n. N., dále ze 

Smržovky podél pramene Lužické Nisy kolem vodojemu Adamův kopec, a dále společně v horní části 
svahu Černé Studnice dále lesem tzv. Kančí stezkou (červená)  

…  z Jablonce n. N. po trase bývalé sáňkařské dráhy (zelená) 
…  z Dolní Černé Studnice po silnici, částečně po místní komunikaci v prostoru H. Č. Studnice (modrá) 
- v hřebenové poloze Kynast - U tří lip 
… z Jablonce n. N. přes Kynast, kolem rozhledny Nisanka a území U Tří lip k prameni Lužické Nisy 

(zelená, červená)  
cyklistické trasy 
- cyklotrasa T 3038 
…  po silnicích podél území U tří lip a pramene Nisy, centrum a jižním směrem dále přes Ostrý roh 
- cyklotrasa T 4251A 
… po silnici z Dolní Černé Studnice k rozhledně Černá Studnice 
Multifunkční turistické koridory 
Vymezení koridorů dle dokumentace ZÚR Libereckého kraje 2011.   
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D40  … multifunkční turistický koridor - Lužická Nisa (Nová Ves n.N. - Hrádek n.N.) 
Vedení trasy od pramene Nisy po silnici na Lučany nad Nisou, po křížení s Lužickou Nisou je koridor 
veden doleva po pravém břehu toku Lužické Nisy. 
D40 - 1  … pěší mod koridoru 
V území obce Nová Ves n.N. atraktivní dnes již vedená turistická stezka od pramene Lužické Nisy ke 
křižovatce U tří lip (červená) a dále kolem rozhledny Nisanka a přes Kynast do Jablonce n. N. (zelená).  
Historická trasa Novoveský hřeben (Neudorfer Kamm), cesta - Sluneční lázně - Kynast - Jizerská bouda - 
U tří lip - Smržovka.  
D42  … multifunkční turistický koridor - Nová Hřebenovka (jižní větev) 
V území obce Nová Ves n. N. již vedení cyklistické trasy T 3038 po silnicích podél území U tří lip, centrum 
a jižním směrem přes Ostrý roh. Návrh multifunkčního turistického koridoru v trase  U tří lip, mimo průběh 
páteřní silnice III/28733 po místní komunikaci podél dolní části lyžařské sjezdovky ke křižovatce jihový-
chodně od kostela Panny Marie a dále po silnici přes Ostrý roh. 
D42 - 1  … pěší trasa a trasa pro běžecké lyžování 
Doplnění pěší trasy a trasy pro běžecké lyžování od Dolní Černé Studnice směrem na rozhlednu Černá 
Studnice.Tyto dvě trasy jsou na území obce vedeny souběžně.  
-  Drážní doprava 
Železniční tratˇ 
Územím obce prochází regionální železniční trať 036 Liberec, Tanvald, Harrachov,  hranice ČR. Dle do-
kumentace ZÚR Libereckého kraje 2011 návrh zapojení koridoru železniční trati regionálního významu do 
projektu Regiotram. 
Železniční zastávka je umístěna v odlehlé poloze západně od území obce již v území Jablonce n. N. 
- Dopravní vybavení 
Parkoviště 
Návrh samostatně vymezených parkovišť D 1 jižně od pramene Lužické Nisy a D 2 u rozhledny Nisanka. 
Parkoviště se dále vymezují jako součást vymezených funkčních ploch dle potřeby k parkování vozidel. 
Autobusová doprava 
Dopravní obslužnost území obce městskou hromadnou dopravou (MHD) z území Jablonce n. N. Integra-
ce MHD s příměstskou dopravou. BUS linka Nová Ves n. N. - Jablonec n. N. (Rýnovice). Tři zastávky 
autobusu při páteřní silnici se vymezují jako stabilizované. 

* Technická infrastruktura. 
- Vodní hospodářství 
Při řešení zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod se vychází ze schválené dokumentace 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (PRVKÚK) z r. 2004 a z dokumentace vodovodu a 
kanalizace z r 1993 a 1994 (vodohospodářská studie, zadání stavby a projekt - firma Č+K+V, ing. Tůmo-
vá).  
Zásobování pitnou vodou 
Nová Ves nad Nisou 
Územím prochází dálkový vodovod DN 500 mm Souš - Jablonec n.N. s přerušovací komorou, umožňující 
systém zásobování vodou pro veřejnou potřebu z oblasti Jizerských hor. Prameniště v Nové Vsi n. N. je 
odstaveno. 
Zásobování vodou části zastavěného území probíhá podél zásobního řadu DN 150 z vodojemu Adamův 
Kopec do Smržovky a východního okraje obce. Mimo toto území závislost na lokálních zdrojích s nedo- 
statečnou kapacitou a špatnou kvalitou vody. 
Návrh vodovodu ve 2 tlakových pásmech. 
I. tlakové pásmo (rozsah 575,0 - 622,0 m n.m.) 
Akumulace v navrhovaném vodojemu pod kravínem s napojením na dálkový vodovod před přerušením 
tlaku, (2x100 m3, kóty 640,0/636,3 m n.m). Návrh rozvodné sítě vodovodu v dolní a částečně střední části 
obce převážně v dopravním prostoru páteřní silnice a v místních komu- nikacích. 
II. tlakové pásmo (rozsah 622,0 - 670,0 m n.m.) 
Akumulace ve stávajícím vodojemu Adamův Kopec, (2x250 m3, 691,0/688,0 m n.m). Návrh rozvodné sítě 
s rozšířením stávajícího vodovodu ve střední a v horní části obce převážně v dopravním prostoru silnic a 
v místních komunikacích. 
Horní Černá Studnice 
Dnes území bez vodovodu pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální ze studní. 
Návrh vodovodu v 1 tlakovém pásmu. 
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III. tlakové pásmo (rozsah 670,0 - 720,0 m n.m.) 
Akumulace v navrhovaném vodojemu Pod Černou Studnicí, s čerpáním vody z VDJ Adamův kopec. 
Návrh rozvodné sítě vodovodu na severním svahu Černé Studnice. 
Likvidace odpadních vod 
Nová Ves nad Nisou 
V obci je vybudován hlavní kanalizační sběrač a jedna stoka s napojením na kanalizaci Jablonec n. N. - 
ČOV Liberec. Mimo dosah kanalizace odpadní vody po individuálním předčištění v septicích odtékají 
přímo do potoka a velmi často do podmoků. Část domů má vybudovány žumpy s následným vyvážením 
na ČOV Tanvald. 
Proběhla výstavba jednotlivých nových úseků kanalizačních stok s napojením na hlavní kanalizační 
sběrač v rozsahu zastavěného území v údolní poloze Novoveského potoka. 
Původní stoky budou sloužit jako dešťové svému původnímu účelu, odvádění dešťových vod i povrchově 
příkopy a propustky do Novoveského potoka a přítoků.  
Horní Černá Studnice 
H.Č.Studnice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody po individuálním 
předčištění v septicích odtékají do vodoteče, část domů má vybudovány žumpy s následným vyvážením 
na ČOV Tanvald.  
Návrh na pokračování jednotlivých úseků stok splaškové kanalizační sítě souvisejících s územním rozvo-
jem obce, s napojením na hlavní kanalizační sběrač v rozsahu zastavěného území i zastavitelných ploch. 
Dle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, mimo dosah 
kanalizační sítě návrh malých čistíren odpadních vod. V případech, kdy vyčištěné odpadní vody není 
možné vypouštět do vodního toku nebo do vod podzemních situování žump s následným vyvážením na 
kapacitní čistírnu odpadních vod. 
- Energetika 
Elektrická energie 
Obec je zásobována elektrickou energií z distribuční soustavy s vazbou na severočeskou energetiku ČEZ 
Distribuce a.s. Venkovní vedení VN 35 kV je napojeno na mezilehlé vedení VN 35 kV mezi transformov-
nami TR Tanvald, TR Jeřmanice a TR Jablonec sever. Dodávku elektrické energie v dílčích částech 
území obce zajišťuje 15 elektrických stanic. T 627 pod kravínem byla zrušena.               
elektrické stanice 
T 629       u tenisového kurtu                      T 1    k Podmáslovému údolí  
T 628       u ČOV                                T 2  jižně od rozhledny Nisanka 
T 714 k Jelenímu koutu T 3  jihozápadně od rozhledny Nisanka 
T 900      Kynast                                 T 4  západně od kostela P. Marie 
T 885   u školy                               T 5  v území U tří lip 
T 5009   Vesna                                 T 6  za Krajskou správou silnic 
T 5028   u přerušovací komory         T 7  u pomníku H. Č. Studnice 
T 5018   u lomu H. Č. Studnice         
Venkovní linky  VN 35 kV a polohy elektrických stanic jsou v území stabilizovány. Provedena úprava ve-
dení VN 35 kV mimo areál Krajské správy silnic dle skutečného stavu. Případná realizace dalších nových 
elektrických stanic dle výsledku posouzení konfigurace sítí NN. Spotřeba elektrické energie především 
v objektech občanského vybavení a ve větších objektech penzionů, v domech pro bydlení zejména s 
vazbou na vytápění objektů. 
Distribuci elektrické energie zajišťuje rozvod NN, převážně venkovní vedení, rozvod je napájen z jednotli-
vých elektrických stanic Rekonstrukce rozvodů NN v území obce proběhla převážně v 90. letech.  
Zásobování zemním plynem 
V souladu s ÚPO Nová Ves n. N. se dále sleduje návrh plynofikace obce v území soustředěnější 
zástavby, která byla navržena dle zadání stavby plynofikace (Inpos s.r.o., 1994). STL plynovod se 
navrhuje napojit na území Smržovky. 
Situování regulační stanice plynu VTL/STL u bývalého areálu ZD Lučany. V r. 1994 byla zrealizována 
přípojka plynu do areálu dnešní Krajské správy silnic při hranici území obce se Smržovkou. 
- odběr plynu  P max (m3/h)   maloodběr 127   byty  685  rekreační objekty 221  celkem 1033 
                       Qr (tis.m3/r)                        259          752                              372               1383                      
V území obce není zastoupen potenciální velkoodběratel zemního plynu. 
Vytápění 
Území obce je závislé na importu energií, je zastoupeno vytápění jednotlivých objektů. Podpora ekologic-
kých způsobů vytápění, k omezování spotřeby hnědého uhlí s vazbami na vytváření podmínek pro využití 
obnovitelných zdrojů energií ve vztahu k znečišťování ovzduší fosilními palivy. 
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Využití elektrické energie pro vytápění, z alternativních (obnovitelných) zdrojů energie využití biomasy 
(zejména dřevo a dřevní odpad), využití sluneční energie (sluneční kolektory) a geotermální energie (te-
pelná čerpadla). Z pohledu náročnosti snižování spotřeby tepelné energie u objektů (tepelně izolační 
vlastnosti objektů, technická úroveň vytápění).  
- Spoje 
Telekomunikace 
Průběh elektronických komunikací v území obce, provoz v rámci telefonního obvodu (TO), obce s rozší-
řenou působností Liberce v rámci kraje, telefonní spojení je součástí telefonního obvodu Jablonec n. N. 
Stabilizace telefonní sítě v území obce s provozem v digitálním systému beze změny koncepce.  
Komunikační vedení - zaměřený a nezaměřený průběh. 
Radiokomunikace 
Radioreléové trasy - situování vysílače na vrcholu Černé Studnice mimo území obce, průběh 7 radiore- 
léových tras územím obce, z toho 1 trasa z vysílače Ještěd mimo vysílač Černá Studnice 
Radiomobilní síť - bezdrátového přenosu v širším území obce, umístění základnové stanice mobilního 
operátora se společným využití rozhledny Nisanka.  
Komunikační vedení - nadzemní komunikační vedení VUSS, vysílač Černá Studnice.  
Televizní signál - přenos z radiokomunikačního střediska RKS Ještěd, dílčí distribuce z dalších RKS. V 
širším území provoz druhotné doplňující sítě - televizní převaděče (TVP). 
Rozhlasové vysílání. Pokrytí území rozhlasovým signálem celoplošných programů z vysílačů umístěných 
na radiokomunikačních střediscích RKS. 
* Občanské vybavení 
Problematika druhů, skladby a využití zařízení, nekomerční a komerční povahy.   
-  kostel                                                                     -  občerstvení, obchod 
 římskokatolický kostel Panny Marie                               objekt prodejny smíšeného zboží 
-  hřbitov                                                                        restaurace Nisa 
 hřbitov s ohradní kamennou zdí                                  občerstvení v hasičské zbrojnici 
-  veřejná správa  - budova obecního úřadu                    hospoda Atlas          
 v objektu pošta, knihovna, obchod                             -  ubytování 
-  kultura                                                                           penzion Maják  
   veřejná knihovna v objektu obecního úřadu                  penzion Pohoda 
   sál v restauraci Nisa                                                    penzion Granit  
-  vzdělávání a výchova                                                  penzion  Povodí Labe s.p. 
   objekt základní školy a mateřské školy                  -  hasičská zbrojnice 
-  tělovýchova a sport                                                         SDH, sbor dobrovolných hasičů Nová Ves n. N.  
   fotbalové hřiště u kostela 
 tenisové hřiště, dolní Nová Ves n. N. 
 lyžařská sjezdovka 
 vlek TJ Sokol z r. 1980, nový vlek z r. 1994 
Návrh zastavitelných ploch občanského vybavení 
OV 1   rozšíření pozemku základní a mateřské školy    OV 3  využití zahrady v dolní části sídla 
OV 2   rozšíření pozemku penzionu Maják                    OV 4  rozšíření pozemku zahradnictví 
Obec je příměstskou obcí Jablonce n. N., je odkázána na spádovost za občanským vybavením dalších 
větších středisek osídlení, zejména Smržovku, s dominantním postavením Liberce. 
Veřejná prostranství jako samostatně vymezené plochy na pozemcích k obecnému užívání, pro spole-
čenský styk obyvatel, které jsou situovány v atraktivních polohách v sídelní struktuře, s vyhovujícím zajiš-
těním podmínek pro jejich užívání.  

f4)    Vymezení ploch s rozdílným a s jiným způsobem využití 
*  Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
Plochy bydlení 
bydlení venkovské 
Zahrnující stavby pro bydlení v rodinných domech, do těchto ploch jsou zařazeny stavby pro rodinnou 
rekreaci - individuální rekreace v rekreačních domech. Další využití pro drobné služby a provozovny, 
ubytování, chov hospodářského zvířectva. Situování rozvojových ploch v polohách sousedství obytného 
prostředí stávajících ploch pro trvalé a rekreační bydlení.  
Bytové domy nejsou v území obce zastoupeny. 
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Plochy rekreace 
kolonie zahrádek 
Zahrnující plochy jednotlivých zahrádek a kolonie zahrádek s přítomností zahrádkářských chat.  
Vymezení rekreace nepobytového charakteru v neurbanizované volné krajině s vedením cyklotras, turis-
tických stezek. 
Plochy občanského vybavení 
Plochy dle specifického charakteru druhů občanského vybavení. 
veřejná infrastruktura            
Zahrnující objekty kostela, hřbitova, obecního úřadu, základní a mateřské školy, hasičské zbrojnice. 
tělovýchova a sport    
Zahrnující areál fotbalového hřiště a lyžařské sjezdovky s objekty vybavení. 
komerční zařízení         
Zahrnující objekty a pozemky obchodu, ubytování, stravování. 
Plochy veřejných prostranství 
veřejná prostranství 
veřejná zeleň 
Samostatně vymezené plochy k obecnému užívání, zahrnující atraktivní prostory s dostupností v sídelní 
struktuře návsí, sousedství objektů občanského vybavení a drobné architektury. 
Přítomnost objektů na prostranstvích, s podílem veřejné zeleně. Zastavitelnost těchto ploch kupř. pro 
zřízení parkoviště, drobné stavby přístřešků, chodníky, opěrné zdi, s využitím informačních a reklamních 
zařízení apod. 
Plochy smíšené 
plochy smíšené obytné 
Zánik nebo omezení provozu převažujícího rozsahu penzionů a rekreačních objektů v území obce, využí-
vané dříve pro podnikovou, školní a jinak organizovanou rekreaci. Další využití původně výrobního objek-
tu werku a zemědělské výroby západně od pramene Lužické Nisy.  
Vymezení ploch smíšených funkcí s kombinací činností pro různorodé využití. 
Plochy dopravní infrastruktury                                  
silniční doprava 
Silnice, místní a účelové komunikace s návrhem vymezení ploch z důvodu ochrany  a rozvoje dopravního 
systému jakožto součásti veřejné infrastruktury a řešení problematiky dopravního přístupu k pozemkům a 
k objektům. 
Vymezení koridoru pro vedení silnice I. třídy. Vymezení pěších chodníků (pěšin) mimo prostory komuni-
kací.  
drážní doprava 
Situování železniční zastávky na území Jablonce n. N. 
Plochy technické infrastruktury 
technická infrastruktura 
Vymezení ploch pro návrh vodojemů VDJ 1 a VDJ 2. Návrh vybavení území technickou infrastrukturou, 
řešení vodovodních a kanalizačních řadů, návrh plynofikace území. 
Plochy výroby a skladování 
výroba a sklady 
Vymezení zastavitelné plochy na místě původní obecní skládky odpadů za kostelem. Další využití ploch 
formou přestavby původních objektů JZD kravínu a sušičky. 
zemědělská výroba  
Chov koní v bývalém teletníku v Podmáslovém koutu. 
Plochy vodní a vodohospodářské 
vodní plochy a toky 
Plochy zahrnují pozemky vodních ploch a vodních toků určené pro převažující vodohospodářské využití, 
přítomnost vodních nádrží v území obce. 
Plochy zemědělské 
orná půda a trvale travní porosty 
zahrady a sady 
Plochy zahrnující ornou půdu, trvale travní porosty, zahrady a sady. Současný rozsah ploch orné půdy je 
třeba považovat za maximální.  
Plochy lesní 
pozemky určené k plnění funkcí lesa 
Plochy zahrnující pozemky určené k plnění funkcí lesa s převažujícím využitím pro lesní produkci. Návrh 
pozemků  k zalesnění (lokality L 1, L 2, L 3). 
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Předmětem zobrazení „ploch mimolesní zeleně“ je i vysoký nálet na nelesní půdě, s mozaikovitým výsky-
tem v území i při krajích lesních pozemků. Začlenění ploch do kategorie lesní pozemek a jako PUPFL i 
do obnovovaných LHP/LHO, s cílem zde lesnicky hospodařit. Realizace možná na základě souhlasu 
orgánu státní správy lesů a vlastníka pozemku. 
Plochy přírodní 
ÚSES, VKP 
Plochy přírodní s převažující přírodní funkcí, v území představují plochy prvků územního systému ekolo-
gické stability, významné krajinné prvky registrované a vyplývající ze zákona.  
Plochy těžby nerostů 
Lom H. Č. Studnice. 

*  Vymezení ploch s jiným způsobem využití 
Plochy mimolesní zeleně 
krajinná zeleň 
Plochy zahrnující rozptýlenou zeleň skalních výchozů, remízů, mezí, doprovodnou zeleň podél komunika-
cí a vodotečí, vysoký nálet na nelesní půdě, bez změny kultur dle údajů katastru -  trvale travní porosty, 
orná půda, ostatní plochy. 

f5) Koncepce uspořádání krajiny 
* Hodnoty v uspořádání krajiny 
Hodnoty v uspořádání krajiny jsou při vymezování zastavitelných ploch respektovány. Území obce s vý-
znamnou geografickou a přírodní charakteristikou. Prostorové členění krajiny, specifický typ reliéfu krajiny 
s urbanizovaným údolím Novoveského potoka, s přírodním prostorem Černostudničního a Novoveského 
hřebene, 
Krajinné formace významnějších ploch zeleně. Přírodní charakteristika území z hlediska lesnatosti, za-
stoupení trvale travních porostů a mimolesní zeleně.  
* Koncepce uspořádání krajiny 
Koncepce v uspořádání krajiny s vymezením ploch v rámci nezastavěného území s členěním ploch vod-
ních, zemědělských, lesních a ploch mimolesní zeleně. Plochy orné půdy lze považovat za maximální 
s podporou zatravňování pozemků.  
Podpora krajinné zeleně - aleje, doprovodná zeleň, zeleň mezí, remízy zeleně. Na H. Č. Studnici při hra-
nicích pozemků zastoupení kamenných rovnaných plotů. Vymezení systému krajinné zeleně 
v nezastavěném území převážně lesních pozemků jako návaznost na sídelní zeleň v zastavěném území, 
podíl veřejné zeleně na veřejných prostranstvích, zahradách (jako součást ploch bydlení). 
Průchodnost krajiny po síti komunikací vyhovující, návrh dílčích úseků komunikací. Vymezení stávajících 
a navrhovaných pěších chodníků v dílčích částech území obce mimo vedení silnic, místních a účelových 
komunikací, dílčí úseky s vedením turistických značených stezek. 
Vymezení pastevních ploch s vazbou na chov koní v území Podmáslového koutu ve směru na Kynast. 
Zalesnění pozemků  
L 1 pozemky p.č. 1772     na H. Č. Studnici, pozemek s přítomností vysoké zeleně           
L 2 pozemek p.č. 1877/1  mezi cestami na Jelení kout, zalesnění svažité louky obtížně obhospodařované 
L 3 pozemek p.č. 1452    při hranici s Lučany, pozemek s přítomností vysoké zeleně    
 
f6) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní infor-

mace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vlivů na životní prostředí                       
Zadání územního plánu předložil pořizovatel k posouzení Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství, který po posouzení jeho obsahu a na základě  kritérii uvedených 
v příloze č. 8 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpi-
sů, uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (č.j. OÚPSŘ 144/2012/OÚP 
ze dne 18.6.2012). Pořizovatel na základě upřesnění záměrů a v souvislosti s novými skutečnostmi,  
vyplývajícími z vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR a požadavků Ministerstva dopravy ČR, požádal o 
přehodnocení požadavků k návrhu zadání k Územnímu plánu Nová Ves n. N. ve věci zpracování vyhod-
nocení vlivů na životní prostředí (čj. 57827/2012 ze dne 9.8.2012). Krajský úřad Libereckého kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství na základě dalšího posouzení od požadavku na zpracování vyhodno-
cení vlivů na životní prostředí upustil (čj. KULK 53253/2012 ze dne 27.8.2012). Proto nebylo zpracováno 
ani vyhodnocení vlivů Územního plánu Nová Ves n. N.  na udržitelný rozvoj území. 
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f7) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  
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f8)  Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno  
Dle stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydaného 
k návrhu zadání ÚP Nová Ves n. N. (č.j.OÚPSŘ 144/2012/OÚP ze dne 18.6.2012) a přehodnoceného 
stanoviska (č.j. KULK 53253/2012 ze dne 27.8.2012), neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnoce-
ní vlivů na životní prostředí. Orgán ochrany přírody a krajiny vyloučil vliv na evropsky významné lokality a 
ptačí oblasti, neuplatnil požadavek na posouzení uvedeného územního plánu z hlediska území soustavy 
Natura 2000. 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém stanovisku č.j. OÚPSŘ 
144/2012/OÚP ze dne 8.10.2013, vydaném k návrhu ÚP Nová Ves n. N., potvrdil, že od požadavku na 
zpracování vyhodnocení vlivů upustil za podmínky, že ke zpřesnění vymezení komunikace dojde na  
základě posouzení vlivů navržené stavby přeložky silnice I. třídy na životní prostředí v procesu EIA. Tato 
podmínka byla zapracována do textové části dokumentace.  

g) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zasta-
vitelných ploch 

Územní plán navrhuje zastavitelné plochy převážně pro bydlení do proluk nebo na okraje zastavěných 
území, doplňuje dílčí lokality stávající zástavby převážně podél stávajících komunikací, vytváří kompakt-
nější urbanizované území. 
Využití zastavěného území 
Využití zastavěného území a zastavitelných ploch, do nového územního plánu se přebírá řešení platného 
ÚPO a jeho změn 
-  využití zastavěného území 
 realizace rodinných domů v zastavěném území v proluce zástavby západně kostela, dosud nezahájená 

výstavba v proluce severně od hasičské zbrojnice, dále k dispozici pouze ojedinělé proluky 
v minimálním rozsahu 

   volné plochy v zastavěném území navrhované k zástavbě B 2 - B 8, B 9, B 10, B 25 a SO (bývalý areál 
Motorletu)  

-  výměra zastavitelných ploch pro bydlení dle platného ÚPO a jeho změn 
navrhovaná bytová výstavba RD                              v zastavěném území            mimo zastavěné území                                     
ÚPO 1996                                                                               32 400 m2                               60 040 m2 
I. změna ÚPO  1997                                                                 3 200 m2                               50 600 m2 
II. změna ÚPO 2005                                                                 5 500 m2                                10 500 m2 
IV. změna ÚPO 2009                                                                3 300 m2                                 5 150 m2 
celkem                                                                                     44 400 m2                             126 290 m2           
- využitelnost zastavitelných ploch - realizace rodinných domů   
H.Č.Studnice č.p.60; pod Černou Studnicí č.p.477; jižně od centra č.p.462; 
západně od kostela č.p.453,465,471,478,487, č.e.526, st.p.805/3  
severně od centra č.p.450,470,489,st.p.269/7,nad hasičskou zbrojnicí  č.p.455,461,467,468,474 
476,485,st.p.298/5                                                                                                                          . 
celkem                                                                                                                             32 400 m2  
procento využitelnosti zastavitelných ploch 19,0 % 
Potřeba vymezení zastavitelných ploch 

Údaje k rozvoji území obce, viz kap f1) odůvodnění územního plánu. 
Základní údaje                                                                          stav                      výhled  
trvalé obyvatelstvo                                              763                     800 
objekty pro bydlení                                                              264                     290 
objekty pro rodinnou rekreaci                                             176                     180 
uživatelé území                                                                          1166                       240 
rozsah zastavěného území                                                 78,5 ha 
rozsah zastavitelných ploch - bydlení venkovské                                                 10,525 ha 

h)   Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení  

Žádný záměr vyžadující řešení v dokumentaci ZÚR Libereckého kraje se v území nevymezuje. 
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i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zeměděl-
ský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

i1) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský   
půdní fond 

Celková rozloha území obce (k.ú. Nová Ves n. N.) 471 ha, celková výměra ZPF 255 ha (orná půda 6 ha, 
zahrady 16 ha, trvale travní porosty 233 ha). 
Související údaje o investici do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (odvodněných pozemcích) 
v území obce ve 3 plochách severně od pramene Lužické Nisy, západně od křižovatky U tří lip a v údolní 
nivě Novoveského potoka, údaje viz kap. d) a zákres ploch viz výkresy dokumentace. 
-  Odůvodnění navrhovaného řešení 
Vymezení zastavitelných ploch 
Vymezení ploch převážně dle záměrů vlastníků pozemků a obce, s přihlédnutím k řešení dokumentace 
ÚPO Nová Ves n. N. a související I. změny z r. 1997, II. změny z r. 2005 a IV. změny z r. 2009.     
I nadále se požaduje v novém územním plánu dle řešení zastavovacích studií vymezit navrhované lokali-
ty rodinných domů při centru obce nad prodejnou potravin (lokality B 20, B 21) a nad penzionem stará 
školka (lokality B 31 - B 33). Do dokumentace nebyly zahrnuty některé požadované lokality, při vymezení 
zastavitelných ploch pro bydlení byly vyloučeny některé lokality po společném jednání o územním plánu 
B 11, B 15, B 22 a B 28, lokalita B1 a B 6 byla zrušena a převedena do zastavěného území, lokalita B 41 
byla převedena do nezastavěného území. Plošně byly redukovány lokality B 18, B 27, B 30 a B 35. 
Návrh rozvojových ploch pro bydlení navazuje na uspořádání zástavby podél komunikací v návaznosti na 
zastavěná území s  napojením na navrhované vodovody, kanalizaci při využití vedení elektrické energie a 
to bez rozšiřování těchto ploch do volné krajiny. Tvarem a umístěním zastavitelných ploch nedochází 
k narušení organizace ZPF. 
Nový územní plán navrhuje rozvojové plochy na období 15 - 20 let, snahou územního plánu je vytváření 
předpokladů pro výstavbu, udržitelný rozvoj území s posílením sociálního a ekonomického pilíře zejména 
s příchodem mladých obyvatel do území, dále se sleduje podpora výstavby staveb pro rodinnou rekreaci, 
rekreační rodinné bydlení v kvalitním přírodním prostředí je již v obci silně zastoupeno. 
Vyhodnocení ZPF 
Tabelární část je vypracována v souladu s grafickou částí, viz výkres č. 7 dokumentace „výkres předpo-
kládaných záborů půdního fondu“. 
Po společném jednání a následně po dohodovacím  jednání k územnímu plánu byly z dokumentace vy-
puštěny lokality B 1, B6, B 11, B 15, B 22, B 28 a zredukovány byly lokality B 18, B 27, B 30, B 35 a B 52. 
Po veřejném projednání  a následně po dohodovacím jednání  k územnímu plánu byla v dokumentaci 
znovu vymezena lokalita B 11 a rozšířeny lokality B 23 a B 27.  
Vyhodnocení ploch zastavitelných. U všech ploch v zastavěném území se nevyhodnocují plochy pro byd-
lení, zahrnující lokality B 2 - B 5, B 7, B 8, B 10, B 25, B 36, B 37 a B 54, dále plocha pro občanské vyba-
vení OV 4. Ostatní záborové lokality v zastavěném území do výměry 2000 m2 nejsou navrhovány.  
Do odvodněných pozemků zasahují lokality změn B 18, B 49 a VDJ 1. Situování vodojemu VDJ 1 dle 
projektu, poloha dle vymezení tlakového pásma. Umístění lokalit B 16, B 18 a B 50 na pozemcích  I. a II. 
tř. ochrany ZPF. 
Vyhodnocení ploch nezastavitelných. Důsledků navrhovaného řešení navrhovaných ploch veřejných pro-
stranství pro veřejné prostranství zahrnující lokalitu VP 5 (kultura TTP, NZP - ostatní plocha), ploch veřej-
ných prostranství pro veřejnou zeleň VZ 8 - VZ 11 (kultura TTP, NZP - ostatní plocha). 
Vyhodnocení ploch ZPF navržených k zalesnění se bilancuje u lokalit L 1 - L 3, pozemky jsou ve vlastnic-
tví obce. 
Při vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond vycházel 
zpracovatel ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, podle 
vyhl. č. 48/2011 Sb. zařazení podle bonitovaných půdně ekologických jednotek a tříd ochrany a ze Spo-
lečného metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR k „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navr-
hovaného řešení na ZPF v územním plánu“ 07/2011.  
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Tab. č. 1  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond podle lokalit změn - plochy zastavitelné 

katastrální území    Nová Ves nad Nisou 

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. I II III IV V 

PLOCHY BYDLENÍ - bydlení venkovské 
B 9    936/5,937/1 690 690  690   83444    690  
B 11  694 1000 1000  1000   83454     1000 
B 12  713 3360 3360  3360   85011   3360   
B 13  644 
         645 

880 
115 

880  880   
115 

85011   880   

B 13  celkem 995 880  880  115    880   
B 14  652/1 
 
          642 

430 
890 
800 

430 
890 
800 

   
 

800 

430 
890 

  85011 
93654 

  430   
890 
800 

B 14  celkem 2120 2120 800 1320      430  1690 
B 16  548/1 
 

445 
1185 

445 
1185 

 445 
1185 

  85011 
83431 

  
1185 

445   

B 16  celkem 1630 1630  1630     1185 445   
B 17  528/1,528/2 965     965       
B 18  597/1 3500 3500  3500   85011   3500   
B 19  584/5 135 

1115 
135 

1115 
 135 

1115 
  83444 

85011 
   

1115 
 135 

B 19  celkem 1250 1250  1250      1115  135 
B 20 583/1 
         946 
         582,583/1 
         947 

480 
10120 

2100 
425 

480 
10120 

2100 

 
10120 

480 
 

2100 

  
 
 

425 

85011 
83444 
83444 

  480   
10120 

2100 

B 20  celkem 13125 12700 10120 2580  425    480  12220 
B 21  946 
         581,582,583/2   

2050 
1605 
1650 

2050 
1605 
1650 

2050  
1605 
1650 

  83444 
83444 
85011 

   
 

1650 

 2050 
1605 

B 21  celkem 5305 5305 2050 3255      1650  3655 
B 23  1077/1,1088/2,3 
 

135 
2780 

135 
2780 

 135 
2780 

  84068 
85011 

   
2780 

 135 

B 23  celkem 2915 2915  2915      2780  135 
B 24  1088/1 620 

170 
620 
170 

 620 
170 

  83444 
85011 

   
170 

 620 

B 24   celkem 790 790  790      170  620 
B 26   78 2070 2070  2070   83444     2070 
B 27  138 
          140 

1750 
1250 

1750  1750   
1250 

83444     1750 

B 27   celkem 3000 1750  1750  1250      1750 
B 29   154 1165 1165  1165   83444     1165 
B 30   136/3 1900 1900  1900   83444     1900 
B 31   145,233 2810 2810  2810   83444     2810 
B 32   233 
          232 

4525 
115 

4525  4525   
115 

83444     4525 

B 32   celkem 4640 4525  4525  115      4525 
B 33   270 2235 

1640 
2235 
1640 

 2235 
1640 

  83444 
85011 

   
1640 

 2235 

B 33   celkem 3875 3875  3875      1640  2235 
B 34   220/1-4 6280 6280  6280   83444     6280 
B 35   1339/1 1400 1400  1400   83454     1400 
B 38   350,351 
          348,349 

2675 
145 

2675  2675   
145 

83444     2675 

B 38   celkem 2820 2675  2675  145      2675 
B 39   376/2 
 
          371/1,371/2,372 

475 
350 

2310 

475 
350 

 475 
350 

  
 

2310 

83444    
350 

 475 

B 39   celkem 3135 825  825  2310    350  475 
B 40   388/1,2,391/2 
            

3300 
1660 

3300 
1660 

 3300 
1660 

  
 

83444 
85011 

   
1660 

 3300 
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           390/1 130 130 
B 40   celkem 5090 4960  4960  130    1660  3300 
B 41   330/1,6 6320 6320  6320   83444     6320 
B 42   298/1,298/2 1710 1710  1710   83444     1710 
B 43   308/1,308/2  
          307 

2010 
100 

2010  2010   
100 

83444     2010 

B 43   celkem 2110 2010  2010  100      2010 
B 44   416,388/1,7 1185 1185  1185   85011   1185   
B 45   317/5,11,12 3095 3095  3095   83444     3095 
B 46   1531 
          1530 

235 
1245 

235 
1245 

 235  
1245 

 83444 
83444 

    235 
1245 

B 46   celkem 1480 1480  235 1245       1480 
B 47   442/3 900 900  900   85011   900   
B 48   440/1 
 

150 
1650 

150 
1650 

 150 
1650 

  83544 
85011 

   
1650 

 150 

B 48   celkem 1800 1800  1800      1650  150 
B 49   1489 4615 4615  4615   85041    4615  
B 50   1484/2 2250 2250  2250   93621 2250     
B 51   1756/1 1500 

360 
1500 

360 
 1500 

360 
  93634 

95014 
    

360 
1500 

B 51   celkem 1860 1860  1860       360 1500 
B 52   1838 3450 3450  3450   93634     3450 
B 53   74 2130 2130  2130   83444     2130 
B 9 - B 53 celkem 108530 103180 12970 88965 1245 5350  2250 1185 22195 5665 71885 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
OV 1   447, 558 1000 1000  1000   85011   1000   
OV 2   82 1565 

35 
1565 

35 
 1565 

35 
  83444 

85011 
   

35 
 1565 

OV 2   celkem 1600 1600  1600      35  1565 
OV 3   692 2230 2230  2230   83454     2230 
OV 1 - OV 3 celkem 4830 4830  4830      1035  3795 
PLOCHY SMÍŠENÉ - plochy smíšené obytné  
SO      864 5110 5110  5110   83454     5110 
SO     celkem 5110 5110  5110        5110 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - koridor silnice I. třídy 
D 07 
522/2,3,621/1,639,1639
1644,1649,1676,1677 

30000 30000  30000   93654     30000 

474,1649,1662/1 17500 17500  17500   94078     17500 
1580,1590/1,3,6,1680 3000     3000       
D 07 celkem 50500 47500  47500  3000      47500 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - místní a účelové komunikace 
K 1      947 
           582,583/2 
           581,583/2 
           579 

500 
250 
550 

500 
250 
550 

500  
250 
550 

  83444 
83444 
85011 

   
 

550 

 500 
250 

245     245       
K 1   celkem 1545 1300 500 800  245    550  750 
K 2     138,145,146,233 
          140 

1800 
500 

1800  1800   
500 

83444     1800 

K 2   celkem 2300 1800  1800  500      1800 
K 3     447,448 
           555/1 

900 
280 

900  900   
280 

85011   900   

K 3   celkem 1180 900  900  280    900   
K 4     1065 90 90  90   83444     90 
K 5     1945 
          1948/2 

490 
140 

490  490   
140 

93634     490 

K 5    celkem 630 490  490  140      490 
K 6     1318 30 30  30   83454     30 
K 1 - K 6 celkem 5775 4610 500 4110  1165    1450  3160 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - parkoviště 
D 1    1578 1000     1000       
D 2    1435 130 130  130   83454     130 
D 1, D 2 celkem 1130 130  130  1000      130 
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PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - vodojemy 
VDJ 1    440/1 1000 1000  1000   83444     1000 
VDJ 2    1836/1 200 200  200   93634     200 
VDJ 1, VDJ 2 celkem 1200 1200  1200        1200 
plochy změn v ÚP 
celkem  bez silnice D07 

126695 119180 13470 104465 1245 7515  2250 1185 24680 5665 85400 

Poznámka 
Do odvodněných pozemků zasahují lokality změn B 18, B 49 a VDJ 1. 

 Údaje výměr ploch a bonitovaných půdně ekologických jednotek, zdroj                                    
                 Katastrální úřad pro Liberecký kraj, nahlížení do katastru nemovitostí  

ZPF zemědělský půdní fond 
TTP trvale travní porosty 
NZP nezemědělská půda 
BPEJ bonitované půdně ekologické jednotky 

Tab. č. 2  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond podle lokalit změn - plochy nezastavitelné 

katastrální území    Nová Ves nad Nisou   

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. I II III IV V 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - veřejná prostranství 
VP 5    119,120 
 
            115,116 

1850 
3000 
1950 

1850 
3000 

 1850 
3000 

  
 

1950 

83444 
85011 

   
3000 

 1850 

VP 5   celkem 6800 4850  4850  1950    3000  1850 
                                                               - veřejná zeleň 
VZ 8    378/1 765     765       
VZ 9    1578 4300     4300       
VZ 10    367,368 1460     1460       
VZ 11  936/4 8790 8790  8790   83444     8790 
VZ 12  775 
            773 

440 
850 

440  440   
850 

85011   440   

VZ 12   celkem 1290 440  440  850       
VZ 8 - VZ 12  celkem 16605 9230  9230  7375    440  8790 

Návrhové plochy  - veřejná prostranství  VP 5    v centru u vodní nádrže    
                            - veřejná zeleň            VZ 8     za hasičskou zbrojnicí    VZ 11  za kostelem Panny Marie         
                                                            VZ 9   jižně od pramene Nisy  VZ 12  pod Ostrým rohem 
                                                              VZ 10    u restaurace Nisa                                     

Zalesnění pozemků  
Návrh na zalesnění pozemků ZPF u lokalit L 1 - L 3 v dílčích částech území obce, L 1 na H. Č. Studnici,  
L 2 mezi cestami na Jelení kout a L 3 při hranici s Lučany.  Pozemky jsou ve vlastnictví obce.   

Tab. č.3 Vyhodnocení zalesnění  zemědělského půdního fondu 

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. I II III IV V 

L 1   1772 5400     5400       
L 2   1877/1 5145 5145     93624   5145   
L 3   1452 990 990  990   95004    990  
L 1 - L 3 celkem 11534 6135  990  5400    5145 990  
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i2) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

Zábor PUPFL 
Lokalita D 07   
Koridor vedení silnice I. tř. zasahuje lesní pozemky při hranici území obce s Jabloncem n. N. a pouze 
drobný lesík p.č.1681 v místě křížení silnice III. tř. Vymezení bilanční šířky dopravního tělesa včetně ná-
sypů a zářezů v terénu  30 m. 

Tab. č.4 Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa  

lokalita pozemek označení 
oddělení, dílec, porostní skupina 

 výměra 
 (m2) 

D 07 
koridor silnice I. třídy 

634,1681,1870                         
k.ú. N. Ves n. N. 

657    A   a4a/3a 
C  a2,a8 

  9600 

celkem     9600 

 
j) Rozhodnutí o námitkách uplatněných v ÚP Nová Ves n. N. a jejich odůvod-

nění: 
Námitky k Návrhu ÚP Nová Ves n. N. byly podány v rámci veřejného projednání o návrhu ÚP Nová Ves 
n. N. dle zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 52, odst. 2 a 3, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Námitka č. 1 
Podal: Pavel a Štěpánka Neužilovi 
Podání doručené dne 16.6.2014 pod č.j. 49859/2014 na MM Jablonec n. N.  
Podatelé podávají námitku proti zařazení pozemků p. č. 2065, 2066, 2067 k. ú. Nová Ves nad Nisou mezi 
nezastavitelné plochy. Žádají o zařazení některé části z uvedených pozemků mezi zastavitelné plochy 
pro bydlení v maximální velikosti do 1500m2 a to z důvodu výstavby objektu pro rodinnou rekreaci, popří-
padě pro trvalý pobyt. 
Rozhodnutí: Námitce č. 1 se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil vlastník po-
zemku dotčený návrhem Územního plánu Nová Ves n. N.. 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o svažité pozemky ve výše 
položených partiích v části obce zvané Horní Černá Studnice. Předmětné pozemky jsou lučními porosty 
s rozmanitým zastoupením kvetoucích bylin a vysokou biodiverzitou, které jsou charakteristické vysokou 
přírodní hodnotou. Na pozemcích se vyskytují samostatně stojící dřeviny nebo jejich skupiny, liniová dře-
vinná vegetace tvoří také severní hranici pozemku  p.č. 2065 k. ú. Nová Ves nad Nisou. Území je charak-
teristické řídce rozptýlenou zástavbou se strukturou podhorské vesnice.  
Dále pořizovatel podotýká, že přístup k předmětným pozemkům je spíše provizorní, bez přímé návaznosti  
na komunikaci III. třídy III/28730. V současné době přístup na tuto komunikaci zajišťuje nezpevněná, 
travnatá  účelová komunikace, která je vedena i přes pozemky soukromého vlastníka. V katastru nemovi-
tostí jsou tyto pozemky vedeny jako trvalý travní porost. Předmětné pozemky by sice bylo teoreticky mož-
né obsloužit i po pozemcích p. č. 1993 a 2061 k.ú. Nová Ves nad Nisou v katastru nemovitostí vedených 
jako ostatní komunikace. Tento přístup se ale jeví s ohledem na složitý průběh trasy jako nereálný, obě 
části komunikací nejsou k dopravním účelům využívány. Pořizovatel zastává názor, že současný přístup 
k předmětným pozemkům nesplňuje nároky na vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení a zvyšo-
vání nároků na dopravní obsluhu dané lokality.   
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu se jedná o souvislou ucelenou plochu zemědělského 
půdního fondu, který se nachází pod ochranou zemědělského půdního fondu, ve III., IV. a V. třídě ochra-
ny. V daném klimatickém regionu se jedná o půdy s průměrnou produkční schopností a středním stup-
něm ochrany, které je v územním plánování pro eventuální výstavbu možné využít. Požadavek na zařa-
zení některé části předmětných pozemků mezi zastavitelné plochy pro bydlení venkovské přesto nesplňu-
je zásady ochrany ZPF uvedené ve § 4 zákona o ochraně ZPF, kde by pro nezemědělské funkce měly 
být navrženy přednostně nezemědělské pozemky, pozemky ZPF ležící uvnitř zastavěného území, pří-
padně proluky mezi stávající zástavbou. Zařazením předmětného pozemku by došlo k rozšiřování zasta-
vitelných ploch do volné krajiny, do volných ploch zemědělského půdního fondu. Ochrana zemědělského 
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půdního fondu vyplývá taktéž z Politiky územního rozvoje ČR 2008, jejíž republikové priority jsou zohled-
něny i v podmínkách stanovených pro rozvoj území obce. 
Dále pořizovatel posoudil záměr z hlediska ovlivnění krajinného rázu, který je chráněn dle § 12 zákona o 
ochraně přírody a krajiny.  Dotčené území obce Nová Ves n. N. je dle stanovení jednotlivých oblastí   
krajinného rázu, vycházející se Zásad územního rozvoje, zařazeno do oblasti krajinného rázu OKR 03 – 
Jizerské hory, podoblasti POKR 03-6 Černostudniční hřbet. Pořizovatel má za to, že vhledem k          
exponované poloze předmětné lokality by další zahušťování zástavby mohlo narušit harmonické vztahy 
přírodního prostředí a projevů lidské činnosti v krajině. 
Pořizovatel dále uvádí, že požadavek na zařazení předmětných pozemků mezi plochy bydlení je též 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, aplikovanými v Územním plánu Nová Ves n. N.  Cílem 
územního plánu je vymezení rozvojových ploch za podmínky ochrany přírodních, kulturních a civilizač-
ních hodnot, bez zastavování volné krajiny, pohledově exponovaných ploch, zejména Horní Černé Stud-
nice a Novoveského hřebene. Územní plán Nová Ves n. N. v souladu s cíli a úkoly územního plánování 
řeší plošný rozvoj území obce dle urbanistické struktury dílčích částí území s vazbou na zastavěná úze-
mí, na stávající komunikace a technickou infrastrukturu, zastavitelné plochy nejsou z důvodu přírodních a 
estetických hodnot navrhovány v prostoru Horní Černé Studnice a Novoveského hřebene.  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k závěru, že vymezením zastavitelné plochy 
pro bydlení v prostoru Horní Černé Studnice, ve volné krajině, na ucelené ploše zemědělského půdního 
fondu by došlo ke střetu s limity využití území a neúměrnému ovlivnění  zejména přírodních, ale urbanis-
tických a architektonických  hodnot území chráněných ve veřejném zájmů dle zvláštních právních předpi-
sů.  
Námitka č. 2 
Podal: PaedDr. Hana Švecová 
Podání doručené dne 18.6.2014 pod č.j. 50709/2014 na MM Jablonec n. N.  
Podatelka podává námitky k pozemku p.č. 694 k. ú. Nová Ves nad Nisou, protože nebyla ve druhém ná-
vrhu změny územního plánu schválena pro výstavbu RD. Jako důvody námitky uvádí: 
a) V prvním návrhu změny územního plánu z r. 2012 předmětná parcela byla schválena pro výstavbu 
rodinného domku a v současném návrhu na změnu ÚP z r. 2014 nikoliv, aniž by k tomu byl jiný spravedli-
vý důvod, než při prvním návrhu. 
b) V návrhu ÚP z r. 2014 není předmětná parcela vlastníka vůbec zmiňována a to ani důvody, pro které 
byla z původního návrhu z r. 2012 vyřazena. 
c) Nezařazení pozemkové parcely do návrhu změny ÚP z r. 2014 z důvodů uplatněných orgánem život-
ního prostředí a lesního hospodářství Magistrátu města Jablonec n. N., není zcela spravedlivé. Předmět-
ná pozemková parcela byla podatelce vydána jako náhradní pozemek v restituci dle § 11a z.č. 229/1991 
Sb. Bydlí v Děčíně a v únoru r. 2015 dovrší 60 let věku. Nemá proto možnost pozemek obhospodařovat, 
přičemž má zájemce na odkoupení pozemku v případě jeho určení pro výstavbu RD. 
d) Podatelka zná katastrální území, ale ani v nejmenším nemá dojem, že by případná výstavba RD na 
předmětné parcele byla vizuálně expandovaná, naopak plně koresponduje s jinými stavbami, které je 
možno v daném katastrálním území, nebo i v jiných shlédnout. 
e) Rovněž není možno dojít k závěru, že vzhledem k urbanistickému uspořádání obce, by případná vý-
stavba 1 RD urbanistické řešení narušovala, zejména proto ne, že příslušné správní orgány mohou sta-
novit určitá omezení, či parametry stavby 
f) Podobně pak pokud jde o blízkost lesního porostu, nemůže obstát tvrzení správního orgánu o nedo-
statku vzdálenosti od případné budoucí stavby 28 m, kterou je možno vzhledem k velikosti pozemkové 
parcely snadno dodržet. V takovém případě, myslí se tím vzdálenost případné budoucí stavby od okraje 
lesa 28 m, nemůže hrozit nebezpečí způsobením škody případným pádem stromu. Pokud by i přesto 
takovéto nebezpečí hrozilo, nebude zajisté problém se souhlasem vlastníka provést jejich preventivní 
prořezání. 
g) Správní orgán rovněž v navrhovaném územním plánu pochybil, když nezvážil možnost zařadit před-
mětnou pozemkovou parcelu alespoň do ploch určených k rekreaci, když odmítl její určení pro výstavbu 
RD. 
h) Podatelka je připravena, pokud s tím bude správní orgán souhlasit, nechat všechny námitky správních 
orgánů, pro které nebyla pozemková parcela určena pro výstavbu RD nebo rekreaci, posoudit soudním 
znalcem v příslušném oboru na vlastní náklady. 
Podatelka je toho názoru, že nezařazení pozemku p.č. 694, trvalý travní porost o výměře 2 110 m2, v k.ú. 
Nová Ves nad Nisou, pro výstavbu RD, nebo pro rekreaci není správné a poškozuje oprávněné zájmy 
vlastníka. Požaduje, aby námitky byly ve správním řízení posouzeny a parcela v návrhu změny ÚP urče-
na pro výstavbu RD, nebo alespoň zařazena do ploch s využitím pro individuální rekreaci. 
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Rozhodnutí: Námitce č. 2 se vyhovuje částečně 
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil vlastník po-
zemku dotčený návrhem Územního plánu Nová Ves n. N. 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o mírně svažitý pozemek, který 
navazuje na stávající zastavěné území. Jedná se o zatravněnou plochu s náletovou zelení, z jižní a vý-
chodní strany předmětný pozemek obklopuje souvislý lesní komplex. Vrostlé stromy zasahují i na před-
mětný pozemek. Severní hranici předmětného pozemku tvoří silnice III. třídy III/28741, která zajišťuje 
přístup.  
Pořizovatel uvádí, že předmětný pozemek byl v návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. ke společnému 
jednání  dotčených orgánů zařazen mezi zastavitelné plochy pro bydlení (v Územním plánu Nová Ves n. 
N. označen jako lokalita B11). Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, 
ve svém stanovisku (čj. 57893/2013) ze dne 7.10.2013 nesouhlasil s funkčním zařazením předmětného 
pozemku, a to z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších před-
pisů. Své stanovisko odůvodnil izolovaností budoucího rodinného domu od okolní obytné zástavby a ne-
vhodným působením objektu rodinného domu z hlediska krajinného rázu, protože se lokalita nachází ve 
svahu a rodinný dům by se nacházel v pohledově exponované poloze. Státní správa lesů z hlediska zá-
kona č. 289/1995 Sb., o lesích , v platném znění, uplatnila požadavek, aby případný objekt pro bydlení 
byl vzdálen minimálně 26 m od lesních pozemků p.č. 689 a 750 k. ú. Nová Ves nad Nisou. Pořizovatel 
svolal dne 27.1.2014 dohodovací jednání dotčených orgánů před úpravou návrhu před veřejným projed-
náním, při kterém byla znovu diskutována možnost budoucího využití předmětného pozemku k zástavbě. 
Z dohodovacího jednání vyplynulo, že orgán ochrany přírody a krajiny na vypuštění lokality B11 ze zasta-
vitelných ploch pro bydlení trvá, a to vzhledem k exponovanému umístění ve svahu bez návaznosti na 
okolní zástavbu a možnému negativnímu působení na krajinný ráz. Z tohoto důvodu byla lokalita B11 
v návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. k veřejnému projednání vypuštěna. Proti tomuto kroku uplatnil 
podatel námitku v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu. Proto pořizovatel svolal dne 
17.9.2014 další dohodovací jednání s orgány ochrany přírody a krajiny a ZPF, které opět posoudily 
předmětný pozemek z hlediska ochrany svých zájmů. Orgán ochrany přírody a krajiny dospěl k závěru, 
že na předmětném pozemku bude akceptovat vymezení zastavitelné plochy o velikosti cca 1000m2 a 
s odstupem 10 m od hranice lesa z jihozápadní strany a zachování nezastavitelné plochy v západní části 
pozemku z důvodu zachování prostupnosti krajiny.  
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které mohly mít vliv na vyhod-
nocení předmětného pozemku.  Pořizovatel uvádí, že dle katastru nemovitostí se předmětný pozemek 
nachází pod ochranou zemědělského půdního fondu, v V. třídě ochrany. Požadavek na zařazení před-
mětného pozemku mezi zastavitelné plochy naplňuje zásady ochrany ZPF, nedochází  k rozšiřování za-
stavitelných ploch do volné krajiny, do souvislých  ploch zemědělského půdního fondu. Navazuje na ze 
severní strany na zastavěné plochy bydlení a z východní strany na zastavitelné plochy občanského vyba-
vení v kategorii K - komerční zařízení (plocha změny OV3 – vymezení rozvojové plochy pro rozšíření 
stávajícího areálu zahradnictví v okrajové poloze zástavby). 
Dále pořizovatel zmiňuje ochranné pásmo lesa, které předmětný pozemek zatěžuje z jihozápadní a zá-
padní strany. V textové části územního plánu je zakotvena podmínka pro lokalitu B11, že odstup objektu 
pro bydlení může být minimálně 26 m od okraje lesního pozemku. Důvodem je skutečnost, že na lesních 
pozemcích musí být zabezpečen předpoklad plnění všech funkcí lesa a zajištěno trvale udržitelné hospo-
daření. Zároveň je nutné minimalizovat nebezpečí pádu stromu na nemovitost, doplňkové stavby či jiný 
majetek. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k závěru, že vymezením zastavitelné plochy 
pro bydlení  B11 na části předmětného pozemku nedojde k neúměrnému ovlivnění  přírodních,  urbanis-
tických a architektonických  hodnot území chráněných ve veřejném zájmů dle zvláštních právních předpi-
sů.  
Námitka č.3 
Podal: Zdenka Lubasová 
Podání doručené dne 25.6.2014 pod č.j. 52743/2014 na MM Jablonec nad Nisou  
Podatelka uplatnila námitku k Územnímu plánu Nová Ves n. N., protože by chtěla parcelu p.č. 138 k.ú. 
Nová Ves nad Nisou využít pro stavbu rodinného domu. V předchozím návrhu územního plánu byla tato 
parcela označena jako plocha pro bydlení. V posledním návrhu však jako plocha pro bydlení je označena 
pouze jeho spodní část. Nad touto částí vede el. vedení o vysokém napětí a větší část označené plochy 
pro bydlení zabírá ochranné pásmo tohoto el. vedení, které pro stavbu nejde využít (energetický zákon č. 
245/2000 Sb. § 46). Proto bylo uvažováno o umístění stavby do horní části parcely, mimo ochranné 
pásmo elektrického vedení, kde je také přístupová cesta. 
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Podatelka nesouhlasí s posledním návrhem územního plánu a žádá, aby do územního plánu byla zahr-
nuta celá parcela jako plocha pro bydlení tak, jak to bylo v předchozím návrhu. 
Rozhodnutí: Námitce č. 3 se vyhovuje částečně 
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil vlastník po-
zemku dotčený návrhem Územního plánu Nová Ves n. N. 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o svažitou zatravněnou plochu 
s náletovou zelení, severní hranici předmětného pozemku lemuje krajinná zeleň se vzrostlými stromy, 
která navazuje na jednostrannou alej vzrostlých jasanů podél severní přístupové komunikace. 
Přístup k předmětnému pozemku je možný ze severní a z jižní strany. Ze severní strany přístup k před-
mětnému pozemku zajišťuje nezpevněná účelová komunikace na pozemcích p.č. 155/1 a 230 v k.ú. Nová 
Ves n. N., která slouží jako občasný přístup k několika objektům rodinné rekreace. Pořizovatel zastává 
názor, že komunikace svými parametry nevyhovuje zvýšeným nárokům na obsluhu objektů trvalého byd-
lení v rodinných domech, a to zejména v části s jednostrannou alejí vzrostlých jasanů. Přístup z jižní stra-
ny zajišťuje v současné době také nezpevněná komunikace, ale z pohledu budoucího dopravního využití 
se tato varianta jeví jako jediná možná. 
Pořizovatel uvádí, že předmětný pozemek byl v předchozím Územním plánu obce Nová Ves n. N. zařa-
zen mezi zastavitelné plochy bydlení, po dobu jeho platnosti nebyl pro výstavbu rodinného bydlení využit. 
Pro bydlení byl předmětný pozemek vymezen i v návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. ke společnému 
jednání  dotčených orgánů (v územním plánu Nová Ves n. N. část lokality B27). Magistrát města Jablo-
nec n. N., odbor stavební a životního prostředí, ve svém stanovisku (čj. 57893/2013) ze dne 7.10.2013 
z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů požadoval 
omezení počtu rodinných domů, umístitelných v lokalitě B27, na 2 RD na jižním okraji lokality. Své stano-
visko opíral o fakt, že se jedná o svažité pozemky a výstavbou v horních severních partiích by došlo ne-
jen k likvidaci velkého množství stávající vzrostlé zeleně, ale také k možnému zásahu do krajinného rázu 
vlivem pohledové exponovanosti lokality B27. Umístění domů v jižní (dolní) části lokality B27 upřednostnil 
orgán ochrany přírody a krajiny i z hlediska napojení na dopravní infrastrukturu. Pořizovatel  svolal dne 
27.1.2014 dohodovací jednání dotčených orgánů před úpravou návrhu před veřejným projednáním, při 
kterém byla znovu diskutována možnost vymezení celého předmětného pozemku jako zastavitelné plo-
chy pro bydlení. Z dohodovacího jednání vyplynulo, že orgán ochrany přírody a krajiny na zmenšení roz-
sahu lokality B27 trvá. Z tohoto důvodu byla lokalita B27 v návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. 
k veřejnému projednání vymezena pouze v jižní části. Pro předmětný pozemek z uvedeného vyplynulo, 
že zastavitelná plocha bydlení bude vymezena pouze  v jižní části pozemku (od jižní hranice pozemku až 
k průběhu vedení el. energie 35kV). Proti tomuto kroku uplatnil podatel námitku v rámci veřejného pro-
jednání návrhu územního plánu. Proto pořizovatel svolal dne 17.9.2014 další dohodovací jednání s orgá-
ny ochrany přírody a krajiny a ZPF, které opět posoudily předmětný pozemek z hlediska ochrany svých 
zájmů. Orgán ochrany přírody a krajiny dospěl k závěru, že na předmětném pozemku bude akceptovat 
vymezení zastavitelné plochy pro bydlení za podmínky zachování nezastavitelného pásu zeleně 
v severní části předmětného pozemku o šíři min. 15 m z důvodu ochrany stávající vzrostlé aleje a ostat-
ních dřevin. Ze stejného důvodu orgán ochrany přírody a krajiny trval na zapracování podmínky dopravní 
obslužnosti z jižní strany předmětného pozemku.  
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vy-
hodnocení námitky. Pořizovatel zastává názor, že limit pro umístění zastavitelné plochy na předmětném 
pozemku představuje stávající vzrostlá zeleň na severním okraji pozemku a při vymezení zastavitelné 
plochy bydlení je třeba zohlednit její ochranu jako přírodní hodnotu daného území. 
Pořizovatel uvádí, že dle katastru nemovitostí se předmětný pozemek nachází pod ochranou zeměděl-
ského půdního fondu, v  V. třídě ochrany. Jedná se o pozemek s nízkou třídou ochrany, který navazuje 
na okolní zastavitelné plochy. Zvětšení rozsahu zastavitelné plochy bydlení na předmětném pozemku  
nepředstavuje zásah do uspořádání zemědělského půdního fondu a nedojde k narušení souvislých obdě-
lávaných půdních bloků. 
Pořizovatel uvádí, že dále území limituje průchod nadzemního vedení el. energie VN 35kV jižní částí 
předmětného pozemku, včetně jeho ochranného pásma, které významnou měrou ovlivňuje  umístění  
nadzemních objektů na pozemku.  
Územní plán Nová Ves n. N. s ohledem na urbanistickou koncepci, strukturu navrhované zástavby a limi-
ty území vymezil na předmětném pozemku plochu pro výstavbu 1 rodinného domu. Pořizovatel má za to, 
že velikost zastavitelné plochy je pro realizaci 1 RD dostatečná, objekt pro bydlení bude možné na před-
mětném pozemku umístit severněji ve svahu mimo ochranné pásmo vedení elektrické energie VN 35kV, 
přesto v příznivé vzdálenosti od přístupové komunikace. Přístup bude zajištěn z obslužné komunikace 
podél jižní části předmětného pozemku.  
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Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k závěru, že vymezením zastavitelné plochy 
pro bydlení na části předmětného pozemku nedochází k nepřiměřenému střetu s limity území ani k neú-
měrnému ovlivnění  přírodních, urbanistických a architektonických  hodnot území chráněných ve veřej-
ném zájmů dle zvláštních právních předpisů. 
Námitka č.4 
Podal: Jan Matouš, Dana Matoušová 
Podání doručené dne 30.6.2014 pod č.j. 54140/2014 na MM Jablonec n. N.  
Podatelé uplatňují námitku k zastavitelnosti parcely p.č. 1088/3 k.ú. Nová Ves nad Nisou. Tato parcela je 
v návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. zanesena v celé ploše jako zemědělská plocha a je tudíž ne-
zastavitelná. Podatelé tuto parcelu koncem roku 2008 kupovali v dobré víře jako stavební s tím, že 
v platném územním plánu (v papírové podobě) byla její severovýchodní část (pruh o šířce 10 – 14m) 
zanesena jako zastavitelná a že v tomto prostoru bude možno postavit menší stavení venkovského typu.  
Současný návrh ÚP ale parcelu 1088/3 k.ú. Nová Ves nad Nisou kompletně ze zastavitelné plochy vyjí-
má. Pro podatele by to znamenalo kromě značné finanční ztráty, že by jim nový územní plán znemožnil 
postavit stavení, ve kterém zamýšleli bydlet. Zdůrazňují, že tuto parcelu nekupovali jako spekulaci, ani 
jako investici, ale pro jejich budoucí bydlení. 
Podatelé žádají o zařazení parcely p.č. 1088/3 k.ú. Nová Ves nad Nisou v návrhu Územního plánu Nová 
Ves n. N. do zastavitelného území pro venkovské bydlení. Podmínky pro vymezení zastavitelné plochy 
navrhují stanovit stejné jako u lokalit B23 – B25. Nezastavitelné pásmo podél hranice lesních pozemků 
ponechat stejné jako u lokality B24. 
Rozhodnutí: Námitce č. 4 se vyhovuje 
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil vlastník po-
zemku dotčený návrhem Územního plánu Nová Ves n. N. 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o mírně svažitou zatravněnou 
plochu. Na jihovýchodní hranici protéká bezejmenný potok, u kterého roste náletová zeleň a několik 
vzrostlých stromů. Přístup k předmětnému pozemku je bezproblémový po zpevněné místní komunikaci. 
Přes pozemek prochází nadzemní vedení NN. 
Pořizovatel uvádí, že část předmětného pozemku podél severovýchodní hranice byla již v  předchozím 
Územním plánu obce Nová Ves n. N. zařazena mezi zastavitelné plochy bydlení. 
Pořizovatel posoudil připomínku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na 
vyhodnocení námitky.  Pořizovatel uvádí, že dle katastru nemovitostí se předmětný pozemek nachází pod 
ochranou zemědělského půdního fondu, ve IV. a  V. třídě ochrany. Jedná se o pozemek s nízkou třídou 
ochrany, který ze severovýchodní a jihovýchodní strany navazuje na okolní zastavitelné plochy, ze seve-
rozápadní na zastavěné území. Lze říci, že předmětný pozemek představuje proluku mezi místní komu-
nikací a zastavěným a zastavitelným územím, nedochází k rozšiřování zastavitelných ploch do volné 
krajiny, do volných ploch zemědělského půdního fondu. Vymezení zastavitelné plochy na předmětném 
pozemku není v rozporu se zásadami ochrany ZPF. 
Pořizovatel je toho názoru, že největší  kolizí s limity území představuje ochranné pásmo lesních pozem-
ků na p.č.1253 a 1089 k.ú. Nová Ves nad Nisou. Pořizovatel proto projednal možnost zařazení předmět-
ného pozemku mezi zastavitelné plochy bydlení se Státní správou lesů, odbor stavební a životního pro-
středí MM Jablonec n. N., která dne 8.1.2015 (čj.1926/2015) vydala souhlasné stanovisko s podmínkou 
odstupu objektu pro bydlení minimálně 20 m od okraje lesního pozemku. Důvodem je skutečnost, že na 
lesních pozemcích musí být zabezpečen předpoklad plnění všech funkcí lesa a zajištěno trvale udržitelné 
hospodaření. Zároveň je nutné minimalizovat nebezpečí pádu stromu na nemovitost, doplňkové stavby či 
jiný majetek. 
Pořizovatel dále v této věci jednal o případných střetech se zájmy  dotčených orgánů v dohodovacím 
jednání po veřejném projednání dne 17.9.2014 za účasti zástupců orgánů ochrany přírody a krajiny a 
ochrany zemědělského půdního fondu. Z jednání vyplynulo, že z hlediska ochrany přírody a krajiny a 
ochrany zemědělského půdního fondu k žádným střetům nedochází. 
Dále pořizovatel uvádí, že přes předmětný pozemek prochází nadzemní vedení NN. Tato skutečnost 
však nebrání případnému umístění rodinného domu na pozemku. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k závěru, že vymezením zastavitelné plochy 
pro bydlení na části předmětného pozemku nedochází k nepřiměřenému střetu s limity území ani k neú-
měrnému ovlivnění  přírodních,  urbanistických a architektonických  hodnot území, chráněných ve veřej-
ném zájmů dle zvláštních právních předpisů.  
Námitka č.5 
Podal: Petr Ševčík 
Podání doručené dne 2.7.2014 pod č.j. 55047/2014 na MM Jablonec n. N.  
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Podatel si dovoluje vznést námitku k územnímu plánu na pozemku p.č. 140 k.ú. Nová Ves nad Nisou. 
Podle původního plánu byl pozemek p.č. 140 k.ú. Nová Ves nad Nisou navržen jako plocha k bydlení tak, 
jak o to podatel žádal. Po další úpravě je jako plocha k bydlení vymezena jen jižní část pozemku pod 
vysokým napětím. Pravděpodobným důvodem k této úpravě je vzrostlá zeleň v severní části pozemku a 
možný zásah do krajinného rázu přírody. 
K uvedeným důvodům by se chtěl podatel ohradit, především k termínu „vzrostlá zeleň“. Původní vzrostlá 
zeleň se nachází jen na hranici pozemku v severní části, pozemek po jeho severní hranici kopíruje. 
Ostatní zeleň uvnitř severní části jsou pouze nálety, které vznikly poté, co v těchto místech přestali sekat 
a sušit travnaté porosty, jak bylo obvyklé. Byla to louka ohrazena buky v severní části. Podatel uvádí, že 
má vztah k přírodě a nemá v úmyslu zbytečně kácet pro případnou stavbu v severní části, jen co je nut-
né. Původní vzrostlé zeleně, která ohraničuje pozemek, se případné kácení netýká. Snaží se pozemek 
udržovat v přírodním a pěkném stavu a nemyslí si, že by stavbou v jeho severní části jeho pohledovou 
část narušil.  
Podatel dále podotýká, že rodina podatele zde má již několik let zapuštěné kořeny a je velice zklamána, 
že by stavba měla být realizována v jižní části pozemku, kousek od vysokého napětí, kde je limitována 
ochranným pásmem. Podatel žádá kompetentní úřady, aby zvážily jeho námitky a případně přehodnotily 
navrhovaný územní plán v této části lokality. 
Rozhodnutí: Námitce č. 5 se vyhovuje částečně 
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil vlastník po-
zemku dotčený návrhem Územního plánu Nová Ves n. N..  
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o svažitou zatravněnou plochu 
s náletovou zelení, severní hranici předmětného pozemku lemuje  krajinná zeleň se vzrostlými stromy. 
Přístup k předmětnému pozemku je možný pouze z jižní strany po nezpevněné obslužné komunikaci. 
Pořizovatel uvádí, že jižní část předmětného pozemku byla již v předchozím Územním plánu obce Nová 
Ves n. N. zařazena mezi zastavitelné plochy bydlení. V návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. ke spo-
lečnému jednání dotčených orgánů (v Územním plánu Nová Ves n. N. část lokality B27) byl předmětný 
pozemek zařazen mezi zastavitelné plochy bydlení celý. Magistrát města Jablonec n. N., odbor stavební 
a životního prostředí, ve svém stanovisku (čj. 57893/2013) ze dne 7.10.2013 z hlediska zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů požadoval omezení počtu rodin-
ných domů, umístitelných v lokalitě B27, na 2 RD na jižním okraji lokality. Své stanovisko opíral o fakt, že 
se jedná o svažité pozemky a výstavbou v horních severních partiích by došlo nejen k likvidaci velkého 
množství stávající vzrostlé zeleně, ale také k možnému zásahu do krajinného rázu vlivem pohledové 
exponovanosti lokality B27. Umístění domů v jižní (dolní) části lokality B27 upřednostnil orgán ochrany 
přírody a krajiny i z hlediska napojení na dopravní infrastrukturu. Pořizovatel svolal dne 27.1.2014 doho-
dovací jednání dotčených orgánů před úpravou návrhu před veřejným projednáním, při kterém byla znovu 
diskutována možnost vymezení celého předmětného pozemku jako zastavitelné plochy pro bydlení. 
Z dohodovacího jednání vyplynulo, že orgán ochrany přírody a krajiny na zmenšení rozsahu lokality B27 
trvá. Z tohoto důvodu byla lokalita B27 v návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. k veřejnému projednání 
vymezena pouze v jižní části. Pro předmětný pozemek vyplynulo, že zastavitelná plocha bydlení bude 
vymezena pouze  v jižní části pozemku (od jižní hranice pozemku až k průběhu nadzemního vedení el. 
energie 35kV). Proti tomuto kroku uplatnil podatel námitku v rámci veřejného projednání návrhu územní-
ho plánu. Proto pořizovatel svolal dne 17.9.2014 další dohodovací jednání s orgány ochrany přírody a 
krajiny a ZPF, které opět posoudily předmětný pozemek z hlediska ochrany svých zájmů. Orgán ochrany 
přírody a krajiny dospěl k závěru, že na předmětném pozemku bude akceptovat vymezení zastavitelné 
plochy pro bydlení pro 1 RD za podmínky zachování nezastavitelného pásu zeleně v severní části před-
mětného pozemku o šíři min. 15 m z důvodu ochrany stávající vzrostlé aleje a ostatních dřevin. Ze stej-
ného důvodu orgán ochrany přírody a krajiny trval na zapracování podmínky dopravní obslužnosti z jižní 
strany předmětného pozemku.  
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vy-
hodnocení námitky. Pořizovatel zastává názor, že limit pro umístění zastavitelné plochy na předmětném 
pozemku představuje stávající vzrostlá zeleň na severním okraji pozemku a při vymezení zastavitelné 
plochy bydlení je třeba zohlednit její ochranu jako přírodní hodnotu daného území. 
Pořizovatel uvádí, že dle katastru nemovitostí  předmětný pozemek není pod ochranou zemědělského 
půdního fondu, jedná se o ostatní plochu. Vymezení zastavitelné plochy pro bydlení nepředstavuje zásah 
do zemědělského půdního fondu. 
Pořizovatel uvádí, že dále území limituje průchod nadzemního vedení el. energie VN 35kV jižní částí 
předmětného pozemku, včetně jeho ochranného pásma, které významnou měrou ovlivňuje  umístění  
nadzemních objektů na pozemku.  
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Územní plán Nová Ves nad Nisou s ohledem na urbanistickou koncepci, strukturu navrhované zástavby a 
limity území vymezil na předmětném pozemku zastavitelnou plochu bydlení pro výstavbu 1 rodinného 
domu. Pořizovatel má za to, že velikost zastavitelné plochy je pro realizaci 1 RD dostatečná, objekt pro 
bydlení bude možné na předmětném pozemku umístit severněji ve svahu mimo ochranné pásmo nad-
zemního vedení el. energie VN 35kV. Přístup bude zajištěn z obslužné komunikace podél jižní části 
předmětného pozemku. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k závěru, že vymezením zastavitelné plochy 
pro bydlení na části předmětného pozemku nedochází k nepřiměřenému střetu s limity území ani  k neú-
měrnému ovlivnění  přírodních,  urbanistických a architektonických  hodnot území chráněných ve veřej-
ném zájmů dle zvláštních právních předpisů.  
Námitka č.6 
Podal: Karel Samek 
Podání doručené dne 14.7.2014 pod č.j. 57919/2014 na MM Jablonec n. N.  
Podatel po veřejném projednání  návrhu územního plánu upřesňuje svoji žádost o začlenění části jeho 
parcely p.č. 547 k.ú. Nová Ves nad Nisou mezi zastavitelné plochy, určené pro venkovské bydlení, dle 
přiložené katastrální mapy s vyznačením uvažované stavby. 
Rozhodnutí: Námitce č. 6 se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil vlastník po-
zemku dotčený návrhem Územního plánu Nová Ves n. N.  
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o strmou část severního svahu 
terénu, příkrost terénu je ještě zvýrazněna mezí od místní komunikace. Nezanedbatelnou část předmět-
ného pozemku tvoří vzrostlá dřevinná zeleň, která je součástí rozsáhlejšího remízu, zbylá část je travna-
tá. Přístup k předmětné části pozemku je zajištěn po zpevněné místní komunikaci, která probíhá po jeho 
jižní hranici a je lemována jednostrannou alejí vzrostlých javorů a jasanů. Ta zastiňuje předmětnou část 
pozemku z jihu. 
Pořizovatel  projednal obsah námitky na dohodovacím  jednání po veřejném projednání dne 17.9.2014 s 
orgány ochrany přírody a krajiny a ZPF, které posoudily předmětný pozemek z hlediska ochrany svých 
zájmů. Orgán ochrany přírody a krajiny dospěl k závěru, že se zařazením podatelem navrhované části 
předmětného pozemku mezi zastavitelné plochy bydlení nesouhlasí a to s ohledem na řadu významných 
dřevin ( javorů a jasanů) podél jižní hranice a remíz, který plní funkci interakčního prvku a zvyšuje ekolo-
gickou stabilitu krajiny.  
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vy-
hodnocení námitky. Pořizovatel uvádí, že dle katastru nemovitostí předmětný pozemek není pod ochra-
nou zemědělského půdního fondu, jedná se o ostatní plochu. Vymezení zastavitelné plochy pro bydlení 
by tedy neznamenalo zásah do zemědělského půdního fondu. 
Pořizovatel se přiklání k názoru, že výrazná přírodní kvalita prostoru, charakterizovaná alejí vzrostlých 
javorů a jasanů a remízem vzrostlé zeleně neopomenutelné krajinářské hodnoty, představuje výrazný 
střet s požadavkem na vymezení zastavitelné plochy předložené podatelem. Realizace objektu pro byd-
lení a dopravního napojení  novostavby na komunikaci by reálně ohrozila stromořadí nevratným poško-
zením jednotlivých dřevin a s velkou pravděpodobností by si vyžádala nároky na částečné smýcení remí-
zu.  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k závěru, že vymezením zastavitelné plochy 
pro bydlení na vymezené části předmětného pozemku by došlo k nepřiměřenému střetu s limity území a k 
neúměrnému ovlivnění zejména přírodních, ale také urbanistických a architektonických hodnot území 
chráněných ve veřejném zájmů dle zvláštních právních předpisů.  
Námitka č.7 
Podal: Milan Piller 
Podání doručené dne 15.7.2014 pod č.j. 58334/2014 na MM Jablonec n. N.  
Podatel nesouhlasí se stanoviskem orgánu zemědělského půdního fondu a orgánu ochrany přírody a 
krajiny, odd. životního prostředí, nezahrnovat lokalitu B15 o výměře 2 100m2, jako plochu určenou pro 
stavební účely. Jedná se o plochu, která navazuje na stávající zástavbu u silnice, kopíruje svojí hloubkou 
stavební parcelu v sousedství a tím rozhodně negativně neovlivňuje krajinný ráz. 
Podatel vzhledem k rozsahu ploch odsouhlasených orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 
v územním plánu obce žádá o vysvětlení, proč zrovna tento pozemek chtějí oba výše zmíněné orgány 
ponechat ve stávající funkci. Žádá o prověření a přehodnocení negativního stanoviska. 
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Rozhodnutí: Námitce č. 7 se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil vlastník po-
zemku dotčený návrhem Územního plánu Nová Ves n. N.  
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o mírně svažitou travnatou část 
severního svahu, která z pohledu územního plánu navazuje na zastavěné území. Jako přístup k před-
mětné části pozemku je možno uvažovat zpevněnou místní komunikaci, která probíhá po její severní 
hranici. Pozemek od  komunikace dělí  příkrá mez, která je součástí tělesa komunikace. Předmětná část 
pozemku je přístupná také z nezpevněné účelové komunikace na východní hranici pozemku, ta je ale 
spíše pěšinou. 
V návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. ke společnému jednání dotčených orgánů (v Územním plánu 
Nová Ves n. N. lokalita B15) byla předmětná část pozemku zařazena mezi zastavitelné plochy bydlení. 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany zeměděl-
ského půdního fondu z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů v 
koordinovaném stanovisku (čj. OÚPSŘ 144/2012/OÚP) ze dne 10.10.2013 požadoval změnu funkčního 
využití plochy v lokalitě B15 dohodnout. Své stanovisko orgán ochrany ZPF opíral o fakt, že lokalita na-
vazuje na stávající zástavbu, ale vybíhá do ucelené plochy ZPF. Dále konstatuje, že vzhledem k rozsahu 
ploch odsouhlasených orgánem ochrany ZPF v územním plánu nejde v daném případě o nezbytný další 
zábor ZPF. Zájmem ochrany ZPF je plochu do územního plánu nezahrnovat, ponechat ji stávající funkci. 
Pořizovatel svolal dne 27.1.2014 dohodovací jednání dotčených orgánů před úpravou návrhu před veřej-
ným projednáním, při kterém byla diskutována možnost vymezení předmětné části pozemku jako zastavi-
telné plochy pro bydlení. Z dohodovacího jednání vyplynulo, že orgán ochrany ZPF na vypuštění lokality 
B15 trvá a to z důvodů uvedených v koordinovaném stanovisku (jedná se o nový zábor ZPF, zastavitelná 
plocha vybíhá do ucelené plochy ZPF). K variantě vypuštění zastavitelné plochy bydlení  B15 z návrhu 
územního plánu se připojil i orgán ochrany přírody a krajiny, odbor stavební a životního prostředí Magis-
trátu města Jablonec n. N., který vlivem pohledové exponovanosti předmětné lokality připustil ovlivnění 
krajinného rázu. Z tohoto důvodu byla lokalita B15 v návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. k veřejnému 
projednání vypuštěna. Proti tomuto kroku uplatnil podatel námitku v rámci veřejného projednání návrhu 
územního plánu. Proto pořizovatel svolal dne 17.9.2014 další dohodovací jednání s orgány ochrany pří-
rody a krajiny a ZPF, které opět posoudily předmětný pozemek z hlediska ochrany svých zájmů. Orgán 
ochrany ZPF dospěl k závěru, že na svém stanovisku z dohodovacího jednání ze dne  27.1.2014 trvá. 
Jedná se o plochu zemědělské půdy, které byla vyhláškou č. 48/2011Sb., o stanovení tříd ochrany, sta-
novena z větší části nízká, tj. V. třída ochrany. Zastavitelná plocha navazuje na zastavěné území, ale 
v daném rozsahu by představovala zásah do uspořádání zemědělského půdního fondu řešeného území, 
kde by došlo k narušení souvislých obdělávaných půdních bloků. Orgán ochrany ZPF je toho názoru, že 
v daném případě nejde o další nezbytný zábor ZPF. 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vy-
hodnocení námitky. Pořizovatel uvádí, že dle katastru nemovitostí se předmětná část pozemku nachází 
pod ochranou zemědělského půdního fondu, ve II. třídě (229 m2) a v V. třídě ochrany.  
Pořizovatel zastává názor, že požadavek na zařazení části předmětného pozemku mezi zastavitelné 
plochy pro bydlení nesplňuje zásady ochrany ZPF uvedené v § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
ZPF, ve znění pozdějších předpisů, kde by pro nezemědělské funkce měly být navrženy přednostně ne-
zemědělské pozemky, pozemky ZPF ležící uvnitř zastavěného území, případně proluky mezi stávající 
zástavbou. Zařazením předmětného pozemku by došlo k rozšiřování zastavitelných ploch do volných 
souvislých ploch zemědělského půdního fondu. 
Ochrana zemědělského půdního fondu vyplývá taktéž z Politiky územního rozvoje ČR 2008, jejíž republi-
kové priority jsou zohledněny v podmínkách pro rozvoj území obce. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k závěru, že vymezením zastavitelné plochy 
pro bydlení na vymezené části předmětného pozemku by došlo k nepřiměřenému střetu s limity území a k 
neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území, chráněných ve ve-
řejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.  
Námitka č.8 
Podal: Libor Dolenský 
Podání doručené dne 16.7.2014 pod č.j. 59016/2014 na MM Jablonec n. N.  
Podatel je spoluvlastníkem parcel p.č. 1687, 1688, 1689, 1690, 1691/2 v k.ú. Nová Ves nad Nisou, v obci 
Nová Ves n. N. a dále spoluvlastníkem rekreačního objektu č.e. 628 na parcele p.č. 1688 a nedokončené 
přestavby rekreačního objektu na parcele p.č. 1689 v k.ú. Nová Ves nad Nisou. 
Podatel uvádí, že podává proti Návrhu Územního plánu Nová Ves n. N., veřejně projednávaném dne 
9.7.2014, tyto námitky:  Koridor pro umístění silnice I. třídy (dle ZÚR LK D07) je zbytečně široký a omezu-
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je tak vlastnická práva a svobodné nakládání podatele s výše uvedenými nemovitostmi. Žádá proto o 
zúžení koridoru na 50 m, nebo o vynětí parcel p.č. 1687, 1688, 1689, 1690 a 1691/2 k.ú. Nová Ves nad 
Nisou ze stavební uzávěry, vyplývající ze statusu silničního koridoru. 
Důvodem požadavku podatele je především možnost vybudování drobných staveb na dotčených pozem-
cích, konkrétně pak septiku na hranici parcel p.č. 1687 a 1690 k.ú. Nová Ves nad Nisou, vrtané studny na 
parcele p.č. 1691/2 k.ú. Nová ves nad Nisou a rovněž možnost provedení stavebních úprav stávajících 
objektů na parcelách p.č. 1688 a 1689 k.ú. Nová Ves nad Nisou. Zejména u objektu s č.e. 628 na parcele 
p.č. 1688 k.ú. Nová Ves nad Nisou již nestačí pouhé provádění běžné údržby, ale jeho technický stav si 
v blízké době vyžádá rozsáhlejší rekonstrukci, včetně zásahu do nosných konstrukcí. 
Rozhodnutí: Námitce č. 8 se vyhovuje částečně, a to ve smyslu možnosti realizace drobných sta-
veb v koridoru  
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil vlastník po-
zemku dotčený návrhem Územního plánu Nová Ves n. N.  
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a shledali, že se jedná o pozemky ve spoluvlastnic-
tví podatele v zastavěném území obce s rozptýlenou zástavbou na severním svahu Černostudničního 
hřebene. Slouží k rekreačním účelům podatele. 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vy-
hodnocení námitky.  
Pořizovatel zjistil, že se předmětný pozemek nachází v koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07). 
Vedení  dopravního  koridoru vychází z republikové koncepce Ministerstva dopravy ČR a je zakotveno v 
úkolech Politiky územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR), čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území 
SOB 7 Specifická oblast Krkonoše  - Jizerské hory.  Nová Ves nad Nisou je dle PÚR ČR součástí republi-
kové rozvojové oblasti OB7 Liberec (čl. 46). Rozvojové oblasti jsou dle PÚR ČR (čl. 33) vymezovány 
v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené 
požadavky na změny v území.  
Koridor D07 byl mnohokrát prověřován a zakotven v územně plánovacích dokumentacích kraje i obce.  
Vedení  dopravního  koridoru nadregionálního významu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec n. N. 
Smržovka – Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle 
ZÚR LK obec Nová Ves nad Nisou spadá do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová oblast Liberec. Je to 
rozvojová oblast republikového významu, pro kterou platí zásada Z1: „ Ve vymezené rozvojové oblasti 
republikového významu s dopravním napojením na významné kapacitní silniční a železniční koridory 
podporovat rozvoj hospodářských a sociálních aktivit, posilující význam Libereckého kraje 
v republikových a středoevropských vazbách.“  
V ZÚR LK je vymezen koridor D07 v šířce 500 m (měřítko ZÚR LK je 1:100 000). Ze ZÚR LK vyplývá úkol 
pro územní plánování: v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí je třeba upřesnit, stabilizo-
vat a řešit územní souvislosti vedení koridoru. Upřesněním se rozumí zmenšení rozsahu plochy vymeze-
né v ZÚR, vymezuje se plocha pro optimální umístění trasy liniové stavby včetně staveb souvisejících. 
Upřesněný koridor přitom musí být uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR. V návrhu Územního plánu Nová 
Ves nad Nisou jsou tyto úkoly respektovány.  Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves 
n.N. zpřesňuje na 300m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. 
V minulosti byl rozvoj území utlumen dlouhodobou stavební uzávěrou, která byla vyhlášena na velkou 
část území z důvodu ochrany pro výstavbu silnice I. třídy, pro kterou je aktuálně v ZÚR LK vymezen kori-
dor D07. Rozsah vymezení koridoru byl koordinován v rámci procesu pořizování Územního plánu Nová 
Ves nad Nisou s dotčenými orgány. V návrhu Územního plánu Nová Ves nad Nisou byly stanoveny pří-
pustné a nepřípustné činnosti ve vymezeném koridoru. Pokud je pořizovateli známo, není zde v současné 
době vyhlášena žádná stavební uzávěra.  
ZÚR LK vymezují mimo jiné také rozvojové osy nadmístního (krajského) významu , ve kterých lze očeká-
vat zvýšené požadavky na změny v území, vyvolané dopravní vazbou  na existující nebo připravované 
významné dopravní koridory. Nová Ves nad Nisou je součástí rozvojové osy ROS 4 Liberec-Jablonec 
nad Nisou-Tanvald-Harrachov-hranice ČR. Zařazením do oblasti ROS4 vyplývají pro územní plánování 
úkoly, mimo jiné:  připravovat územní podmínky pro zlepšení podmínek bezpečné prostupnosti silničních 
tras územím a jeho optimální obslužnost při minimalizaci negativních environmentálních dopadů na pro-
středí, upřesnit a stabilizovat koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka – Tanvald – 
Harrachov v širších souvislostech, sledovat vazby na ekonomické aktivity a rekreační potenciál a připravit 
územní podmínky pro podporu únosného rozvoje specifických oblastí SOB5 Jizerské hory a SOB6 Zá-
padní Krkonoše. 
Předpokládaným přínosem, který vyplývá ze ZÚR LK,  je zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové 
oblasti ROB1 Liberec ve východním směru na Smržovku a Tanvald. V rámci Strategie regionálního rozvo-
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je ČR 2014 – 2020 (schválena Vládou ČR), bylo Tanvaldsko zařazeno mezi nekonkurenceschopné mi-
kroregiony, ve kterých bude nutné přijmout řadu opatření za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 
Uvedený dokument jako důležitý faktor regionální konkurenceschopnosti uvádí kvalitní dopravní in-
frastrukturu, zejména napojení regionu na dálnici či rychlostní komunikaci, případně železniční koridor. 
K této věci pořizovatel uvádí, že již při projednání návrhu zadání Ministerstvo dopravy ve svém stanovis-
ku ze dne 25.6.2012 (čj. 400/2012-910-UPR/2) požadovalo vymezit v územním plánu koridor pro přelož-
ku silnice I/10 Jablonec nad Nisou – Smržovka a koridor pro tuto veřejně prospěšnou stavbu nadregio-
nálního významu chránit v celkové šíři minimálně 300 m pro další zpřesnění trasy. Vzhledem k tomu, že 
vymezení koridoru o šíři 300 m je pro další rozvoj obce Nová Ves nad Nisou limitující, iniciovala obec 
Nová Ves nad Nisou dne 4.6.2013 jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (státní příspěvková 
organizace zřízená Ministerstvem dopravy) s cílem dosáhnout dohody o zúžení koridoru na území  obce 
Nová Ves nad Nisou na celkovou šíři 50 m. Dohody nebylo dosaženo, proto návrh Územního plánu Nová 
Ves nad Nisou ke společnému jednání vymezil na území obce Nová Ves nad Nisou koridor o konstantní 
šíři 300m. Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku ke společnému jednání dotčených orgánu o návrhu 
Územního plánu Nová Ves nad Nisou konstatovalo, že na šíři koridoru 300 m trvá. Další pokus o dohodu 
s cílem zúžení koridoru na šíři 50m byl učiněn dne 8.1.2014. Závěr z tohoto jednání zněl, že Ministerstvo 
dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR nadále trvá na šíři koridoru 300 m s tím, že připouští jeho 
zúžení v okolí prameniště Nisy na východní hranici obce Nová Ves nad Nisou. V tomto území se vedení 
reálné trasy silnice I. třídy nepředpokládá z důvodu ochrany přírodních a společenských hodnot prame-
niště Nisy. Další krok k úpravě šíře koridoru v části obce Ostrý roh  učinila svou žádostí ze dne 26.3.2014 
(č.j. 78/2014) obec Nová Ves nad Nisou, její požadavek však nebyl ze strany Ministerstva dopravy ČR 
akceptován. 
Lze shrnout, že výsledkem kroků směřujících k vymezení koridoru o celkové šíři 50 m, bylo zúžení korido-
ru ve východní části v okolí prameniště Nisy. Z koridoru bylo vypuštěno území ohraničené křížením větví  
silnic III. třídy III/28733 a III/28734, zahrnující plochu přestavby pro výrobu a skladování A1 – bývalá su-
šička JZD, dále VZ6 – veřejná zeleň a D – parkoviště. Vzhledem k tomu, že po vypuštění této plochy 
nabyl koridor pro vedení silnice I. třídy nelogický tvar, Ministerstvo dopravy souhlasilo s postupným zužo-
váním koridoru na severní straně s hranicí na místní komunikaci, mimo koridor se tak dostala i plocha A2 
– areál bývalého kravína JZD. 
Pořizovatel konstatuje, že zúžení koridoru ve východní části obce bylo promítnuto do Územního plánu 
Nová Ves nad Nisou, netýká se však pozemků uvedených v námitce podatele. Předmětné pozemky bu-
dou tedy i nadále pod překryvnou plochou  koridoru o šíři 300 m z důvodu územní ochrany pro vedení 
silnice I. třídy.   
Pořizovatel dále uvádí, že Územní plán Nová Ves nad Nisou určil podmínky využití pozemků a objektů 
v koridoru vedení silnice I. třídy, které stanoví, že v koridoru je možné užívat stávajících objektů a pozem-
ků s možností údržby a změny dokončené stavby, umístění doplňkových staveb ke stavbě hlavní, zřizo-
vání studen - zdrojů pitné vody, místních ČOV, žump dle hygienických požadavků likvidace splaškových 
vod a tras liniových vedení technické infrastruktury přes koridor nejkratším směrem. Pro podatele to zna-
mená, že na předmětných pozemcích se připouští realizace septiku, vrtané studny, provedení stavebních 
úprav stávajících objektů, včetně rozsáhlejší rekonstrukce. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k názoru, že stanovením podmínek využití po-
zemků a objektů v koridoru bylo námitce částečně vyhověno ve smyslu možnosti realizace drobných sta-
veb. 
V požadavku týkajícího se zúžení koridoru pořizovatel dospěl k názoru, že ačkoliv v Územním plánu No-
vá Ves nad Nisou dochází k zpřesnění (zúžení) vedení koridoru oproti vedení koridoru vymezenému 
v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje, míra zpřesnění není takového rozsahu, aby se před-
mětné pozemky dostaly mimo koridor. Ve smyslu zúžení koridoru námitce nebylo vyhověno. 
Určený zastupitel uvádí, že obec Nová Ves n. N. s vedením dopravního koridoru D07 přes správní území 
obce dlouhodobě nesouhlasí a uplatnila námitku již v rámci projednávání Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje. Přesto obec Nová Ves n. N.  vymezení dopravního koridoru D07 v Územním plánu Nová 
Ves n. N. o šíři 300 m se zúžením v okolí prameniště Nisy akceptuje a činí tak v zájmu vydání nového 
územního plánu. 
Námitka č.9 
Podal: Ing. Tomáš Maček 
Podání doručené dne 16.7.2014 pod č.j. 58908/2014 na MM Jablonec n. N.  
Podatel  v návaznosti na zpracování nového Územního plánu Nová Ves n. N. podává jako vlastník po-
zemku p.č. 289 k.ú. Nová Ves nad Nisou následující námitku: žádá o zařazení části parcely p.č. 289 
v k.ú. Nová Ves nad Nisou ze zahrady do plochy venkovského bydlení (sousedí s B36) dle přiloženého 
snímku. Jedná se o pozemek, na kterém se nachází staré stromy a který v minulosti sloužil jako oplocená 
zahrada u domu. 
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Rozhodnutí: Námitce č. 9 se nevyhovuje  
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil vlastník po-
zemku dotčený návrhem Územního plánu Nová Ves n. N.  
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná  o pozemek v severní části 
obce, který navazuje z jižní strany na zastavěné území a ze západní strany na zastavitelnou plochu byd-
lení. Lze předpokládat, že v dobách minulých proběhly na tomto pozemku terénní úpravy, což lze usuzo-
vat ze zvýšené kóty terénu předmětného pozemku oproti okolním pozemkům. Podél hranice pozemku 
jsou patrny zbytky oplocení v podobě kamenných sloupků. V celém rozsahu předmětného pozemku se 
nachází porost vzrostlých stromů značného stáří, který je doplněn vzrostlou náletovou zelení. Na plochu 
zeleně přímo navazuje liniová krajinná zeleň podél nezpevněné účelové komunikace směrem do volné 
krajiny. Přístup k předmětnému pozemku je zajištěn po zpevněné místní komunikaci, která probíhá po 
jeho jihozápadní hranici.  
Pořizovatel uvádí, že již v návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. ke společnému jednání byl předmětný 
pozemek vzhledem k jeho krajinářskému významu zařazen mezi nezastavitelné plochy mimolesní zeleně 
v kategorii krajinná zeleň. V této fázi procesu pořizování územního plánu neuplatnil podatel připomínku 
k jeho navrhovanému funkčnímu využití.  
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vy-
hodnocení námitky. Pořizovatel uvádí, že dle katastru nemovitostí se předmětný pozemek nenachází pod 
ochranou zemědělského půdního fondu, jedná se o ostatní plochu. Vymezení zastavitelné plochy pro 
bydlení by tedy neznamenalo zásah do zemědělského půdního fondu. 
Pořizovatel projednal obsah námitky s orgánem ochrany přírody a krajiny, odbor stavební a životního 
prostředí Magistrátu města Jablonec n. N. Ten posoudil námitku z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a konstatoval, že nesouhlasí s rozšiřováním za-
stavitelné plochy B36, protože se jedná o území, kde se v průběhu let vyvinul souvislý dřevinný porost 
lesního charakteru. V důsledku výstavby by muselo dojít k rozsáhlému kácení dřevin a tím i ke značné 
ekologické újmě. Zájmem ochrany přírody a krajiny je zachování mimolesních porostů dřevin ve formě 
remízků, a to zejména v urbanizovaném území, bez ohledu na to, že tyto porosty vznikly samovolným 
vývojem v místě někdejší zahrady. 
Pořizovatel se přiklání k názoru, že zřejmá přírodní kvalita prostoru, charakterizovaná plochou dřevinné 
zeleně se vzrostlými stromy značného stáří, představuje výrazný střet s požadavkem na vymezení zasta-
vitelné plochy bydlení. Realizace objektu pro bydlení by si nutně vyžádala odstranění značné části kraji-
nářsky významné plochy zeleně vysoké ekologické a estetické hodnoty, včetně mnohaletých stromů. 
Dřeviny jsou obecně chráněny zákonem, jejich kácení se povoluje pouze ze závažných důvodů po vy-
hodnocení estetického a funkčního významu dřevin. V tomto případě jsou tyto dřeviny ceněny zejména 
jako ucelený porost s vysokou ekologickou funkcí. Uvedený porost vzrostlých dřevin má vysoký význam 
pro okolní prostředí, funguje jako interakční prvek v na okraji urbanizovaného území a umožňuje migraci 
živočichů územím. 
Podatel ve své námitce zmiňuje skutečnost, že předmětný pozemek navazuje na zastavitelný pozemek 
p.č. 281 k.ú. Nová Ves nad Nisou (lok. B36). Pořizovatel k této skutečnosti uvádí, že na tomto pozemku 
se souvislý porost starých stromů nenachází, ale pouze pár jedinců vyšší náletové zeleně. Pořizovatel má 
za to, že jejich odstraněním by nedošlo k závažné ekologické škodě. Plocha byla převzata z předchozího 
Územního plánu obce Nová Ves nad Nisou. Orgán ochrany přírody a krajiny, odbor stavební a životního 
prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou ve svém stanovisku k návrhu pro veřejné projednání ze 
dne  9.7.2014 (čj. 44645/2014) z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, k vymezení lok. B36 neměl námitek. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k závěru, že vymezením zastavitelné plochy 
pro bydlení na předmětném pozemku by došlo k nepřiměřenému střetu s limity území a k neúměrnému 
ovlivnění zejména přírodních hodnot území chráněných ve veřejném zájmů dle zvláštních právních před-
pisů.  
Námitka č.10 
Podal: Otto a Jaroslava Suchomelovi 
Podání doručené dne 11.7.2014 pod č.j. 165 na Obecní úřad v Nové Vsi n. N.  
Podatelé uvádí, že jako vlastníci pozemků p.č. 662, 661, 659/2 a 659/3 k.ú. Nová Ves nad Nisou nesou-
hlasí se zahrnutím těchto pozemků do 300 m koridoru plánované silnice, a to z následujících důvodů: 
1. Zahrnutím pozemků do koridoru dojde ke snížení ceny těchto nemovitostí a tím k jejich znehodnocení 
2. Dojde k omezení vlastnických práv. 
3. Dojde k omezení vykonávání vlastnických práv při správě a údržbě nemovitostí. 
4. Dojde k narušení stávajícího pokojného stavu. 
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Rozhodnutí: Námitce č. 10 se nevyhovuje  
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili vlastníci po-
zemků dotčených návrhem Územního plánu Nová Ves n. N.  
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a shledali, že se jedná o pozemky ve vlastnictví 
podatelů na okraji zastavěného území části obce Ostrý roh, u zahradnictví.  Na pozemku st.p.č. 661 v 
k.ú. Nová Ves nad Nisou se nachází objekt pro bydlení podatelů. 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vy-
hodnocení námitky.  
Pořizovatel zjistil, že se předmětný pozemek nachází v koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07). 
Vedení  dopravního  koridoru vychází z republikové koncepce Ministerstva dopravy ČR a je zakotveno v 
úkolech Politiky územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR), čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území 
SOB 7 Specifická oblast Krkonoše  - Jizerské hory.  Nová Ves nad Nisou je dle PÚR ČR součástí republi-
kové rozvojové oblasti OB7 Liberec (čl. 46). Rozvojové oblasti jsou dle PÚR ČR (čl. 33) vymezovány 
v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené 
požadavky na změny v území.  
Koridor D07 byl mnohokrát prověřován a zakotven v územně plánovacích dokumentacích kraje i obce.  
Vedení dopravního koridoru nadregionálního významu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec n. N. 
Smržovka – Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle 
ZÚR LK obec Nová Ves n. N. spadá do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová oblast Liberec. Je to rozvojo-
vá oblast republikového významu, pro kterou platí zásada Z1: „ Ve vymezené rozvojové oblasti republiko-
vého významu s dopravním napojením na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat 
rozvoj hospodářských a sociálních aktivit, posilující význam Libereckého kraje v republikových a středo-
evropských vazbách.“  
V ZÚR LK je vymezen koridor D07 v šířce 500 m (měřítko ZÚR LK je 1:100 000). Ze ZÚR LK vyplývá úkol 
pro územní plánování: v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí je třeba upřesnit, stabilizo-
vat a řešit územní souvislosti vedení koridoru. Upřesněním se rozumí zmenšení rozsahu plochy vymeze-
né v ZÚR, vymezuje se plocha pro optimální umístění trasy liniové stavby včetně staveb souvisejících. 
Upřesněný koridor přitom musí být uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR. V návrhu Územního plánu Nová 
Ves nad Nisou jsou tyto úkoly respektovány. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves n. 
N. zpřesňuje na 300m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. 
ZÚR LK vymezují mimo jiné také rozvojové osy nadmístního (krajského) významu , ve kterých lze očeká-
vat zvýšené požadavky na změny v území, vyvolané dopravní vazbou  na existující nebo připravované 
významné dopravní koridory. Nová Ves n. N. je součástí rozvojové osy ROS 4 Liberec - Jablonec n. N. -
Tanvald - Harrachov - hranice ČR. Zařazením do oblasti ROS4 vyplývají pro územní plánování úkoly, 
mimo jiné: připravovat územní podmínky pro zlepšení podmínek bezpečné prostupnosti silničních tras 
územím a jeho optimální obslužnost při minimalizaci negativních environmentálních dopadů na prostředí, 
upřesnit a stabilizovat koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec nad Nisou - Smržovka - Tanvald - Harra-
chov v širších souvislostech, sledovat vazby na ekonomické aktivity a rekreační potenciál a připravit 
územní podmínky pro podporu únosného rozvoje specifických oblastí SOB5 Jizerské hory a SOB6 Zá-
padní Krkonoše. 
Předpokládaným přínosem, který vyplývá ze ZÚR LK,  je zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové 
oblasti ROB1 Liberec ve východním směru na Smržovku a Tanvald. V rámci Strategie regionálního rozvo-
je ČR 2014 - 2020 (schválena Vládou ČR), bylo Tanvaldsko zařazeno mezi nekonkurenceschopné mikro-
regiony, ve kterých bude nutné přijmout řadu opatření za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 
Uvedený dokument jako důležitý faktor regionální konkurenceschopnosti uvádí kvalitní dopravní in-
frastrukturu, zejména napojení regionu na dálnici či rychlostní komunikaci, případně železniční koridor. 
K této věci pořizovatel uvádí, že již při projednání návrhu zadání Ministerstvo dopravy ve svém stanovis-
ku ze dne 25.6.2012 (čj. 400/2012-910-UPR/2) požadovalo vymezit v územním plánu koridor pro přelož-
ku silnice I/10 Jablonec nad Nisou - Smržovka a koridor pro tuto veřejně prospěšnou stavbu nadregionál-
ního významu chránit v celkové šíři minimálně 300 m pro další zpřesnění trasy. Vzhledem k tomu, že 
vymezení koridoru o šíři 300 m je pro další rozvoj obce Nová Ves n. N. limitující, iniciovala obec Nová 
Ves n. N. dne 4.6.2013 jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (státní příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem dopravy) s cílem dosáhnout dohody o zúžení koridoru na území obce Nová Ves n. 
N. na celkovou šíři 50 m. Dohody nebylo dosaženo, proto návrh Územního plánu Nová Ves n. N. ke spo-
lečnému jednání vymezil na území obce Nová Ves n. N. koridor o konstantní šíři 300m. Ministerstvo do-
pravy ve svém stanovisku ke společnému jednání dotčených orgánu o návrhu Územního plánu Nová Ves 
n. N. konstatovalo, že na šíři koridoru 300 m trvá. Další pokus o dohodu s cílem zúžení koridoru na šíři 50 
m byl učiněn dne 8.1.2014. Závěr z tohoto jednání zněl, že Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství silnic a 
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dálnic ČR nadále trvá na šíři koridoru 300 m s tím, že připouští jeho zúžení v okolí prameniště Nisy na 
východní hranici obce Nová Ves n. N. V tomto území se vedení reálné trasy silnice I. třídy nepředpokládá 
z důvodu ochrany přírodních a společenských hodnot prameniště Nisy. Další krok k úpravě šíře koridoru 
v části obce Ostrý roh  učinila svou žádostí ze dne 26.3.2014 (č.j. 78/2014) obec Nová Ves n. N., její po-
žadavek však nebyl ze strany Ministerstva dopravy ČR akceptován. Ministerstvo dopravy ČR ve své od-
povědi na žádost ze dne 29.4.2014 (čj. 335/2014-910-UPR/2) sděluje, že trvá na respektování koridoru 
v této části obce (dle návrhu územního plánu ke společnému jednání) z důvodu dosud nevyjasněné polo-
hy trasy přeložky územím. Příprava stavby silnice nepokročila do té míry, aby umožňovala trasu silnice 
zpřesnit a koridor zúžit.   
Lze shrnout, že výsledkem kroků směřujících k vymezení koridoru o celkové šíři 50 m, bylo zúžení korido-
ru ve východní části v okolí prameniště Nisy. Z koridoru bylo vypuštěno území ohraničené křížením větví 
silnic III. třídy III/28733 a III/28734, zahrnující plochu přestavby pro výrobu a skladování A1 - bývalá su-
šička JZD, dále VZ6 - veřejná zeleň a D - parkoviště, mimo koridor se dostala i plocha A2 - areál bývalé-
ho kravína JZD). Pořizovatel konstatuje, že zúžení koridoru ve východní části obce bylo promítnuto do 
Územního plánu Nová Ves n. N., netýká se však pozemků uvedených v námitce podatele. Předmětné 
pozemky budou tedy i nadále v územním plánu pod překryvnou plochou  koridoru o šíři 300 m z důvodu 
územní ochrany pro vedení silnice I. třídy.   
Pořizovatel v průběhu projednání návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. vyhodnotil, že vymezení kori-
doru o šíři 50 m v Územním plánu Nová Ves n. N. by vhledem k morfologii terénu řešeného území nepo-
skytovalo dostatečnou ochranu území pro případné směrové korekce trasy v další projektové přípravě a 
následném umístění trasy silnice I. třídy, včetně souvisejících staveb.  
Pořizovatel uvádí, že Územní plán Nová Ves n. N. přebírá vedení dopravního  koridoru nadregionálního 
významu D07 pro stavbu silnice I. třídy z nadřazené dokumentace, tj. ze Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje (ZÚR LK). Koridor  D07 o šíři 500 m byl v ZÚR LK vymezen na základě vyhledávací studie, 
kterou v r. 2004 zpracovala pro Ředitelství silnic a dálnic firma Valbek. O vydání ZÚR LK rozhodlo Zastu-
pitelstvo Libereckého kraje dne 13.12.2011 a pod územní ochranou pro vedení silnice I. třídy se tedy 
území, včetně předmětných pozemků, nachází již ode dne nabytí účinnosti ZÚR LK. Pro podatele vyme-
zení koridoru šíře 300 m v územním plánu znamená, že i když došlo ke zpřesnění vedení koridoru 
v územním plánu oproti ZÚR, předmětné pozemky v koridoru i nadále zůstávají. Z uvedeného vyplývá, že 
vydání Územní plán Nová Ves n. N. cenu předmětných pozemků a nemovitostí neovlivní. 
Dále má pořizovatel za to, že k omezení vlastnických práv vlivem vymezení předmětných pozemků v 
koridoru dopravní stavby nedochází. Podatelé mohou s předmětnými pozemky nakládat dle svého roz-
hodnutí v souladu s platnými zákony ČR. K eventuálnímu omezení vlastnických práv by došlo až 
v okamžiku budoucího zajištění realizace stavby, a to v případě, že by veřejně prospěšná stavba silnice I. 
třídy zasáhla předmětné pozemky. 
Pořizovatel dále uvádí, že Územní plán Nová Ves n. N. určil podmínky využití pozemků a objektů v kori-
doru vedení silnice I. třídy, které stanoví, že v koridoru je možné užívat stávajících objektů a pozemků 
s možností údržby a změny dokončené stavby, umístění doplňkových staveb ke stavbě hlavní, zřizování 
studen - zdrojů pitné vody, místních ČOV, žump dle hygienických požadavků likvidace splaškových vod a 
tras liniových vedení technické infrastruktury přes koridor nejkratším směrem. Pro podatele to znamená, 
že na předmětných pozemcích lze vykonávat správu a údržbu nemovitostí. 
Pořizovatel zastává názor, že ačkoliv se předmětné pozemky v územním plánu nachází v koridoru pro 
vedení silnice I. třídy, neznamená to, že vydáním územního plánu dojde k narušení pokojného stavu v 
území. Vymezení koridoru zajištuje pouze ochranu území pro případnou realizaci záměru v budoucnu. 
K narušení pokojného stavu by proto mohlo dojít až případným zahájením realizace stavby. 
Pořizovatel dospěl k názoru, ačkoliv v Územním plánu Nová Ves n. N. dochází k zpřesnění (zúžení) ve-
dení koridoru oproti vedení koridoru vymezenému v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje, míra 
zpřesnění není takového rozsahu, aby se předmětné pozemky dostaly mimo koridor. Námitce nebylo 
vyhověno. 
Určený zastupitel uvádí, že obec Nová Ves n. N. s vedením dopravního koridoru D07 přes správní území 
obce dlouhodobě nesouhlasí a uplatnila námitku již v rámci projednávání Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje. Přesto obec Nová Ves nad Nisou  vymezení dopravního koridoru D07 v Územním plánu 
Nová Ves n. N. o šíři 300 m se  zúžením v okolí prameniště Nisy akceptuje a činí tak v zájmu vydání no-
vého územního plánu. 
Námitka č.11 
Podal: Eva Nekolová ml., Renata Nekolová 
Podání doručené dne 11.7.2014 pod č.j. 167 na Obecní úřad v Nové Vsi n. N.  
Podatelky podávají námitku proti výstavbě silnice I. třídy přes katastrální území Nová Ves nad Nisou. 
Uvádí, že pokud se tato stavba uskuteční, povede to ke znehodnocení území, které je pro turisty zajíma-
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vou lokalitou a slouží též k rekreaci občanů Jablonce. Dojde k ohrožení vodních zdrojů v Nové Vsi, na 
kterých je většina obyvatel závislá (není vodovod, lidé mají studny). 
Jako vlastnice pozemku p.č. 1694 a nemovitosti  na  st.p.č. 1695 k.ú. Nová Ves nad Nisou, které budou 
pravděpodobně výstavbou dotčeny a znehodnoceny, žádají nulovou variantu řešení silnice I. třídy, jelikož 
jsou přesvědčeny, že pro potřeby cestovního ruchu stačí silnice I/10 Turnov - Žel. Brod - Tanvald a I/14 
Jablonec - Smržovka - Tanvald (přes Lučany). Jelikož zamýšlená silnice by byla v podstatě jen obchva-
tem Jablonce nad Nisou a její výstavba by poničila mnoho krásné přírody, je nestoudné vyhazovat peníze 
daňových poplatníků na takové nesmysly bez ohledu na zájmy většiny. 
Rozhodnutí: Námitce č. 11 se nevyhovuje  
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona. Podatelky označily podání jako 
Námitku k návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, přesto pořizovatel vyhodnotil podání jako 
námitku k návrhu Územního plánu Nová Ves n. N., jelikož ho podatelky uplatnily v rámci veřejného pro-
jednání návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. V rámci projednání návrhu územního plánu nelze uplatnit 
námitky k návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.  
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a shledali, že se jedná o pozemky ve spoluvlastnic-
tví podatele v zastavěném území obce s rozptýlenou zástavbou na severním svahu Černostudničního 
hřebene. Slouží k rekreačním účelům podatele. 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vy-
hodnocení námitky. Pořizovatel zjistil, že se předmětný pozemek nachází v koridoru pro stavbu silnice I. 
třídy (označení D07). Vedení  dopravního  koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07) vychází 
z republikové koncepce Ministerstva dopravy ČR a je zakotveno v úkolech Politiky územního rozvoje ČR 
2008 (dále jen PÚR ČR), čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7 Specifická oblast Krkonoše  - 
Jizerské hory. Nová Ves n. N. je dle PÚR ČR součástí republikové rozvojové oblasti OB7 Liberec (čl. 46). 
Rozvojové oblasti jsou dle PÚR ČR (čl. 33) vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit 
mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území.  
Koridor D07 byl mnohokrát prověřován a zakotven v územně plánovacích dokumentacích kraje i obce.  
Vedení  dopravního  koridoru nadregionálního významu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec n. N. 
Smržovka - Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle 
ZÚR LK obec Nová Ves n. N. spadá do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová oblast Liberec. Je to rozvojo-
vá oblast republikového významu, pro kterou platí zásada Z1: „ Ve vymezené rozvojové oblasti republiko-
vého významu s dopravním napojením na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat 
rozvoj hospodářských a sociálních aktivit, posilující význam Libereckého kraje v republikových a středo-
evropských vazbách.“  
V ZÚR LK je vymezen koridor D07 v šířce 500 m (měřítko ZÚR LK je 1:100 000). Ze ZÚR LK vyplývá úkol 
pro územní plánování: v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí je třeba upřesnit, stabilizo-
vat a řešit územní souvislosti vedení koridoru. Upřesněním se rozumí zmenšení rozsahu plochy vymeze-
né v ZÚR, vymezuje se plocha pro optimální umístění trasy liniové stavby včetně staveb souvisejících. 
Upřesněný koridor přitom musí být uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR. V návrhu Územního plánu Nová 
Ves n. N. jsou tyto úkoly respektovány. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves n. N. 
zpřesňuje na 300m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. 
ZÚR LK vymezují mimo jiné také rozvojové osy nadmístního (krajského) významu , ve kterých lze očeká-
vat zvýšené požadavky na změny v území, vyvolané dopravní vazbou  na existující nebo připravované 
významné dopravní koridory. Nová Ves nad Nisou je součástí rozvojové osy ROS 4 Liberec - Jablonec n.  
N. - Tanvald - Harrachov - hranice ČR. Zařazením do oblasti ROS4 vyplývají pro územní plánování úkoly, 
mimo jiné: připravovat územní podmínky pro zlepšení podmínek bezpečné prostupnosti silničních tras 
územím a jeho optimální obslužnost při minimalizaci negativních environmentálních dopadů na prostředí, 
upřesnit a stabilizovat koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec n. N. - Smržovka - Tanvald - Harrachov 
v širších souvislostech, sledovat vazby na ekonomické aktivity a rekreační potenciál a připravit územní 
podmínky pro podporu únosného rozvoje specifických oblastí SOB5 Jizerské hory a SOB6 Západní Kr-
konoše. 
Předpokládaným přínosem, který vyplývá ze ZÚR LK,  je zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové 
oblasti ROB1 Liberec ve východním směru na Smržovku a Tanvald. V rámci Strategie regionálního rozvo-
je ČR 2014 - 2020 (schválena Vládou ČR), bylo Tanvaldsko zařazeno mezi nekonkurenceschopné mikro-
regiony, ve kterých bude nutné přijmout řadu opatření za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 
Uvedený dokument jako důležitý faktor regionální konkurenceschopnosti uvádí kvalitní dopravní in-
frastrukturu, zejména napojení regionu na dálnici či rychlostní komunikaci, případně železniční koridor. 
V ZÚR LK je Nová Ves n. N. z hlediska kategorizace center cestovního ruchu zařazena jako příměstské 
středisko rekreace. Do této kategorie spadají sídla, disponující přírodně a kulturně - historickým potenciá-
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lem, vybavená základními a doprovodnými službami cestovního ruchu, atraktivní pro rekreaci v blízkosti 
významných center osídlení. Za účelem rekreace je využíváno zejména hřbetu s rozhlednou Nisanka, 
prameniště Nisy a území Horní Černé Studnice s rozhlednou.  
Předmětem stavby je přeložení silnice I/10 v úseku Turnov - Železný Brod - Tanvald do zcela nové trasy, 
protože dle Ministerstva dopravy ČR složité terénní podmínky znemožňují úpravu stávající trasy do kate-
gorie odpovídající silnici I. třídy. Silnice I/10 v dotčeném úseku slouží jednak pro dopravu návštěvníků 
horských středisek Krkonoš a Jizerských hor ve směru od Prahy a dále jako tranzitní pro nákladní dopra-
vu v rámci hraničního přechodu Harrachov - Jakuszyce. Ministerstvo dopravy ČR považuje hraniční pře-
chod Harrachov prozatím jako nezastupitelný. Svůj postoj opírá o tvrzení, že alternativní spojení pro ná-
kladní dopravu do Polska je pouze v Hrádku n. N. nebo v Náchodě, které jsou poměrně vzdálené a ob-
sluhují jinou část území. Ministerstvo dopravy ČR jako orgán státní správy příslušný pro rozvoj dopravní 
infrastruktury navrhuje novou komunikaci, která zároveň řeší vedení silnice I. třídy mimo kompaktně za-
stavěné části měst a obcí, které jsou v současné době dotčené dopravní zátěží silnice I/14. Stávající sil-
nice I/14, která zajišťuje propojení měst Liberec a Jablonec n. N. a pokračuje přes Lučany n. N., Smržov-
ku, Tanvald a Kořenov dále na východ, prochází centry měst a obcí se souvislou obytnou zástavbou, kde 
je bezprostřední zátěži vyplývající z dopravy vystaveno velké množství obyvatel. Snahou dopravní kon-
cepce Ministerstva dopravy ČR je odvedení dopravy mimo souvisle zastavěná území s co nejmenším 
dopadem na obyvatelstvo a životní prostředí. 
Pořizovatel uvádí, že Územní plán Nová Ves n. N. přebírá vedení dopravního  koridoru nadregionálního 
významu D07 pro stavbu silnice I. třídy z nadřazené dokumentace, tj. ze Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje (ZÚR LK). O vydání ZÚR LK rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 13.12.2011. 
Koridor  D07 o šíři 500 m byl v ZÚR LK vymezen na základě vyhledávací studie, kterou v r. 2004 zpraco-
vala pro Ředitelství silnic a dálnic f. Valbek. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves n. 
N. zpřesňuje na 300m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. Pořizovatel v průběhu projednání 
návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. vyhodnotil, že vymezení koridoru o šíři 50 m v Územním plánu 
Nová Ves n. N. by vhledem k morfologii terénu řešeného území neposkytovalo dostatečnou ochranu 
území pro případné směrové korekce trasy v další projektové přípravě a následném umístění trasy silnice 
I. třídy, včetně souvisejících staveb.   
Ke zpřesnění trasy silnice I. třídy územím obce dojde až na základě posouzení vlivu navržené přeložky 
stavby silnice I. třídy na životní prostředí v procesu EIA, který vymezí plochu nezbytně nutnou pro vedení 
trasy s nejmenším vlivem na životní prostředí, popř. stanoví, zda vůbec bude tato trasa realizována. Eko-
logické, ekonomické a společenské důsledky navrhované stavby budou dále prověřovány v dalších fázích 
projektové přípravy. Do doby aktuální potřeby realizace stavby je však třeba zajistit dlouhodobou ochranu 
území vymezením koridoru, aby se vyloučením další nové zástavby minimalizovaly budoucí dopady do-
pravní stavby na obyvatelstvo, životní prostředí i ekonomiku záměru. 
Pořizovatel usoudil, že návrhem i realizací dopravní stavby nadregionálního významu v území vždy dojde 
k ovlivnění života obyvatel a životního prostřední v okolí záměru. Je však ve veřejném zájmu zachovat do 
budoucnosti možnost rozvoje kvalitní dopravní sítě republikové významnosti a zaměřit se na nalezení 
řešení s minimálními důsledky. Námitce nebylo vyhověno. 
Určený zastupitel uvádí, že obec Nová Ves n. N. s vedením dopravního koridoru D07 přes správní území 
obce dlouhodobě nesouhlasí a uplatnila námitku již v rámci projednávání Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje. Přesto obec Nová Ves n. N.  vymezení dopravního koridoru D07 v Územním plánu Nová 
Ves n. N. o šíři 300 m se  zúžením v okolí prameniště Nisy akceptuje a činí tak v zájmu vydání nového 
územního plánu. 
Námitka č.12 
Podal:  Výbor OS “Za klidnou Novou Ves“   

(V. Fajková – předseda, E. Nekolová – místopředseda, L. Dolenský – hospodář) 
Podání doručené dne 11.7.2014 pod č.j. 166 na Obecní úřad v Nové Vsi n. N.  
Občanské sdružení „Za klidnou Novou Ves“ podalo námitku (stejně jako v roce 2004, 2006, 2011), proti 
výstavbě silnice I/10, I/14, případně I/65 přes katastrální území Nové Vsi nad Nisou. Zástupci OS jsou 
přesvědčeni, že tato silnice znehodnotí životní prostředí v obci, podstatně zhorší podmínky pro bydlení i 
rekreaci. Výstavbou této silnice chce především město Jablonec n. N. řešit svoji dopravní situaci, se kte-
rou se nedovede jinak racionálněji poradit, na úkor jiných. Nová Ves n. N. je známa především jako re-
kreační a turistická oblast, kam se jezdí rekreovat i občané Jablonce a výstavbou silnice by turistický ruch 
ustal. Došlo by i k ohrožení vodních zdrojů obce, protože někteří obyvatelé Nové Vsi .jsou odkázáni na 
vodu ze svých studní a prameny těchto studní budou určitě výstavbou porušeny. 
Všechny zainteresované úřady se odvolávají na to, že výstavba silnice byla schválena v územním plánu 
obce. Zástupci OS poukazují na skutečnost, že se někomu hodí rozhodnutí, které bylo učiněno v období 
komunistické totality kvůli přesunu vojsk Varšavské smlouvy do Polska. Varšavská smlouva zanikla, ale 
rozhodnutí (byť špatné) zůstává dále jako strašák pro lidi, které děsí pouhé pomyšlení na to, jak krutý 
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zásah do přírody a do životních podmínek občanů má být realizován. Je možné, aby za chybné rozhod-
nutí minulých let platila současná i budoucí generace? 
Zástupci OS uvádí, že nejsou proti výstavbě silnic, ale při provádění tam, kde to má smysl a ne tam, kde 
silnice již jsou. Doporučují nerozhazovat peníze daňových poplatníků a využít je raději na opravy stávají-
cích silnic (např. na kritické D1). 
Zástupcům OS je známo, že zastupitelé obce Nová Ves n. N. již několikrát vyjádřili svůj nesouhlas 
s výstavbou silnice a to plně podporují. 
Sdružení se seznámilo se studií obchvatu Jablonce n. N., kterou pro Novou Ves n. N. zpracoval Ing. Ma-
toušek (listopad 2003). Tato studie řeší obchvat, který je ke krajině daleko šetrnější a proto se ptají, proč 
o této studii úřady nejednají (byla jim předána). 
Zástupci OS apelují na ty, kteří budou rozhodovat o osudu krajiny a lidí, jenž ji mají rádi, aby zvážili svá 
rozhodnutí a přihlédli k tomu, co si přejí občané této země a ne jen k tomu, co si přejí stavební firmy a 
úředníci, kteří tuto krajinu ani neviděli. 
Navrhují, aby v trase Jablonec n. N. - Smržovka přes Novou Ves n. N. byla uplatněna nulová varianta 
řešení u silnice I. třídy. 
Rozhodnutí: Námitce č. 12 se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a vyhodnotil podání jako námitku, jelikož ji uplatnil výbor občanského sdružení, které bylo dle 
stanov sdružení založeno za účelem chránit přírodu, krajinu a životního prostředí, zejména v obci Nová 
Ves n. N. a jejím okolí a bránit devastaci krajiny a obce před neuváženými zásahy do nich.  
Vedení dopravního koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07) vychází z republikové koncepce 
Ministerstva dopravy ČR a je zakotveno v úkolech Politiky územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR), 
čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7 Specifická oblast Krkonoše - Jizerské hory.  Nová Ves n. 
N. je dle PÚR ČR součástí republikové rozvojové oblasti OB7 Liberec (čl. 46). Rozvojové oblasti jsou dle 
PÚR ČR (čl. 33) vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republiko-
vého významu existují zvýšené požadavky na změny v území.  
Koridor D07 byl mnohokrát prověřován a zakotven v územně plánovacích dokumentacích kraje i obce.  
Vedení dopravního koridoru nadregionálního významu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec n. N. 
Smržovka - Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle 
ZÚR LK obec Nová Ves n. N. spadá do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová oblast Liberec. Je to rozvojo-
vá oblast republikového významu, pro kterou platí zásada Z1: „ Ve vymezené rozvojové oblasti republiko-
vého významu s dopravním napojením na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat 
rozvoj hospodářských a sociálních aktivit, posilující význam Libereckého kraje v republikových a středo-
evropských vazbách.“  
V ZÚR LK je vymezen koridor D07 v šířce 500 m (měřítko ZÚR LK je 1:100 000). Ze ZÚR LK vyplývá úkol 
pro územní plánování: v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí je třeba upřesnit, stabilizo-
vat a řešit územní souvislosti vedení koridoru. Upřesněním se rozumí zmenšení rozsahu plochy vymeze-
né v ZÚR, vymezuje se plocha pro optimální umístění trasy liniové stavby včetně staveb souvisejících. 
Upřesněný koridor přitom musí být uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR. V návrhu Územního plánu Nová 
Ves n. N. jsou tyto úkoly respektovány. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves n. N. 
zpřesňuje na 300m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. 
ZÚR LK vymezují mimo jiné také rozvojové osy nadmístního (krajského) významu , ve kterých lze očeká-
vat zvýšené požadavky na změny v území, vyvolané dopravní vazbou  na existující nebo připravované 
významné dopravní koridory. Nová Ves n.  N. je součástí rozvojové osy ROS 4 Liberec - Jablonec n. N. -
Tanvald - Harrachov - hranice ČR. Zařazením do oblasti ROS4 vyplývají pro územní plánování úkoly, 
mimo jiné: připravovat územní podmínky pro zlepšení podmínek bezpečné prostupnosti silničních tras 
územím a jeho optimální obslužnost při minimalizaci negativních environmentálních dopadů na prostředí, 
upřesnit a stabilizovat koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec nad Nisou - Smržovka - Tanvald - Harra-
chov v širších souvislostech, sledovat vazby na ekonomické aktivity a rekreační potenciál a připravit 
územní podmínky pro podporu únosného rozvoje specifických oblastí SOB5 Jizerské hory a SOB6     
Západní Krkonoše. 
Předpokládaným přínosem, který vyplývá ze ZÚR LK,  je zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové 
oblasti ROB1 Liberec ve východním směru na Smržovku a Tanvald. V rámci Strategie regionálního rozvo-
je ČR 2014 - 2020 (schválena Vládou ČR), bylo Tanvaldsko zařazeno mezi nekonkurenceschopné mikro-
regiony, ve kterých bude nutné přijmout řadu opatření za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 
Uvedený dokument jako důležitý faktor regionální konkurenceschopnosti uvádí kvalitní dopravní in-
frastrukturu, zejména napojení regionu na dálnici či rychlostní komunikaci, případně železniční koridor. 
V ZÚR LK je Nová Ves n. N. z hlediska kategorizace center cestovního ruchu zařazena jako příměstské 
středisko rekreace. Do této kategorie spadají sídla, disponující přírodně a kulturně - historickým potenciá-
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lem, vybavená základními a doprovodnými službami cestovního ruchu, atraktivní pro rekreaci v blízkosti 
významných center osídlení. Za účelem rekreace je využíváno zejména hřbetu s rozhlednou Nisanka, 
prameniště Nisy a území Horní Černé Studnice s rozhlednou.  
Předmětem stavby je přeložení silnice I/10 v úseku Turnov - Železný Brod - Tanvald do zcela nové trasy, 
protože dle Ministerstva dopravy ČR složité terénní podmínky znemožňují úpravu stávající trasy do kate-
gorie odpovídající silnici I. třídy. Silnice I/10 v dotčeném úseku slouží jednak pro dopravu návštěvníků 
horských středisek Krkonoš a Jizerských hor ve směru od Prahy a dále jako tranzitní pro nákladní dopra-
vu v rámci hraničního přechodu Harrachov - Jakuszyce. Ministerstvo dopravy ČR považuje hraniční pře-
chod Harrachov prozatím jako nezastupitelný. Svůj postoj opírá o tvrzení, že alternativní spojení pro ná-
kladní dopravu do Polska je pouze v Hrádku n. N. nebo v Náchodě, které jsou poměrně vzdálené a ob-
sluhují jinou část území. Ministerstvo dopravy ČR jako orgán státní správy příslušný pro rozvoj dopravní 
infrastruktury navrhuje novou komunikaci, která zároveň řeší vedení silnice I. třídy mimo kompaktně za-
stavěné části měst a obcí, které jsou v současné době dotčené dopravní zátěží silnice I/14. Stávající sil-
nice I/14, která zajišťuje  propojení měst Liberec a Jablonec nad Nisou a pokračuje přes Lučany nad Ni-
sou, Smržovku, Tanvald a Kořenov dále na východ, prochází centry měst a obcí se souvislou obytnou 
zástavbou, kde je bezprostřední zátěži vyplývající z dopravy vystaveno velké množství obyvatel. Snahou 
dopravní koncepce Ministerstva dopravy ČR je odvedení dopravy mimo souvisle zastavěná území s co 
nejmenším dopadem na obyvatelstvo a životní prostředí. 
Pořizovatel uvádí, že Územní plán Nová Ves n. N. přebírá vedení dopravního koridoru nadregionálního 
významu D07 pro stavbu silnice I. třídy z nadřazené dokumentace, tj. ze Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje (ZÚR LK). O vydání ZÚR LK rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 13. prosince 
2011.  
V námitce je zmíněna studie obchvatu Jablonce nad Nisou, kterou pro Novou Ves n. N. v r. 2003 zpraco-
val Ing. Matoušek. Tato studie však údajně není pořizovateli ZÚR LK známa. Pořizovatel ZÚR LK a zpra-
covatel územního plánu vycházeli při zpracování územně plánovacích dokumentací z aktuálních podkla-
dů, které poskytl oprávněný investor Ředitelství silnic a dálnic ČR a jejich zapracování požadoval i dotče-
ný orgán, kterým je  Ministerstvo dopravy ČR. Jedním z podkladů byla vyhledávací studie, kterou zpraco-
vala firma Valbek z roku 2004 a je podkladem oficiálním a aktuálnějším než studie Ing. Matouška z roku 
2003. 
Vyhledávací studie firmy Valbek vytypovala směrově ideální trasu, která však nebyla posouzena z dalších 
hledisek, ekologických, ekonomických, společenských apod. Ke zpřesnění trasy silnice I. třídy územím 
obce dojde až na základě posouzení vlivu navržené přeložky stavby silnice I. třídy na životní prostředí v 
procesu EIA, který vymezí plochu nezbytně nutnou pro vedení trasy s nejmenším vlivem na životní pro-
středí, popř. stanoví, zda vůbec bude tato trasa realizována. Ekologické, ekonomické a společenské dů-
sledky navrhované stavby budou dále prověřovány v dalších fázích projektové přípravy. Do doby aktuální 
potřeby realizace stavby je však třeba zajistit dlouhodobou ochranu území vymezením koridoru, aby se 
vyloučením další nové zástavby minimalizovaly budoucí dopady dopravní stavby na obyvatelstvo, životní 
prostředí i ekonomiku záměru. V blízkosti obydlených ploch lze předpokládat realizaci protihlukových 
opatření, technických a vegetačních úprav. 
Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves n. N. zpřesňuje na 300m se zúžením u ploch 
navrhovaných k přestavbě. Z koridoru bylo vyjmuto prameniště Nisy jako prvku významné přírodní hodno-
ty. Pořizovatel v průběhu projednání návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. vyhodnotil, že vymezení 
koridoru o šíři 50 m v Územním plánu Nová Ves n. N. by vzhledem k morfologii terénu řešeného území 
s rozptýlenou zástavbou neposkytovalo dostatečnou ochranu území pro případné směrové korekce trasy 
v další projektové přípravě a následném umístění trasy silnice I. třídy, včetně souvisejících staveb.   
Pořizovatel usoudil, že návrhem i realizací dopravní stavby nadregionálního významu v území vždy dojde 
k ovlivnění života obyvatel a životního prostřední v okolí záměru. Je však ve veřejném zájmu zachovat do 
budoucnosti možnost rozvoje kvalitní dopravní sítě republikové významnosti a zaměřit se na nalezení 
řešení s minimálními důsledky. Námitce nebylo vyhověno. 
Určený zastupitel uvádí, že obec Nová Ves n. N. s vedením dopravního koridoru D07 přes správní území 
obce dlouhodobě nesouhlasí a uplatnil námitku již v rámci projednávání Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje. Přesto obec Nová Ves n. N. vymezení dopravního koridoru D07 v Územním plánu Nová 
Ves n. N. o šíři 300 m se zúžením v okolí prameniště Nisy akceptuje a činí tak v zájmu vydání nového 
územního plánu. 
Námitka č.13 
Podal: Miloš Fajk, Václava Fajková  
Podání doručené dne 11.7.2014 pod č.j. 168 na Obecní úřad v Nové Vsi n. N.  
Podatelé vyslovují zásadní nesouhlas s výstavbou silnice I. třídy I/10 přes katastrální území Nové Vsi n. 
N. Všechny varianty výstavby silnice, které jsou dosud navrhovány, znamenají pouze jediné a to nená-
vratné zničení novoveského údolí a krásné krajiny pod dominantní rozhlednou Černá Studnice. 
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Navrhovaná silnice by měla vyřešit dopravní problémy Jablonce n. N., ale nové problémy by se přenesly 
o pár kilometrů dál do Nové Vsi n. N., která je mimo jiné také rekreační oblastí. Tímto necitlivým zásahem 
do nádherné krajiny by situace byla zřejmě vyřešena pro lidi, kterým nezáleží na přírodě.  
Podatelé dále polemizují, zda je v naší zemi nadbytek “zdravých lesních porostů“, dostatek zvěře, květin 
a všeho, co příroda dává. Tak proč nevyřešit něčí problém tím, že se zničí kousek přírody. Dle podatelů 
jde o mnoho. Usuzují, že naše i budoucí generace budou těžko dýchat vzduch obohacený výfukovými 
zplodinami a procházet se po asfaltových monstrech. Apelují na všechny slušné a rozumné lidi, kteří mají 
rádi přírodu a nejde jim jen o vlastní prospěch a zisky, aby se postavili proti výstavbě této zbytečné silnice 
a mysleli na lidi nejen před volbami do zastupitelstev. Nabádají ke zhlédnutí, jak nesmyslný a nelogický 
zásah chce někdo udělat v překrásné krajině. 
Podatelé poukazují na to, že to není tak dávno, co lesy po Černou Studnicí odumíraly po napadení kůro-
vcem. Příroda strádala, mizela zvěř. Dnes se krajina začala vzpamatovávat a má být obětována. Jedná 
se o rekreační oblast, kterou lidé vyhledávají za účelem odpočinku, a je dle podatelů samozřejmé, že 
chtějí především čistý vzduch a klid. 
Podatelé vyzývají zastupitele obce, města, kraje, všechny slušné a rozumné lidi na ministerstvech a insti-
tucích, které o těchto akcích rozhodují, aby zvážili svá rozhodnutí a aby se dnešní  i budoucí generace 
neptaly, co to tu bylo za lidi, že více nepřemýšleli o svých rozhodnutích, neboť tak krutý zásah do této 
krajinné oblasti se pochopit nedá. 
Rozhodnutí: Námitce č. 13 se nevyhovuje  
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil vlastník po-
zemku dotčený návrhem Územního plánu Nová Ves n. N. 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a shledali, že se pozemky p.č.1658 a 1659 k.ú. No-
vá Ves nad Nisou ve spoluvlastnictví podatelů nachází v zastavěném území obce s rozptýlenou zástav-
bou na severním svahu Černostudničního hřebene. Slouží k rekreačním účelům podatelů. 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vy-
hodnocení námitky. Pořizovatel zjistil, že se předmětný pozemek nachází v koridoru pro stavbu silnice I. 
třídy (označení D07). Vedení dopravního koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07) vychází 
z republikové koncepce Ministerstva dopravy ČR a je zakotveno v úkolech Politiky územního rozvoje ČR 
2008 (dále jen PÚR ČR), čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7 Specifická oblast Krkonoše - 
Jizerské hory. Nová Ves n. N. je dle PÚR ČR součástí republikové rozvojové oblasti OB7 Liberec (čl. 46). 
Rozvojové oblasti jsou dle PÚR ČR (čl. 33) vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit 
mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území.  
Koridor D07 byl mnohokrát prověřován a zakotven v územně plánovacích dokumentacích kraje i obce.  
Vedení dopravního koridoru nadregionálního významu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec n. N. 
Smržovka - Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle 
ZÚR LK obec Nová Ves n. N. spadá do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová oblast Liberec. Je to rozvojo-
vá oblast republikového významu, pro kterou platí zásada Z1: „Ve vymezené rozvojové oblasti republiko-
vého významu s dopravním napojením na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat 
rozvoj hospodářských a sociálních aktivit, posilující význam Libereckého kraje v republikových a středo-
evropských vazbách.“  
V ZÚR LK je vymezen koridor D07 v šířce 500 m (měřítko ZÚR LK je 1:100 000). Ze ZÚR LK vyplývá úkol 
pro územní plánování: v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí je třeba upřesnit, stabilizo-
vat a řešit územní souvislosti vedení koridoru. Upřesněním se rozumí zmenšení rozsahu plochy vymeze-
né v ZÚR, vymezuje se plocha pro optimální umístění trasy liniové stavby včetně staveb souvisejících. 
Upřesněný koridor přitom musí být uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR. V návrhu Územního plánu Nová 
Ves n. N. jsou tyto úkoly respektovány. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves n. N. 
zpřesňuje na 300m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. 
ZÚR LK vymezují mimo jiné také rozvojové osy nadmístního (krajského) významu , ve kterých lze očeká-
vat zvýšené požadavky na změny v území, vyvolané dopravní vazbou  na existující nebo připravované 
významné dopravní koridory. Nová Ves n. N. je součástí rozvojové osy ROS 4 Liberec - Jablonec n. N. -
Tanvald - Harrachov - hranice ČR. Zařazením do oblasti ROS4 vyplývají pro územní plánování úkoly, 
mimo jiné: připravovat územní podmínky pro zlepšení podmínek bezpečné prostupnosti silničních tras 
územím a jeho optimální obslužnost při minimalizaci negativních environmentálních dopadů na prostředí, 
upřesnit a stabilizovat koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec n. N. - Smržovka - Tanvald - Harrachov 
v širších souvislostech, sledovat vazby na ekonomické aktivity a rekreační potenciál a připravit územní 
podmínky pro podporu únosného rozvoje specifických oblastí SOB5 Jizerské hory a SOB6 Západní Kr-
konoše. 
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Předpokládaným přínosem, který vyplývá ze ZÚR LK,  je zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové 
oblasti ROB1 Liberec ve východním směru na Smržovku a Tanvald. V rámci Strategie regionálního rozvo-
je ČR 2014 - 2020 (schválena Vládou ČR), bylo Tanvaldsko zařazeno mezi nekonkurenceschopné mikro-
regiony, ve kterých bude nutné přijmout řadu opatření za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 
Uvedený dokument jako důležitý faktor regionální konkurenceschopnosti uvádí kvalitní dopravní in-
frastrukturu, zejména napojení regionu na dálnici či rychlostní komunikaci, případně železniční koridor. 
V ZÚR LK je Nová Ves n. N. z hlediska kategorizace center cestovního ruchu zařazena jako příměstské 
středisko rekreace. Do této kategorie spadají sídla, disponující přírodně a kulturně - historickým potenciá-
lem, vybavená základními a doprovodnými službami cestovního ruchu, atraktivní pro rekreaci v blízkosti 
významných center osídlení. Za účelem rekreace je využíváno zejména hřbetu s rozhlednou Nisanka, 
prameniště Nisy a území Horní Černé Studnice s rozhlednou.  
Předmětem stavby je přeložení silnice I/10 v úseku Turnov - Železný Brod - Tanvald do zcela nové trasy, 
protože dle Ministerstva dopravy ČR složité terénní podmínky znemožňují úpravu stávající trasy do kate-
gorie odpovídající silnici I. třídy. Silnice I/10 v dotčeném úseku slouží jednak pro dopravu návštěvníků 
horských středisek Krkonoš a Jizerských hor ve směru od Prahy a dále jako tranzitní pro nákladní dopra-
vu v rámci hraničního přechodu Harrachov - Jakuszyce. Ministerstvo dopravy ČR považuje hraniční pře-
chod Harrachov prozatím jako nezastupitelný. Svůj postoj opírá o tvrzení, že alternativní spojení pro ná-
kladní dopravu do Polska je pouze v Hrádku n. N. nebo v Náchodě, které jsou poměrně vzdálené a ob-
sluhují jinou část území. Ministerstvo dopravy ČR jako orgán státní správy příslušný pro rozvoj dopravní 
infrastruktury navrhuje novou komunikaci, která zároveň řeší vedení silnice I. třídy mimo kompaktně za-
stavěné části měst a obcí, které jsou v současné době dotčené dopravní zátěží silnice I/14. Stávající sil-
nice I/14, která zajišťuje  propojení měst Liberec a Jablonec nad Nisou a pokračuje přes Lučany nad Ni-
sou, Smržovku, Tanvald a Kořenov dále na východ, prochází centry měst a obcí se souvislou obytnou 
zástavbou, kde je bezprostřední zátěži vyplývající z dopravy vystaveno velké množství obyvatel. Snahou 
dopravní koncepce Ministerstva dopravy ČR je odvedení dopravy mimo souvisle zastavěná území s co 
nejmenším dopadem na obyvatelstvo a životní prostředí. 
Pořizovatel uvádí, že Územní plán Nová Ves n. N. přebírá vedení dopravního  koridoru nadregionálního 
významu D07 pro stavbu silnice I. třídy z nadřazené dokumentace, tj. ze Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje (ZÚR LK). O vydání ZÚR LK rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 13. prosince 
2011. Koridor D07 byl o šíři 500 m byl v ZÚR LK vymezen na základě vyhledávací studie, kterou v r. 2004 
zpracovala pro Ředitelství silnic a dálnic firma Valbek.   
Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves n. N. zpřesňuje na 300m se zúžením u ploch 
navrhovaných k přestavbě. Z koridoru bylo vyjmuto prameniště Nisy jako prvku významné přírodní hodno-
ty. Pořizovatel v průběhu projednání návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. vyhodnotil, že vymezení 
koridoru o šíři 50 m v Územním plánu Nová Ves n. N. by vhledem ke morfologii terénu řešeného území 
s rozptýlenou zástavbou neposkytovalo dostatečnou ochranu území pro případné směrové korekce trasy 
v další projektové přípravě a následném umístění trasy silnice I. třídy, včetně souvisejících staveb.   
Ke zpřesnění trasy silnice I. třídy územím obce dojde až na základě posouzení vlivu navržené přeložky 
stavby silnice I. třídy na životní prostředí v procesu EIA, který vymezí plochu nezbytně nutnou pro vedení 
trasy s nejmenším vlivem na životní prostředí, popř. stanoví, zda vůbec bude tato trasa realizována. Eko-
logické, ekonomické a společenské důsledky navrhované stavby budou dále prověřovány v dalších fázích 
projektové přípravy. Do doby aktuální potřeby realizace stavby je však třeba zajistit dlouhodobou ochranu 
území vymezením koridoru, aby se vyloučením další nové zástavby minimalizovaly budoucí dopady do-
pravní stavby na obyvatelstvo, životní prostředí i ekonomiku záměru. V blízkosti obydlených ploch lze 
předpokládat realizaci protihlukových opatření, technických a vegetačních úprav. 
Pořizovatel usoudil, že návrhem i realizací dopravní stavby nadregionálního významu v území vždy dojde 
k ovlivnění života obyvatel a životního prostřední v okolí záměru. Je však ve veřejném zájmu zachovat do 
budoucnosti možnost rozvoje kvalitní dopravní sítě republikové významnosti a zaměřit se na nalezení 
řešení s minimálními důsledky. Námitce nebylo vyhověno. 
Určený zastupitel uvádí, že obec Nová Ves n. N. s vedením dopravního koridoru D07 přes správní území 
obce dlouhodobě nesouhlasí a uplatnila námitku již v rámci projednávání Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje. Přesto obec Nová Ves n. N. vymezení dopravního koridoru D07 v Územním plánu Nová 
Ves n. N. o šíři 300 m včetně se zúžením v okolí prameniště Nisy akceptuje a činí tak v zájmu vydání 
nového územního plánu. 
Námitka č.14 
Podal: Bronislav Bodlák a Hana Bodláková  
Podání doručené dne 14.7.2014 pod č.j. 169 na Obecní úřad v Nové Vsi n. N. 
Podatelé podávají námitku proti návrhu územnímu plánu obce Nová Ves n. N. Od r. 2013 jsou vlastníky 
nemovitostí p.č. 487, 488, 489, 490 k.ú. Nová Ves na Nisou. Tyto nemovitosti zakoupili v dobré víře, že 
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se jedná o lokalitu s nádhernou přírodou. Koridor D07 široký 300 m je podle názoru podatelů v místě 
sjezdové dráhy - lanovky, se kterou jejich pozemky sousedí, neúměrně široký. 
Podatelé rovněž nerozumí tomu, že výše uvedené pozemky nejsou v textové části uvedeny, v grafické 
části již však ano. Koridor D07 zasahuje v plné míře do jejich pozemků. 
Podatelé uvádí, že chtěli v budoucnu vybudovat studnu, stání pro 2 osobní automobily, provést rekon-
strukci domu apod. Tímto návrhem územního plánu jsou jejich pozemky znehodnoceny. 
Rozhodnutí: Námitce č. 8 se vyhovuje částečně, a to ve smyslu možnosti realizace drobných sta-
veb v koridoru  
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili  vlastníci 
pozemků dotčených návrhem Územního plánu Nová Ves n. N. 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a shledali, že se pozemky p.č. 487, 488, 489, 490  
k.ú. Nová Ves nad Nisou ve spoluvlastnictví podatelů nachází v zastavěném území obce s rozptýlenou 
zástavbou na severním svahu Černostudničního hřebene.  
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vy-
hodnocení námitky. Pořizovatel zjistil, že se předmětné pozemky nachází v koridoru pro stavbu silnice I. 
třídy (označení D07). Vedení  dopravního  koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07) vychází z 
republikové koncepce Ministerstva dopravy ČR a je zakotveno v úkolech Politiky územního rozvoje ČR 
2008 (dále jen PÚR ČR), čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7 Specifická oblast Krkonoše - 
Jizerské hory. Nová Ves n. N. je dle PÚR ČR součástí republikové rozvojové oblasti OB7 Liberec (čl. 46). 
Rozvojové oblasti jsou dle PÚR ČR (čl. 33) vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit 
mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území.  
Koridor D07 byl mnohokrát prověřován a zakotven v územně plánovacích dokumentacích kraje i obce.  
Vedení  dopravního  koridoru nadregionálního významu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec n. N. 
Smržovka - Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle 
ZÚR LK obec Nová Ves n. N. spadá do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová oblast Liberec. Je to rozvojo-
vá oblast republikového významu, pro kterou platí zásada Z1: „Ve vymezené rozvojové oblasti republiko-
vého významu s dopravním napojením na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat 
rozvoj hospodářských a sociálních aktivit, posilující význam Libereckého kraje v republikových a středo-
evropských vazbách.“  
V ZÚR LK je vymezen koridor D07 v šířce 500 m (měřítko ZÚR LK je 1:100 000). Ze ZÚR LK vyplývá úkol 
pro územní plánování: v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí je třeba upřesnit, stabilizo-
vat a řešit územní souvislosti vedení koridoru. Upřesněním se rozumí zmenšení rozsahu plochy vymeze-
né v ZÚR, vymezuje se plocha pro optimální umístění trasy liniové stavby včetně staveb souvisejících. 
Upřesněný koridor přitom musí být uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR. V návrhu Územního plánu Nová 
Ves n. N. jsou tyto úkoly respektovány. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves n. N. 
zpřesňuje na 300m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. 
ZÚR LK vymezují mimo jiné také rozvojové osy nadmístního (krajského) významu , ve kterých lze očeká-
vat zvýšené požadavky na změny v území, vyvolané dopravní vazbou  na existující nebo připravované 
významné dopravní koridory. Nová Ves n. N. je součástí rozvojové osy ROS 4 Liberec - Jablonec n. N. -
Tanvald - Harrachov - hranice ČR. Zařazením do oblasti ROS4 vyplývají pro územní plánování úkoly, 
mimo jiné: připravovat územní podmínky pro zlepšení podmínek bezpečné prostupnosti silničních tras 
územím a jeho optimální obslužnost při minimalizaci negativních environmentálních dopadů na prostředí, 
upřesnit a stabilizovat koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec nad Nisou - Smržovka - Tanvald - Harra-
chov v širších souvislostech, sledovat vazby na ekonomické aktivity a rekreační potenciál a připravit 
územní podmínky pro podporu únosného rozvoje specifických oblastí SOB5 Jizerské hory a SOB6 Zá-
padní Krkonoše. 
Předpokládaným přínosem, který vyplývá ze ZÚR LK, je zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové 
oblasti ROB1 Liberec ve východním směru na Smržovku a Tanvald. V rámci Strategie regionálního rozvo-
je ČR 2014 - 2020 (schválena Vládou ČR), bylo Tanvaldsko zařazeno mezi nekonkurenceschopné mikro-
regiony, ve kterých bude nutné přijmout řadu opatření za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 
Uvedený dokument jako důležitý faktor regionální konkurenceschopnosti uvádí kvalitní dopravní in-
frastrukturu, zejména napojení regionu na dálnici či rychlostní komunikaci, případně železniční koridor. 
K této věci pořizovatel uvádí, že již při projednání návrhu zadání Ministerstvo dopravy ve svém stanovis-
ku ze dne 25.6.2012 (čj. 400/2012-910-UPR/2) požadovalo vymezit v územním plánu koridor pro přelož-
ku silnice I/10 Jablonec n. N. - Smržovka a koridor pro tuto veřejně prospěšnou stavbu nadregionálního 
významu chránit v celkové šíři minimálně 300 m pro další zpřesnění trasy. Vzhledem k tomu, že vymeze-
ní koridoru o šíři 300 m je pro další rozvoj obce Nová Ves n. N. limitující, iniciovala obec Nová Ves n. N. 
dne 4.6.2013 jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (státní příspěvková organizace zřízená 
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Ministerstvem dopravy) s cílem dosáhnout dohody o zúžení koridoru na území  obce Nová Ves n. N. na 
celkovou šíři 50 m. Dohody nebylo dosaženo, proto návrh Územního plánu Nová Ves n. N. ke společné-
mu jednání vymezil na území obce Nová Ves n. N. koridor o konstantní šíři 300m. Ministerstvo dopravy 
ve svém stanovisku ke společnému jednání dotčených orgánu o návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. 
konstatovalo, že na šíři koridoru 300 m trvá. Další pokus o dohodu s cílem zúžení koridoru na šíři 50m byl 
učiněn dne 8.1.2014. Závěr z tohoto jednání zněl, že Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic 
ČR nadále trvá na šíři koridoru 300 m s tím, že připouští jeho zúžení v okolí prameniště Nisy na východní 
hranici obce Nová Ves n. N. V tomto území se vedení reálné trasy silnice I. třídy nepředpokládá z důvodu 
ochrany přírodních a společenských hodnot prameniště Nisy. Další krok k úpravě šíře koridoru v části 
obce Ostrý roh  učinila svou žádostí ze dne 26.3.2014 (č.j. 78/2014) obec Nová Ves n. N., její požadavek 
však nebyl ze strany Ministerstva dopravy ČR akceptován. Ministerstvo dopravy ČR ve své odpovědi na 
žádost ze dne 29.4.2014 (čj. 335/2014-910-UPR/2) sděluje, že trvá na respektování koridoru v této části 
obce (dle návrhu územního plánu ke společnému jednání) z důvodu dosud nevyjasněné polohy trasy 
přeložky územím. Příprava stavby silnice nepokročila do té míry, aby umožňovala trasu silnice zpřesnit a 
koridor zúžit.   
Pořizovatel v průběhu projednání návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. vyhodnotil, že vymezení kori-
doru o šíři 50 m v Územním plánu Nová Ves nad Nisou by vhledem k morfologii terénu řešeného území 
neposkytovalo dostatečnou ochranu území pro případné směrové korekce trasy v další projektové přípra-
vě a následné umístění stavby silnice I. třídy, včetně souvisejících staveb.  
Lze shrnout, že výsledkem kroků směřujících k vymezení koridoru o celkové šíři 50 m, bylo zúžení korido-
ru ve východní části v okolí prameniště Nisy. Z koridoru bylo vypuštěno území ohraničené křížením větví  
silnic III. třídy III/28733 a III/28734, zahrnující plochu přestavby pro výrobu a skladování A1 - bývalá su-
šička JZD, dále VZ6 - veřejná zeleň a D - parkoviště, mimo koridor se dostala i plocha A2 - areál bývalé-
ho kravína JZD). Pořizovatel konstatuje, že zúžení koridoru ve východní části obce bylo promítnuto do 
Územního plánu Nová Ves n. N., netýká se však pozemků uvedených v námitce podatele. Předmětné 
pozemky jsou vymezeny v územním plánu pod překryvnou plochou  koridoru o šíři 300 m z důvodu 
územní ochrany pro vedení silnice I. třídy.   
Pořizovatel uvádí, že Územní plán Nová Ves n. N. přebírá vedení dopravního  koridoru nadregionálního 
významu D07 pro stavbu silnice I. třídy z nadřazené dokumentace, tj. ze Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje (ZÚR LK).  Koridor  D07 o šíři 500 m byl v ZÚR LK vymezen na základě vyhledávací studie, 
kterou v r. 2004 zpracovala pro Ředitelství silnic a dálnic firma Valbek. O vydání ZÚR LK rozhodlo Zastu-
pitelstvo Libereckého kraje dne 13. prosince 2011. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová 
Ves n. N. zpřesňuje na 300 m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě ve východní části obce. 
Z uvedeného vyplývá, že předmětné pozemky se v koridoru D07 nacházely již v době koupě (r. 2013) 
předmětných pozemků podateli a ti se již v té době o tomto limitu území mohli z veřejně dostupných zdro-
jů dovědět. 
Podatelé se pozastavují nad skutečností, že předmětné pozemky nejsou uvedeny v textové části územ-
ního plánu. Pořizovatel uvádí, že textová i grafická část se zpracovává v podrobnosti územního plánu, 
tzn. řeší plochy a nikoliv jednotlivé pozemky. Zařazení jednotlivých pozemků v rámci funkčních i překryv-
ných ploch, včetně limitů a hodnot území lze odvodit z grafické části, která je nedílnou součástí dokumen-
tace. Textová část se pak zaměřuje především na popis a odůvodnění navrhovaného řešení a umožňuje 
výklad grafické části. Není cílem územního plánu popsat celé území obce do podrobnosti jednotlivých 
pozemků na úrovni parcelních čísel. 
Pořizovatel dále uvádí, že Územní plán Nová Ves n. N. určil podmínky využití pozemků a objektů v kori-
doru vedení silnice I. třídy, které stanoví, že v koridoru je možné užívat stávajících objektů a pozemků 
s možností údržby a změny dokončené stavby, umístění doplňkových staveb ke stavbě hlavní, zřizování 
studen - zdrojů pitné vody, místních ČOV, žump dle hygienických požadavků likvidace splaškových vod a 
tras liniových vedení technické infrastruktury přes koridor nejkratším směrem. Pro podatele to znamená, 
že na předmětných pozemcích po vydání územního plánu mohou realizovat studnu i stání pro 2 osobní 
automobily a provést rekonstrukci domu. Z pohledu předpokládaných záměrů podatelů ke znehodnocení 
vlivem územního plánu nedochází. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k názoru, že námitce nebylo vyhověno v části 
týkající se zúžení dopravního koridoru D07 v místě sjezdové dráhy - lanovky, ale podatelům bylo vyhově-
no z hlediska možnosti realizace jejich předpokládaných záměrů, a to stanovením přípustného využití 
pozemků a objektů v koridoru.  
Určený zastupitel uvádí, že obec Nová Ves n. N. s vedením dopravního koridoru D07 přes správní území 
obce dlouhodobě nesouhlasí a uplatnila námitku již v rámci projednávání Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje. Přesto obec Nová Ves n. N. vymezení dopravního koridoru D07 v Územním plánu Nová 
Ves n. N. o šíři 300 m se zúžením v okolí prameniště Nisy akceptuje a činí tak v zájmu vydání nového 
územního plánu. 
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Námitka č.15 
Podal: Pavel Štěpánek, Věra Štěpánková  
Podání doručené dne 16.7.2014 pod č.j. 172 na Obecní úřad v Nové Vsi n. N. 
Podatelé podávají námitku proti Novému Územnímu plánu Nová Ves n. N., konkrétně proti přeložce silni-
ce I. třídy přes obec. Nemovitost koupili před rokem, líbila se jim okolní příroda hlavně život v obci. Nová 
Ves byla vyhlášena vesnicí roku Libereckého kraje. Podatelé se zde chtějí usadit natrvalo. Vydaný územ-
ní plán výrazně omezí možnost využití jejich pozemku a nemovitosti, neboť spadají do ochranného kori-
doru o šíři 300 m. Kolem jejich nemovitosti projede a projde mnoho cyklistů a turistů, pokračujících od 
pramene Nisy na Černou Studnici. Je zde nádherná příroda s nemalým množstvím zvěře. Toto vše by 
zlikvidovala přeložka silnice, v podstatě by zlikvidovala dominantu vesnice - sjezdovku a turistické trasy. 
Nemluvě o výfukových plynech, hluku a dopadu na okolní přírodu a hlavně lidi! Dále by přeložka navazo-
vala na úzkou silnici do Smržovky, kde se s problémy vyhnou dvě auta. Podatelé považují celou přeložku 
za mrhání státních peněz, neboť hlavní tah na Tanvald a Harrachov vedoucí přes Lučany, je dle jejich 
názoru dostačující a bylo zde investováno nemálo finančních prostředků, aby tento tah vyhovoval i kami-
onové dopravě. 
Podatelé uvádí, že za nemovitost vydali nemalé finanční prostředky, chtějí žít blízko přírody a svoji ne-
movitost a pozemek používat bez omezení. Nechtějí dýchat výfukové plyny, poslouchat hluk dopravy a 
dívat se na zdevastovanou přírodu. 
Rozhodnutí: Námitce č. 15 se nevyhovuje  
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili  vlastníci 
pozemků dotčených návrhem Územního plánu Nová Ves n. N. 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a shledali, že se pozemky p.č.1626 a 1627 k.ú. No-
vá Ves nad Nisou ve spoluvlastnictví podatelů nachází v zastavěném území obce s rozptýlenou zástav-
bou ve východní části obce.  
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vy-
hodnocení námitky. Pořizovatel zjistil, že se předmětný pozemek nachází v koridoru pro stavbu silnice I. 
třídy (označení D07). Vedení  dopravního  koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07) vychází 
z republikové koncepce Ministerstva dopravy ČR a je zakotveno v úkolech Politiky územního rozvoje ČR 
2008 (dále jen PÚR ČR), čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7 Specifická oblast Krkonoše - 
Jizerské hory. Nová Ves nad Nisou je dle PÚR ČR součástí republikové rozvojové oblasti OB7 Liberec 
(čl. 46). Rozvojové oblasti jsou dle PÚR ČR (čl. 33) vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění 
aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území.  
Koridor D07 byl mnohokrát prověřován a zakotven v územně plánovacích dokumentacích kraje i obce.  
Vedení  dopravního  koridoru nadregionálního významu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec n. N. 
Smržovka - Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle 
ZÚR LK obec Nová Ves n. N. spadá do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová oblast Liberec. Je to rozvojo-
vá oblast republikového významu, pro kterou platí zásada Z1: „Ve vymezené rozvojové oblasti republiko-
vého významu s dopravním napojením na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat 
rozvoj hospodářských a sociálních aktivit, posilující význam Libereckého kraje v republikových a středo-
evropských vazbách.“  
V ZÚR LK je vymezen koridor D07 v šířce 500 m (měřítko ZÚR LK je 1:100 000). Ze ZÚR LK vyplývá úkol 
pro územní plánování: v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí je třeba upřesnit, stabilizo-
vat a řešit územní souvislosti vedení koridoru. Upřesněním se rozumí zmenšení rozsahu plochy vymeze-
né v ZÚR, vymezuje se plocha pro optimální umístění trasy liniové stavby včetně staveb souvisejících. 
Upřesněný koridor přitom musí být uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR. V návrhu Územního plánu Nová 
Ves n. N. jsou tyto úkoly respektovány. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves n. N. 
zpřesňuje na 300m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. 
ZÚR LK vymezují mimo jiné také rozvojové osy nadmístního (krajského) významu , ve kterých lze očeká-
vat zvýšené požadavky na změny v území, vyvolané dopravní vazbou na existující nebo připravované 
významné dopravní koridory. Nová Ves nad Nisou je součástí rozvojové osy ROS 4 Liberec - Jablonec n.  
N. - Tanvald - Harrachov - hranice ČR. Zařazením do oblasti ROS4 vyplývají pro územní plánování úkoly, 
mimo jiné: připravovat územní podmínky pro zlepšení podmínek bezpečné prostupnosti silničních tras 
územím a jeho optimální obslužnost při minimalizaci negativních environmentálních dopadů na prostředí, 
upřesnit a stabilizovat koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec n. N. - Smržovka - Tanvald - Harrachov 
v širších souvislostech, sledovat vazby na ekonomické aktivity a rekreační potenciál a připravit územní 
podmínky pro podporu únosného rozvoje specifických oblastí SOB5 Jizerské hory a SOB6 Západní Kr-
konoše. 
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Předpokládaným přínosem, který vyplývá ze ZÚR LK, je zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové 
oblasti ROB1 Liberec ve východním směru na Smržovku a Tanvald. V rámci Strategie regionálního rozvo-
je ČR 2014 - 2020 (schválena Vládou ČR), bylo Tanvaldsko zařazeno mezi nekonkurenceschopné mikro-
regiony, ve kterých bude nutné přijmout řadu opatření za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 
Uvedený dokument jako důležitý faktor regionální konkurenceschopnosti uvádí kvalitní dopravní in-
frastrukturu, zejména napojení regionu na dálnici či rychlostní komunikaci, případně železniční koridor. 
V ZÚR LK je Nová Ves n. N. z hlediska kategorizace center cestovního ruchu zařazena jako příměstské 
středisko rekreace. Do této kategorie spadají sídla, disponující přírodně a kulturně - historickým potenciá-
lem, vybavená základními a doprovodnými službami cestovního ruchu, atraktivní pro rekreaci v blízkosti 
významných center osídlení. Za účelem rekreace je využíváno zejména hřbetu s rozhlednou Nisanka, 
prameniště Nisy a území Horní Černé Studnice s rozhlednou. Průchod turistických tras přes silnici I. třídy 
bude podrobněji řešen v dalších stupních projektové dokumentace. 
Předmětem stavby je přeložení silnice I/10 v úseku Turnov - Železný Brod - Tanvald do zcela nové trasy, 
protože dle Ministerstva dopravy ČR složité terénní podmínky znemožňují úpravu stávající trasy do kate-
gorie odpovídající silnici I. třídy. Silnice I/10 v dotčeném úseku slouží jednak pro dopravu návštěvníků 
horských středisek Krkonoš a Jizerských hor ve směru od Prahy a dále jako tranzitní pro nákladní dopra-
vu v rámci hraničního přechodu Harrachov - Jakuszyce. Ministerstvo dopravy ČR považuje hraniční pře-
chod Harrachov prozatím jako nezastupitelný. Svůj postoj opírá o tvrzení, že alternativní spojení pro ná-
kladní dopravu do Polska je pouze v Hrádku n. N. nebo v Náchodě, které jsou poměrně vzdálené a ob-
sluhují jinou část území. Ministerstvo dopravy ČR jako orgán státní správy příslušný pro rozvoj dopravní 
infrastruktury navrhuje novou komunikaci, která zároveň řeší vedení silnice I. třídy mimo kompaktně za-
stavěné části měst a obcí, které jsou v současné době dotčené dopravní zátěží silnice I/14. Stávající sil-
nice I/14, která zajišťuje  propojení měst Liberec a Jablonec n. N. a pokračuje přes Lučany n. N.,  Smržo-
vku, Tanvald a Kořenov dále na východ, prochází centry měst a obcí se souvislou obytnou zástavbou, 
kde je bezprostřední zátěži vyplývající z dopravy vystaveno velké množství obyvatel. Snahou dopravní 
koncepce Ministerstva dopravy ČR je odvedení dopravy mimo souvisle zastavěná území s co nejmenším 
dopadem na obyvatelstvo a životní prostředí. 
Pořizovatel upřesňuje, že koncepce dopravy nepočítá s tím, že by přeložka silnice I. třídy navazovala na 
území města Smržovka na stávající komunikaci III. třídy III/28733, ale je vytipována trasa ve zcela nové 
stopě přes střední Smržovku až do Tanvaldu.   
Pořizovatel uvádí, že Územní plán Nová Ves n. N. přebírá vedení dopravního  koridoru nadregionálního 
významu D07 pro stavbu silnice I. třídy z nadřazené dokumentace, tj. ze Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje (ZÚR LK). Koridor D07 byl o šíři 500 m byl v ZÚR LK vymezen na základě vyhledávací 
studie, kterou v r. 2004 zpracovala pro Ředitelství silnic a dálnic firma Valbek. O vydání ZÚR LK rozhodlo 
Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 13. prosince 2011. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán 
Nová Ves n. N. zpřesňuje na 300m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě ve východní části ob-
ce. Z uvedeného vyplývá, že předmětné pozemky se v koridoru D07 nacházely již v době koupě (r. 2013) 
předmětných pozemků podateli a ti se mohli již v té době o tomto limitu území z veřejně dostupných zdro-
jů dovědět. 
Na základě posouzení vlivu navržené přeložky stavby silnice I. třídy na životní prostředí v procesu EIA 
dojde ke zpřesnění trasy silnice I. třídy územím obce, který vymezí plochu nezbytně nutnou pro vedení 
trasy s nejmenším vlivem na životní prostředí, popř. stanoví, zda vůbec bude tato trasa realizována. Eko-
logické, ekonomické a společenské důsledky navrhované stavby budou dále prověřovány v dalších fázích 
projektové přípravy. Do doby aktuální potřeby realizace stavby je však třeba zajistit dlouhodobou ochranu 
území vymezením koridoru, aby se vyloučením další nové zástavby minimalizovaly budoucí dopady do-
pravní stavby na obyvatelstvo, životní prostředí i ekonomiku záměru. V blízkosti obydlených ploch lze 
předpokládat realizaci protihlukových opatření, technických a vegetačních úprav. V úseku křížení silnice I. 
třídy s novoveskou sjezdovkou se navrhuje svedení dopravy do tunelu, aby trať pro sjezdové lyžování 
mohla být dále provozována.  
Pořizovatel usoudil, že návrhem i realizací dopravní stavby nadregionálního významu v území vždy dojde 
k ovlivnění života obyvatel a životního prostřední v okolí záměru. Je však ve veřejném zájmu zachovat do 
budoucnosti možnost rozvoje kvalitní dopravní sítě republikové významnosti a zaměřit se na nalezení 
řešení s minimálními důsledky. Námitce nebylo vyhověno. 
 Určený zastupitel uvádí, že obec Nová Ves n. N. s vedením dopravního koridoru D07 přes správní území 
obce dlouhodobě nesouhlasí a uplatnila námitku již v rámci projednávání Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje. Přesto obec Nová Ves n. N.  vymezení dopravního koridoru D07 v Územním plánu Nová 
Ves n. N. o šíři 300 m se zúžením v okolí prameniště Nisy akceptuje a činí tak v zájmu vydání nového 
územního plánu. 
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Námitka č. 16 
Podal: Občanské sdružení Nová Ves n. N. (Ing. Jaroslav Lubas, předseda sdružení) 
Podání doručené dne 16. 7. 2014 pod č.j. 176 na Obecní úřad v Nové Vsi n. N. 
S ohledem na projednávání územního plánu obce Nová Ves n. N. podává předseda Občanského sdru-
žení Nová Ves n. N. připomínku k navrhované podobě ÚP. Území dotčené námitkou: katastrální území 
obce Nová Ves n. N. Připomínka se týká koridoru silnice D07 uvedeném v Územním plánu Nová Ves n. 
N. v šíři 300 m. 
Podatel uvádí, že OS s návrhem trasování silnice I. třídy přes katastr obce Nová Ves nad Nisou zásadně 
nesouhlasí, ale z dosavadních reakcí dotčených orgánů je zřejmé, že dokud bude trasa silnice vedena 
v územně nadřízeném dokumentu - v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje, je obec povinna 
trasování silnice převzít do svého územního plánu nově vznikajícího. 
OS Nová Ves nad Nisou trvá na zpřesnění vedení trasy silnice po katastru obce Nová Ves nad Nisou, a 
to tak, aby koridor byl vymezen v šíři 40 až 50 m, neboť úkolem územního plánu je zpřesnit vedení silnice 
v daném území. Ve stávajícím návrhu územního plánu je nyní koridor, až na lokalitu u pramene Nisy a 
zbořeniště JZD, vymezen v šíři 300 m, což přináší vlastníkům dotčených pozemků omezení v nakládání 
s jejich majetkem a celkově tak obci brání v rozvoji. 
Rozhodnutí: Námitce č. 16 se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Podatel označil své podání jako připomínku. Pořizovatel uvádí, že  podání bylo učiněno v rámci veřejné-
ho jednání, kdy zákon stanoví (§ 52 odst. 2 a 3 zákona  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a staveb-
ním řádu - stavební zákon), že vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný inves-
tor a zástupce veřejnosti  mohou podat námitky proti návrhu územního plánu, každý může u pořizovatele 
uplatnit písemné připomínky. Pořizovatel vyhodnotil podání jako námitku, jelikož ji uplatnil předseda ob-
čanského sdružení, které bylo dle stanov sdružení založeno za účelem chránit přírodu, krajinu  a životní 
prostředí zejména v obci Nová Ves n. N. a jejich snahou je docílit vyjmutí komunikace I. třídy z územně 
plánovací dokumentace v oblasti Nové Vsi n. N. a zabránit její výstavbě přes katastrální území obce No-
vá Ves n. N. 
Vedení  dopravního  koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07) vychází z republikové koncepce 
Ministerstva dopravy ČR a je zakotveno v úkolech Politiky územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR), 
čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7 Specifická oblast Krkonoše  - Jizerské hory. Nová Ves n. 
N. je dle PÚR ČR součástí republikové rozvojové oblasti OB7 Liberec (čl. 46). Rozvojové oblasti jsou dle 
PÚR ČR (čl. 33) vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republiko-
vého významu existují zvýšené požadavky na změny v území.  
Koridor D07 byl mnohokrát prověřován a zakotven v územně plánovacích dokumentacích kraje i obce.  
Vedení dopravního koridoru nadregionálního významu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec n. N. 
Smržovka - Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle 
ZÚR LK obec Nová Ves n. N. spadá do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová oblast Liberec. Je to rozvojo-
vá oblast republikového významu, pro kterou platí zásada Z1: „Ve vymezené rozvojové oblasti republiko-
vého významu s dopravním napojením na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat 
rozvoj hospodářských a sociálních aktivit, posilující význam Libereckého kraje v republikových a středo-
evropských vazbách.“  
V ZÚR LK je vymezen koridor D07 v šířce 500 m (měřítko ZÚR LK je 1:100 000). Ze ZÚR LK vyplývá úkol 
pro územní plánování: v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí je třeba upřesnit, stabilizo-
vat a řešit územní souvislosti vedení koridoru. Upřesněním se rozumí zmenšení rozsahu plochy vymeze-
né v ZÚR, vymezuje se plocha pro optimální umístění trasy liniové stavby včetně staveb souvisejících. 
Upřesněný koridor přitom musí být uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR. V návrhu Územního plánu Nová 
Ves n. N. jsou tyto úkoly respektovány. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves n. N. 
zpřesňuje na 300m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. 
ZÚR LK vymezují mimo jiné také rozvojové osy nadmístního (krajského) významu, ve kterých lze očeká-
vat zvýšené požadavky na změny v území, vyvolané dopravní vazbou na existující nebo připravované 
významné dopravní koridory. Nová Ves n. N. je součástí rozvojové osy ROS 4 Liberec - Jablonec n. N. -
Tanvald - Harrachov - hranice ČR. Zařazením do oblasti ROS4 vyplývají pro územní plánování úkoly, 
mimo jiné: připravovat územní podmínky pro zlepšení podmínek bezpečné prostupnosti silničních tras 
územím a jeho optimální obslužnost při minimalizaci negativních environmentálních dopadů na prostředí, 
upřesnit a stabilizovat koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec nad Nisou - Smržovka - Tanvald - Harra-
chov v širších souvislostech, sledovat vazby na ekonomické aktivity a rekreační potenciál a připravit 
územní podmínky pro podporu únosného rozvoje specifických oblastí SOB5 Jizerské hory a SOB6 Zá-
padní Krkonoše. 
Předpokládaným přínosem, který vyplývá ze ZÚR LK, je zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové 
oblasti ROB1 Liberec ve východním směru na Smržovku a Tanvald. V rámci Strategie regionálního rozvo-
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je ČR 2014 - 2020 (schválena Vládou ČR), bylo Tanvaldsko zařazeno mezi nekonkurenceschopné mikro-
regiony, ve kterých bude nutné přijmout řadu opatření za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 
Uvedený dokument jako důležitý faktor regionální konkurenceschopnosti uvádí kvalitní dopravní in-
frastrukturu, zejména napojení regionu na dálnici či rychlostní komunikaci, případně železniční koridor. 
Pořizovatel uvádí, že Územní plán Nová Ves n. N. přebírá vedení dopravního  koridoru nadregionálního 
významu D07 pro stavbu silnice I. třídy z nadřazené dokumentace, tj. ze Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje (ZÚR LK). Koridor D07 byl o šíři 500 m byl v ZÚR LK vymezen na základě vyhledávací 
studie, kterou v r. 2004 zpracovala pro Ředitelství silnic a dálnic firma Valbek. O vydání ZÚR LK rozhodlo 
Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 13.12.2011. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová 
Ves n. N. zpřesňuje na 300m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. 
K této věci pořizovatel uvádí, že již při projednání návrhu zadání Ministerstvo dopravy ve svém stanovis-
ku ze dne 25.6.2012 (čj. 400/2012-910-UPR/2) požadovalo vymezit v územním plánu koridor pro přelož-
ku silnice I/10 Jablonec nad Nisou - Smržovka a koridor pro tuto veřejně prospěšnou stavbu nadregionál-
ního významu chránit v celkové šíři minimálně 300 m pro další zpřesnění trasy. Vzhledem k tomu, že 
vymezení koridoru o šíři 300 m je pro další rozvoj obce Nová Ves n. N. limitující, iniciovala obec Nová 
Ves n. N. dne 4.6.2013 jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (státní příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem dopravy) s cílem dosáhnout dohody o zúžení koridoru na území  obce Nová Ves n. 
N. na celkovou šíři 50 m. Dohody nebylo dosaženo, proto návrh Územního plánu Nová Ves n. N. ke spo-
lečnému jednání vymezil na území obce Nová Ves n. N. koridor o konstantní šíři 300m. Ministerstvo do-
pravy ve svém stanovisku ke společnému jednání dotčených orgánu o návrhu Územního plánu Nová Ves 
n. N. konstatovalo, že na šíři koridoru 300 m trvá. Další pokus o dohodu s cílem zúžení koridoru na šíři 50 
m byl učiněn dne 8.1.2014. Závěr z tohoto jednání zněl, že Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství silnic a 
dálnic ČR nadále trvá na šíři koridoru 300 m s tím, že připouští jeho zúžení v okolí prameniště Nisy na 
východní hranici obce Nová Ves n. N. V tomto území se vedení reálné trasy silnice I. třídy nepředpokládá 
z důvodu ochrany přírodních a společenských hodnot prameniště Nisy. Další krok k úpravě šíře koridoru 
v části obce Ostrý roh  učinila svou žádostí ze dne 26.3.2014 (č.j. 78/2014) obec Nová Ves n. N., její po-
žadavek však nebyl ze strany Ministerstva dopravy ČR akceptován. Ministerstvo dopravy ČR ve své od-
povědi na žádost ze dne 29.4.2014 (čj. 335/2014-910-UPR/2) sděluje, že trvá na respektování koridoru 
v této části obce (dle návrhu územního plánu ke společnému jednání ) z důvodu dosud nevyjasněné po-
lohy trasy přeložky územím. Příprava stavby silnice nepokročila do té míry, aby umožňovala trasu silnice 
zpřesnit a koridor zúžit.  Ke zpřesnění trasy silnice I. třídy územím obce dojde až na základě posouzení 
vlivu navržené přeložky stavby silnice I. třídy na životní prostředí v procesu EIA, který vymezí plochu ne-
zbytně nutnou pro vedení trasy s nejmenším vlivem na životní prostředí, popř. stanoví,  zda vůbec bude 
tato trasa realizována. Vliv stavby na životní prostředí bude posouzen až v době aktuální potřeby realiza-
ce stavby, a proto je třeba zajistit dlouhodobou ochranu území vymezením koridoru, aby se vyloučením 
další nové zástavby minimalizovaly budoucí dopady dopravní stavby na obyvatelstvo, životní prostředí i 
ekonomiku záměru.  
Lze shrnout, že výsledkem kroků směřujících k vymezení koridoru o celkové šíři 50 m, bylo zúžení korido-
ru ve východní části v okolí prameniště Nisy. Z koridoru bylo vypuštěno území ohraničené křížením větví  
silnic III. třídy III/28733 a III/28734, zahrnující plochu přestavby pro výrobu a skladování A1 - bývalá su-
šička JZD, dále VZ6 - veřejná zeleň a D - parkoviště, mimo koridor se dostala i plocha A2 - areál bývalé-
ho kravína JZD). Pořizovatel konstatuje, že zúžení koridoru ve východní části obce bylo promítnuto do 
Územního plánu Nová Ves n. N.   
Pořizovatel v průběhu projednání návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. vyhodnotil, že vymezení kori-
doru o šíři 50 m v Územním plánu Nová Ves n. N. by vzhledem k morfologii terénu řešeného území ne-
poskytovalo dostatečnou ochranu území pro případné směrové korekce trasy v další fázi projektové pří-
pravy a následném umístění trasy silnice I. třídy, včetně souvisejících staveb.  
Pořizovatel  dále uvádí, že Územní plán Nová Ves n. N. určil podmínky využití pozemků a objektů 
v koridoru vedení silnice I. třídy, které stanoví, že v koridoru je možné užívat stávajících objektů a pozem-
ků s možností údržby a změny dokončené stavby, umístění doplňkových staveb ke stavbě hlavní, zřizo-
vání studen - zdrojů pitné vody, místních ČOV, žump dle hygienických požadavků likvidace splaškových 
vod a tras liniových vedení technické infrastruktury přes koridor nejkratším směrem. Z tohoto pohledu 
územní plán vlastníky pozemků a nemovitostí neomezuje. Vymezení koridoru v území neovlivňuje vlast-
nické vztahy. Podatelé mohou s předmětnými pozemky nakládat dle svého rozhodnutí v souladu s plat-
nými zákony ČR. K eventuálnímu omezení vlastnických práv by došlo až v okamžiku budoucího zajištění 
realizace stavby, a týkalo by se pozemků a staveb přímo dotčených stavbou. 
Pořizovatel dospěl k názoru, že v Územním plánu Nová Ves n. N. došlo k zpřesnění (zúžení) vedení kori-
doru oproti vedení koridoru vymezenému v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje, míra zpřes-
nění však není takového rozsahu, aby bylo námitce vyhověno. 
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Určený zastupitel uvádí, že obec Nová Ves n. N. s vedením dopravního koridoru D07 přes správní území 
obce dlouhodobě nesouhlasí a uplatnil námitku již v rámci projednávání Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje. Přesto obec Nová Ves n. N.  vymezení dopravního koridoru D07 v Územním plánu Nová 
Ves n. N. o šíři 300 m s jeho zúžením v okolí prameniště Nisy akceptuje a činí tak v zájmu vydání nového 
územního plánu. 
Námitka č. 17 
Podal: Stanislav Miller 
Podání doručené dne 15.7.2014 pod č.j. 171 na Obecní úřad v Nové Vsi n. N. 
Podatel podává námitku k novému územnímu plánu, který byl projednáván na veřejné schůzce 9.7.2014 
a je přímo dotčen navrhovanou přeložkou silnice I/14 (I/10). Reaguje na veřejné vyjádření přítomných 
občanů, které vyznělo naprostým nesouhlasem přítomným občanů i zastupitelů obecního úřadu Nová  
Ves n. N. proti realizaci této nesmyslné komunikace. 
Podatel požaduje neschvalovat tento nový územní plán Nové Vsi n. N. s navrhovaným obchvatem silnice 
I/10. Dále poukazuje na omezení svobodně nakládat se svým majetkem díky stavební uzávěře, která již 
trvá 20 let a do současné doby není znám termín realizace projektu a zda bude projekt vůbec realizován. 
Rozhodnutí: Námitce č. 17 se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a shledali, že se pozemky p.č.1639 a stpč. 1640 k.ú. 
Nová Ves nad Nisou  ve vlastnictví podatele nachází ve východní části obce u silnice III. třídy III/28733. 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vy-
hodnocení námitky. Pořizovatel zjistil, že se předmětné pozemky nachází v koridoru pro stavbu silnice I. 
třídy (označení D07). Vedení  dopravního  koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07) vychází 
z republikové koncepce Ministerstva dopravy ČR a je zakotveno v úkolech Politiky územního rozvoje ČR 
2008 (dále jen PÚR ČR), čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7 Specifická oblast Krkonoše  - 
Jizerské hory. Nová Ves n. N. je dle PÚR ČR součástí republikové rozvojové oblasti OB7 Liberec (čl. 46). 
Rozvojové oblasti jsou dle PÚR ČR (čl. 33) vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit 
mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území.  
Koridor D07 byl mnohokrát prověřován a zakotven v územně plánovacích dokumentacích kraje i obce.  
Vedení  dopravního  koridoru nadregionálního významu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec n. N. 
Smržovka - Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle 
ZÚR LK obec Nová Ves n. N. spadá do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová oblast Liberec. Je to rozvojo-
vá oblast republikového významu, pro kterou platí zásada Z1: „Ve vymezené rozvojové oblasti republiko-
vého významu s dopravním napojením na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat 
rozvoj hospodářských a sociálních aktivit, posilující význam Libereckého kraje v republikových a středo-
evropských vazbách.“  
V ZÚR LK je vymezen koridor D07 v šířce 500 m (měřítko ZÚR LK je 1:100 000). Ze ZÚR LK vyplývá úkol 
pro územní plánování: v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí je třeba upřesnit, stabilizo-
vat a řešit územní souvislosti vedení koridoru. Upřesněním se rozumí zmenšení rozsahu plochy vymeze-
né v ZÚR, vymezuje se plocha pro optimální umístění trasy liniové stavby včetně staveb souvisejících. 
Upřesněný koridor přitom musí být uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR. V návrhu Územního plánu Nová 
Ves nad Nisou jsou tyto úkoly respektovány. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves n. 
N. zpřesňuje na 300 m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. 
ZÚR LK vymezují mimo jiné také rozvojové osy nadmístního (krajského) významu , ve kterých lze očeká-
vat zvýšené požadavky na změny v území, vyvolané dopravní vazbou na existující nebo připravované 
významné dopravní koridory. Nová Ves n. N. je součástí rozvojové osy ROS 4 Liberec - Jablonec n. N. -
Tanvald - Harrachov - hranice ČR. Zařazením do oblasti ROS4 vyplývají pro územní plánování úkoly, 
mimo jiné: připravovat územní podmínky pro zlepšení podmínek bezpečné prostupnosti silničních tras 
územím a jeho optimální obslužnost při minimalizaci negativních environmentálních dopadů na prostředí, 
upřesnit a stabilizovat koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec n. N. - Smržovka - Tanvald - Harrachov 
v širších souvislostech, sledovat vazby na ekonomické aktivity a rekreační potenciál a připravit územní 
podmínky pro podporu únosného rozvoje specifických oblastí SOB5 Jizerské hory a SOB6 Západní Kr-
konoše. 
Předpokládaným přínosem, který vyplývá ze ZÚR LK, je zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové 
oblasti ROB1 Liberec ve východním směru na Smržovku a Tanvald. V rámci Strategie regionálního rozvo-
je ČR 2014 - 2020 (schválena Vládou ČR), bylo Tanvaldsko zařazeno mezi nekonkurenceschopné mikro-
regiony, ve kterých bude nutné přijmout řadu opatření za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 
Uvedený dokument jako důležitý faktor regionální konkurenceschopnosti uvádí kvalitní dopravní in-
frastrukturu, zejména napojení regionu na dálnici či rychlostní komunikaci, případně železniční koridor. 
 



Územní plán Nová Ves nad Nisou                                                              ODŮVODNĚNÍ 
                                                                                          OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 63 

Předmětem stavby je přeložení silnice I/10 v úseku Turnov - Železný Brod - Tanvald do zcela nové trasy, 
protože dle Ministerstva dopravy ČR složité terénní podmínky znemožňují úpravu stávající trasy do kate-
gorie odpovídající silnici I. třídy. Silnice I/10 v dotčeném úseku slouží jednak pro dopravu návštěvníků 
horských středisek Krkonoš a Jizerských hor ve směru od Prahy a dále jako tranzitní pro nákladní dopra-
vu v rámci hraničního přechodu Harrachov - Jakuszyce. Ministerstvo dopravy ČR považuje hraniční pře-
chod Harrachov prozatím jako nezastupitelný. Svůj postoj opírá o tvrzení, že alternativní spojení pro ná-
kladní dopravu do Polska je pouze v Hrádku n. N. nebo v Náchodě, které jsou poměrně vzdálené a ob-
sluhují jinou část území. Ministerstvo dopravy ČR jako orgán státní správy příslušný pro rozvoj dopravní 
infrastruktury navrhuje novou komunikaci, která zároveň řeší vedení silnice I. třídy mimo kompaktně za-
stavěné části měst a obcí, které jsou v současné době dotčené dopravní zátěží silnice I/14. Stávající sil-
nice I/14, která zajišťuje  propojení měst Liberec a Jablonec n. N. a pokračuje přes Lučany n. N.,  Smržo-
vku, Tanvald a Kořenov dále na východ, prochází centry měst a obcí se souvislou obytnou zástavbou, 
kde je bezprostřední zátěži vyplývající z dopravy vystaveno velké množství obyvatel. Snahou dopravní 
koncepce Ministerstva dopravy ČR je odvedení dopravy mimo souvisle zastavěná území s co nejmenším 
dopadem na obyvatelstvo a životní prostředí. 
Pořizovatel uvádí, že Územní plán Nová Ves n. N. přebírá vedení dopravního  koridoru nadregionálního 
významu D07 pro stavbu silnice I. třídy z nadřazené dokumentace, tj. ze Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje (ZÚR LK). Koridor D07 byl o šíři 500 m byl v ZÚR LK vymezen na základě vyhledávací 
studie, kterou v r. 2004 zpracovala pro Ředitelství silnic a dálnic firma Valbek. O vydání ZÚR LK rozhodlo 
Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 13. prosince 2011.  
V minulosti byl rozvoj území utlumen dlouhodobou stavební uzávěrou, která byla vyhlášena na velkou 
část území z důvodu ochrany pro výstavbu silnice I. třídy, pro kterou je aktuálně v ZÚR LK vymezen kori-
dor D07. Rozsah vymezení koridoru byl koordinován v rámci procesu pořizování Územního plánu Nová 
Ves n. N. s dotčenými orgány. V návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. byly stanoveny přípustné a ne-
přípustné činnosti ve vymezeném koridoru. Pokud je pořizovateli známo, není zde v současné době vy-
hlášena žádná stavební uzávěra.  
Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves n. N. zpřesňuje na 300m se zúžením u ploch 
navrhovaných k přestavbě. Z koridoru bylo vyjmuto prameniště Nisy jako prvku významné přírodní hodno-
ty. Pořizovatel konstatuje, že zúžení koridoru ve východní části obce bylo promítnuto do Územního plánu 
Nová Ves n. N., netýká se však pozemků uvedených v námitce podatele. Předmětné pozemky budou 
tedy i nadále v územním plánu v koridoru o šíři 300 m z důvodu územní ochrany pro vedení silnice I. tří-
dy.   
Ke zpřesnění trasy silnice I. třídy územím obce dojde až na základě posouzení vlivu navržené přeložky 
stavby silnice I. třídy na životní prostředí v procesu EIA, který vymezí plochu nezbytně nutnou pro vedení 
trasy s nejmenším vlivem na životní prostředí, popř. stanoví,  zda vůbec bude tato trasa realizována. Vliv 
stavby na životní prostředí bude posouzen až v době aktuální potřeby realizace stavby, a proto je třeba 
zajistit dlouhodobou ochranu území vymezením koridoru, aby se vyloučením další nové zástavby minima-
lizovaly budoucí dopady dopravní stavby na obyvatelstvo, životní prostředí i ekonomiku záměru. Ekolo-
gické, ekonomické a společenské důsledky navrhované stavby budou dále prověřovány v dalších fázích 
projektové přípravy. 
Pořizovatel  dále uvádí, že Územní plán Nová Ves n. N. určil podmínky využití pozemků a objektů v kori-
doru vedení silnice I. třídy, které stanoví, že v koridoru je možné užívat stávajících objektů a pozemků 
s možností údržby a změny dokončené stavby, umístění doplňkových staveb ke stavbě hlavní, zřizování 
studen - zdrojů pitné vody, místních ČOV, žump dle hygienických požadavků likvidace splaškových vod a 
tras liniových vedení technické infrastruktury přes koridor nejkratším směrem. Z pohledu nakládání s ma-
jetkem územní plán podatele neomezuje. Podatel může s předmětnými pozemky a nemovitostmi naklá-
dat dle svého rozhodnutí v souladu s platnými zákony ČR. K eventuálnímu omezení vlastnických práv 
může dojít až v okamžiku budoucího zajištění realizace stavby, a to v případě, že by veřejně prospěšná 
stavba silnice I. třídy přímo zasáhla předmětné nemovitosti a pozemky. 
Pořizovatel usoudil, že návrhem i realizací dopravní stavby nadregionálního významu v území vždy dojde 
k ovlivnění života obyvatel a životního prostřední v okolí záměru. Je však ve veřejném zájmu zachovat do 
budoucnosti možnost rozvoje kvalitní dopravní sítě republikové významnosti a zaměřit se na nalezení 
řešení s minimálními důsledky. Námitce nebylo vyhověno. 
Určený zastupitel uvádí, že obec Nová Ves n. N. s vedením dopravního koridoru D07 přes správní území 
obce dlouhodobě nesouhlasí a uplatnila námitku již v rámci projednávání Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje. Přesto obec Nová Ves n. N. vymezení dopravního koridoru D07 v Územním plánu Nová 
Ves n. N. o šíři 300 m s jeho zúžením v okolí prameniště Nisy akceptuje a činí tak v zájmu vydání nového 
územního plánu. 
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Námitka č.18 
Podal: Jaroslav Lubas  
Podání doručené dne 16.7.2014 pod č.j. 178 na Obecní úřad v Nové Vsi n. N.  
Podatel žádá o opětovné posouzení žádosti o změnu využití části pozemku p.č. 808/1 v k.ú. Nová Ves 
nad Nisou v nově zpracovávaném územním plánu obce, a to s ohledem na stav zohlednění jeho žádosti 
a neúčast zástupce dotčeného orgánu - paní Ing. Karmazínové (odd. životního prostředí a památkové 
péče), kdy nebylo možno se dozvědět a diskutovat o důvodu pro pouze dílčí zohlednění žádosti. Podatel 
prosí o opětovné posouzení, nejlépe formou místního šetření za účasti zástupkyně dotčeného orgánu a 
žadatelů na místě samotném. 
Podatel rozporuje vymezení čtyřmetrového koridoru na hranici se sousedním pozemkem, určeným ÚP 
pro výstavbu. Stávající vedení odtoku vody z části nad silnicí bylo vstřícným řešením pro obec a je možno 
ho zdokonalit natolik, že nebude zábranou pro budoucí výstavbu rodinného domu. Případně žádá, aby 
tento koridor byl zúžen na metry dva. 
Rozhodnutí: Námitce č. 18 se vyhovuje 
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil vlastník po-
zemku dotčený návrhem Územního plánu Nová Ves n. N.  
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o mírně svažitý převážně za-
travněný podmáčený pozemek, přes který protéká Hraniční potok. Na části předmětného pozemku u 
komunikace je navezen výkopový materiál. Podél jižní hranice pozemku je kopaná strouha, která slouží 
ke svedení vody pod místní komunikací do vodoteče. Jižní hranici pozemku lemuje pás náletové zeleně, 
která pokrývá strmý svah sousedního pozemku. Pozemek je přístupný po zpevněné místní komunikaci. 
Pořizovatel uvádí, že část předmětného  pozemku byla již v návrhu územního plánu ke společnému jed-
nání dotčených orgánů zařazena  mezi zastavitelné plochy bydlení (součást lokality B7). Magistrát města 
Jablonec n. N., odbor stavební a životního prostředí, v koordinovaném stanovisku (čj. 57893/2013) ze 
dne 7.10.2013 z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších před-
pisů požadoval vyjmout ze zastavitelné plochy bydlení podmáčenou část předmětného pozemku podél 
pásu náletových dřevin o šířce 4 m, protože se jedná o mokřadní stanoviště nevhodné k zástavbě. Poři-
zovatel svolal dne 27.1.2014 dohodovací jednání dotčených orgánů před úpravou návrhu před veřejným 
projednáním, při kterém bylo vyjmutí podmáčené části předmětného pozemku s orgánem ochrany přírody 
a krajiny znovu konzultováno. V návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. k veřejnému projednání byla ze 
zastavitelné plochy bydlení B7 podmáčená část pozemku o šíři 4 m vypuštěna. Proti tomuto kroku uplatnil 
podatel námitku v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu. Proto pořizovatel svolal dne 
17.9.2014 další dohodovací jednání s orgánem ochrany přírody a krajiny. Orgán ochrany přírody a krajiny 
přehodnotil své stanovisko z hlediska ochrany svých zájmů a připustil, že nezastavitelný pás v kategorii 
Orná půda a trvalé travní porosty v podmáčené části pozemku kolem odtoku vody lze zúžit na 2 m.  
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vy-
hodnocení námitky. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu není půdní fond dotčen, dle katast-
ru nemovitostí se jedná o neplodnou půdu. Pořizovatel má za to, že vzhledem k vysokému zamokření 
předmětné části pozemku není tato část k výstavbě vhodná a s ohledem na charakter pozemku je ochra-
na mokřadního stanoviště kolem odtoku vody v šíři 2 m dostačující.  
Pořizovatel uvádí, že zúžení nezastavitelného pásu v kategorii orná půda a trvalé travní porosty z 4 m na 
2 m v rámci lokality B7 je mimo podrobnost územního plánu, a proto je tato skutečnost uvedena v  texto-
vé části - návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. Lokalita B 7 je zastavitelná za podmínky, že bude res- 
pektován pás náletových dřevin o šíři 4 m na pozemku sousedícím s předmětným pozemkem z jihu (p.č. 
808/2 k.ú. Nová Ves nad Nisou) a podmáčená část pozemku p.č. 808/1 k.ú. N. Ves nad Nisou o šíři 2 m 
podél pásu náletových dřevin. 
Pořizovatel dospěl k závěru, že zúžením nezastavitelného pásu v rámci zastavitelné lokality B7 z 4 m na 
2 m nedochází k nepřiměřenému střetu s limity území a k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistic-
kých a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmů dle zvláštních právních předpisů, 
námitce bylo vyhověno. 
Námitka č. 19 
Podal: Jaroslav Lubas 
Podání doručené dne 16.7.2014 pod č.j. 177 na Obecní úřad v Nové Vsi n. N. 
Podatel žádá o opětovné posouzení žádosti o změnu využití části pozemku p.č. 1259 v k.ú. Nová Ves 
nad Nisou v nově zpracovávaném územním plánu obce, a to s ohledem na stav zohlednění jeho žádosti 
a neúčast zástupce dotčeného orgánu – paní Ing. Karmazínové (odd. životního prostředí a památkové 
péče), kdy nebylo možno se dozvědět a diskutovat o důvodu nezohlednění žádosti. Podatel prosí o opě-
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tovné posouzení, nejlépe formou místního šetření za účasti zástupkyně dotčeného orgánu a žadatelů na 
místě samotném. 
Podatel trvá na tom, aby p.p.č. 1259 k.ú. Nová Ves nad Nisou byl veden v novém ÚP jako pozemek   
určený k výstavbě rodinného domu. Pokud se týká stávajících stromů vedoucích podél okraje předmět-
ného pozemku, je možné umístit budoucí stavbu i s ohledem na ně. Pozemek sousedí s pozemkem, kde 
se nachází rodinný dům. Pozemek je velmi dobře dostupný z místní komunikace, která vede k dalším 
nemovitostem. 
Rozhodnutí: Námitce č. 19 se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnil vlastník po-
zemku dotčený návrhem územního plánu.  
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o svažitou zatravněnou plochu 
v pohledově exponované poloze, která vybíhá do volné krajiny. Jižní hranici předmětného pozemku při 
komunikaci částečně lemují vzrostlé stromy. Navazuje na zastavěné území, ale od stávající zástavby 
odděluje předmětný pozemek pás vzrostlé zeleně podél jeho východní hranice. 
Z hlediska dopravní přístupnosti je předmětný pozemek přístupný z nezpevněné komunikace ppč. 1238 
k. ú. Nová Ves nad Nisou, která zajišťuje též přístup ke vzdálenějším objektům bydlení.  
Pořizovatel uvádí, že část předmětného pozemku byla v návrhu územního plánu ke společnému jednání 
dotčených orgánů zařazena mezi zastavitelné plochy bydlení (lokalita B22). Magistrát města Jablonec n. 
N., odbor stavební a životního prostředí, ve svém stanovisku (čj. 57893/2013) ze dne 7.10.2013 
z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů s touto 
vymezenou plochou pro bydlení nesouhlasil. Své stanovisko odůvodnil tím, že se jedná o izolovanou 
lokalitu na samém okraji obce, bez přímé návaznosti na okolní zástavbu, zcela oddělenou pásem vzrostlé 
zeleně. Případnou výstavbou by mohlo dojít k ohrožení krajinného rázu, který je chráněn dle § 12 zákona. 
Nesouhlas s vymezením zastavitelné plochy na předmětném pozemku vyjádřil také Krajský úřad Liberec-
kého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu z 
hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů v koordinovaném stano-
visku (čj. OÚPSŘ 144/2012/OÚP) ze dne 8.10.2013. Požadoval změnu funkčního využití plochy v lokalitě 
B22 dohodnout. Své stanovisko orgán ochrany ZPF opíral o fakt, že lokalita vybíhá mimo zastavěné 
území, zasahuje do ucelené plochy zemědělského půdního fondu (ZPF), ve svažitém terénu. Umístění 
stavby by si vyžádalo rozsáhlé terénní úpravy a tím i větší zábory ZPF. Dále konstatuje, že vzhledem 
k rozsahu ploch odsouhlasených orgánem ochrany ZPF v územním plánu nejde v daném případě o ne-
zbytný další zábor ZPF. Zájmem ochrany ZPF je plochu do územního plánu nezahrnovat, ponechat ji 
stávající funkci. Pořizovatel  svolal dne 27.1.2014 dohodovací jednání dotčených orgánů před úpravou 
návrhu před veřejným projednáním, při kterém byla znovu diskutována možnost vymezení předmětné 
části pozemku jako zastavitelné plochy pro bydlení. Z dohodovacího jednání vyplynulo, že orgán ochrany 
přírody a krajiny a orgán ochrany zemědělského půdního fondu na vypuštění lokality B22 trvá. Z tohoto 
důvodu byla lokalita B22 v návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. k veřejnému projednání vypuštěna. 
Proti tomuto kroku uplatnil podatel námitku v rámci veřejného projednání návrhu plánu. Proto pořizovatel 
svolal dne 17.9.2014 další dohodovací jednání s orgány ochrany přírody a krajiny a ZPF, které opět po-
soudily předmětný pozemek z hlediska ochrany svých zájmů. Orgány ochrany přírody a krajiny i ochrany 
zemědělského půdního fondu dospěly k závěru, že důvody pro nesouhlas se zařazením předmětné části 
pozemku mezi zastavitelné plochy bydlení trvají. 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vy-
hodnocení námitky. Z hlediska ovlivnění zájmů ochrany přírody a krajiny se jedná o souvislou ucelenou 
plochu zemědělského půdního fondu, který se nachází pod ochranou zemědělského půdního fondu,   v  
V. třídě ochrany.  Požadavek na zařazení části předmětného pozemku mezi zastavitelné plochy nesplňu-
je zásady ochrany ZPF uvedené ve § 4 zákona o ochraně ZPF, kde by pro nezemědělské funkce měly 
být navrženy přednostně nezemědělské pozemky, pozemky ZPF ležící uvnitř zastavěného území, pří-
padně proluky mezi stávající zástavbou. Zařazením části předmětného pozemku mezi návrhové plochy 
pro bydlení by došlo k rozšiřování zastavitelných ploch do volné krajiny s přechodem k lesu, do volných 
ploch zemědělského půdního fondu. Ochrana zemědělského půdního fondu vyplývá taktéž z Politiky 
územního rozvoje ČR 2008, jejíž republikové priority jsou zohledněny v podmínkách pro rozvoj území 
obce. 
Pořizovatel posoudil záměr z hlediska ovlivnění krajinného rázu, který je chráněn dle § 12 zákona o 
ochraně přírody a krajiny. Dotčená oblast obce Nová Ves n. N. je dle stanovení jednotlivých oblastí kra-
jinného rázu, vycházejících ze Zásad územního rozvoje, zařazena do oblasti krajinného rázu OKR 03 - 
Jizerské hory, podoblasti POKR 03 - 5 Smržovka - Tanvald. Pořizovatel má za to, že vzhledem k expono-
vané poloze předmětného pozemku lze předpokládat ovlivnění krajinného rázu. Požadavek na zařazení 
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zastavitelné plochy pro bydlení je též v rozporu se základní koncepcí ochrany a rozvoje hodnot území 
obce Územního plánu Nová Ves n. N. Ta se zaměřuje na ochranu uspořádání  krajiny s posílením její 
ekologické a estetické funkce, zachování přírodních hodnot dílčích území, ochranu krajinného rázu 
zejména s ohledem na cílové charakteristiky a typy lesozemědělské krajiny,  ochranu krajinného rázu 
s ohledem na zařazení území obce do oblasti (OKR 03 - Jizerské hory) a podoblastí krajinného rázu 
(POKR 03 - 5 Smržovka - Tanvald) a ochranu ploch volného území krajiny včetně trvalých travních poros-
tů jako součásti zemědělských ploch.  
Dalším limitem území je ochranné pásmo lesa, které však případné vymezení zastavitelné plochy na 
předmětném pozemku neovlivňuje. 
Dále má pořizovatel za to, že realizace objektu pro bydlení  a dopravního napojení  novostavby na komu-
nikaci by reálně ohrozila nevratným poškozením jednotlivé vzrostlé dřeviny podél jižní hranice předmět-
ného pozemku. Navíc vzhledem k pásu vzrostlé zeleně u východní hranice předmětného pozemku by 
lokalita pro bydlení působila izolovaně od stávající zástavby. 
Pořizovatel dospěl k závěru, že vymezením zastavitelné plochy pro bydlení na části předmětného po-
zemku dochází k nepřiměřenému střetu s limity území a k neúměrnému ovlivnění přírodních,  urbanistic-
kých a architektonických  hodnot území chráněných ve veřejném zájmů dle zvláštních právních předpisů.  
Námitka č. 20 
Podal: Hynek Pavka, Jitka Pavková  
Podání doručené dne 15. 7. 2014 na Obecní úřad v Nové Vsi n. N. 
Podatelé podávají námitku proti návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. Jejich nemovitosti č.p. 474  (tj. 
p.p.č. 631/2 a st.p.č. 631/3 k.ú. Nová Ves nad Nisou) a č.e. 545 (tj. p.p.č. 631/1 a st.p.č. 630 k.ú. Nová 
Ves nad Nisou) se nachází v koridoru silnice I. třídy, který je vymezen v navrhovaném územním plánu 
obce. S trasováním koridoru přes katastr obce podatelé nesouhlasí. Stávající šíři koridoru, která činí 300 
m požadují zrušit úplně, přinejhorším zúžit na 50 m. 
Rozhodnutí: Námitce č. 20 se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona a dospěl k názoru, že podání je námitkou dle stavebního zákona, jelikož ho uplatnili vlastníci po-
zemků a staveb dotčených návrhem Územního plánu Nová Ves n. N. 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a shledali, že se nemovitosti podatelů č.p. 474 a č.e. 
545 v jejich vlastnictví nachází v zastavěném území obce s rozptýlenou zástavbou na severním svahu 
Černostudničního hřebene.  
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vy-
hodnocení námitky. Pořizovatel zjistil, že se předmětné nemovitosti nachází v koridoru pro stavbu silnice 
I. třídy (označení D07). Vedení dopravního koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07) vychází 
z republikové koncepce Ministerstva dopravy ČR a je zakotveno v úkolech Politiky územního rozvoje ČR 
2008 (dále jen PÚR ČR), čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7 Specifická oblast Krkonoše - 
Jizerské hory. Nová Ves n. N. je dle PÚR ČR součástí republikové rozvojové oblasti OB7 Liberec (čl. 46). 
Rozvojové oblasti jsou dle PÚR ČR (čl. 33) vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit 
mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území.  
Koridor D07 byl mnohokrát prověřován a zakotven v územně plánovacích dokumentacích kraje i obce.  
Vedení  dopravního  koridoru nadregionálního významu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec n. N. 
Smržovka - Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle 
ZÚR LK obec Nová Ves n. N. spadá do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová oblast Liberec. Je to rozvojo-
vá oblast republikového významu, pro kterou platí zásada Z1: „Ve vymezené rozvojové oblasti republiko-
vého významu s dopravním napojením na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat 
rozvoj hospodářských a sociálních aktivit, posilující význam Libereckého kraje v republikových a středo-
evropských vazbách.“  
V ZÚR LK je vymezen koridor D07 v šířce 500 m (měřítko ZÚR LK je 1:100 000). Ze ZÚR LK vyplývá úkol 
pro územní plánování: v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí je třeba upřesnit, stabilizo-
vat a řešit územní souvislosti vedení koridoru. Upřesněním se rozumí zmenšení rozsahu plochy vymeze-
né v ZÚR, vymezuje se plocha pro optimální umístění trasy liniové stavby včetně staveb souvisejících. 
Upřesněný koridor přitom musí být uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR. V návrhu Územního plánu Nová 
Ves n. N. jsou tyto úkoly respektovány. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves n. N. 
zpřesňuje na 300 m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. 
ZÚR LK vymezují mimo jiné také rozvojové osy nadmístního (krajského) významu, ve kterých lze očeká-
vat zvýšené požadavky na změny v území, vyvolané dopravní vazbou na existující nebo připravované 
významné dopravní koridory. Nová Ves nad Nisou je součástí rozvojové osy ROS 4 Liberec - Jablonec n. 
N. - Tanvald - Harrachov - hranice ČR. Zařazením do oblasti ROS4 vyplývají pro územní plánování úkoly, 
mimo jiné: připravovat územní podmínky pro zlepšení podmínek bezpečné prostupnosti silničních tras 
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územím a jeho optimální obslužnost při minimalizaci negativních environmentálních dopadů na prostředí, 
upřesnit a stabilizovat koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec nad Nisou - Smržovka - Tanvald - Harra-
chov v širších souvislostech, sledovat vazby na ekonomické aktivity a rekreační potenciál a připravit 
územní podmínky pro podporu únosného rozvoje specifických oblastí SOB5 Jizerské hory a SOB6 Zá-
padní Krkonoše. 
Předpokládaným přínosem, který vyplývá ze ZÚR LK,  je zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové 
oblasti ROB1 Liberec ve východním směru na Smržovku a Tanvald. V rámci Strategie regionálního rozvo-
je ČR 2014 - 2020 (schválena Vládou ČR), bylo Tanvaldsko zařazeno mezi nekonkurenceschopné mikro-
regiony, ve kterých bude nutné přijmout řadu opatření za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 
Uvedený dokument jako důležitý faktor regionální konkurenceschopnosti uvádí kvalitní dopravní in-
frastrukturu, zejména napojení regionu na dálnici či rychlostní komunikaci, případně železniční koridor. 
Předmětem stavby je přeložení silnice I/10 v úseku Turnov - Železný Brod - Tanvald do zcela nové trasy, 
protože dle Ministerstva dopravy ČR složité terénní podmínky znemožňují úpravu stávající trasy do kate-
gorie odpovídající silnici I. třídy. Silnice I/10 v dotčeném úseku slouží jednak pro dopravu návštěvníků 
horských středisek Krkonoš a Jizerských hor ve směru od Prahy a dále jako tranzitní pro nákladní dopra-
vu v rámci hraničního přechodu Harrachov - Jakuszyce. Ministerstvo dopravy ČR považuje hraniční pře-
chod Harrachov prozatím jako nezastupitelný. Svůj postoj opírá o tvrzení, že alternativní spojení pro ná-
kladní dopravu do Polska je pouze v Hrádku n. N. nebo v Náchodě, které jsou poměrně vzdálené a ob-
sluhují jinou část území. Ministerstvo dopravy ČR jako orgán státní správy příslušný pro rozvoj dopravní 
infrastruktury navrhuje novou komunikaci, která zároveň řeší vedení silnice I. třídy mimo kompaktně za-
stavěné části měst a obcí, které jsou v současné době dotčené dopravní zátěží silnice I/14. Stávající sil-
nice I/14, která zajišťuje  propojení měst Liberec a Jablonec n. N. a pokračuje přes Lučany n. N., Smržov-
ku, Tanvald a Kořenov dále na východ, prochází centry měst a obcí se souvislou obytnou zástavbou, kde 
je bezprostřední zátěži vyplývající z dopravy vystaveno velké množství obyvatel. Snahou dopravní kon-
cepce Ministerstva dopravy ČR je odvedení dopravy mimo souvisle zastavěná území s co nejmenším 
dopadem na obyvatelstvo a životní prostředí. 
Pořizovatel uvádí, že Územní plán Nová Ves n. N. přebírá vedení dopravního  koridoru nadregionálního 
významu D07 pro stavbu silnice I. třídy z nadřazené dokumentace, tj. ze Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje (ZÚR LK). Koridor D07 byl o šíři 500 m byl v ZÚR LK vymezen na základě vyhledávací 
studie, kterou v r. 2004 zpracovala pro Ředitelství silnic a dálnic firma Valbek. O vydání ZÚR LK rozhodlo 
Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 13. prosince 2011. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán 
Nová Ves n. N. zpřesňuje na 300 m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě a prameniště Nisy 
jako prvku významné přírodní hodnoty.   
K této věci pořizovatel uvádí, že již při projednání návrhu zadání Ministerstvo dopravy ve svém stanovis-
ku ze dne 25.6.2012 (čj. 400/2012-910-UPR/2) požadovalo vymezit v územním plánu koridor pro přelož-
ku silnice I/10 Jablonec nad Nisou - Smržovka a koridor pro tuto veřejně prospěšnou stavbu nadregionál-
ního významu chránit v celkové šíři minimálně 300 m pro další zpřesnění trasy. Vzhledem k tomu, že 
vymezení koridoru o šíři 300 m je pro další rozvoj obce Nová Ves n. N. limitující, iniciovala obec Nová 
Ves n. N. dne 4.6.2013 jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (státní příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem dopravy) s cílem dosáhnout dohody o zúžení koridoru na území obce Nová Ves n. 
N. na celkovou šíři 50 m. Dohody nebylo dosaženo, proto návrh Územního plánu Nová Ves n. N. ke spo-
lečnému jednání vymezil na území obce Nová Ves n. N. koridor o konstantní šíři 300 m. Ministerstvo 
dopravy ve svém stanovisku ke společnému jednání dotčených orgánů o návrhu Územního plánu Nová 
Ves n. N. konstatovalo, že na šíři koridoru 300 m trvá. Další pokus o dohodu s cílem zúžení koridoru na 
šíři 50m byl učiněn dne 8.1.2014. Závěr z tohoto jednání zněl, že Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství 
silnic a dálnic ČR nadále trvá na šíři koridoru 300 m s tím, že připouští jeho zúžení v okolí prameniště 
Nisy na východní hranici obce Nová Ves n. N. V tomto území se vedení reálné trasy silnice I. třídy ne-
předpokládá z důvodu ochrany přírodních a společenských hodnot prameniště Nisy. Další krok k úpravě 
šíře koridoru v části obce Ostrý roh  učinila svou žádostí ze dne 26.3.2014 (č.j. 78/2014) obec Nová Ves 
n. N., její požadavek však nebyl ze strany Ministerstva dopravy ČR akceptován. Ministerstvo dopravy ČR 
ve své odpovědi na žádost ze dne 29.4.2014 (čj. 335/2014-910-UPR/2) sděluje, že trvá na respektování 
koridoru v této části obce (dle návrhu územního plánu ke společnému jednání ) z důvodu dosud nevyjas-
něné polohy trasy přeložky územím. Příprava stavby silnice nepokročila do té míry, aby umožňovala trasu 
silnice zpřesnit a koridor zúžit.   
Lze shrnout, že výsledkem kroků směřujících k vymezení koridoru o celkové šíři 50 m, bylo zúžení korido-
ru ve východní části v okolí prameniště Nisy. Z koridoru bylo vypuštěno území ohraničené křížením větví  
silnic III. třídy III/28733 a III/28734, zahrnující plochu přestavby pro výrobu a skladování A1 - bývalá su-
šička JZD, dále VZ6 - veřejná zeleň a D - parkoviště, mimo koridor se dostala i plocha A2 - areál bývalé-
ho kravína JZD). Pořizovatel konstatuje, že zúžení koridoru ve východní části obce bylo promítnuto do 
Územního plánu Nová Ves n. N., nedotýká se však nemovitostí podatelů.   
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Pořizovatel v průběhu projednání návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. vyhodnotil, že vymezení kori-
doru o šíři 50 m v Územním plánu Nová Ves n. N. by vhledem ke složité morfologii terénu řešeného úze-
mí s rozptýlenou zástavbou neposkytovalo dostatečnou ochranu území pro případné směrové korekce 
trasy v další projektové přípravě a následném umístění trasy silnice I. třídy, včetně souvisejících staveb.   
Ke zpřesnění trasy silnice I. třídy územím obce dojde až na základě posouzení vlivu navržené přeložky 
stavby silnice I. třídy na životní prostředí v procesu EIA, který vymezí plochu nezbytně nutnou pro vedení 
trasy s nejmenším vlivem na životní prostředí, popř. stanoví, zda vůbec bude tato trasa realizována. Eko-
logické, ekonomické a společenské důsledky navrhované stavby budou dále prověřovány v dalších fázích 
projektové přípravy. Do doby aktuální potřeby realizace stavby je však třeba zajistit dlouhodobou ochranu 
území vymezením koridoru, aby se vyloučením další nové zástavby minimalizovaly budoucí dopady do-
pravní stavby na obyvatelstvo, životní prostředí i ekonomiku záměru. V blízkosti obydlených ploch lze 
předpokládat realizaci protihlukových opatření, technických a vegetačních úprav. 
Pořizovatel dospěl k názoru, že v Územním plánu Nová Ves n. N. došlo k zpřesnění (zúžení) vedení kori-
doru oproti vedení koridoru vymezenému v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje, míra zpřes-
nění však není takového rozsahu, aby bylo námitce vyhověno. 
Pořizovatel usoudil, že návrhem i realizací dopravní stavby nadregionálního významu v území vždy dojde 
k ovlivnění života obyvatel a životního prostřední v okolí záměru. Je však ve veřejném zájmu zachovat do 
budoucnosti možnost rozvoje kvalitní dopravní sítě republikové významnosti a zaměřit se na nalezení 
řešení s minimálními důsledky.  
Určený zastupitel uvádí, že obec Nová Ves n. N. s vedením dopravního koridoru D07 přes správní území 
obce dlouhodobě nesouhlasí a uplatnila námitku již v rámci projednávání Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje. Přesto obec Nová Ves nad Nisou  vymezení dopravního koridoru D07 v Územním plánu 
Nová Ves n. N. o šíři 300 m se zúžením v okolí prameniště Nisy akceptuje a činí tak v zájmu vydání no-
vého územního plánu. 

 

k)     Vyhodnocení připomínek 
k1)  Vyhodnocení připomínek uplatněných ke společnému jednání 
Připomínky k Návrhu ÚP Nová Ves n. N. byly podány v rámci společného jednání o návrhu ÚP Nová Ves 
n. N. dle zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 52, odst. 2 a 3, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Připomínka č. 1 
Podal: Ing. Stanislav Kysilka 
Podání doručené dne 13. 8. 2013 pod č.j. 61652/2013 na MM Jablonec n. N. 
Podatel připomínky uvádí, že od r. 2006 pravidelně žádal o změnu územního plánu u pozemku p. č. 1214 
k.ú. Nová Ves nad Nisou. Dle uveřejněného nového územního plánu usoudil, že mu nebylo vyhověno a 
proto žádá o změnu alespoň u části uvedeného pozemku p. č. 1214 k. ú. Nová Ves nad Nisou tak, aby na 
něm bylo možné postavit rodinný dům. V případě, že toto nebude možné, navrhuje vyměnit zmiňovaný 
pozemek s obcí Nová Ves n. N. za jiný, na kterém by bylo výstavbu rodinného domu realizovat. 
Vyhodnocení: Připomínce č. 1 se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Podatel neoznačil své podání jako připomínku, ale pořizovatel usoudil, že obsahuje všechny náležitosti 
pro podání připomínky (údaje umožňující identifikaci a podpis). 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o rozsáhlý pozemek s travním 
porostem ve volné krajině v  exponované poloze, mimo zastavěné území obce, bez návaznosti na stáva-
jící strukturu zástavby.  
Z hlediska dopravní přístupnosti je předmětný pozemek přístupný z  komunikace ppč. 1238 k. ú. Nová 
Ves nad Nisou, která zajišťuje též přístup k objektům bydlení, je však nezpevněná a některé úseky jsou 
ve velmi špatném stavu. Též zimní údržba této komunikace je poměrně komplikovaná.  
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu se jedná o souvislou ucelenou plochu zemědělského 
půdního fondu, který se nachází pod ochranou zemědělského půdního fondu, v V. třídě ochrany. Poža-
davek na zařazení části předmětného pozemku nesplňuje zásady ochrany ZPF uvedené ve § 4 zákona o 
ochraně ZPF, kde by pro nezemědělské funkce měly být navrženy přednostně nezemědělské pozemky, 
pozemky ZPF ležící uvnitř zastavěného území, případně proluky mezi stávající zástavbou. Zařazením 
části předmětného pozemku mezi návrhové plochy pro bydlení by došlo k rozšiřování zastavitelných 
ploch do volné krajiny, do volných ploch zemědělského půdního fondu. Ochrana zemědělského půdního 
fondu vyplývá taktéž z Politiky územního rozvoje ČR 2008, jejíž republikové priority jsou zohledněny 
v podmínkách pro rozvoj území obce. 
Dále pořizovatel posoudil záměr z hlediska ovlivnění krajinného rázu, který je chráněn dle § 12 zákona o 
ochraně přírody a krajiny. Dotčená oblast obce Nová Ves n. N. je dle stanovení jednotlivých oblastí kra-
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jinného rázu, vycházejících ze Zásad územního rozvoje, zařazena do oblasti krajinného rázu OKR 03 - 
Jizerské hory, podoblasti POKR 03-5 Smržovka - Tanvald. Pořizovatel má za to, že požadavek na zařa-
zení zastavitelné plochy pro bydlení je též v rozporu se základní koncepcí ochrany a rozvoje hodnot 
území obce Územního plánu Nová Ves n. N. Ta se zaměřuje na ochranu uspořádání krajiny s posílením 
její ekologické a estetické funkce, zachování přírodních hodnot dílčích území, ochranu krajinného rázu 
zejména s ohledem na cílové charakteristiky a typy lesozemědělské krajiny, ochranu krajinného rázu 
s ohledem na zařazení území obce do oblasti (OKR 03 - Jizerské hory) a podoblastí krajinného rázu 
(POKR 03 - 5Smržovka - Tanvald) a ochranu ploch volného území krajiny včetně trvalých travních poros-
tů jako součásti zemědělských ploch.  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k závěru, že vymezením zastavitelné plochy 
pro bydlení ve volné krajině, v souvislé ucelené ploše zemědělského půdního fondu by došlo ke střetu 
s limity využití území a neúměrnému ovlivnění zejména přírodních, ale urbanistických a architektonických 
hodnot území, chráněných ve veřejném zájmů dle zvláštních právních předpisů.  
V další části připomínky podatel navrhuje výměnu předmětného nezastavitelného pozemku za zastavitel-
ný pozemek v majetku  obce Nová Ves n. N., na kterém by mohl realizovat výstavbu rodinného domu. 
K této části připomínky pořizovatel uvádí, že případná směna pozemků je věcí dohody mezi podatelem a 
obcí Nová Ves n. N. a územní plán ji neřeší. 
Připomínka č. 2 
Podal: Libor Dolenský 
Podání doručené dne  23.9.2013 pod č.j. 73164/2013 na MM Jablonec n. N. 
Podatel připomínky žádá o zařazení pozemku p.č. 1691/2 v k.ú. Nová Ves nad Nisou mezi zastavitelné 
plochy z důvodu možnosti vybudování vrtané studny pro stávající rekreační objekt na sousedícím vlast-
ním pozemku p.č. 1690 v k.ú. Nová Ves nad Nisou 
Vyhodnocení: Připomínce č. 2 se vyhovuje 
Odůvodnění: 
Podatel označil své podání jako připomínku a pořizovatel usoudil, že obsahuje všechny náležitosti pro 
podání připomínky (údaje umožňující identifikaci a podpis). 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a shledali, že se jedná o pozemek navazující na 
pozemky ve vlastnictví žadatele, které slouží k rekreačním účelům. Předmětný pozemek je v katastru 
nemovitostí veden jako trvalý travní porost.  
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na vy-
hodnocení připomínky. Pořizovatel zjistil, že se předmětný pozemek nachází v koridoru pro stavbu silnice 
I. třídy (označení D 07). Vedení  dopravního  koridoru nadregionálního významu pro stavbu silnice I. třídy, 
úsek Jablonec n. N. Smržovka - Tanvald vychází ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a před-
pokládá zkvalitnění dopravní propojenosti v rámci rozvojových oblastí ROB1 Liberec a zlepšení přístup-
nosti specifických oblastí SOB5 Jizerské hory a SOB6 Západní Krkonoše. Celkovou šíři dopravního kori-
doru Územní plán Nová Ves n. N. zpřesňuje na 300 m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě ve 
východní části obce. 
Pořizovatel při vyhodnocení připomínky zjistil, že již v návrhu územního plánu ke společnému jednání byl 
předmětný pozemek zařazen mezi zastavěné plochy pro bydlení, nebyly však stanoveny podmínky využi-
tí pozemků a objektů pod překryvnou plochou dopravního koridoru. Z toho pořizovatel usuzuje, že připo-
mínka podatele směřuje spíše k požadavku stanovení podmínek využití pozemků a objektů pod plochou 
dopravního koridoru než k požadavku na zařazení předmětného pozemku mezi plochy bydlení, aby mohl 
na předmětném pozemku realizovat vodohospodářskou stavbu (vrtanou studnu). 
V návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. k veřejnému projednání byly ve spolupráci s Ministerstvem 
dopravy ČR stanoveny podmínky využití pozemků a objektů. Ty stanoví, že pod překryvnou plochou kori-
doru je možné mimo jiné zřizování studen - zdrojů pitné vody. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastu-
pitelem dospěli k názoru, že tímto krokem bylo připomínce vyhověno. 
Připomínka č. 3 
Podal: Miroslav Stránský 
Podání doručené dne 29.7.2013 pod č.j. 195 na OÚ Nová Ves n. N. 
Podatel připomínky uvádí, že by rád realizoval oplocení celého pozemku p.č.1129/1 k.ú. Nová Ves nad 
Nisou, což stavební úřad v Jablonci n. N. v současné době nepovolil, jelikož část pozemku je vedena jako 
travní porost. 
Vyhodnocení: Připomínce č. 3 se vyhovuje částečně 
Odůvodnění: 
Podatel označil své podání jako připomínku a pořizovatel usoudil, že obsahuje všechny náležitosti pro 
podání připomínky (údaje umožňující identifikaci a podpis). 
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Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a shledali, že se jedná o pozemek, který je v katast-
ru nemovitostí veden jako trvalý travní porost. Podatel žije v rodinném domě na pozemku, který sousedí 
s předmětným pozemkem. Rodina podatele ho využívá jako zahradu.  Pozemek se v návrhu ke společ-
nému jednání částečně nachází v zastavěném území kategorie "bydlení venkovské", kde je realizace 
oplocení přípustná. Část předmětného pozemku se nachází mimo zastavěné území obce v kategorii "or-
ná půda a trvalé travní porosty", kde je realizace oplocení nepřípustná. Pořizovatel dospěl k názoru, že 
připomínka podatele se týká právě této části předmětného pozemku. 
Pořizovatel posoudil připomínku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na 
vyhodnocení připomínky. Předmětný pozemek se nachází pod ochranou zemědělského půdního fondu,   
v  IV. třídě ochrany. Je zatížen nadzemním vedením elektrické energie a jeho ochranným pásmem VN 35 
kV. Severozápadní část pozemku se nachází v záplavovém území významného vodního toku Novoves-
kého potoka, které bylo včetně jeho aktivní zóny stanoveno opatřením obecné povahy (čj. KULK 
28590/2014 ze dne 5.5.2014) dle zákona č.  254/2001 Sb. (vodní zákon).  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem připomínku vyhodnotil následujícím způsobem: část  
předmětného pozemku v nezastavěném území byla zařazena mezi plochy zemědělské v kategorii zahra-
dy, kde je mimo jiné přípustné oplocení zahrad s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou. Část pozemku 
v záplavovém území byla ponechána jako plocha zemědělská v kategorii Orná půda a trvalé travní poros-
ty. Důvodem jsou jednak omezující podmínky pro aktivní i mimoaktivní zónu v záplavovém území, vyplý-
vající z § 67 vodního zákona, jednak ochrana VKP (ze zákona  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny) a ochrana doprovodné zeleně v údolní nivě Novoveského potoka, která plní ekologicko - stabilizační 
funkci  a zvyšuje estetickou a přírodní hodnotu území. 
Ochrana zemědělského půdního fondu zařazením do kategorie “zahrady“ je respektována. 
Pořizovatel dospěl k závěru, že zařazením části předmětného pozemku mezi zemědělské plochy v kate-
gorii "zahrady" nedochází ke střetu s limity a hodnotami území a ochrana veřejných zájmů podle zvlášt-
ních předpisů je respektována. Připomínce bylo vyhověno částečně. 
Připomínka č. 4 
Podal: PaedDr. Jaromír Krejčí 
Podání doručené dne 28.8.2013 pod č.j.225 na OÚ  Nová Ves n. N. 
Podatel připomínky žádá o zahrnutí části pozemku p.č. 503 v k.ú. Nová Ves nad Nisou v jeho části přilé-
hající k silnici III. třídy 28730 jako stavební parcely k výstavbě garáže do Územního plánu Nová Ves n. N. 
Garáž potřebuje pro trvalejší pobyt v nemovitosti čp. 528. Podatel vyznačil část pozemku k zařazení mezi 
zastavitelné plochy v situaci. 
Vyhodnocení: Připomínce č. 4 se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Podatel neoznačil své podání jako připomínku, ale pořizovatel usoudil, že obsahuje všechny náležitosti 
pro podání připomínky (údaje umožňující identifikaci a podpis).  
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a shledali, že předmětný pozemek na úpatí Čer-
nostudničního hřebene, který je ve skutečnosti trvalým  travním porostem, je v katastru nemovitostí veden 
jako ostatní plocha a je zatížen oprávněním z věcného břemene stezky a vozové cesty přes p.p.č. 725 ve 
prospěch stavby č.e. 510 a pozemky p.č. 518 a p.č. 519 k.ú. Nová Ves nad Nisou.  
Pořizovatel posoudil námitku z hlediska střetu s limity a hodnotami území. Předmětný pozemek se na-
chází v ochranném pásmu silnice III. třídy III/28730 a prochází tudy telekomunikační vedení, pozemek 
není pod ochranou zemědělského půdního fondu. Pořizovatel dospěl k názoru, že tyto limity nemají pod-
statný vliv na zařazení navrhované části pozemku mezi zastavitelné plochy a tudíž ani na vyhodnocení 
připomínky. 
Podatel je majitelem rekreačního objektu na pozemku p.č. 520 k.ú. Nová Ves nad Nisou. Předmětný po-
zemek je od uvedeného pozemku p.č. 520 k.ú. Nová Ves nad Nisou oddělený pozemkem v majetku obce 
Nová Ves n. N., který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní komunikace. Ve skutečnosti ale tento 
pozemek jako veřejná komunikace neslouží, zajišťuje spíše občasný přístup k dostupným rekreačním 
objektům. Předmětný pozemek bezprostředně nenavazuje na pozemek se stávajícím objektem pro ro-
dinnou rekreaci ve vlastnictví podatele. 
Pořizovatel konstatuje, že nové zastavitelné  plochy s hlavním využitím pro garážování  automobilů se na 
území obce Nová Ves n. N. nevymezují. Samostatně  stojící  garáže  lze umístit podle podmínek pro vyu-
žití ploch a jejich prostorového uspořádání pouze v souvislosti s hlavním využitím pozemku, tzn. že garáž 
lze umístit pouze jako vedlejší stavbu na pozemku stavby hlavní. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli  k názoru, že vymezením návrhové  plochy  pro 
samostatně stojící garáže by byly porušeny zásady urbanistické koncepce obce, proto požadavku na 
vymezení zastavitelné plochy pro realizaci tohoto typu stavby na předmětné části pozemku nebylo vyho-
věno.  
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Připomínka č. 5 
Podal: Karel Samek 
Podání doručené dne 2.10.2013 pod č.j.253 na OÚ  Nová Ves n. N. 
Podatel připomínky žádá o kvalifikované přehodnocení rozsahu území, zařazeného do VKP2, zejména 
na pozemcích p.č. 547 a 552 k.ú. Nová Ves nad Nisou s tím, že severní část pozemku p.č. 552 v k.ú. 
Nová Ves nad Nisou, při pravém břehu Novoveského potoka, navrhuje začlenit do zastavitelné plochy, 
určené pro venkovské bydlení. 
Vyhodnocení: Připomínce č. 5 se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Podatel označil své podání jako námitku. Pořizovatel uvádí, že  podání bylo učiněno v rámci společného 
jednání, kdy stavební zákon (§ 50 odst. 3 zákona  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu) stanoví, že každý může u pořizovatele uplatnit písemné připomínky k návrhu územního plánu. Poři-
zovatel vyhodnotil podání jako připomínku, protože obsahuje všechny náležitosti pro její podání (údaje 
umožňující identifikaci a podpis). 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o silně podmáčené pozemky, 
které tvoří prameniště a údolní nivu toku Novoveského potoka. Vzhledem k přírodním podmínkám není 
vyloučen ani výskyt  zvláště chráněných druhů rostlin. 
Pořizovatel posoudil připomínku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na 
vyhodnocení připomínky. Pořizovatel uvádí, že oba předmětné pozemky jsou svou podstatnou částí vý-
znamným krajinným prvkem  ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v návrhu územního 
plánu označen jako VKP 2), kterými jsou mimo jiné vodní toky a údolní nivy. Pořizovatel dále ve věci kon-
statuje, že předmětné pozemky zatěžuje také záplavové území Novoveského potoka. 
V první části připomínky podatel požaduje přehodnocení rozsahu území zařazeného do VKP 2, zejména 
na pozemcích p.č. 547 a 552 k.ú. Nová Ves nad Nisou.  Pořizovatel uvádí, že se jedná o významný kra-
jinný prvek vyplývající ze zákona, rozsah území významného krajinného prvku stanovil zpracovatel 
územního plánu na  základě terénního průzkumu, vycházel také z aktualizovaných Územně analytických 
podkladů ORP Jablonec nad Nisou, kde je tento významný krajinný prvek údolní nivy Novoveského poto-
ka také plošně vymezen. Územní plán Nová Ves n. N. toto vymezení zpřesňuje dle skutečných podmínek 
v území. Pořizovatel podotýká, že orgán ochrany a přírody příslušný z hlediska zákona  č. 114/1992, o 
ochraně přírody a krajiny, v průběhu projednání návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. nevydal nesou-
hlasné stanovisko s vymezením rozsahu významného krajinného prvku VKP 2. 
Pořizovatel usuzuje dle charakteru přírodních podmínek, že je území významného krajinného prvku třeba 
chránit ve vymezeném rozsahu, aby byla zajištěna ochrana před jeho poškozováním a nedošlo k ohrože-
ní jeho stabilizační funkce. 
Pořizovatel uvádí, že druhá část připomínky se týká zařazení severní části pozemku p.č. 552 v k.ú. Nová 
Ves nad Nisou, při pravém břehu Novoveského potoka mezi zastavitelné plochy pro venkovské bydlení.   
Severní část předmětného pozemku navazuje na zastavěné území, ale využití je limitováno vymezením 
významného krajinného prvku VKP 2 (ze zákona) a záplavového území Novoveského potoka.  
Pořizovatel je názoru, že vymezený prostor významného krajinného prvku VKP 2  má  významný retenční 
význam a případný zásah do vodního režimu lokality by vedl k narušení její ekologicko - stabilizační funk-
ce.  
Záplavové území bylo stanoveno opatřením obecné povahy (čj. KULK 28590/2014 ze dne 5.5.2014) dle 
zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Aktivní zóna je v  části předmětného pozemku vymezena pouze 
na trasu koryta potoka, ale téměř celý pozemek včetně jeho severní části je ohrožen rozlivem povodňo-
vých vod Q5, Q20 a Q100. Pořizovatel je toho názoru, že předmětný pozemek (včetně jeho severní části) 
je ohrožen nepřiměřeně vysokou mírou povodňového nebezpečí. Také republikové priority Politiky územ-
ního rozvoje ČR 2008 připouští vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve zcela výji-
mečných a zvlášť odůvodněných případech. Tyto priority jsou zohledněny také v podmínkách pro rozvoj 
území obce, které podmiňují vymezování zastavitelných ploch mimo stanovené záplavové území Novo-
veského potoka.  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k závěru, že vymezením zastavitelné plochy 
pro bydlení v záplavovém území a v území vymezeného významného krajinného prvku by došlo k výz- 
namnému střetu s limity využití území a neúměrnému ovlivnění zejména přírodních, ale také urbanistic-
kých a architektonických hodnot území.   
Připomínka č. 6 
Podal: Karel Matuška 
Podání doručené dne 7.10.2013 na OÚ  Nová Ves n. N.  
Podatel připomínky požaduje, aby celý pozemek p.č. 141/1 k.ú. Nová Ves nad Nisou byl v územním plá-
nu veden jako plocha pro výstavbu rodinných domů. Uvedený pozemek se nachází u zástavby s rodin- 
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nými domy, napojení domu na inženýrské sítě je řešitelné. Svou povahou by výstavba domu zapadla do 
současné zástavby a krajiny. Příjezdová komunikace je bezproblémová. 
Vyhodnocení: Připomínce č. 6 se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Podatel označil své podání jako námitku. Pořizovatel uvádí, že  podání bylo učiněno v rámci společného 
jednání, kdy stavební zákon stanoví ( § 50 odst. 3 zákona  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a sta-
vebním řádu), že každý může u pořizovatele uplatnit písemné připomínky k návrhu územního plánu. Poři-
zovatel vyhodnotil podání jako připomínku, protože obsahuje všechny náležitosti pro její podání (údaje 
umožňující identifikaci a podpis). 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o rozsáhlý svažitý pozemek 
mimo zastavěné území obce, travnatý, částečně pokrytý mimolesní krajinnou zelení, která je součástí 
významnějšího dřevinného porostu lesního charakteru. Z jihovýchodní části je pozemek přístupný 
z účelové komunikace,  která je lemována alejí vzrostlých jasanů. 
Pořizovatel posoudil připomínku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na 
vyhodnocení připomínky. Pořizovatel uvádí, že dle katastru nemovitostí se předmětný pozemek nachází 
pod ochranou zemědělského půdního fondu, v V. třídě ochrany. Požadavek na zařazení předmětného 
pozemku mezi zastavitelné plochy pro bydlení nesplňuje zásady ochrany ZPF uvedené v § 4 zákona o 
ochraně ZPF, kde by pro nezemědělské funkce měly být navrženy přednostně nezemědělské pozemky, 
pozemky ZPF ležící uvnitř zastavěného území, případně proluky mezi stávající zástavbou. Zařazením 
předmětného pozemku by došlo k rozšiřování zastavitelných ploch do volné krajiny, do volných ploch 
zemědělského půdního fondu. Ochrana zemědělského půdního fondu vyplývá taktéž z Politiky územního 
rozvoje ČR 2008, jejíž republikové priority jsou zohledněny v podmínkách pro rozvoj území obce.  
Současný jediný přístup k předmětnému pozemku zajišťuje nezpevněná účelová komunikace na pozem-
cích p.č. 155/1 a 230 v k.ú. Nová Ves nad Nisou, která slouží jako přístup k několika objektům rodinné 
rekreace. Pořizovatel zastává názor, že komunikace svými  parametry nevyhovuje  zvýšeným nárokům 
na obsluhu objektů trvalého bydlení v rodinných domech. Navíc je komunikace v části přiléhající k před-
mětnému pozemku lemována jednostrannou alejí vzrostlých jasanů vysoké ekologické a estetické hodno-
ty, která by byla reálně ohrožena z důvodů zajištění kvalitnějšího přístupu k objektům pro bydlení, napo-
jení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu i samotnou výstavbou rodinného bydlení.    
Ze stejného důvodu byla po společném jednání z návrhu územního plánu vypuštěna lokalita B28, která 
vymezovala zastavitelnou plochu pro bydlení na části předmětného pozemku. Tento krok byl podpořen 
také vydáním nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k názoru, že připomínce nebude vyhověno 
z důvodu, že případná realizace záměru výstavby rodinných domů na předmětném pozemku by  předsta-
vovala nepřiměřený střet s limity využití území a  neúměrný zásah zejména do přírodních  hodnot území, 
které jsou chráněny ve veřejném zájmu podle zvláštních právních předpisů.  
Připomínka č. 7 
Podal: Karel Matuška 
Podání doručené dne 7.10.2013 na OÚ  Nová Ves nad Nisou  
Podatel připomínky požaduje, aby uvedená parcela p.č. 297 k.ú. Nová Ves nad Nisou byla v územním 
plánu vedena jako plocha pro výstavbu rodinných domů. Uvedený pozemek se nachází u zástavby 
s rodinnými domy, napojení domu na inženýrské sítě je řešitelné. Svou povahou by výstavba domu zapa-
dla do současné zástavby a krajiny. Příjezdová komunikace je bezproblémová. 
Vyhodnocení: Připomínce č. 7 se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Podatel označil své podání jako námitku. Pořizovatel uvádí, že  podání bylo učiněno v rámci společného 
jednání, kdy stavební zákon stanoví (§ 50 odst. 3 zákona  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a sta-
vebním řádu), že každý může u pořizovatele uplatnit písemné připomínky k návrhu územního plánu. Poři-
zovatel vyhodnotil podání jako připomínku, protože obsahuje všechny náležitosti pro její podání (údaje 
umožňující identifikaci a podpis). 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o rozsáhlý mírně svažitý poze-
mek navazující na zastavěné území v severní části obce, vybíhající do volné krajiny. Pozemek je travnatý 
s částečným pokrytím krajinné zeleně. Přístup zajištěn z místní komunikace na pozemku p.č. 222/1 v k.ú. 
Nová Ves nad Nisou. Dle charakteru přírodního prostředí lze na tomto pozemku předpokládat výskyt 
chráněných druhů živočichů. 
Pořizovatel posoudil připomínku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na 
vyhodnocení připomínky. Pořizovatel uvádí, že dle katastru nemovitostí se předmětný pozemek nachází 
pod ochranou zemědělského půdního fondu, v V. třídě ochrany. Požadavek na zařazení předmětného 
pozemku mezi zastavitelné plochy pro bydlení nesplňuje zásady ochrany ZPF uvedené ve § 4 zákona o 
ochraně ZPF, kde by pro nezemědělské funkce měly být navrženy přednostně nezemědělské pozemky, 
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pozemky ZPF ležící uvnitř zastavěného území, případně proluky mezi stávající zástavbou. Zařazením 
předmětného pozemku by došlo k rozšiřování zastavitelných ploch do volné krajiny, do volných ploch 
zemědělského půdního fondu. Ochrana zemědělského půdního fondu vyplývá taktéž z Politiky územního 
rozvoje ČR 2008, jejíž republikové priority jsou  zohledněny v podmínkách pro rozvoj území obce. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k závěru, že vymezením zastavitelné plochy 
pro bydlení na předmětném pozemku vybíhajícím do volné krajiny a souvislé ucelené plochy zeměděl-
ského půdního fondu by došlo ke střetu s limity území a neúměrnému ovlivnění zejména přírodních, ale 
také urbanistických a architektonických  hodnot území.  
Připomínka č. 8 
Podal: Karel Matuška 
Podání doručené dne 7.10.2013 na OÚ  Nová Ves n. N.  
Podatel připomínky požaduje, aby uvedená parcela p.č. 1493 k.ú. Nová Ves nad Nisou byla v územním 
plánu vedena jako plocha pro výstavbu rodinných domů. Uvedený pozemek se nachází u zástavby 
s rodinnými domy, napojení domu na inženýrské sítě je řešitelné. Svou povahou by výstavba domu zapa-
dla do současné zástavby a krajiny. Příjezdová komunikace je bezproblémová. 
Vyhodnocení: Připomínce č. 8 se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Podatel označil své podání jako námitku. Pořizovatel uvádí, že  podání bylo učiněno v rámci společného 
jednání, kdy stavební zákon stanoví (§ 50 odst. 3 zákona  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a sta-
vebním řádu), že každý může u pořizovatele uplatnit písemné připomínky k návrhu územního plánu. Poři-
zovatel vyhodnotil podání jako připomínku, protože obsahuje všechny náležitosti pro její podání (údaje 
umožňující identifikaci a podpis). 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o podmáčený  pozemek 
v severovýchodní části obce mimo zastavěné území. Severovýchodní část pozemku tvoří údolní niva 
toku Lužické Nisy s rozptýlenými břehovými porosty. Pozemek je travnatý. Přístup je zajištěn z přiléhající 
silnice III. třídy III/29037. Dle charakteru přírodního prostředí lze na tomto pozemku předpokládat výskyt 
chráněných druhů rostlin a živočichů. 
Pořizovatel posoudil připomínku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na 
vyhodnocení připomínky. Pořizovatel uvádí, že dle katastru nemovitostí se předmětný pozemek nachází 
pod ochranou zemědělského půdního fondu, ve VI. a V. třídě ochrany. Pozemek byl v minulosti odvodně-
ný. Požadavek na zařazení předmětného pozemku mezi zastavitelné plochy pro bydlení nesplňuje zása-
dy ochrany ZPF uvedené v § 4 zákona o ochraně ZPF, kde by pro nezemědělské funkce měly být navr-
ženy přednostně nezemědělské pozemky, pozemky ZPF ležící uvnitř zastavěného území, případně pro-
luky mezi stávající zástavbou. Zařazením předmětného pozemku by došlo k rozšiřování zastavitelných 
ploch do volné krajiny, do volných ploch zemědělského půdního fondu. Zájmem ochrany zemědělského 
půdního fondu je minimalizovat návrhy zastavitelných ploch na odvodněné půdě a tím i zásahy do hydro-
logických a odtokových poměrů v daném území následnou zástavbou. Ochrana zemědělského půdního 
fondu vyplývá taktéž z Politiky územního rozvoje ČR 2008, jejíž republikové priority jsou zohledněny 
v podmínkách pro rozvoj území obce.  
Pořizovatel dále konstatuje, že předmětný pozemek je podstatnou částí významným krajinným prvkem  
ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v návrhu územního plánu označen jako VKP 1), 
kterými jsou mimo jiné vodní toky a údolní nivy. Významný krajinný prvek údolní nivy Lužické Nisy je evi-
dovaný i v aktualizovaných Územně analytických podkladech ORP Jablonec nad Nisou z r. 2012, Územní 
plán Nová Ves n. N. toto vymezení na základě podmínek území zpřesňuje.  
Pořizovatel uvádí, že předmětný pozemek neopomenutelným způsobem zatěžuje trasování nadzemního 
vedení elektrické energie a jeho ochranné pásmo VN 35 kV. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k závěru, že vymezením zastavitelné plochy 
pro bydlení ve volné krajině a souvislé ucelené ploše zemědělského půdního fondu by došlo k neúměr-
nému střetu s limity území a nepřiměřenému ovlivnění zejména přírodních, ale také urbanistických a ar-
chitektonických  hodnot území.   
Připomínka č. 9 
Podal: Jiří Šilhán 
Podání doručené dne 7.10.2013 pod č.j. 260 na OÚ  Nová Ves n. N. 
Podatel připomínky nesouhlasí  se změnou části parcely p.č. 221/3 k.ú. Nová Ves nad Nisou ze stavební 
(červeně označeno) na trvalý travní porost (zeleně označeno) v novém  zpracování územního plánu.  
Vyhodnocení: Připomínce č. 9 se vyhovuje 
Odůvodnění: 
Podatel označil své podání jako odvolání proti novému územnímu plánu. Pořizovatel uvádí, že  podání 
bylo učiněno v rámci společného jednání, kdy stavební zákon (§ 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o 
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územním plánování a stavebním řádu) stanoví, že každý může u pořizovatele uplatnit písemné připomín-
ky k návrhu územního plánu. Pořizovatel vyhodnotil podání jako připomínku, protože obsahuje všechny 
náležitosti pro její podání (údaje umožňující identifikaci a podpis). 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že předmětná část pozemku je zatravněná, 
část severovýchodní hranice podél účelové komunikace lemuje pás vzrostlé krajinné zeleně.   
Pořizovatel posoudil připomínku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na 
vyhodnocení připomínky. Pořizovatel uvádí, že dle katastru nemovitostí se předmětný pozemek nachází 
pod ochranou zemědělského půdního fondu, v V. třídě ochrany. Pořizovatel dále konstatuje, že předmět-
nou část pozemku nezatěžují další limity a nenacházejí se na ní další významné hodnoty území. 
Z hlediska nového územního plánu předmětná část pozemku navazuje bezprostředně na zastavitelnou 
plochu pro bydlení. Pořizovatel podotýká, že i v Územním plánu obce Nová Ves n. N. byl pozemek p.č. 
221/3 k.ú. Nová Ves nad Nisou zařazen celý mezi zastavitelné plochy pro bydlení, tj. včetně předmětné  
části. 
Pořizovatel konstatuje, že v této části pozemku nedošlo v průběhu platnosti předchozího Územního plánu 
obce Nová Ves n. N. k výrazným změnám v hodnotách a limitech ovlivňujících dané území, které by brá-
nily opětovnému zařazení předmětného pozemku mezi zastavitelné plochy pro bydlení. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k názoru, že zařazením předmětné části po-
zemku mezi zastavitelné plochy pro bydlení nedochází k výrazným střetům s limity území ani nepřiměře-
nému ovlivnění přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území.   
Připomínka č. 10 
Podal: PaedDr. Jaromír Krejčí 
Podání doručené E – mailem dne 9.10.2013 na OÚ  Nová Ves nad Nisou  
Podatel podává zásadní připomínku k návrhu vymezení koridoru D 07 průběhu silnice I. třídy územím 
obce Nová Ves n.N., úsek Jablonec n.N. – Smržovka – Tanvald ve svahu Černé Studnice. Tato uvažova-
ná silnice nadregionálního významu významně poruší krajinný ráz lokality Nová Ves nad Nisou a je  dle 
názoru podatele v rozporu s § 2 a násl. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle  něhož 
se má zajišťovat ochrana přírody a krajiny zejména ochranou a vytvářením územního systému ekologické 
stability krajiny, ovlivňováním vodního hospodaření v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro 
život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu 
vodních toků a ploch a mokřadů a ochranou krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářského využí-
vání, turistiky a rekreace. 
Podle téhož zákona se za významné krajinné prvky, které by neměly být podobnými liniovými stavbami 
zasaženy, dají považovat v případě Nové Vsi nad Nisou zejména lesy, vodní toky, údolní nivy a jiné části 
krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody, zejména mokřady, trvalé travní plochy, apod. 
Podatel má za to, že vedení takto navrhované silnice I. třídy, která svým plánovaným podchodem ve sva-
hu Černé Studnice může významným způsobem ovlivnit vodní poměry v prameništi řeky Lužické Nisy, 
což dosud nebylo dostatečně zhodnoceno. Navrhovaná stavba navíc znehodnotí rekreační využití oblasti. 
Vyhodnocení: Připomínce č. 10 se nevyhovuje 
Odůvodnění:   
Podatel označil své podání jako připomínku proti novému územnímu plánu. Pořizovatel uvádí, že  podání 
bylo učiněno v rámci společného jednání, kdy zákon stanoví  ( § 50 odst. 3 zákona  č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), že každý může u pořizovatele uplatnit písemné 
připomínky k návrhu územního plánu. Pořizovatel vyhodnotil podání jako připomínku, přestože neobsahu-
je všechny náležitosti pro její podání (obsahuje údaje umožňující identifikaci, ale neobsahuje podpis). 
Vedení  dopravního  koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07) vychází z republikové koncepce 
Ministerstva dopravy ČR a je zakotveno v úkolech Politiky územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR), 
čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7 Specifická oblast Krkonoše - Jizerské hory. Nová Ves n. 
N. je dle PÚR ČR součástí republikové rozvojové oblasti OB7 Liberec (čl. 46). Rozvojové oblasti jsou dle 
PÚR ČR (čl. 33) vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republiko-
vého významu existují zvýšené požadavky na změny v území.  
Koridor D07 byl mnohokrát prověřován a zakotven v územně plánovacích dokumentacích kraje i obce.  
Vedení dopravního koridoru nadregionálního významu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec n. N. 
Smržovka - Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle 
ZÚR LK obec Nová Ves n. N. spadá do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová oblast Liberec. Je to rozvojo-
vá oblast republikového významu, pro kterou platí zásada Z1: „Ve vymezené rozvojové oblasti republiko-
vého významu s dopravním napojením na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat 
rozvoj hospodářských a sociálních aktivit, posilující význam Libereckého kraje v republikových a středo-
evropských vazbách.“  
V ZÚR LK je vymezen koridor D07 v šířce 500 m (měřítko ZÚR LK je 1:100 000). Ze ZÚR LK vyplývá úkol 
pro územní plánování: v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí je třeba upřesnit, stabilizo-
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vat a řešit územní souvislosti vedení koridoru. Upřesněním se rozumí zmenšení rozsahu plochy vymeze-
né v ZÚR, vymezuje se plocha pro optimální umístění trasy liniové stavby včetně staveb souvisejících. 
Upřesněný koridor přitom musí být uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR. V návrhu Územního plánu Nová 
Ves n. N. jsou tyto úkoly respektovány. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves n. N. 
zpřesňuje na 300m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. 
ZÚR LK vymezují mimo jiné také rozvojové osy nadmístního (krajského) významu , ve kterých lze očeká-
vat zvýšené požadavky na změny v území, vyvolané dopravní vazbou na existující nebo připravované 
významné dopravní koridory. Nová Ves nad Nisou je součástí rozvojové osy ROS 4 Liberec - Jablonec n.  
N. - Tanvald - Harrachov - hranice ČR. Zařazením do oblasti ROS4 vyplývají pro územní plánování úkoly, 
mimo jiné: připravovat územní podmínky pro zlepšení podmínek bezpečné prostupnosti silničních tras 
územím a jeho optimální obslužnost při minimalizaci negativních environmentálních dopadů na prostředí, 
upřesnit a stabilizovat koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec n. N. - Smržovka - Tanvald - Harrachov 
v širších souvislostech, sledovat vazby na ekonomické aktivity a rekreační potenciál a připravit územní 
podmínky pro podporu únosného rozvoje specifických oblastí SOB5 Jizerské hory a SOB6 Západní Kr-
konoše. 
Předpokládaným přínosem, který vyplývá ze ZÚR LK,  je zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové 
oblasti ROB1 Liberec ve východním směru na Smržovku a Tanvald. V rámci Strategie regionálního rozvo-
je ČR 2014 - 2020 (schválena Vládou ČR), bylo Tanvaldsko zařazeno mezi nekonkurenceschopné mikro-
regiony, ve kterých bude nutné přijmout řadu opatření za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 
Uvedený dokument jako důležitý faktor regionální konkurenceschopnosti uvádí kvalitní dopravní in-
frastrukturu, zejména napojení regionu na dálnici či rychlostní komunikaci, případně železniční koridor. 
V ZÚR LK je Nová Ves n. N. z hlediska kategorizace center cestovního ruchu zařazena jako příměstské 
středisko rekreace. Do této kategorie spadají sídla, disponující přírodně a kulturně - historickým potenciá-
lem, vybavená základními a doprovodnými službami cestovního ruchu, atraktivní pro rekreaci v blízkosti 
významných center osídlení. Za účelem rekreace je využíváno zejména hřbetu s rozhlednou Nisanka, 
prameniště Nisy a území Horní Černé Studnice s rozhlednou.  
Předmětem stavby je přeložení silnice I/10 v úseku Turnov - Železný Brod - Tanvald do zcela nové trasy, 
protože dle Ministerstva dopravy ČR složité terénní podmínky znemožňují úpravu stávající trasy do kate-
gorie odpovídající silnici I. třídy. Silnice I/10 v dotčeném úseku slouží jednak pro dopravu návštěvníků 
horských středisek Krkonoš a Jizerských hor ve směru od Prahy a dále jako tranzitní pro nákladní dopra-
vu v rámci hraničního přechodu Harrachov - Jakuszyce. Ministerstvo dopravy ČR považuje hraniční pře-
chod Harrachov prozatím jako nezastupitelný. Svůj postoj opírá o tvrzení, že alternativní spojení pro ná-
kladní dopravu do Polska je pouze v Hrádku n. N. nebo v Náchodě, které jsou poměrně vzdálené a ob-
sluhují jinou část území. Ministerstvo dopravy ČR jako orgán státní správy příslušný pro rozvoj dopravní 
infrastruktury navrhuje novou komunikaci, která zároveň řeší vedení silnice I. třídy mimo kompaktně za-
stavěné části měst a obcí, které jsou v současné době dotčené dopravní zátěží silnice I/14. Stávající sil-
nice I/14, která zajišťuje propojení měst Liberec a Jablonec n. N. a pokračuje přes Lučany n. N., Smržov-
ku, Tanvald a Kořenov dále na východ, prochází centry měst a obcí se souvislou obytnou zástavbou, kde 
je bezprostřední zátěži vyplývající z dopravy vystaveno velké množství obyvatel. Snahou dopravní kon-
cepce Ministerstva dopravy ČR je odvedení dopravy mimo souvisle zastavěná území s co nejmenším 
dopadem na obyvatelstvo a životní prostředí. 
Pořizovatel uvádí, že Územní plán Nová Ves n. N. přebírá vedení dopravního  koridoru nadregionálního 
významu D07 pro stavbu silnice I. třídy z nadřazené dokumentace, tj. ze Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje (ZÚR LK). O vydání ZÚR LK rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 13. prosince 
2011. Celkovou šíři dopravního koridoru stanovují Zásady územního rozvoje na 500 m, Územní plán No-
vá Ves n. N. ho zpřesňuje na 300 m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. Pořizovatel 
v průběhu projednání návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. vyhodnotil, že vymezení koridoru o šíři 50 
m v Územním plánu Nová Ves n. N. by vhledem k morfologii terénu řešeného území neposkytovalo do-
statečnou ochranu území v dalších stupních projektové přípravě pro případné směrové korekce trasy a 
umístění souvisejících staveb. V blízkosti obydlených ploch lze předpokládat realizaci protihlukových 
opatření, technických a vegetačních úprav. 
Ke zpřesnění trasy silnice I. třídy územím obce dojde až na základě posouzení vlivu navržené přeložky 
stavby silnice I. třídy na životní prostředí v procesu EIA, který vymezí plochu nezbytně nutnou pro vedení 
trasy s nejmenším vlivem na životní prostředí, popř. stanoví,  zda vůbec bude tato trasa realizována. Eko-
logické, ekonomické a společenské důsledky navrhované stavby budou dále prověřovány v dalších fázích 
projektové přípravy. Do doby aktuální potřeby realizace stavby je však třeba zajistit dlouhodobou ochranu 
území vymezením koridoru, aby se vyloučením další nové zástavby minimalizovaly budoucí dopady do-
pravní stavby na obyvatelstvo, životní prostředí i ekonomiku záměru. 
Pořizovatel usoudil, že návrhem i realizací dopravní stavby nadregionálního významu v území vždy dojde 
k ovlivnění života obyvatel a životního prostřední v okolí záměru. Je však ve veřejném zájmu zachovat do 
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budoucnosti možnost rozvoje kvalitní dopravní sítě republikové významnosti a zaměřit se na nalezení 
řešení s minimálními důsledky. Připomínce nebylo vyhověno. 
Určený zastupitel uvádí, že obec Nová Ves n. N. s vedením dopravního koridoru D07 přes správní území 
obce dlouhodobě nesouhlasí a uplatnila námitku již v rámci projednávání Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje. Přesto obec Nová Ves n. N.  vymezení dopravního koridoru D07 v Územním plánu Nová 
Ves n. N. o šíři 300 m včetně jeho zúžení v okolí prameniště Nisy akceptuje a činí tak v zájmu vydání 
nového územního plánu. 
Připomínka č. 11 
Podal: Mgr. Miroslava Rýžaková, Petr Rýžak 
Podání doručené dne 9.10.2013 pod č.j. 78260/2013 na MM Jablonec n. N.  
Podatelé uvádí, že nesouhlasí se změnou využití dle návrhu nového územního plánu. Pozemkovou par-
celu 74 k.ú. Nová Ves nad Nisou koupili od obce Nová Ves n. N. jakou plochu určenou k výstavbě rodin-
ného domu dle platného Územního plánu obce Nová Ves n. N. Pozemkovou parcelu koupili s úmyslem 
postavit na ní rodinný dům. Jejich rodinné poměry se však mezitím změnily, a proto se podatele rozhodli 
stavební parcelu prodat. V současné době jsou v jednání s vážným zájemcem o koupi  pozemku, který 
má zájem postavit na pozemku rodinný dům. Změnou využití uvedené parcely z plochy zastavitelné - 
plocha bydlení na plochu nezastavitelnou - zemědělskou (orná půda a trvalé travní porosty) by došlo 
k jejímu znehodnocení a značné finanční újmě podatelů. Domnívají se, že pokud obec prodá parcelu jako 
stavební a poté má v úmyslu takto změnit její využití, není tento postup v souladu s dobrými mravy. 
Vyhodnocení: Připomínce č. 11 se vyhovuje 
Odůvodnění: 
Podatel označil své podání jako připomínku a pořizovatel vyhodnotil, že obsahuje všechny náležitosti pro 
podání připomínky (údaje umožňující identifikaci a podpis). 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o svažitý pozemek mimo zasta-
věné území v centrální části obce, který navazuje na stávající zástavbu. Jedná se o zatravněnou plochu 
s náletovou zelení, jižní hranice je lemována dřevinou vegetací, která je součástí větší enklávy mimolesní 
zeleně, zasahující i na další okolní pozemky. Předmětná parcela je přístupná po nezpevněné účelové 
komunikaci na  pozemku p.č. 1723 k.ú. Nová Ves nad Nisou nebo prostřednictvím další nezpevněné 
účelové komunikace na pozemcích p.č. 83 a 76/3 k.ú. Nová Ves nad Nisou, která obsluhuje protější ob-
jekt trvalého bydlení a jeví se jako dopravně vhodnější. 
Pořizovatel posoudil připomínku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na 
vyhodnocení připomínky. Pořizovatel uvádí, že dle katastru nemovitostí se předmětný pozemek nachází 
pod ochranou zemědělského půdního fondu, v V. třídě ochrany. Požadavek na zařazení předmětného 
pozemku mezi zastavitelné plochy naplňuje zásady ochrany ZPF uvedené ve § 4 zákona o ochraně ZPF, 
kde by pro nezemědělské funkce měly být navrženy proluky mezi stávající zástavbou. Nedochází k roz- 
šiřování zastavitelných ploch do volné krajiny, do souvislých  ploch zemědělského půdního fondu. Pořizo-
vatel dále konstatuje, že  předmětnou část pozemku nezatěžují další limity a nenacházejí se na ní další 
významnější hodnoty území. 
Z hlediska nového územního plánu předmětná část pozemku navazuje bezprostředně na zastavěné plo-
chy pro bydlení.  Pořizovatel je toho názoru, že vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na předmětném 
pozemku nenarušuje urbanistickou strukturu a je doplněním dílčí části zastavěného území obce, což je 
v souladu s cíli a úkoly územního plánování.   
Pořizovatel podotýká, že v Územním plánu obce Nová Ves n. N. byl pozemek p.č. 74 k.ú. Nová Ves nad 
Nisou zařazen mezi zastavitelné plochy pro bydlení. V této části pozemku nedošlo v průběhu platnosti 
předchozího Územního plánu obce Nová Ves n. N. k výrazným změnám v hodnotách a limitech ovlivňují-
cích dané území, které by bránily opětovnému zařazení předmětného pozemku mezi zastavitelné plochy 
pro bydlení. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k názoru, že zařazením předmětné části po-
zemku mezi zastavitelné plochy pro bydlení nedochází k výrazným střetům s limity území ani nepřiměře-
nému ovlivnění přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. 
Připomínka č. 12 
Podal: Radim Stollin 
Podání doručené dne 18.11.2013 pod č.j. 89756/2013 na MM Jablonec n. N.  
Podatel uvádí, že jako vlastník pozemku p.č. 1573/3 k.ú. Nová Ves nad Nisou nesouhlasí s vymezením 
koridoru D07 nově navrhované silnice I. třídy Jablonec n. N. - Smržovka - Tanvald v šíři 300 m v návrhu 
nového ÚP Nová Ves n. N. Konstatuje, že v současné době se v území rozhoduje dle vydaných Zásad 
územního rozvoje Libereckého kraje, kde je dopravní koridor komunikace I. třídy vymezen v šíři 500 m. 
V návrhu nového ÚP Nová Ves n. N. dochází k zpřesnění trasy komunikace I. třídy jen v malé míře. Po-
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datel zakoupil pozemek za účelem umístění truhlárny a z důvodu těchto opatření není jeho záměr reali-
zovatelný. 
Vyhodnocení: Připomínce č. 12 se vyhovuje 
Odůvodnění: 
Podatel sice neoznačil své podání jako připomínku, ale pořizovatel vyhodnotil, že obsahuje všechny ná-
ležitosti pro podání připomínky (údaje umožňující identifikaci a podpis). 
Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se jedná o oplocenou zpevněnou plochu 
na východním okraji obce, v těsné blízkosti silnice III. třídy III/28733. V katastru nemovitostí je předmětný 
pozemek uveden jako manipulační plocha. 
Pořizovatel posoudil připomínku z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohly mít vliv na 
vyhodnocení připomínky. Pořizovatel zjistil, že se předmětný pozemek nachází v koridoru pro stavbu 
silnice I. třídy (označení D 07). Vedení  dopravního  koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07) 
vychází z republikové koncepce Ministerstva dopravy ČR a je zakotveno v úkolech Politiky územního 
rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR), čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7 Specifická oblast 
Krkonoše  - Jizerské hory.  Nová Ves n. N. je dle PÚR ČR součástí republikové rozvojové oblasti OB7 
Liberec (čl. 46). Rozvojové oblasti jsou dle PÚR ČR (čl. 33) vymezovány v územích, v nichž z důvodů 
soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny 
v území.  
Koridor D07 byl mnohokrát prověřován a zakotven v územně plánovacích dokumentacích kraje i obce.  
Vedení dopravního koridoru nadregionálního významu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec n. N. 
Smržovka - Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle 
ZÚR LK obec Nová Ves n. N. spadá do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová oblast Liberec. Je to rozvojo-
vá oblast republikového významu, pro kterou platí zásada Z1: „Ve vymezené rozvojové oblasti republiko-
vého významu s dopravním napojením na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat 
rozvoj hospodářských a sociálních aktivit, posilující význam Libereckého kraje v republikových a středo-
evropských vazbách.“  
V ZÚR LK je vymezen koridor D07 v šířce 500 m (měřítko ZÚR LK je 1:100 000). Ze ZÚR LK vyplývá úkol 
pro územní plánování: v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí je třeba upřesnit, stabilizo-
vat a řešit územní souvislosti vedení koridoru. Upřesněním se rozumí zmenšení rozsahu plochy vymeze-
né v ZÚR, vymezuje se plocha pro optimální umístění trasy liniové stavby včetně staveb souvisejících. 
Upřesněný koridor přitom musí být uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR. V návrhu Územního plánu Nová 
Ves n. N. jsou tyto úkoly respektovány. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves n. N. 
zpřesňuje na 300 m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. 
ZÚR LK vymezují mimo jiné také rozvojové osy nadmístního (krajského) významu , ve kterých lze očeká-
vat zvýšené požadavky na změny v území, vyvolané dopravní vazbou  na existující nebo připravované 
významné dopravní koridory. Nová Ves n. N. je součástí rozvojové osy ROS 4 Liberec - Jablonec n. N. -
Tanvald - Harrachov - hranice ČR. Zařazením do oblasti ROS4 vyplývají pro územní plánování úkoly, 
mimo jiné: připravovat územní podmínky pro zlepšení podmínek bezpečné prostupnosti silničních tras 
územím a jeho optimální obslužnost při minimalizaci negativních environmentálních dopadů na prostředí, 
upřesnit a stabilizovat koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec n. N. - Smržovka - Tanvald - Harrachov 
v širších souvislostech, sledovat vazby na ekonomické aktivity a rekreační potenciál a připravit územní 
podmínky pro podporu únosného rozvoje specifických oblastí SOB5 Jizerské hory a SOB6 Západní Kr-
konoše. 
Předpokládaným přínosem, který vyplývá ze ZÚR LK,  je zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové 
oblasti ROB1 Liberec ve východním směru na Smržovku a Tanvald. V rámci Strategie regionálního rozvo-
je ČR 2014 - 2020 (schválena Vládou ČR), bylo Tanvaldsko zařazeno mezi nekonkurenceschopné mikro-
regiony, ve kterých bude nutné přijmout řadu opatření za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 
Uvedený dokument jako důležitý faktor regionální konkurenceschopnosti uvádí kvalitní dopravní in-
frastrukturu, zejména napojení regionu na dálnici či rychlostní komunikaci, případně železniční koridor. 
Pořizovatel uvádí, že ke společnému jednání o návrhu nového Územního plánu Nová Ves n. N. obdržel 
stanovisko Ministerstva dopravy (č.j. 760/2013-910-UPR/2), ve kterém nesouhlasí s vymezením ploch 
přestavby pro výrobu a skladování  (A1 - bývalá sušička JZD a A2 - areál bývalého kravína JZD) a vyme-
zením ploch VZ6 - veřejná zeleň a D1 - parkoviště v koridoru pro přeložku silnice I. třídy Jablonec - Smr-
žovka - Tanvald. V tomto území se nachází také předmětný pozemek podatele, který návrh územního 
plánu ke společnému jednání zařadil mezi stabilizované plochy výroby a skladování, realizace truhlárny 
v koridoru by však nebyla přípustná.  Dne 8. ledna 2014 se uskutečnilo jednání za účasti zástupců Minis-
terstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic, obce Nová Ves n. N., města Smržovky, Magistrátu města 
Jablonec n. N. (pořizovatel ÚP Nová Ves n. N.) a Krajského úřadu Libereckého kraje (pořizovatel ZÚR), 
na kterém byly deklarovány názory na danou problematiku ze strany jednotlivých subjektů. Výsledkem 
jednání byla dohoda, že dopravní koridor D07 pro stavbu silnice I. třídy převzatý ze Zásad územního 
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rozvoje Libereckého kraje, bude v návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. vymezen v šíři 300 m. Ve vý-
chodní části z něj bude vypuštěno území ohraničené křížením větví silnic III. třídy III/28733 a III/28734, 
zahrnující plochu přestavby pro výrobu a skladování A1 - bývalá sušička JZD, dále VZ6 - veřejná zeleň a 
D - parkoviště. Na základě závěrů z jednání požádal pořizovatel územního plánu dne 21. ledna 2014 
Ministerstvo dopravy ČR o přehodnocení stanoviska k návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. (čj. 
5410/2014). Ve své odpovědi (čj. 133/2014-910-UPR/2) z 20. února 2014 Ministerstvo dopravy ČR pře-
hodnotilo stanovisko vydané k návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. s tím, že z uvedeného koridoru 
bude vypuštěno území ohraničené větvemi křižovatek silnic III/28733 a III/28734 zahrnující mj. plochy A1 
(bývalá sušička), VZ6 (veřejná zeleň) a D1 (parkoviště). Vzhledem k tomu, že po vypuštění této plochy 
nabyl koridor pro vedení silnice I. třídy nelogický tvar, Ministerstvo dopravy ČR souhlasilo s postupným 
zužováním koridoru na severní straně s hranicí na místní komunikaci, mimo koridor se tak dostala i plo-
cha A2 (areál bývalého kravína JZD). Zúžení koridoru bylo promítnuto do Územního plánu Nová Ves n. 
N., mimo koridor pro přeložku silnice I. třídy se tak dostal i předmětný pozemek podatele. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k názoru, že vyjmutím předmětného pozemku 
z dopravního koridoru pro přeložku silnice I. třídy Jablonec - Smržovka - Tanvald byl odstraněn zásadní 
limit území omezující funkční využití předmětného pozemku (výroba a sklady).  Připomínce bylo vyhově-
no. 

k2) Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání 
Připomínky k Návrhu ÚP Nová Ves n. N. byly podány v rámci veřejného projednání o návrhu ÚP Nová 
Ves n. N. dle zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 52, odst. 2 
a 3, ve znění pozdějších předpisů. 
Připomínka č. 13  
Podal: Miloš Lubas 
Podání doručené dne 25. 6. 2014 pod č.j. 52745/2014 na MM Jablonec n. N. 
Podatel připomínky uvádí, že po seznámení se s návrhem územního plánu zjistil, že hlavní vodovodní 
řad, který po území obce vede, je v dolní části obce zakreslen špatně. Jako majitel parcely p.č. 901 k.ú. 
Nová Ves nad Nisou sděluje, že pod touto parcelou žádný vodovod nevede. Tento vodovod vede pod 
sousední parcelou p.č. 904 k.ú. Nová Ves nad Nisou a dále pod parcelou p.č. 900 k.ú. Nová Ves nad 
Nisou. Pro názornost přikládá část koordinačního výkresu s vyznačenou skutečnou trasou vodovodu. 
Žádá, aby trasa tohoto vodovodu byla zakreslena dle skutečnosti. 
Vyhodnocení: Připomínce č. 13 se vyhovuje 
Odůvodnění: 
Podatel označil své podání jako námitku. Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), § 52, odst. 2, mohou námitky proti návrhu územního plánu podat vlastníci pozem-
ků a staveb dotčených návrhem řešení. Pořizovatel usoudil, že podatel není dotčen návrhem řešení 
územního plánu, ale převzetím chybných podkladů, týkajících se trasování dálkového vodovodu, do 
územního plánu. Proto pořizovatel podání vyhodnotil jako připomínku, jelikož splňuje všechny náležitosti 
pro podání připomínky (údaje umožňující identifikaci a podpis). 
Pořizovatel v rámci řešení připomínky oslovil správce dálkového vodovodu Severočeské vodovody a 
kanalizace a.s. Na základě výše uvedené připomínky správce sítí nechal znovu zaměřit skutečný průběh 
trasy dálkového vodovodu a novou situaci předal pořizovateli. Tato skutečnost byla do Územního plánu 
Nová Ves n. N. zapracována. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dospěli k názoru, že tímto krokem bylo připomínce 
vyhověno. 
Připomínka č. 14 
Podal: Kamila Lubasová 
Podání doručené dne 16. 7. 2014 pod č.j. 175 na Obecní úřad v Nové Vsi nad Nisou 
Podatelka v rámci vedení plánovaného obchvatu silnice I. třídy přes katastr obce Nová Ves nad Nisou 
žádá o zpřesnění koridoru vedení silnice (v ZÚR označeno jako koridor D07) tak, aby ze stávajících 300 
m šíře téměř po celém území katastru obce byl tento koridor, s ohledem na průběh terénu a možnosti 
případné realizace, zpřesněn na koridor o šíři 40 m. Územní plán přebírá ze Zásad územního rozvoje 
Libereckého kraje trasu koridoru podle studie firmy Valbek. Na průběh trasy je zpracována vizualizace, 
takže je možno dovozovat, že vymezit zpřesnění vedení trasy v ÚPO s koridorem 40 m je možné. Dále 
podatelka považuje za zřejmé, že posláním územního plánu je právě zpřesnit vedení takových koridorů 
přímo v územním plánu, nikoli pouze převzít šíři 300 m po téměř celé trase vedení silnice v navrhovaném 
územním plánu tak, jako byl projednán s veřejností dne 9.7.2014. 
Vyhodnocení: Připomínce č. 14 se nevyhovuje 
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Odůvodnění: 
Podatelka označila své podání jako připomínku. Pořizovatel uvádí, že  podání bylo učiněno v rámci veřej-
ného jednání, kdy stavební zákon stanoví ( § 52 odst. 2 a 3 zákona  č. 183/2006 Sb. o územním pláno-
vání a stavebním řádu), že vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a 
zástupce veřejnosti mohou podat námitky proti návrhu územního plánu, každý může u pořizovatele uplat-
nit písemné připomínky. Pořizovatel vyhodnotil podání jako připomínku, jelikož podatelka není přímo do-
tčena vymezením koridoru v územním plánu, není vlastníkem pozemků či staveb v dotčeném území.  
Vedení dopravního koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07) vychází z republikové koncepce 
Ministerstva dopravy ČR a je zakotveno v úkolech Politiky územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR), 
čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7 Specifická oblast Krkonoše - Jizerské hory.  Nová Ves n. 
N. je dle PÚR ČR součástí republikové rozvojové oblasti OB7 Liberec (čl. 46). Rozvojové oblasti jsou dle 
PÚR ČR (čl. 33) vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republiko-
vého významu existují zvýšené požadavky na změny v území.  
Koridor D07 byl mnohokrát prověřován a zakotven v územně plánovacích dokumentacích kraje i obce.  
Vedení  dopravního  koridoru nadregionálního významu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec n. N. 
Smržovka - Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle 
ZÚR LK obec Nová Ves n. N. spadá do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová oblast Liberec. Je to rozvojo-
vá oblast republikového významu, pro kterou platí zásada Z1: „Ve vymezené rozvojové oblasti republiko-
vého významu s dopravním napojením na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat 
rozvoj hospodářských a sociálních aktivit, posilující význam Libereckého kraje v republikových a středo-
evropských vazbách.“  
V ZÚR LK je vymezen koridor D07 v šířce 500 m (měřítko ZÚR LK je 1:100 000). Ze ZÚR LK vyplývá úkol 
pro územní plánování: v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí je třeba upřesnit, stabilizo-
vat a řešit územní souvislosti vedení koridoru. Upřesněním se rozumí zmenšení rozsahu plochy vymeze-
né v ZÚR, vymezuje se plocha pro optimální umístění trasy liniové stavby včetně staveb souvisejících. 
Upřesněný koridor přitom musí být uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR. V návrhu Územního plánu Nová 
Ves n. N. jsou tyto úkoly respektovány. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová Ves n. N. 
zpřesňuje na 300 m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. 
ZÚR LK vymezují mimo jiné také rozvojové osy nadmístního (krajského) významu , ve kterých lze očeká-
vat zvýšené požadavky na změny v území, vyvolané dopravní vazbou  na existující nebo připravované 
významné dopravní koridory. Nová Ves n. N. je součástí rozvojové osy ROS 4 Liberec - Jablonec n. N. -
Tanvald - Harrachov - hranice ČR. Zařazením do oblasti ROS4 vyplývají pro územní plánování úkoly, 
mimo jiné: připravovat územní podmínky pro zlepšení podmínek bezpečné prostupnosti silničních tras 
územím a jeho optimální obslužnost při minimalizaci negativních environmentálních dopadů na prostředí, 
upřesnit a stabilizovat koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec n. N. - Smržovka - Tanvald - Harrachov 
v širších souvislostech, sledovat vazby na ekonomické aktivity a rekreační potenciál a připravit územní 
podmínky pro podporu únosného rozvoje specifických oblastí SOB5 Jizerské hory a SOB6 Západní Kr-
konoše. 
Předpokládaným přínosem, který vyplývá ze ZÚR LK,  je zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové 
oblasti ROB1 Liberec ve východním směru na Smržovku a Tanvald. V rámci Strategie regionálního rozvo-
je ČR 2014 - 2020 (schválena Vládou ČR), bylo Tanvaldsko zařazeno mezi nekonkurenceschopné mikro-
regiony, ve kterých bude nutné přijmout řadu opatření za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 
Uvedený dokument jako důležitý faktor regionální konkurenceschopnosti uvádí kvalitní dopravní in-
frastrukturu, zejména napojení regionu na dálnici či rychlostní komunikaci, případně železniční koridor. 
Pořizovatel uvádí, že Územní plán Nová Ves n. N. přebírá vedení dopravního  koridoru nadregionálního 
významu D07 pro stavbu silnice I. třídy z nadřazené dokumentace, tj. ze Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje (ZÚR LK). O vydání ZÚR LK rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 13. prosince 
2011. Koridor D07 o šíři 500 m byl v ZÚR LK vymezen na základě vyhledávací studie, kterou v r. 2004 
zpracovala pro Ředitelství silnic a dálnic firma Valbek. Vedení dopravního koridoru nadregionálního vý-
znamu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec n. N. Smržovka - Tanvald předpokládá zkvalitnění do-
pravní propojenosti v rámci rozvojových oblastí ROB1  Liberec a zlepšení přístupnosti specifických oblastí 
SOB 7 Jizerské hory a SOB6 Západní Krkonoše. Celkovou šíři dopravního koridoru Územní plán Nová 
Ves n. N. zpřesňuje na 300 m se zúžením u ploch navrhovaných k přestavbě. 
K této věci pořizovatel uvádí, že již při projednání návrhu zadání Ministerstvo dopravy ve svém stanovis-
ku ze dne 25. června 2012 (čj. 400/2012-910-UPR/2) požadovalo vymezit v územním plánu koridor pro 
přeložku silnice I/10 Jablonec n. N. - Smržovka a koridor pro tuto veřejně prospěšnou stavbu nadregio-
nálního významu chránit v celkové šíři minimálně 300 m pro další zpřesnění trasy. Vzhledem k tomu, že 
vymezení koridoru o šíři 300 m je pro další rozvoj obce Nová Ves n. N. limitující, iniciovala obec Nová 
Ves n. N. dne 4.6.2013 jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (státní příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem dopravy) s cílem dosáhnout dohody o zúžení koridoru na území obce Nová Ves n. 
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N. na celkovou šíři 50 m. Dohody nebylo dosaženo, proto návrh Územního plánu Nová Ves n. N. ke spo-
lečnému jednání vymezil na území obce Nová Ves n. N. koridor o konstantní šíři 300 m. Ministerstvo 
dopravy ve svém stanovisku ke společnému jednání dotčených orgánu o návrhu Územního plánu Nová 
Ves n. N. konstatovalo, že na šíři koridoru 300 m trvá. Další pokus o dohodu s cílem zúžení koridoru na 
šíři 50m byl učiněn dne 8.1.2014. Závěr z tohoto jednání zněl, že Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství 
silnic a dálnic ČR nadále trvá na šíři koridoru 300 m s tím, že připouští jeho zúžení v okolí prameniště 
Nisy na východní hranici obce Nová Ves n. N. V tomto území se vedení reálné trasy silnice I. třídy ne-
předpokládá z důvodu ochrany přírodních a společenských hodnot prameniště Nisy. Další krok k úpravě 
šíře koridoru v části obce Ostrý roh  učinila svou žádostí ze dne 26. března 2014 (č.j. 78/2014) obec Nová 
Ves n. N., její požadavek však nebyl ze strany Ministerstva dopravy ČR akceptován. Ministerstvo dopravy 
ČR ve své odpovědi na žádost ze dne 29.4.2014 (čj. 335/2014-910-UPR/2) sděluje, že trvá na respekto-
vání koridoru v této části obce (dle návrhu územního plánu ke společnému jednání) z důvodu dosud ne-
vyjasněné polohy trasy přeložky územím.  
Pořizovatel v průběhu projednání návrhu Územního plánu Nová Ves n. N. vyhodnotil, že vymezení kori-
doru o šíři 50 m v Územním plánu Nová Ves n. N. by vzhledem k morfologii terénu řešeného území ne-
poskytovalo dostatečnou ochranu území pro případné směrové korekce trasy v další fázi projektové pří-
pravy a následném umístění trasy silnice I. třídy, včetně souvisejících staveb. Příprava stavby silnice 
nepokročila do té míry, aby umožňovala trasu silnice zpřesnit a koridor zúžit.   
Lze shrnout, že výsledkem kroků směřujících k vymezení koridoru o celkové šíři 50 m, bylo zúžení korido-
ru ve východní části v okolí prameniště Nisy. Z koridoru bylo vypuštěno území ohraničené křížením větví  
silnic III. třídy III/28733 a III/28734, zahrnující plochu přestavby pro výrobu a skladování A1 - bývalá su-
šička JZD, dále VZ6 - veřejná zeleň a D - parkoviště, mimo koridor se dostala i plocha A2 - areál bývalé-
ho kravína JZD). Pořizovatel konstatuje, že zúžení koridoru ve východní části obce bylo promítnuto do 
Územního plánu Nová Ves n. N.   
Pořizovatel uvádí, že vyhledávací studie firmy Valbek vytypovala směrově ideální trasu, která však nebyla 
posouzena z dalších hledisek, ekologických, ekonomických, společenských apod. Zpracovaná vizualiza-
ce je tedy nezohledňuje. Ke zpřesnění trasy silnice I. třídy územím obce proto dojde až na základě po-
souzení vlivu navržené přeložky stavby silnice I. třídy na životní prostředí v procesu EIA, který vymezí 
plochu nezbytně nutnou pro vedení trasy s nejmenším vlivem na životní prostředí, popř. stanoví, zda 
vůbec bude tato trasa realizována. Vliv stavby na životní prostředí bude posouzen až v době aktuální 
potřeby realizace stavby. Ekologické, ekonomické a společenské důsledky navrhované stavby budou 
prověřovány i v dalších fázích projektové přípravy. Do doby aktuální potřeby realizace stavby je však 
třeba zajistit dlouhodobou ochranu území vymezením koridoru, aby se vyloučením další nové zástavby 
minimalizovaly budoucí dopady dopravní stavby na obyvatelstvo, životní prostředí i ekonomiku záměru. 
Pořizovatel dospěl k názoru, že v Územním plánu Nová Ves n. N. došlo k zpřesnění vedení koridoru 
oproti vedení koridoru vymezenému v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje, míra zpřesnění 
však není takového rozsahu, aby bylo připomínce vyhověno. 
Určený zastupitel uvádí, že obec Nová Ves n. N. s vedením dopravního koridoru D07 přes správní území 
obce dlouhodobě nesouhlasí a uplatnila námitku již v rámci projednávání Zásad územního rozvoje Libe-
reckého kraje. Přesto obec Nová Ves n. N.  vymezení dopravního koridoru D07 v Územním plánu Nová 
Ves n. N. o šíři 300 m se zúžením v okolí prameniště Nisy akceptuje a činí tak v zájmu vydání nového 
územního plánu. 
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Poučení 

Proti Územnímu plánu Nová Ves nad Nisou, vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
-------------------------------------------------------                                    ------------------------------------------------------- 

Karel Rulec                                                                                Milan Fiala  

místostarosta obce Nová Ves nad Nisou                                     starosta obce Nová Ves nad Nisou 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 


