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Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou A – Postup při pořízení územního plánu

A POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. Schválení podnětu na pořízení nového Územního plánu Jablonec nad Nisou proběhlo dne 13.
prosince 2007 na 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou (usnesení ZM/194/2007).

Poznámka: Pro jednání ve věci zpracování nového ÚP Jablonec nad Nisou byl zastupitelstvem města schválen dne 1. 2.
2007 místostarosta města Ing. Otakar Kypta (usnesení č.j. ZM/21/2007).

2. Doplňkové průzkumy a rozbory proběhly v letních měsících roku 2009, zpracovala je firma
SAUL s.r.o.  a  staly  se  nosným  pilířem zmapování  stavu  území.  V témže roce  vyzvalo  město
na svých webových stránkách širokou veřejnost k uplatnění nových záměrů do Územního plánu
Jablonec  nad  Nisou.  Město  Jablonec  nad  Nisou  zaevidovalo  cca  163  záměrů  soukromých
investorů.  Město  též  oslovilo  vytipované  výrobní  subjekty  a  organizace  k uplatnění  jejich
dlouhodobých rozvojových záměrů. Současně došlo k sumarizaci klíčových investičních záměrů
města tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro komplexní posouzení potřeb uživatelů na straně
jedné a udržitelného rozvoje řešeného území na straně druhé.

3. Zadání územního plánu bylo naformulováno v souladu s požadavky zákona č. 183/2006Sb.
o územním  plánování  a  stavebním  řádu  (dále  jen  stavební  zákon),  a  to  na  základě  všech
dostupných informací, včetně zpracovaných průzkumů a rozborů. Jedním z důležitých požadavků
na nový územní plán bylo též zohlednění koncepčních a rozvojových materiálů města Jablonce
nad Nisou zpracovaných v letech 2003 – 2009. 

Dne 25. 5. 2010 zahájil úřad územního plánování z titulu pořizovatele veřejné projednání návrhu
zadání Územního plánu Jablonec nad Nisou, a to oznámením o projednání č.j. 50167/2010. Návrh
zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 28. května 2010 do 30. června 2010.
K zadání  územního  plánu  mohla  uplatnit  své  požadavky  i  veřejnost,  kterou  město  vyzvalo
k připomínkování v rámci jeho projednávání, a to na úřední desce města, článkem v regionálním
tisku (Deník Jablonecko, dne 29. května 2010) a na webových stránkách města. Vlastní veřejné
projednání  návrhu  zadání  ÚP Jablonec  nad  Nisou  proběhlo  v květnu  –  červnu 2010.  V rámci
Uplatnění požadavků odborných složek dotčeného orgánu KÚLK k návrhu zadání ÚP Jablonec
nad  Nisou  uplatnil  příslušný  správní  úřad  k posouzení  vlivů  na  ŽP požadavek  na  zpracování
„Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou na ŽP“. Pořizovatel  přihlédl
k požadavkům dotčených orgánů a k připomínkám, které byly uplatněny v zákonem stanovené
lhůtě  a  spolu  s určeným zastupitelem upravil  návrh  zadání.  Tento  materiál  byl  předložen  dne
30. září 2010 Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou ke schválení (usnesení ZM/909/2010).

Na základě schváleného upraveného návrhu zadání  ÚP Jablonec nad Nisou zpracovala  firma
SAUL s.r.o. koncept ÚP Jablonec nad Nisou a Mgr. Pavel Bauer (fy. EKOBAU) „Vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území. Oba dokumenty obdržel pořizovatel v červnu 2011.

Poznámka: V dubnu roku 2011 došlo ke změně v názvu pořizovatele ÚP Jablonec nad Nisou, a to z Úřadu územního
plánování na Oddělení územního plánování MěÚ Jablonec nad Nisou.

Poznámka: Dne 27. 11. 2011 byl usnesením ZM/7/2011 určen nový určený zastupitel – místostarosta města pan Petr
Vobořil.

4.  Koncept  územního  plánu představoval  nejnáročnější  etapu  pořizování  územního  plánu.
Vymezil zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy pro veřejně prospěšné stavby a opatření,
vč. ploch pro územní rezervy a stanovil podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Součástí
konceptu ÚP Jablonec nad Nisou bylo vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj, které prověřilo
vliv  uplatňování  územního  plánu  na  vyvážený  vztah  územních  podmínek  pro  příznivé  životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 

Vlastní veřejné projednání  konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou a vyhodnocení vlivů
konceptu ÚP na udržitelný rozvoj území proběhlo dne 17. srpna 2011 (oznámení č.j. 63060/2011
ze  dne  27.  6.  2011).  Jednání  bylo  doplněno  odborným  výkladem  zpracovatele  konceptu
Ing. arch. Vladislava  Hrona  a  Ing.  Jana  Musila  z firmy  SAUL  s.r.o.  Koncept  byl  vystaven
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů (od 15. července 2011 do 17. srpna 2011). Projednání
konceptu ÚP Jablonec nad Nisou bylo ukončeno dne 1. září 2011, kdy uplynula zákonná lhůta pro
uplatnění stanovisek, námitek a připomínek. Odbor životního prostředí a zemědělství KÚLK jako
příslušný dotčený orgán využil možnosti prodloužení lhůty k vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů
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na udržitelný rozvoj, a to do 1. října 2011, kterou pořizovatel akceptoval. Ke konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou obdržel pořizovatel celkem 21 stanovisek dotčených orgánů, dále 5 vyjádření ostatních
orgánů a  organizací.  Ze strany veřejnosti  bylo  podáno 257 námitek a  připomínek,  z toho bylo
7 připomínek občanských sdružení a 10 věcně shodných připomínek. Stanovisko KULK dle §48
odst.5  zákona  č.  183/2006Sb.  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  bylo  vydáno  pod
č.j. OÚPSŘ  155/2010/OÚP  dne  13.  9.2011.  Stanovisko  k vyhodnocení  vlivů  ÚP  na  životní
prostředí, které vydal Odbor životního prostředí a zemědělství KÚLK podle zákona č. 100/2001Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů pod č.j. KULK72126/2011
ze dne 30.  9.  2011 bylo vyvěšeno na úřední  desce v termínu od 17.  10.  2011 do 2.  11 2011.
V rámci  posouzení  a  vyhodnocení  stanovisek  dotčených orgánů,  vyjádření  ostatních orgánů a
organizací a námitek a připomínek veřejnosti došlo k sérii dohodovacích jednání s orgány ochrany
přírody a krajiny - MěÚ Jablonec nad Nisou a KULK dne 6. 9. 2011, 14. 11. 2011 a 24. 11. 2011.
Dopravní koncepce ÚP Jablonec nad Nisou byla nejprve projednána na Ministerstvu dopravy dne
9. 9. 2011 za účasti  zástupců politického vedení  města a Ředitelství  silnic a dálnic ČR a dále
na úrovni  Odboru dopravy KÚLK, dne dne 10. 11. 2011. S orgány ochrany přírody a krajiny KÚLK
a MěÚ Jablonec nad Nisou bylo pořizovatelem svoláno opakované dohodovací jednání dne 5. 12.
2011.  S  KHS LK  bylo  svoláno  speciální  dohodovací  jednání  dne  16.  12.  2011.  S příslušným
dotčeným orgánem ochrany přírody a krajiny na ploše CHKO JH, kterým je AOPaK Správa CHKO
JH, uspořádal pořizovatel dohodovací jednání dne 4. 1. 2012 a 5. 1. 2012. 

Na základě výsledků projednání zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Návrh
pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou (dále jen „Pokyny“). Pokyny byly schváleny
Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou dne 26. ledna 2012 (č. usnesení ZM/16/2012). 

Na základě schválených Pokynů následovalo zpracování Návrhu ÚP Jablonec nad Nisou firmou
SAUL s.r.o., včetně vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí - 1. doplnění (Mgr. Pavel Bauer,
EKOBAU). Oba dokumenty byly pořizovateli předány v červnu 2012.

Poznámka: V dubnu roku 2012 došlo k povýšení Jablonce nad Nisou na statutární město a v souvislosti s tím ke změně
v názvu  pořizovatele  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  z Oddělení  územního  plánování  MěÚ Jablonec  nad  Nisou  na
Oddělení územního plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

5. Návrh územního plánu

FÁZE - SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Společné jednání o návrhu bylo časově první fází projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a
bylo zahájeno po předání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a doplněného Vyhodnocení vlivů ÚP
na udržitelný  rozvoj  území  dne  10.  září  2012  (oznámení  č.j.  65594/2012).  Společné  jednání
o návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, včetně Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území
bylo určeno  dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Libereckého kraje a sousedním obcím. Vlastní
jednání  proběhlo  dne  3.  října  2012.  Jednání  bylo  doplněno  odborným  výkladem  zástupců
zpracovatele návrhu územního plánu z firmy SAUL s.r.o. Liberec. Nejpozději do 30 dnů ode dne
konání společného jednání mohly dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a sousední obce své
připomínky. Odbor stavební a ŽP, Oddělení ŽP a památkové péče požádal z hlediska dotčeného
orgánu ochrany přírody a krajiny v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006Sb.,  o územním
plánování a stavebním řádu o prodloužení lhůty k vydání stanoviska o 30 dnů, kterou pořizovatel
akceptoval.  V rámci  společného jednání  o návrhu ÚP Jablonec nad Nisou obdržel  pořizovatel
15 stanovisek dotčených orgánů a 4 vyjádření ostatních orgánů a organizací. O vyjádření k návrhu
ÚP Jablonec  nad  Nisou  dle  §  50,  odst.  7  zákona  č.  183/2006Sb.,  o  územním  plánování  a
stavebním řádu požádal pořizovatel  KÚLK dne 31. 1. 2013, vyjádření  obdržel dne 1. 3.  2013.
V rámci  vyhodnocení  stanovisek  dotčených  orgánů,  vyjádření  ostatních  orgánů  a  organizací,
námitek a připomínek veřejnosti uspořádal pořizovatel sérii dohodovacích jednání o požadavcích
uplatněných v rámci společného jednání, a to zejména s orgány ochrany přírody a krajiny MěÚ
Jablonec nad Nisou a KÚLK dne 5. 2. 2013 a AOPaK - Správa CHKO JH dne 27. 2. 2013. Ve věci
zajištění souladu ÚP Jablonec nad Nisou s nadřazenou ÚPd uspořádal pořizovatel dohodovací
jednání  s   nadřízeným  orgánem  územního  plánování  KÚLK  dne  25.  3.  2013.  Požadavky
dotčeného  orgánu   KHS  byly  konzultovány  v rámci  dohodovacího  jednání  dne  7.  8.  2014.
Na základě vyhodnocení projednání vypracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
„Instrukce k úpravě návrhu ÚP Jablonec nad Nisou – srpen 2014“ (dále jen Instrukce), které dne
22. 8. 2014 předal zpracovateli. Dne 13. 11. 2014 byly instrukce ze strany pořizovatele doplněny. 
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Na základě předaných Instrukcí byl návrh ÚP Jablonec nad Nisou upraven a pod názvem „Návrh
ÚP Jablonec nad Nisou – úprava pro veřejné projednání“ (11/2014) předán pořizovateli v listopadu
2014.

Poznámka: Od 1.1.2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).

Poznámka: Dne 27. 11. 2014 byl usnesením ZM/221/2014 určen nový určený zastupitel – náměstek primátora města pro
rozvoj – JUDr. Ing. Lukáš Pleticha.

Na podzim roku 2014 předložilo nové politické vedení města zásadní záměry s cílem prověřit jejich
zapracování do  územním plánu Jablonec nad Nisou. Jednalo se o:
▪ záměr propojení komunikace Vodní s křížením ulic Liberecká x Budovatelů – tzv. „Malá

západní tangenta“,
▪ záměr – výstup Pod Baštou,
▪ záměr prodloužení tramvajové trati do centra města,
▪ změna  koncepce  odkanalizování  městské  části  Kokonín,  a  to  na  ČOV  Rychnov

u Jablonce nad Nisou,
▪ rozšíření zastavitelné lokality BP1.43 v k.ú. Mšeno nad Nisou.
V souvislosti s novými dopravními záměry došlo ke zpracování Aktualizace digitálního dopravního
modelu města Jablonec nad Nisou a tří akustických studií (prodloužení tramvajové trati, tzv. Malá
západní tangenta, výstup Pod Baštou). 

S ohledem na dané skutečnosti uspořádal pořizovatel předběžná jednání s příslušnými dotčenými
orgány a nadřízeným orgánem územního plánování, kde tyto problematiky v předstihu projednal.
Jednalo se následující pracovní jednání:
▪ KÚLK  –  Odbor  kultury,  památkové  péče  a  cestovního  ruchu  –  pracovní  jednání

s příslušným dotčeným orgánem ze  dne  8.  4.  2015  za účasti  zástupce orgánu státní
památkové péče MMJN, zástupce NPÚ Liberec a zpracovatele ÚP Jablonec nad Nisou ve
věci záměru na prodloužení tramvajové trasy do centra města (plocha vyhlášené MPZ
Jablonec nad Nisou),

▪ KULK  –  Odbor  ŽP a  zemědělství  –  pracovní  jednání  ze  dne  12.  4.  2015  za  účasti
zástupce zpracovatele vyhodnocení  vlivů ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj
území ve věci posouzení vlivu nových záměrů na ŽP, 

▪ KHS – pracovní jednání ze dne 29. 4. 2015 za účasti zástupce zpracovatele vyhodnocení
vlivů ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území ve věci posouzení vlivu nových
záměrů z pohledu akustického dopadu na daná území,

▪ KULK – Odbor územního plánování a stavebního řádu – pracovní jednání se zástupci
nadřízeného orgánu územního plánu ze dne 25. 5. 2015 ve věci vymezení ploch územní
rezervy pro západní obchvat, vymezení územní rezervy pro trasu gravitační kanalizační
stoky na ČOV Rychnov u Jablonce nad Nisou, včetně způsobu zapracování a projednání. 

Ve  spolupráci  s určeným  zastupitelem  zpracoval  pořizovatel  „Pokyny  pro úpravu  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání“ (dále jen Pokyny), které byly předány zpracovateli dne
1. 7. 2015. Dne 14. 8. 2015 a 21. 8. 2015 byly pokyny ze strany pořizovatele doplněny. Rozsah a
charakter úprav byl konzultován s příslušným orgánem k posuzování vlivů na životní prostředí se
závěrem, že si úpravy vyžádají doplnění vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí. 

Na základě předaných Pokynů byl návrh ÚP Jablonec nad Nisou upraven a pod názvem „Návrh
ÚP Jablonec nad Nisou – úprava pro veřejné projednání“ (8/2015) byl spolu s vyhodnocením vlivů
ÚP na životní prostředí - 2. doplnění (Mgr. Pavel Bauer, EKOBAU) předán pořizovateli  v srpnu
2015.

Poznámka: Dne 15. 4. 2015 byla vládou ČR schválena Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje ČR a dokumentace
byla v tomto smyslu upravena.
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FÁZE – VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Pořizovatel  oznámil  zahájení řízení v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona veřejnou
vyhláškou  na  úřední  desce  i  elektronické  desce  statutárního  města  Jablonec  nad  Nisou
(č.j. 73398/2015)  dne 1. září 2015. 

O upraveném návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou a vyhodnocení vlivů Územního plánu
Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území se dne 7. října 2015 konalo veřejné projednání,
které  bylo  doplněno  odborným  výkladem  zástupců  zpracovatelského  týmu  fy.  SAUL  s.r.o.
Oznámení  o  konání  veřejného  projednání  včetně  dokumentace  k  návrhu  územního  plánu  a
vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bylo zveřejněno v termínu od 3. září
2015 do 15. října 2015. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohly dotčené orgány
a Krajský  úřad LK uplatnit  svá stanoviska,  dotčené osoby námitky a  každý mohl  uplatnit  své
připomínky. Pořizovatel obdržel 12 stanovisek dotčených orgánů a 3 vyjádření ostatních orgánů a
organizací. V této etapě pořizování územního plánu uplatnila veřejnost 167 námitek a připomínek
a 7 věcně shodných připomínek. V rámci vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, vyjádření
ostatních orgánů a organizací  a námitek a připomínek veřejnosti  proběhla série dohodovacích
jednání o požadavcích uplatněných v rámci projednání, a to s orgány ochrany přírody a krajiny -
MěÚ Jablonec nad Nisou,  KÚLK a AOPaK - Správa CHKO Jizerské hory dne 17. 12.  2015 a
s nadřízeným  orgánem územního  plánování  –  KÚLK dne  22.  3.  2016  a  1.  6.  2016.  Ve  věci
vymezení  územních  studií  a  regulačních  plánů  byla  uspořádána  pracovní  jednání  za  účasti
pořizovatele,  určeného  zastupitele,  zpracovatele  a  investora  dne  26.  2.  2016  a  20.  4.  2016.
Na základě vyhodnocení výsledků projednání pořizovatel dospěl k názoru, že množství a charakter
úprav, provedených na základě obdržených námitek a připomínek a požadavků dotčených orgánů
v textové a grafické části, si vyžádá opakované veřejné projednání. Rozsah úprav byl konzultován
s  orgánem příslušným k posouzení vlivů na ŽP se závěrem, že není třeba zpracovat vyhodnocení
vlivů územního plánu na životní prostředí. 

Na  základě  vyhodnocení  výsledků  projednání  zpracoval  pořizovatel  ve  spolupráci  s určeným
zastupitelem „Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou po veřejném projednání“ (dále
jen Pokyny), které byly zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou zaslány dne 29. 4. 2016. Dne 20. 6.
2016 a 21. 6. 2016 byly pokyny ze strany pořizovatele doplněny. 

Na základě předaných Pokynů byl návrh ÚP Jablonec nad Nisou upraven a pod názvem „Návrh
ÚP Jablonec nad Nisou – opakovaná úprava pro veřejné projednání“ předán pořizovateli v červnu
2016.

FÁZE – OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Pořizovatel  oznámil  zahájení  řízení  v  souladu  s  ustanovením  §§53 a 52  stavebního  zákona
veřejnou vyhláškou na úřední desce i elektronické desce statutárního města Jablonec nad Nisou
(č.j. 63542/2016)  dne 19. července 2016. 

O upraveném návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou se konalo dne 22. srpna 2016 veřejné
projednání, které bylo doplněno odborným výkladem zástupců zpracovatelského týmu fy.  SAUL
s.r.o.. Oznámení o konání veřejného projednání včetně dokumentace k návrhu územního plánu
bylo zveřejněno v termínu od 20. července 2016 do 30. srpna 2016. Nejpozději do 7 dnů ode dne
opakovaného  veřejného  projednání  mohly  dotčené  orgány  a  Krajský  úřad  LK  uplatnit  svá
stanoviska,  dotčené  osoby  námitky  a  každý  mohl  uplatnit  své  připomínky,  a  to  pouze  k těm
částem,  které  byly  v návrhu  územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou  od  posledního  veřejného
projednání změněny. V této etapě pořizování územního plánu uplatnila veřejnost 12 námitek a
připomínek, včetně hromadného podání s názvem: „Vyjádření zástupců veřejnosti k zapracování
podaných námitek v upraveném návrhu Územního plánu Jablonce nad Nisou“, který byl předložen
na  opakovaném  veřejném  projednání  konaném  22.  8.  2016,  které  uplatnilo  6  zmocněných
zástupců  veřejnosti  k uplatnění  věcně  shodných  připomínek  již  ve  fázi  veřejného  projednání
návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou.  Na  základě  předmětného  hromadného  vyjádření  zástupců
veřejnosti inicioval pořizovatel jednání, které proběhlo dne 19. 9. 2016 na MM Jablonec nad Nisou,
a  to  za  přítomnosti  zástupců  veřejnosti,  pořizovatele  územního  plánu,  zpracovatele  územního
plánu a určeného zastupitele. Zmocnění zástupci veřejnosti vysvětlili svoje podání coby doplňující
připomínky k tomu, jakým způsobem byly věcně shodné připomínky v dokumentaci pro opakované
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veřejné projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou z jejich pohledu vypořádány. S ohledem na tyto
skutečnosti pořizovatel podání posoudil coby doplnění již uplatněných věcně shodných připomínek
a  jeho  vyhodnocení  se  stalo  součástí  námitek.  Dále  byla  uplatněna  1  námitka  oprávněného
investora. Pořizovatel dále obdržel 8 stanovisek dotčených orgánů a 4 vyjádření ostatních orgánů
a organizací.  V rámci vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, vyjádření ostatních orgánů a
organizací  a  námitek  a  připomínek  veřejnosti  proběhlo  dne  1.  11.  2016  dohodovací  jednání
s Odborem ŽP a zemědělství KÚLK – státní správa lesa, dne 10. 11. 2016 s KHS LK a dne 4. 1.
2017 s  AOPaK – Správa CHKO JH. Jednání probíhala za účasti příslušných dotčených orgánů,
zpracovatele a pořizovatele,  a to ve věci  dohodnutí  příslušných stanovisek.  Pořizovatel  dospěl
k názoru,  že  úpravy  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  po  opakovaném  veřejném  projednání  nejsou
podstatného charakteru a nedojde k zásahu do práv vlastníků dotčených ani sousedních pozemků.
Respektovány byly také požadavky dotčených orgánů z hlediska ochrany jejich zájmů. Na základě
těchto skutečností pořizovatel nepřistoupil k dalšímu opakování veřejného projednání. S ohledem
na ne  zcela  jasnou  formulaci  stanoviska  nadřízeného  orgánu  územního  plánování  pořizovatel
požádal  nadřízený  orgán  o  celkové  aktuální  stanovisko  k  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou
z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s PÚR
ČR a souladu s ÚPD vydanou krajem. 

S ohledem na výsledky projednání  zpracoval  pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem
Instrukce  k úpravě  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  pro  vydání  a  dne  27.  1.  2017  je  zaslal
zpracovateli. Jednalo se především o úpravy vedoucí k naplnění požadavků dotčených orgánů,
ostatních orgánů a organizací, veřejnosti a oprávněného investora. 

V souladu s veřejnými zájmy pořizovatel zpracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem Návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, včetně jejich odůvodnění, uplatněných
v průběhu procesu pořizování ÚP Jablonec nad Nisou, tj v rámci projednání konceptu a návrhu
ve veřejném  a  opakovaném  veřejném  projednání.  Návrh  rozhodnutí  o  námitkách  a  návrh
vyhodnocení připomínek, včetně jejich odůvodnění, byl doručen dotčeným orgánům a krajskému
úřadu jako nadřízenému orgánu dopisem č.j. 7512/2017 a 8666/2017 (1. část) ze dne 25. ledna
2017  a  dopisem  č.j.  9530/201  (2.  část)  ze  dne  31.  ledna  2017  spolu  s výzvou  k uplatnění
stanoviska  v termínu  do  30  dnů  ode  dne  obdržení.  V daném  termínu  obdržel  pořizovatel
7 souhlasných  stanovisek.  Po  uplynutí  zákonem  stanovené  lhůty  pro  uplatnění  stanovisek
dotčených orgánů a KÚLK jako nadřízeného orgánu k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení  připomínek,  pořizovatel  nejprve opakovaně vyzval  orgány,  které v daném termínu
nereagovaly  a poté vyhodnotil  obdržená stanoviska.  Upozornění  vyplývající  z  Koordinovaného
stanoviska odborných složek dotčeného orgánu KÚLK a ze stanoviska KÚLK jako nadřízeného
orgánu ÚP, včetně upozornění uvedených v souhrnném stanovisku příslušného orgánu ochrany
přírody a krajiny Magistrátu města Jablonec nad Nisou pořizovatel zohlednil v Návrhu rozhodnutí
o námitkách a návrhu vyhodnocení.

Pořizovatel  zkonstatoval,  že  z vyhodnocení  obdržených  stanovisek  nevyplynula  potřeba
opakovaného veřejného projednání ani další úprava návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatelem byl přezkoumán soulad návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou dle § 53 odst.
4 stavebního zákona a vyhodnocen dle § 53 odst. 5 stavebního zákona. Pořizovatel neshledal
v návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou žádné rozpory se stavebním zákonem, a proto
předložil  ve spolupráci s určeným zastupitelem Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou návrh
na vydání  Územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou  zároveň  s jeho  odůvodněním  a  návrhem
rozhodnutí o námitkách.

Zastupitelstvo  města  Jablonec  nad  Nisou  ověřilo,  že  Územní  plán  Jablonec  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 města Jablonec nad Nisou rozhodlo o námitkách vč. odůvodnění dne 18.5.2017
usnesením č. ZM/111/2017 a rozhodlo o vydání ÚP Jablonec nad Nisou dne 18.5.2017 usnesením
č. ZM/112/2017, a to formou opatření obecné povahy.
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B VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY A ÚPD VYDANOU 
KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ 
ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

B.1 VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
ČESKÉ REPUBLIKY(PÚR ČR) A ÚPD VYDANOU KRAJEM (ZÚR LK)

B.1.1 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PÚR ČR VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 1,
SCHVÁLENÉ USNESENÍM VLÁDY ČR Č. 276 ZE DNE 15.4.2015

ÚP Jablonce nad Nisou je v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1 (2015):

 respektuje zařazení  města Jablonec nad Nisou do rozvojové oblasti  republikového
významu OB7 Liberec,

 vytváří  územní  podmínky  pro  zlepšování  vazeb  na  rozvojovou  osu  OS3  Praha  –
Liberec – hranice ČR/SRN, Polsko (-Görlitz/Zgorzelec),

 vytváří územní podmínky pro vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní
prostředí,  pro hospodářský rozvoj  a pro soudržnost  společenství  obyvatel  v  území
(udržitelný rozvoj území),

 zohledňuje  předmětné  souvislosti  řešeného  území  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  se
specifickou oblastí SOB7 Krkonoše - Jizerské hory.

 respektuje  republikové  priority  územního  plánování  stanovené  v PÚR  ČR  v míře
odpovídající charakteru území a úrovni ÚP ve všech jeho částech:
 základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
 urbanistická koncepce, 
 koncepce veřejné infrastruktury,
 koncepce uspořádání krajiny,
 stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,
 vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,
 vymezení ploch a koridorů územních rezerv,
 vymezení  ploch  a  koridorů,  ve  kterých  je  rozhodování  o  změnách  v  území

podmíněno zpracováním územní studie nebo regulačního plánu.

VYHODNOCENÍ NAPLNĚNÍ REPUBLIKOVÝCH PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚP
ad. článek 14
ÚP v  souladu  s  článkem  14  PÚR  ČR  ve  veřejném  zájmu  chrání  a  rozvíjí  přírodní,
civilizační  a  kulturní  hodnoty  území  ,  včetně  urbanistického,  architektonického  a
archeologického dědictví  (viz.  kapitola „B Koncepce rozvoje území města a ochrany a
rozvoje  jeho  hodnot“,  kapitola  „C  Urbanistická  koncepce"  a  kapitola  „E  Koncepce
uspořádání krajiny").

 ÚP zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury území spočívající  ve stabilizaci
nezastavitelných  pásů  zeleně  pronikajících  do  hloubi  zastavěného  území  a
postupném snižování intenzity využití pozemků a objemů stavební struktury směrem
k jejímu okraji v příměstské krajině.

 ÚP připravuje územní podmínky pro rozvoj polycentrické struktury osídlení v kontextu
vývojových  souvislostí  obce,  přiměřeně  chrání  a  zároveň  využívá  pro  rekreaci
jedinečnou podhorskou kulturní krajinu - hodnoty, které jsou výrazem identity území,
jeho historie a tradice.

 Ochrana hodnot území je v ÚP provázána s potřebami ekonomického a sociálního
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. Na území města bude uplatňována
cílená ochrana míst zvláštního zájmu, kterými jsou zejména zde zastoupená zvláště
chráněná území, plochy přilehlé k místním vodotečím a nádržím a městské centrum s
vyhlášenou MPZ.
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 Návrhem  přiměřeného  rozsahu  nových  zastavitelných  ploch  v  symbióze
s nezastavěným  územím  je  zabráněno  upadání  okrajových  venkovských  částí
pronikajících do příměstské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.

ad. článek 14a 
ÚP v souladu s článkem 14a PÚR ČR řeší městské území, přitom přiměřeně zohledňuje
požadavky na přiměřený rozvoj primárního sektoru, ochranu půdního fondu a ekologické
funkce krajiny.

 Požadavky odstavce 14a se primárně týkají  venkovských území.  Statutární  město
Jablonec nad Nisou se nachází v tzv. „městském prostoru" (viz ZÚR LK), kde primární
ekonomický sektor nemá prioritní význam.

 Zemědělská výroba na území města nemá, až na některé výjimky, novodobou tradici
ani  významné  současné  hospodářské  subjekty.  S  ohledem  na  velikost  města,
charakter příměstské krajiny s vysokým podílem zalesnění, klimatické poměry a půdní
podmínky na hranici efektivnosti (zdejší zemědělské pozemky jsou dle Nařízení vlády
ČR  č.  75/2007  Sb.  řazeny  do  zemědělsky  méně  příznivých  oblastí),  bude  mít
zemědělská  činnost  význam  především  pro  zachování  údržby  ploch  a  krajiny
v rekreačním  předpolí  obytného  území  přiměřeně  expandujícího  ke  krajinnému
zázemí města.

Pro  hospodářské  využívání  zemědělských  pozemků  jsou  v  ÚP  vymezeny  plochy
zemědělské (ZP), pro lesnické hospodaření vybrané kategorie ploch lesních (LP). 

 Pro zachování ekologické funkce krajiny má vedle zasahujícího zvláště chráněného
velkoplošného  území  (CHKO  JH)  a  prvků  vymezeného  ÚSES  nezpochybnitelný
význam též uplatění ploch smíšených krajinných (SK).

ad. článek 15
ÚP v souladu s článkem 15 PÚR ČR při změnách nebo vytváření urbánního prostředí
předchází  prostorové  a  sociální  segregaci  s  negativními  vlivy  na  sociální  soudržnost
obyvatel rovnoměrným a účelným rozvojem všech městských částí.
Urbanistická koncepce při zastoupení všech funkčních složek v daném smyslu připravuje
územní podmínky pro zvyšování kvality života obyvatel a rozvoj hodnot území, zejména:

 rozvojem  kvalitního  bydlení,  vzdělávání,  pracovních  příležitostí  a  volnočasových
aktivit,

 zajištěním dostupnosti kapacit občanského vybavení ze všech částí území uplatněním
polyfunkční struktury v zástavbě města (zejména OV, OS, SC),

 rozvojem  struktury  veřejných  prostranství  pro  zajištění  bezpečného  propojení  a
dostupnosti  všech částí  řešeného území,  umožnění  setkávání  obyvatel  na veřejné
platformě a umožnění kvalitního trávení jejich volného času,

 zamezením  vzniku  tzv.  sociálně  vyloučených  lokalit  (např.  regulace  struktury
ubytoven),

 vymezení  stabilizovaných  i  rozvojových  ploch  je  vždy  podmíněno  zajištěním
dostatečné veřejné infrastruktury a zeleně.

ad. článek 16
ÚP v souladu s článkem 16 PÚR ČR při stanovení způsobu využití území upřednostňuje
komplexní řešení a konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území v kontextu vlivů
širších územních souvislostí  před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků,
které by ve svých důsledcích mohly zhoršit stav i hodnoty území. 
Vymezení  uspořádání  území  a  stanovené  podmínky  pro  jeho  využívání  zohledňují
požadavky na zvyšování kvality života obyvatel, hospodářského rozvoje území a ochrany
a rozvoje přírodních a kulturních hodnot území. To se promítá v celkové restrukturalizaci
zastavitelných  ploch,  nezastavitelných  ploch  a  ploch  přestavby  na  území  města
s vyváženým zastoupením veřejné infrastruktury vč. ploch veřejných prostranství a sídelní
zeleně ve všech částech řešeného území.
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Soustavné a koordinované komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání
území s cílem dosažení  obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji  území  v  mezích  limitů  využití  území,  zjištěných  v  ÚAP  a  doplňujících
průzkumech a rozborech,  bylo stanoveno s ohledem na záměry rozvoje obce i  všech
partnerů,  kteří  jej  ovlivňují  a  podílejí  se  na  něm.  Vhodná  řešení  byla  formulována
ve spolupráci  s  obyvateli  i  uživateli  území  (shromáždění  záměrů,  podnětů  výborů  pro
územní  plánování  a  dopravu  města,  osadních  výborů,  veřejné  besedy,  projednávací
proces pořízení ÚP). 
Koncepce územního rozvoje v ÚP směřující  k vyváženým územním podmínkám, které
umožní  zvyšování  kvality  života  obyvatel  území  při  rozvoji  jeho  hodnot  je  v souladu
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v nadřazené ÚPD -
PÚR ČR, ZÚR LK. 

ad. článek 16a
ÚP v souladu s článkem 16a PÚR ČR při stanovení základní koncepce rozvoje území a
jednotlivých koncepcí (urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce
uspořádání  krajiny)  vychází  z  principů  integrovaného  rozvoje  území,  založeného  na
základě komplexního posouzení prostorových, odvětvových a časových hledisek v rozvoji
území a v souvislostech vztahů a vazeb města na širší území.
 Urbanistická koncepce ÚP integruje zastavěné území a zastavitelné, nezastavěné a

nezastavitelné  plochy  do  jednoznačně  vymezených  celků  v  logické  provázanosti
funkcí bez možnosti zakládání odloučených a nefunkčních útvarů.

 Koncepce veřejné infrastruktury:
Občanské  vybavení  soustřeďuje  v  polyfunkční  struktuře  městského  centra,
podružných městských center, lokálních center příměstských částí území a městských
radiálách. Občanské vybavení – sport a rekreace stabilizuje a rozvíjí v souvislostech
existujících areálů včetně zapojení vhodných ploch zejména podél místních vodotečí.
Dopravní infrastruktura v upravené kategorizaci vnitřní komunikační sítě optimalizuje
dostupnost všech městských částí a průchodnost silničních tras v dopravních vazbách
na sousední krajské město Liberec a další sídelní útvary v rámci spádového obvodu. 
Technická infrastruktura návazně na systémy nadmístního významu zajistí  likvidaci
splaškových vod, zásobování vodou a energiemi pro všechny městské části.
Veřejná  prostranství  zajišťují  spojitost  všech  městských  částí  a  jejich  dostupnost,
možnosti setkávaní obyvatel a trávení jejich volného času.
Ochrana  obyvatelstva  v  území  s  minimem  nebezpečných  antropogénních  aktivit
sleduje zejména snížení rizik ohrožení území a jeho obyvatel povodněmi.

 Koncepce uspořádání  krajiny ÚP chrání  hodnoty  území  a  zohledňuje  vazby  na
specifickou oblast SOB7 Krkonoše – Jizerské hory (PÚR ČR), dtto specifickou oblast
SOB5 Jizerské hory (ZÚR LK).

Přiměřeně uplatněná míra flexibility při stanovení podmínek pro využívání území usnadní
operativní rozhodování při užívání ÚP.
Požadavky  na  plnění  úlohy  statutárního  města  v  širším  území  jsou  v  ÚP stanoveny
v kapitole  „B.1  Úloha  města  v  širším  území".  ÚP zohledňuje  rozvojové  dokumentace
zabývající  se  rozvojem  města  a  jeho  okolí,  zejména  Integrovaný  plán  rozvoje  území
Liberec – Jablonec nad Nisou. 
Integrovaný  rozvoj  území  respektuje  specifika  území,  provázanost  soukromých  a
veřejných zájmů na rozvoji území a principy udržitelného rozvoje.
Dimenzování veřejné infrastruktury zohlední nároky všech uživatelů území.

Pozn.: Dle principů integrovaného rozvoje území ČR (PÚR ČR) a Libereckého kraje (ZÚR LK) je správní
území statutárního města Jablonec nad Nisou součástí rozvojové oblasti OB7 Liberec republikového významu
(PÚR ČR), v upřesněném vymezení ZÚR LK se jedná o rozvojovou oblast OB1 Liberec. Do správního území
statutárního města Jablonec nad Nisou okrajově zasahuje specifická oblast SOB7 Krkonoše – Jizerské hory
republikového významu (PÚR ČR), v upřesněném vymezení ZÚR LK je to ve vztahu k LK a městu Jablonec
nad Nisou specifická oblast SOB5 Jizerské hory.
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ad. článek 17
ÚP v souladu s článkem 17 PÚR ČR vytváří v území podmínky pro eliminaci důsledků
náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření široké nabídky
pracovních příležitostí.
Jablonec nad Nisou nepatří mezi regiony strukturálně postižené a hospodářsky slabé.
ÚP vymezuje  na základě  demografického odhadu  dalšího  vývoje  poulace a  bytového
fondu (varianty základní, minimální a maximální) dostatek vhodných zastavitelných ploch
pro bydlení, výrobní aktivity a občanské vybavení, které mohou být nabídnuty zájemcům
o investice a budou v daném území zdrojem nových pracovních příležitostí.  Současně
chrání  hodnoty  území  a  vymezuje  pozemky  nezbytné  pro  vytvoření  souvislých  ploch
veřejné zeleně a parků, přístupných každému bez omezení.
 Pro výrobu a skladování se vymezují plochy výroby a skladování (VS).

Pro další smíšené výrobní aktivity se vymezují plochy smíšené městské (SM) a plochy
smíšené městské kapacitní (SO).
Nová plocha pro strategickou průmyslovou zónu se nevymezuje.

 Pro občanské vybavení se vymezují plochy občanského vybavení (OV, OS a OH).
Pro  občanské  vybavení  budou  dále  využívány zejména  plochy smíšené  obytné  –
centrální (SC), plochy smíšené městské (SM) a plochy smíšené městské - kapacitní
(SO).

ad. článek 18
ÚP v souladu s článkem 18 PÚR ČR a ZÚR LK respektuje úlohu města v rozvojové
oblasti  republikového  významu  –  významného  centra  osídlení  (centrum  regionálního
významu) ve svém spádovém obvodu. vytváří územní podmínky pro polycentrický rozvoj
sídelní  struktury  a  posílení  partnerství  mezi  městským a  venkovským prostorem i  ve
smyslu zlepšení jejich konkurenceschopnosti. 
Zajišťování  kapacit  občanského  vybavení,  pracovních  příležitostí  a  zlepšováním jejich
dopravní dostupnosti z okolních obcí spádového obvodu centra osídlení pro individuální i
veřejnou  dopravu  vytváří  předpoklady  pro  posílení  partnerství  mezi  městskými  a
venkovskými územími (oblastmi).

ÚP v  návaznosti  na  historickou  strukturu  zástavby  zachovává  a  rozvíjí  polycentrické
uspořádání zdrojů pracovních příležitostí a veřejné infrastruktury tak, aby byly optimálně
dostupné ze všech městských částí:
 vhodným využitím stávajících a návrhem zastavitelných ploch a ploch přestavby v pro

vytvoření  nových  pracovních  příležitostí,  rozvoje  bydlení  a  zařízení  veřejné
infrastruktury,

 soustřeďováním  občanského  vybavení  v  polyfunkční  struktuře  přirozených  center
městských  částí:  městském  centru,  podružných  městských  centrech,  lokálních
centrech příměstských částí a v městských radiálách,

 vymezením ploch pro občanské vybavení – sport a rekreace ve vhodných územích.

ad. článek 19
ÚP  v  souladu  s  článkem 19  PÚR  ČR  vytváří  územní  předpoklady  pro  polyfunkční
využívání  opuštěných areálů a ploch (tzv.  brownfields  průmyslového,  zemědělského a
jiného původu) zejména prostřednictvím vymezení  přestavbových ploch (např.  pivovar,
porodnice, zemědělský areál Horní Proseč). 
Hospodárně využívá zastavěné území  (návrh  dostavby,  přestaveb revitalizace území),
zajišťuje ochranu nezastavěného území se zvláštním důrazem na zachování veřejné a
krajinné  zeleně,  včetně  minimalizace  její  fragmentace.  Zábory  nezastavěného  území
(zejména zemědělské a lesní půdy a veřejné zeleně) omezuje na odůvodněné minimum
odvozené z demografického odhadu dalšího vývoje obyvatel města. 
Koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji  území a omezuje negativní  důsledky
urbanizace pro udržitelný rozvoj území. 
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ad. článek 20
ÚP v souladu s článkem 20 PÚR ČR respektuje veřejné zájmy - pokud je to možné a
odůvodněné  umisťuje  rozvojové  záměry,  které  by  mohly  významně  ovlivnit  charakter
krajiny, do co nejméně konfliktních lokalit:
 respektuje a rozvíjí kvality přírodního a životního prostředí zejména formou důsledné

ochrany zvláště chráněných území, lokalit obecné ochrany přírody, ochranných pásem
vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství,
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu,

 koncepce  uspořádání  krajiny  v  návaznosti  na  funkční  a  prostorové  regulativy  pro
využívání všech vymezených ploch vytváří územní podmínky pro ekologickou stabilitu,
ekologické funkce krajiny a její biologickou rozmanitost: 
 vymezením prvků ÚSES,
 respektováním krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích,
 respektováním existujících ucelených krajinných útvarů v nezastavěných územích,
 účelným propojením systémů sídelní a krajinné zeleně,
 zvyšováním  intenzity  využití  zastavěného  území  a  vymezením  zastavitelných

ploch pouze v logických vazbách na existující zástavbu,
 účelným  snižováním  intenzity  využití  zastavitelných  ploch  v  okrajových

příměstských částech území města pro harmonický přechod zástavby do volné
krajiny,

 zvýšením retenční schopnosti krajiny stanovením intenzity zástavby, 
 účelnou koncepcí dopravní a technické infrastruktury a vymezením zastavitelných

ploch ve vhodných lokalitách, kde umístěním nedojde k narušení krajinného rázu a
neuvážené fragmentaci území,

 vymezením veřejně prospěšných staveb, podporujících dodávky kvalitní pitné vody
a nakládání s odpadními vodami,

 respektováním migrační prostupnosti územím i vodními toky pro vodní organismy
při průchdu zastavěným územím a zastavitelnými plochami v účelné návaznosti na
souvislé krajinné území (zejména zalesněné vrcholy a údolní nivy vč. zachování
existujících mokřadů),

 využití přírodních zdrojů spočívá zejména v podpoře tzv. šetrných forem sportovně
rekreačních aktivit, využívajících mimořádné krajinné hodnoty území.

Poznámka: 
- Charakter území a navrhovaných změn v území nevyžaduje uplatnění kompenzačních opatření, veřejně

prospěšných  opatření,  obnovujících  tůně  a  mokřady,  veřejně  prospěšných  staveb  ani  opatření,
podporujících ochranu půdy před vodní a větrnou erozí ani význam nerostného bohatství.

- Statutární město Jablonec nad Nisou se nachází v tzv. „městském prostoru" (viz ZÚR LK), ve kterém se s
ohledem na geomorfologické, půdní a klimatické podmínky nevyvinul tzv. „venkovksý prostor" (primární
ekonomický sektor zde nemá prioritní význam) – náznak jeho uplatnění zejména v zajištění údržba krajiny
suplují funkce ploch příměstských.

ad. článek 20a
ÚP v souladu s článkem 20a PÚR ČR vytváří územní podmínky pro zajištění migrační
propustnosti  krajiny  pro  volně  žijící  živočichy  a  pro  člověka,  zejména  při  umísťování
zastavitelných ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury.
Prostupnost  území  obce  pro  obyvatele  a  návštěvníky  bude  zajištěna  sítí  pozemních
komunikací, zejména: 
 prostřednictvím ploch vymezených v ÚP:

 plochy dopravní infrastruktury - drážníní (DD),
 plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS),
 plochy veřejných prostranství - komunikace (VK) - místní a účelové komunikace,

 a dále prostřednictvím dalších místních komunikací  (např.  zvykové trasy pro volný
neorganizovaný  pohyb  krajinou,  které  nejsou  s  ohledem na  měřítko  dokumentace
v ÚP vymezeny, ale budou zohledněny v návzích následně pořizovaných regulačních
plánů a územních studií (stanovených v ÚP), které podmiňují využitelnost vybraných
rozvojových ploch.

Prostupnost území v zájmu ochrany přírody a jeho přístupnost pro údržbu je regulována
obecně platnými legislativními ustanoveními.
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 prostupnost  krajiny  pro  velké  savce  je  zajištěna  po  migrační  trase  č.  884  cca
v kontextu  vymezenho  NR  biokoridoru  K19MB  převážně  po  lesních  pozemcích
na úpatí Jizerských hor,

 návrhy urbanistického řešení migrační trasu respektují, není nutné přijímat speciální
opatření.

ad. článek 21
ÚP  v  souladu  s  článkem 21  PÚR ČR  vymezuje  a  chrání  před  zastavěním pozemky
nezbytné  pro  vytvoření  souvislých  ploch  veřejně  přístupné  zeleně  s  cílem  zachování
souvislých  pásů  nezastavěného  území,  způsobilých  pro  nenáročné  formy  krátkodobé
rekreace,  protipovodňové  ochrany,  rozvoje  lesních  porostů  a  zachování  prostupnosti
krajiny. 

ad. článek 22
ÚP v  souladu  s  článkem  22  PÚR ČR vytváří  územní  podmínky pro  rozvoj  a  využití
předpokladů  území  pro  různé  formy cestovního  ruchu  při  zachování  a  rozvoji  hodnot
území. Podporuje propojení míst,  atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (pěší, cyklo, lyžařská,
hipo).  Město  je  polyfunkčním střediskem cestovního ruchu v  oblasti  cestovního ruchu
Jizerské hory. Sportovně rekreační využívání území ve výhodných přírodních podmínkách
(vodní  nádrž  Mšeno,  přímé  prostorové  vazby  na  Jizerské  hory,  propojení  rekreačně
atraktivních míst pěšími, cyklistickými a lyžařskými trasami a stezkami aj.) má dlouhou
tradici a řadu zařízení, která budou respektována a rozvíjena. 

ad. článek 23
ÚP v souladu s článkem 23 PÚR ČR vytváří územní podmínky pro lepší dostupnost území
a  zkvalitnění  dopravní  a  technické  infrastruktury  s  ohledem  na  prostupnost  krajiny  a
minimalizaci rozsahu fragmentace krajiny; je-li to účelné, umísťuje tato zařízení souběžně.
Základní síť kapacitních silnic, je-li to možné, je vedena v odstupu od obytné zástavby. 
Urbanistická koncepce zmírňuje vystavení  obytných zón nepříznivým účinkům tranzitní
silniční dopravy mimo jiné i  prostřednictvím jihozápadního obchvatu  (koridor železniční
dopravy  regionálního  významu  je  v  území  stabilizován).  Plochy  pro  novou  obytnou
zástavbu jsou vymezovány v dostatečném odstupu od vymezených koridorů pro nové
úseky silnic  I.  třídy tak,  aby byla  zajištěna průchodnost  území  pro  dopravní  stavby a
minimalizováno  možné  nežádoucí  působení  negativních  účinků  provozu  dopravy  na
veřejné zdraví obyvatel.

ad. článek 24
ÚP v souladu s článkem 24 PÚR ČR vytváří územní podmínky pro zlepšování dostupnosti
území rozšiřováním a zkvalitňováním veřejné osobní dopravy, zvyšování bezpečnosti a
plynulosti  dopravy a ochrany veřejného zdraví - ochranou obyvatelstva před hlukem a
emisemi a podporou environmentálně šetrných forem dopravy (železniční, cyklistická): 
 vymístění silničních průtahů z centra města a jeho dopravní zklidnění,
 prodloužení tramvajové trati do centra města a lokalizace přestupního terminálu VOD

s parkovištěm, na kapacitní komunikaci a ve vazbách na tramvajovou linku LBC – JBC
a železniční zastávku JBC střed (železniční doprava má v širších souvislostech pouze
regionální význam),

 k  terminálu  VOD  směřuje  síť  pěších  a  cyklistických  cest  –  limitem  všeobecného
rozvoje cyklistické dopravy zde však bude velmi náročný terénní profil území města -
uplatnění rekreační cyklistiky pro zdatné sportovce.

Nová výstavba je podmíněna dostupností dostatečné veřejné infrastruktury. 

ad. článek 24a
Urbanistická  koncepce  ÚP  v  souladu  s  článkem  24a  PÚR  ČR  respektuje  existující
přiměřenou  promíšenost  funkční  struktury  města  v  kvalitním  přírodním  prostředí  a
v optimálních vazbách bydliště - pracoviště - rekreace. Zóny soustředěných ekonomických
aktivit  (nosné  kapacity  hospodářského  potenciálu  na  území  města)  jsou  stabilizovány
v přímých vazbách na kapacitní komunikace. 
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Využití rozvojových ploch pro bydlení na pozemcích v kontaktu se stabilizovanými  plochami
výroby a skladování a plochami dopravní infrastruktury bude vždy podmíněno prokázáním
souladu s požadavky norem a právních předpisů na ochranu zdraví před negativními účinky
z výroby, dopravy aj. 

ad. článek 25
ÚP v souladu s článkem 25 PÚR ČR  vytváří územní podmínky pro preventivní ochranu
území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území s cílem
minimalizovat rozsah případných škod:
 v průběhu pořizování nového ÚP byla realizována protipovodňová štola v ose Lučany

n/N - přehradní nádrž Mšeno - Brandl pro omezení účinků povodňové vlny v centrální
části města a toto významné opatření na ochranu před povodněmi bylo ve fázi návrhu
z ÚP vypuštěno,

 uvolnění průtočných profilů koryt vodotečí (náplavy, dřevinné nálety, teplovody apod.), 
 ochrana nezastavěných a nezastavitelných ploch pro zajišťování  přirozené retence

srážkových  vod  v  území  (alternativa  k  umělé  akumulaci  ve  vodohospodářské
koncepci) s cílem zmírňování účinků povodní

 stanovení nepřekročitelných min. koeficientů IOZ (podíl zeleně na stavebním pozemku)
v  rámci  regulace  intenzity  využití  stavebních  pozemků  v  plochách  zastavěných  a
zastavitelných – zajištění podmínek pro zadržování, vsakování i využívání srážkových
vod v místě vzniku jako zdroje vody a pro zmírňování účinků povodní

 jiná významná opatření na tocích v řešeném území s ohledem na intenzitu přilehlé
zástavby a geomorfologii terénu jejich správci nepřipravují.

ad. článek 26
ÚP v souladu s článkem 26 PÚR ČR vymezuje zastavitelné plochy v záplavových územích
a  umisťuje  do  nich  veřejnou  infrastrukturu  pouze  ve  zcela  výjimečných  a  zvlášť
odůvodněných případech.  Vzhledem k absenci rozsáhlých území s vysokou mírou rizika
vzniku  povodňových  škod  nevymezuje  zvláštní  zastavitelné  plochy  pro  přemístění
zástavby z těchto území.

ad. článek 27
ÚP  v  souladu  s  článkem  27  PÚR ČR  při  návrhu  veřejné  infrastruktury  koordinuje  její
umísťování a rozvoj s ohledem na účelné využívání v souvislostech řešeného území i
v souvislostech systémů širšího území. 
ÚP stanovuje územní podmínky pro vytvoření výkonné sítě silniční a železniční dopravy
ve smyslu efektivní osobní i nákladní dopravy pro spojení uvnitř i vně rozvojové oblasti
OB7  Liberec  republikového  významu,  protože  mobilita  a  dostupnost  jsou  klíčovými
předpoklady hospodářského rozvoje: 
 vytváří  územní podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti i  prostupnosti města

Jablonec  nad  Nisou  (přirozeného  regionálního  centra)  tak,  aby  se  zlepšovaly  i
podmínky pro rozvoj okolních obcí v jeho spádovém obvodu,

 vytváří územní podmínky pro zkvalitnění dopravních vazeb města Jablonec nad Nisou
na sousední krajské město Liberec (zejména optimalizace silničního spojení I/14 a
prodloužení tramvajové trati do centra města),

 železniční doprava má v širších souvislostech pouze regionální význam, pro efektivní
vodní a leteckou dopravu nejsou v řešeném území odpovídající územní podmínky.

ÚP doplňuje existující systémy technické infrastruktury a rozvíjí je v provázané výkonné a
spolehlivé síti (například kanalizační sběrač do ČOV Liberec). 

ad. článek 28
ÚP v souladu s článkem 28 PÚR ČR vytváří územní podmínky pro zajištění kvality života
obyvatel též v zohlednění nároků vývoje území v potřebných dlouhodobých souvislostech –
vždy v souladu veřejných i soukromých zájmů v území: 
 vymezení  příslušných  ploch  a  koridorů  územních  rezerv  pro  možný  budoucí  rozvoj

dopravní  a  technické  infrastruktury  (západní  obchvat  silnice  I/14,  zásobování  města
pitnou  vodou  z  vodního  zdroje  Josefův  Důl,  kanalizační  stoka  Kokonín  –  Rychnov
u Jablonce nad Nisou),
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 vhodná řešení rozvoje města a jeho veřejné infrastruktury byla hledána ve spolupráci
s obyvateli i uživateli území (shromáždění záměrů, veřejné besedy).

ad. článek 29
ÚP  v souladu s článkem 29 PÚR ČR  sleduje  návaznosti  různých druhů dopravy (silniční,
železniční,  motorová,  nemotorová)  v  systémech  efektivní  nákladní  i  integrované  veřejné
osobní  dopravy,  propojujících  plochy  bydlení,  rekreace,  občanského  vybavení,  veřejných
prostranství, výroby a další plochy v účinném systému včetně sítě pěších a cyklistických cest,
který poskytne obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území s minimálními
dopady na kvalitní životní prostředí a s doprovodnou zelení v místech, kde je to vhodné.
Návrh úprav a reorganizace dopravní sítě sleduje zejména:
 zajištění  účinného  a  provázaného  systému  pozemních  komunikací  pro  bezpečnou

motorovou  dopravu  (kvalitní  dostupnost  a  prostupnost  území  –  zejména  J  obchvat
města, JZ tangenta, vnitřní městský okruh a městské radiály, propojení ul. Palackkého a
Podhorské - tzv.výstup pod Baštou),

 zajištění  účelného  a  provázaného  systému  pozemních  komunikací  pro  bezpečnou
nemotorovu dopravu (segregované  i  integrované  sítě  pěších a  cyklistických  cest  ve
vazbách na uzlové body veřejné osobní dopravy a atraktivní sportovně rekreační cíle),

 snižování  negativních  dopadů  z  dopravy  na  veřejné  zdraví  a  ke  zlepšení  životního
prostředí - zejména urbanistická řešení (vymístění silničních průtahů z centra města a
vně obytných zón),

 prodloužení tramvajové trati LBC-JBC do centra města.

ad. článek 30
ÚP v souladu s článkem 30 PÚR ČR koncipuje komplexní návrh technické infrastruktury.
Dodávka vody a zpracování odpadních vod splní požadavky na vysokou kvalitu života
v současnosti i v budoucnosti.

ad. článek 31
ÚP v souladu s článkem 31 PÚR ČR v regulačních podmínkách (základní vybavenost
území  na  zastavěných  a  zastavitelných  plochách)  i  v  koncepci  rozvoje  technické
infrastruktury  umožní  rozvoj  decentralizované,  efektivní  a  bezpečné  výroby  energie
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí.

ad. článek 32
ÚP v souladu s článkem 32 PÚR ČR v urbanistické koncepci a stanovených podmínkách
pro  využití  ploch  s  rozdílným  způsobem  využití  (stabilizovaných,  přestavbových  i
návrhových)  zajišťuje  nástroj  pro  optimální  řízení  ochrany a  rozvoje  zástavby,  účinné
veřejné infrastruktury a zdravého prostředí ve funkční a objemové struktuře města.
Optimální promíšenost ve funkčním uspořádání ploch (vč. vymezení struktury městských
a příměstských center) a podporou vazeb urbanizovaných ploch na volnou příměstskou
krajinu – vše v optimálních vazbách "bydlení - zaměstnání - rekreace" posílí ztotožnění
obyvatel s obytným prostředím a prevenci sociálně patologických jevů.

ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY, stanovené v PÚR ČR
Město Jablonec nad Nisou je součástí  rozvojové oblasti  OB7 Liberec (zahrnuje území
části spádových obvodů ORP Liberec, Jablonec n/N a Tanvald).
Území je  ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Liberce při  spolupůsobení
vedlejšího  centra  Jablonec  nad  Nisou.  Jedná  se  o  silnou  koncentraci  obyvatelstva  a
ekonomických činností; převážná část ekonomických aktivit má republikový význam. 
Rozvojová  oblast  OB7  Liberec je  na  vnitrozemí  ČR  napojena  rozvojovou  osou  OS3
Praha–Liberec–hranice  ČR/Německo,  Polsko  (Görlitz/Zgorzelec)  (zahrnuje  obce  mimo
rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významnou dopravní cestou v silničním spojení
R10 a R35 (S5) a na modernizovanou železniční trať směr Praha.
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ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v  souladu  s  úkoly  pro  územní  plánování  při  respektování
republikových  priorit  územního  plánování  vytváří  územní  podmínky  pro  intenzivní
využívání území - umisťování aktivit republikového významu.
Město Jablonec nad Nisou bude při  svém rozvoji  přednostně intenzifikovat  zastavěné
území, využívat  zastavitelné plochy v prolukách stávající  zástavby a plochy navazující
na zastavěné území. Nebudou zakládána nová sídla ve volné krajině. Rozvoj je rozdělen
na celé území města a je pokračováním jeho založené funkční a prostorové struktury.
Konkrétní požadavky na rozvoj území města Jablonec nad Nisou ve vztahu vymezení
rozvojové oblasti OB7 Liberec a rozvojové osy OS3 z PÚR ČR nevyplývají.

SPECIFICKÉ OBLASTI, stanovené v PÚR ČR
PÚR  ČR  vymezuje  Specifickou  oblast  SOB7  Krkonoše-Jizerské  hory,  která  sousedí
s územím města Jablonec nad Nisou. 
Důvodem vymezení bylo zejména řešení  střetů mezi  aktivitami rekreace a cestovního
ruchu a ochranou přírodních a krajinných hodnot. Oblast Jizerských hor a Krkonoš patří
mezi nejatraktivnější turistické regiony v ČR. Cílem řešení je usměrnění vysokého a stále
rostoucího  zatížení  a  přetížení  území  uživateli  území,  koordinace  rozvoje  cestovního
ruchu a zlepšení dopravního spojení.
ÚP Jablonec  nad  Nisou  vytváří  územní  podmínky  pro  zlepšení  silničního  dopravního
spojení s touto specifickou oblastí prostřednictvím J obchvatu a JZ tangenty a doplněním
sítě  místních  komunikací  pro  bezmotorovou  dopravu  v  existující  struktuře  zástavby a
nezastavitelných ploch zeleně.
ÚP Jablonec nad Nisou vytváří územní podmínky pro rozvoj sportu a rekreace zejména
využíváním  stávající  sportovní  vybavenosti  (sportovní  areál  Střelnice,  městský  zimní
stadion,  areály  Břízky,  Srnčí  Důl  aj.)  a  rozvojem  nových  rekreačních  aktivit  zejména
v nivách vodotečí a v síti pěších a cyklistických tras ve smyslu potenciálního snížení tlaku
na využívání přilehlé specifické oblasti (zejména prostor Bedřichov - Janov nad Nisou).
Ve vztahu k území CHKO Jizerské hory budou rozvíjeny měkké formy rekreace v souladu
s požadavky na ochranu přírody a krajiny.
Konkrétní požadavky na rozvoj území města Jablonec nad Nisou ve vztahu vymezení
specifické oblasti SOB7 Krkonoše-Jizerské hory z PÚR ČR nevyplývají.

KORIDORY  A  PLOCHY  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY,  vymezené
v PÚR ČR
V širších vazbách mimo řešené území se města Jablonec nad Nisou mají pro jeho rozvoj
význam  koridory  stabilizovaného  průtahu  kapacitní  mezinárodní  silnice  I/35  -  D35  a
návrhů kapacitních silnic S5 - úsek D10-I/35 - Turnov - Úlibice (E442) a S11 (silnice I/13
úsek D8 - Děčín - Česká Lípa - Bílý Kostel  nad Nisou - Liberec - I/35) a koridor pro
konvenční železniční dopravu ŽD8 hranice Polsko/ČR - Liberec - Mladá Boleslav - Praha.

KORIDORY  A  PLOCHY  TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY,  vymezené
v PÚR ČR
Koridory a plochy pro rozšíření technické infrastruktury, které mají vliv na rozvoj území ČR
a svým významem přesahují území kraje nebo umožní propojení se sousedními státy se
území města Jablonec nad Nisou nedotýkají.

DALŠÍ ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, stanovené v PÚR ČR
Další úkoly pro územní plánování se území města Jablonec nad Nisou netýkají.

Požadavky vyplývající  z  PÚR ČR ve  znění  Aktualizace  č.1,  týkající  se  řešeného
území, byly v ÚP Jablonec nad Nisou splněny.
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Obr: B.1.1.a   PÚR ČR – výřez schématu rozvojových oblastí a os a specifických oblastí

Zdroj: Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 (2015)

B.1.2 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
LIBERECKÉHO KRAJE (ZÚR LK)

ZÚR LK  vydal  Liberecký  kraj  dne  21.12.2011  s  nabytím  účinnosti  dne  22.12.2011  –
o vydání  rozhodlo  Zastupitelstvo  Libereckého  kraje  usnesením č.  466/11  ze  dne  dne
13.12.2011. 
(pořizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje, zhotovitel: SAUL s.r.o. Liberec) 

Poznámka:
Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Zprávu o uplatňování ZÚR LK v uplynulém období (dále je Zpráva
ZÚR LK), která byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.46/14/ZK ze dne 25.2.2014. 
Z vyhodnocení aktuálních požadavků na změny v území (ÚAP LK) a zajištění souladu s aktualizací PÚR ČR
vyplynula potřeba aktualizace ZÚR LK. Návrh Aktualizace č.1 ZÚR LK je v současné době pořizován. Soulad
s aktuálně platnou nadřazenou ÚPD bude i nadále sledován.

Územní plán Jablonce nad Nisou respektuje požadavky vyplývající z vydaných ZÚR LK:
 Ve struktuře osídlení LK představuje Jablonec n.N. centrum regionálního významu.

Vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os, specifických oblastí
 Město  Jablonec  nad  Nisou  je  součástí  rozvojové  oblasti  republikového  významu

ROB1 Liberec (dle PÚR ČR OB7 Liberec, zahrnující území části spádových obvodů
ORP Liberec, Jablonec nad Nisou a Tanvald). 

ROB1 Liberec (dle  ZÚR LK)  upřesňuje vymezení  OB7 na úrovni  správních území
zahrnutých obcí s vazbami na rozvojové osy nadmístního významu:

 ROS4 (III. řádu) Liberec - Jablonec n.N. - Tanvald - Harrachov - hranice ČR,
 ROS12 (IV.  řádu) Jablonec nad Nisou -  Železný Brod -  Semily -  Lomnice nad

Popelkou - hranice kraje 

ZÚR LK v rámci rozvojové oblasti republikového významu ROB1 Liberec rozlišuje zónu
s přednostním  umisťováním ekonomických  aktivit  a  zónu  s  přednostním  umisťováním
bydlení  a  příměstské  rekreace.  Správní  území  města  Jablonec  nad  Nisou  (tradiční
průmyslové středisko)  je  zahrnuto do zóny s přednostním umisťováním ekonomických
aktivit.
Správní území města Jablonec nad Nisou nemá s ohledem na složitou konfiguraci terénu
s řadou omezení ve smyslu ochrany přírody dostatek disponibilních volných rozvojových
ploch pro ekonomické aktivity.  Toto tradiční  průmyslové středisko však vedle omezené
výměry rozvojových ploch v návaznosti na stávající výrobní zóny disponuje řadou areálů
vč.  tzv.  brownfields  průmyslového,  zemědělského  a  jiného  původu,  vhodných  pro
restrukturalizaci nebo přestavbu.
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B – Vyhodnocení souladu s PÚR ČR a ZÚR LK Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

ÚP Jablonec nad Nisou vytváří  podmínky pro vstup nových investorů a rozvoj nových
ekonomických aktivit v rámci restrukturalizace výrobního potenciálu:
- návrhem rozvojových ploch pro výrobu a skladování v návaznosti na stávající výrobní

zóny Rýnovice a Brandl v přímé návaznosti na kapacitní dopravní trasy,
- návrhem víceúčelového využívání původních výrobních areálů vč. tzv. brownfields –

jejich zařazením do ploch smíšených centrálních, smíšených městských a smíšených
městských kapacitních.

Koncepce ÚP Jablonec nad Nisou upřednostňuje intenzifikaci využití zastavěného území
před  zástavbou  volných  ploch.  Vymezení  ploch  pro  hospodářskou  základnu  města
reflektuje  možné  změny  v  její  struktuře  od  tradičních  průmyslových  výrob  k  oborům
s vyšší přidanou hodnotou a vyšším zastoupením terciérní sféry hospodářského rozvoje.
Rozvoj ekonomických aktivit bude doprovázen návrhem odpovídajících ploch pro rozvoj
bydlení v široké nabídce individuálních (stabilizujících) i hromadných forem. Nové plochy
bydlení budou zajištěny odpovídajícími kapacitami veřejné infrastruktury a zeleně.
Navržené  dopravní  řešení  posílí  nadregionální  a  regionální  dopravní  vazby  města,
optimalizující  i  dostupnost  strategických rozvojových ploch na území města v  souladu
zajištění aktivit rozvojové oblasti.
ÚP Jablonec nad Nisou vytváří  ucelený systém veřejných prostranství  s odpovídajícím
množstvím zeleně pro snadnou dostupnost všech částí území a denní rekreaci obyvatel,
ve vazbách na okolní hodnotné přírodní prostředí (propojení systému sídelní a krajinné
zeleně) sledujících zejména hřebenové partie místních vrchů a vodní toky.
Koncepce ÚP Jablonec nad Nisou zohledňuje a zpřesňuje koncepci  struktury osídlení
stanovenou v ZÚR LK:
- podporuje rozvoj Jablonec nad Nisou jako centra osídlení regionálního významu,
- v rozsahu řešeného území města optimalizuje souvislosti hierarchie sídelní struktury

v rámci rozvojové oblasti a přímé i odvozené vazby města na vymezené rozvojové
osy ROS1, ROS4 a ROS12.
Poznámka: rozpracovaná Aktualizace č. 1 ZÚR LK redukuje rozsah rozvojových os nižších řádů bez
podstatného vlivu na koncepci ÚP – význam dopravních cest se nemění. 

 Jablonec nad Nisou sousedí se specifickou oblastí SOB5 Jizerské hory.

Město Jablonec nad Nisou má velmi těsný kontakt se specifickou oblastí republikového
významu SOB5 Jizerské hory. Jedná se o přírodně hodnotnou a zároveň společensky
atraktivní oblast, která tvoří sportovně rekreační zázemí především pro obyvatele měst
Liberec  a  Jablonec  nad  Nisou.  Jablonec  nad  Nisou  je  významným  nástupním  a
obslužným centrem pro tuto oblast.
ÚP Jablonec nad Nisou vytváří územní podmínky pro ochranu hodnot území a zajištění
služeb cestovnímu ruchu:
- stanovením regulačních podmínek pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití

pro ochranu přírodních, krajinných a kulturních hodnot území,
- dimenzováním veřejného vybavení pro všechny uživatele území a využitelných i pro

okolní střediska cestovního ruchu,
- přiměřeným  rozvojem  sportovně  rekreačních  aktivit  zejména  okolo  vodní  nádrže

Mšeno, v areálu Břízky a v areálu Srnčí Důl,
- rozvojem šetrných forem rekreace ve vztahu k území CHKO Jizerské hory (zejména

pěší turistika a cykloturistika),
- zlepšováním dopravní dostupnosti a provázanosti atraktivních cílů v území a směrem

k  okolním  střediskům  cestovního  ruchu  vč.  rozvíjení  předpokladů  pro  efektivní
veřejnou dopravu osob.

Vymezení funkčních kooperací mezi centry osídlení
 Rozvíjet  kooperace  se  sousedními  centry  osídlení  Liberec,  Rychnov  u  Jablonce

nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry.

ÚP Jablonec  nad  Nisou  přímo neřeší  funkční  kooperace  mezi  centry  osídlení  (okolní
centra osídlení se nacházejí mimo řešené území ÚP), ale vytváří územní podmínky pro
rozvoj  těchto  vazeb  zejména  koordinovaným  návrhem  rozvoje  veřejné  infrastruktury
(vč. veřejné osobní dopravy) pro optimalizaci jejich dostupnosti a účelného využívání. 
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Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou B – Vyhodnocení souladu s PÚR ČR a ZÚR LK 

Kategorizace středisek a center cestovního ruchu (CR)
 Jablonec nad Nisou náleží do oblasti CR Jizerské hory, podoblast CR Liberecko –

Jablonecko.
 Jablonec nad Nisou je polyfunkčním střediskem CR pro oblast CR Jizerské hory –

podoblasti CR Liberecko – Jablonecko a Jizerské hory.

Koncepce  ÚP  respektuje  význam  města  v  systému  kategorizace  středisek  a  center
cestovního  ruchu,  zejména  ve  smyslu  zlepšování  dopravní  přístupnosti,  navyšování
sportovně rekreačního potenciálu území a v péči o krajinné a kulturní hodnoty území.

Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných staveb
V dopravní infrastruktuře upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení silničních
koridorů nadregionálního významu:
 D07 – silnice I. třídy, úsek Jablonec nad Nisou – Smržovka – Tanvald (koordinovat

vazby na D11A); 

ÚP v koridoru D07 Jablonec nad Nisou - Smržovka – Tanvald – Trutnov upřesňuje v úseku
řešeného  území  vymezení  tzv.  jižního  obchvatu  města  silnicí  I/14  ve  společné  trase
s nejmenovanou silnicí I. třídy (úsek budoucí přeložky I/10).
 D11A – silnice I/14, úsek Liberec - Jablonec nad Nisou (koordinovat vazby na D07);

ÚP v koridoru D11A v úseku řešeného území upřesňuje vedení trasy I/14 vč. tzv. západní
tangenty; dále vymezuje územní rezervu pro prověření trasy tzv. západního obchvatu. 
Vazby I/14 a nejmenované silnice I. třídy jsou koordinovány vč. návaznosti na ostatní síť
silnic II. a III. třídy a místních komunikací v upravené kategorizaci.

V  technické  infrastruktuře  upřesnit  a  stabilizovat  plochu  pro  transformovnu,  včetně
koridoru elektrického vedení:
 E26 – transformovna Jablonec nad Nisou – jih; 

Transformovna VVN/VN byla v průběhu pořizování ÚP realizována a v ÚP je již zanesena
jako stabilizovaná.
 E14C – vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stávajícího vedení do TR Jablonec nad

Nisou – jih (nadzemní, podzemní vedení); 

Vedení VVN 110 kV bylo v průběhu pořizování ÚP realizováno a v ÚP je již zaneseno jako
stabilizované.

Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných opatření
Vyhledat  konkrétní  trasy  vedení  turistických,  cyklistických,  lyžařských  a  vodních  tras
v multifunkčních turistických koridorech:
 D40 - Lužická Nisa (Hrádek n.N. - Chrastava - Liberec - Jablonec n.N. - Nová Ves n.N.),

V  ÚP je  cyklotrasa  v  rámci  MTK Lužická  Nisa  zanesena  jako  navržená  (i  v úsecích  již
realizovaných) a v celé délce je vymezena jako VPS. Vzhledem k ne zcela ujasněnému
průběhu cyklotrasy v prostoru Brandlu, bulváru 5.  května a Jabloneckých Pasek je trasa
v těchto úsecích vymezena ve dvou větvích, které dávají prostor pro volbu konkrétní trasy.
V rámci MTK Lužická Nisa – jižní větev se v rámci řešeného území ÚP vymezuje pouze
cyklotrasa.  Turistická  trasa  v  předmětném  úseku  tohoto  koridoru  není  sledována.  Vodní
trasa (nesplavný úsek) a lyžařská trasa se zde na základě prověření konkrétních podmínek
v území nevymezují (nemají opodstatnění). 
Poznámka:  Podkladem pro vymezení  tras  byla  využita  data KÚLK,  lokálně přizpůsobená dle  podrobnějších
dokumentací.
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Schema: průchod cyklotrasy v rámci MTK Lužická Nisa řešeným územím

 D42 - Nová Hřebenovka – jižní větev (Krkonoše – Jizerské hory – Ještědský hřbet –
Lužické a Žitavské hory – Českosaské Švýcarsko) (v řešeném území realizováno).

V ÚP jsou turistické a cyklotrasy v rámci MTK Nová Hřebenovka – jižní větev zaneseny
jako navržené (i v úsecích již realizovaných) a v celé délce jsou vymezeny jako VPS.

Schema: průchod cyklotrasy v rámci MTK Nová Hřebenovka – jižní větev řešeným územím

Schema: průchod turistické trasy v rámci MTK Nová Hřebenovka – jižní větev řešeným územím
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V rámci MTK Nová Hřebenovka – jižní větev  se v rámci  řešeného území ÚP vymezují
turistická trasa a cyklotrasa. Vodní trasa nemá ve vrcholových polohách a lyžařská trasa
v konkrétních podmínkách zastavěného území nemají opodstatnění. 

V  rámci  protipovodňové  ochrany  území  vytvářet  územní  podmínky  pro  navyšování
retenční  schopnosti  krajiny,  zabránit  další  urbanizaci  inundačních  území  a  adekvátně
chránit obce a významné provozy protipovodňovou ochranou:

 P09 – koridor  pro umístění  protipovodňových opatření  na toku  Lužická Nisa,  úsek
Jablonec nad Nisou – Hrádek nad Nisou,

Na  území  města  byl  zrealizován  systém
protipovodňové ochrany chránící zejména centrum
města. Systém je založen na akumulační kapacitě
vodní nádrže Mšeno, do které ústí dvě přepouštěcí
štoly (z Bílé Nisy od Janova n.N. a z Lužické Nisy
od  Lučan  n.N.)  a  ze  které  lze  přepadající  vodu
přepustit  nově  vybudovanou  přepadovou  štolou
do Lužické Nisy do prostoru nad Brandlem (soutok
Lužické a Bílé Nisy). Štola VD Mšeno – Brandl byla
v  konceptu  ÚP zakreslena  jako návrh,  v  průběhu
pořizování ÚP byla realizována.

 P28 –  koridor  pro  umístění  protipovodňových
opatření na toku Mohelky – Kokonín,

V protipovodňovém koridoru P28 na území příměstských částí území města Jablonec nad
Nisou  nejsou  s  ohledem  na  disponibilní  prostorové  podmínky  navrhována  technická
opatření  –  protipovodňová  ochrana  zde  bude  založena  na  respektování  ustanovení
v podkapitole  D.2.1.3  Vodní  toky  a  nádrže,  ochrana  před  povodněmi.  Řeka  Mohelka
protéká v rámci řešeného území téměř v celé své délce urbanizovaným územím městské
části  Kokonín  se  stabilizovanou  zástavbou,  a  proto  zde  není  prostor  pro  vymezení
účinných protipovodňových opatření.
Dle informace vedoucího referátu hydrotechniky Povodí Labe pana Jiřího Kladiva ze dne
18.4.2016 na řece Mohelce byl zpracován návrh protipovodňových opatření ve fázi studie
odtokových poměrů pouze v Rychnově u Jablonce nad Nisou, což je mimo správní území
města Jablonec nad Nisou.
Z  výše  uvedeného  plyne,  že  potřeba  upřesnění  vymezení  koridorů  a  ploch  pro
protipovodňová opatření a stavby byla prověřena dle konkrétních územních podmínek a
konzultací  se  správcem toků.  Na základě těchto prověření  se vymezení  zpřesněného
koridoru  pro  nespecifikovaná  protipovodňová  opatření  či  stavby (podmíněné  značným
omezením vlastnických práv k přilehlým nemovitostem) nejeví jako smysluplné. 
Koridory vymezené v rámci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje byly vymezovány
v  měřítku  1:100  000  a  při  jejich  interpretaci  je  nutno  přihlédnout  k aktuální  situaci
v konkrétním území v okolí daného vodního toku.
 P43 – koridor ro umístění protipovodňových opatření na toku Novoveského potoka
V protipovodňovém koridoru P43 na území příměstských částí území města Jablonec nad
Nisou  nejsou  s  ohledem  na  disponibilní  prostorové  podmínky  navrhována  technická
opatření  –  protipovodňová  ochrana  zde  bude  založena  na  respektování  ustanovení
v podkapitole D.2.1.3 Vodní toky a nádrže, ochrana před povodněmi.
Novoveský potok protéká v rámci řešeného území ze 70% urbanizovaným územím se
stabilizovanou zástavbou – k.ú. Jablonec nad Nisou a pouze ze 30 % „volnou“ krajinou,
kde se však vyskytuje řada limitujících prvů jako je křížení železniční trati, křížení silnice
III. třídy, přilehlé stabilizované biocentrum č. 1539, přiléhající roztroušená obytná zástavba
apod. Dále je třeba uvést, že na Novoveském potoce byla již v minulosti na území města
Jablonce  nad  Nisou  vybudována  vodní  nádrž  –  Novoveský  rybník,  která  nepochybně
přispívá ke zvýšení retenčních schopností krajiny v povodí Novoveského potoka. 
Dle informace vedoucího referátu hydrotechniky Povodí Labe pana Jiřího Kladiva ze dne
18.4.2016 na Novoveském potoce nejsou připravena žádná protipovodňová opatření.
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Z  výše  uvedeného  plyne,  že  násilné  vymezování  blíže  nespecifikovaných
protipovodňových opatření na těchto vodních tocích není smysluplné a vedlo by pouze
k nepřiměřenému  omezení  vlastnických  práv  k  přilehlým  nemovitostem.  Koridory
vymezené v rámci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje byly vymezovány v měřítku
1:100 000 a při  jejich  interpretaci  je  nutno přihlédnout  k aktuální  situaci  v  konkrétním
území v okolí daného vodního toku.

V rámci  Vymezení územního systému ekologické stability  vytvářet územní předpoklady
pro funkčnost prvků ÚSES:
 K19H - biokoridor nadregionálního významu,
 K19MB - biokoridor nadregionálního významu,
 K22MB - biokoridor nadregionálního významu,
 RC12 - biocentrum regionálního významu Prosečský hřeben (trasa K19 MB),
 RC11267 - biocentrum regionálního význam Harcovské bučiny (trasa K19MB a K19H)
 RK647 – biokoridor regionálního významu.

ÚSES nadregionálního a regionálního významu zapracován do ÚP vč. vložených prvků
místního významu.

Schema: vymezení územního systému ekologické stability v ZÚR LK a ÚP Jablonec nad Nisou

Zeleně: ÚSES ZÚR LK
Modře: ÚSES upřesněný v ÚP Jablonec nad Nisou
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Nakládání s odpady

Vytvářet územní předpoklady pro materiálové a energetické využití odpadů v kompletních
regionálních  systémech se  zajištěním logistiky a  odbytu  výstupů,  vyloučit  skládkování
spalitelných odpadů, odstraňovat staré ekologické zátěže. 

ÚP Jablonec nad Nisou vytváří územní podmínky pro likvidaci i materiálové a energetické
využití odpadů:
 navrhuje vymístění stávajícího sběrného dvora pro nakládání s odpady z jeho stávající

nevyhovující a složitě dostupné polohy v Horní Proseči a jeho nové umístění v dobře
dostupné rozvojové ploše pro výrobu a skladování v prostoru Brandl (vazby na silniční
a  železniční  dopravu  s  potenciálně  možnou  návazností  druhotného  využívání
v přiměřeném odstupu od obytných ploch), 

 v rámci podmínek pro využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje
přípustnou úroveň nakládání s odpady v hierarchii sběr a výkup odpadů, přeprava a
doprava, nakládání s odpady bez omezení,

 odstranění starých ekologických zátěží v rámci přestavbových ploch (tzv. brownfields).

Požadavky  vyplývající  ze  ZÚR  LK,  týkající  se  řešeného  území,  stanovené
v jednotlivých zásadách formou úkolů pro územní plánování, byly v ÚP Jablonec
nad Nisou splněny.  Soulad s nadřazenou ÚPD bude nadále sledován.

B.1.3 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH  
DOKUMENTŮ 
Územní plán Jablonce nad Nisou zohledňuje územní průměty strategických rozvojových
dokumentů Libereckého kraje: 
 Strategie rozvoje LK 2006 - 2020, ve znění aktualizace 2012
 Program rozvoje LK 2014 - 2020
 Strategie udržitelného rozvoje LK 2005 - 2020
a další koncepční oborové dokumenty různého stáří a úrovně zpracování.

Územní  plán  zohledňuje  požadavky  plynoucí  z  územních  průmětů  koncepčních
rozvojových dokumentů města Jablonce nad Nisou: 
 Strategický plán rozvoje města - aktualizace 2014
 Akční plán města Jablonec nad Nisou
Koncepční  řešení  ÚP Jablonec  nad  Nisou  je  v  souladu  se  schváleným Strategickým
plánem města  Jablonec  nad  Nisou  2014  –  2020,  navazujícím  Akčním plánem města
(2014-2016+) a dalšími rozvojovými projekty. Vytváří  územní předpoklady pro naplnění
stanovené vize, globálních i specifických cílů, zohledňuje navržená opatření a aktivity.
Výstupy  těchto  dokumentů,  transformované  do  územního  průmětu  v  ÚP  Jablonec
nad Nisou,  zajistí  územní  podmínky  pro  komplexní  a  koordinovaný  rozvoj  fungujícího
zdravého a bezpečného města, příznivého pro všechny skupiny jeho obyvatel a uživatelů.
V tematických oblastech, zahrnujících funkce obytné, hospodářské, veřejnou infrastrukturu a
ochranu krajiny při  respektování  hodnot  území a zdravého životního prostředí  je  zvláštní
pozornost věnována zlepšení dopravní dostupnosti území, rozvoji veřejné osobní doravy a
dopravy v klidu a rozvoji cestovního ruchu. 

Územní energetická koncepce města Jablonce nad Nisou
Aktualizovaná ÚEK navazuje na územní energetickou koncepci, která byla vypracována
společností  SEVEn  v  roce  2004.  Aktualizace  byla  městem  zadána  v  roce  2007
s požadavkem aktualizovat  tu část  ÚEK, která se zabývá zásobováním města teplem.
V souladu s tímto zadáním zahrnuje aktualizovaná ÚEK:
 návrh  a  posouzení  variant  možného  rozvoje  v  soustavě  CZT  na  území  města

Jablonec nad Nisou
 posouzení  technického  i  ekonomického  potenciálu  energetických úspor  v  takovém

územním  členění,  aby  bylo  možné  spočítat  vývoj  ve  spotřebě  paliv  a  energie
po jednotlivých  urbanistických  obvodech  a  zejména  propočíst  potenciál  úspor
u objektů, zásobovaných ze soustavy CZT

 posouzení možných nových odběrů pro CZT, zejména na rozvojových plochách pro
zástavbu
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Aktualizovány  byly  také  bilance  výchozího  stavu  ve  spotřebě  paliv  a  energie,  emise
znečišťujících  látek  na  území  města  a  potenciál  úspor  energie.  ÚEK byla  provázána
s územním  plánem  a  byly  propočteny  energetické  nároky  zástavby  na  rozvojových
plochách.  Spolu  s  tím  byly  vytvořeny  nové  návrhové  varianty  rozvoje  energetického
hospodářství  na  území  města  a  doporučen  způsob  zásobování  jednotlivých
urbanistických obvodů města palivy a energií.

Revitalizace stávajícího systému CZT - Studie proveditelnosti
Zpracovala  společnost  Enesa  a.s.  v  roce  2013,  schváleno  zastupitelstvem  města
21.3.2013. Dle tohoto dokumentu a jeho podrobněji propracované verze byla upravena
koncepce CZT na území města. Systém CZT v současné době prochází velkými změnami
a je stále „živý“ v závislosti na aktuálně připojených odběratelích.

Plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou
Dne 4. září 2014 nabylo účinnosti opatření obecné povahy č. j. KULK 57280/2014, kterým
byl  vydán  plán  ochrany městské  památkové  zóny Jablonec  nad  Nisou.  Plán  ochrany
městské památkové zóny Jablonec nad Nisou platí pro celé území městské památkové
zóny. V rámci plánu jsou nemovitosti, které nejsou kulturními památkami a nacházejí se
na území městské památkové zóny Jablonec nad Nisou rozděleny do několika kategorií.
U těchto kategorií je pak vždy stanoven výčet prací, na které není nutné žádat o závazné
stanovisko orgánu státní památkové péče (tj. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor
stavební a životního prostředí, odd. státní památkové péče). Součástí opatření obecné
povahy jsou též výkresy památkové zóny Jablonec nad Nisou a podkladem pak hodnotící
listy jednotlivých objektů v rámci památkové zóny.

Závěr:

ÚP Jablonec nad Nisou je v souladu s prioritami,  strategickými cíli,  rozvojovými
koncepcemi  a  úkoly  pro  územní  plánování,  vyplývajícími  z  PÚR  ČR,  z  územně
plánovací dokumentace kraje – ze ZÚR LK a strategických rozvojových dokumentů
kraje. 

ÚP Jablonec nad Nisou je v souladu se strategickými dokumenty, cíli a opatřeními
města Jablonec nad Nisou.
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B.2 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

B.2.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Územní plán řeší celé správní území města Jablonec nad Nisou, které tvoří 8 katastrálních území:
 Jablonec nad Nisou – 655970, 
 Jablonecké paseky – 656038, 
 Kokonín – 667960, 
 Lukášov – 656127, 
 Mšeno nad Nisou – 656135, 
 Proseč nad Nisou – 733211, 
 Rýnovice – 656101, 
 Vrkoslavice – 656071
  o celkové rozloze 3137,5 ha.

Hranice řešeného území je zakreslena ve všech výkresech.

B.2.2 POSTAVENÍ MĚSTA V SYSTÉMU OSÍDLENÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Město  Jablonec  nad  Nisou  představuje  ve  struktuře  osídlení  Libereckého  kraje  centrum
regionálního významu.

Jablonec n.N. je přirozeným centrem průmyslu, obchodu a služeb hustě zalidněné tzv. Liberecko –
Jablonecké  aglomerace  v údolí  Lužické  Nisy,  kde  společně  s Libercem  a  zázemím  v pásmu
přilehlé  sídelní  struktury  vytváří  metropolitní  území,  které  je  co  do  komplexního  významu
6.největším v České republice (výše jsou dle pořadí Praha, Brno, Ostrava, Ústí n/L a Plzeň). 

Z hlediska nabídky pracovních příležitostí je Jablonec n/N atraktivní zejména pro obce ve správním
obvodu ORP a několika dalších, které spadají do regionů ORP Tanvald a Železný Brod. V tomto
ohledu je pozice Jablonce n.N. poměrně nevýhodná, neboť významným konkurentem v získávání
ekonomicky aktivních obyvatel z okolních obcí je krajské město a hlavní centrum regionu Liberec.

B.2.3 ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Územní plán vytváří územní podmínky pro koordinaci dopravní infrastruktury města v návaznosti
na širší dopravní vazby.

Pěší a cyklistická doprava

Územní  plán  vytváří  územní  podmínky  pro  pěší  a  cyklistickou  dopravu  ve  smyslu  zajištění
prostupnosti území ve vazbách na volnou krajinu. Hlavní pěší a cyklistické trasy, které napojují
město  na  okolí,  sledují  toky  Lužické  Nisy,  Rýnovické  Nisy  a  Mšenského  potoka  a  vzhledem
k atraktivitě krajiny tzv. hřebenové trasy v rámci multifunkčních turistických koridorů. 

Veřejná osobní doprava

Územní  plán vytváří  územní  podmínky pro  koordinaci  silničních a kolejových systémů veřejné
osobní dopravy včetně návazností na individuální automobilovou dopravu a pěší a cyklistické trasy.
Z  hlediska  širších  vztahů  vytváří  územní  podmínky  pro  dostupnost  města  jako  významného
cílového a přestupního bodu.

Koncepce  veřejné osobní  dopravy  spolu  s  koncepcí  pěší  a cyklistické dopravy zajistí  mobilitu
obyvatel města i jeho návštěvníků v přijatelném komfortu cestování a při minimalizaci negativních
enviromentálních dopadů. 

Kolejová doprava

Podporován je rozvoj tramvajové dopravy a její integrace v rámci ostatních složek veřejné osobní
dopravy.

Územní plán vytváří územní podmínky pro obnovení významu železniční dopravy, která napojuje
město na přilehlou sídelní strukturu. Koncepce železniční dopravy v zásadě  respektuje stávající
stav.  V  rámci  preferencí  veřejné  osobní  dopravy  usiluje  o  vyšší  atraktivitu  využití  železnice
na kratší a střední dojezdové vzdálenosti integrací s dalšími druhy veřejné osobní dopravy jejich
soustředěním  do  nového  přestupního  terminálu,  situovaného  v  optimální  návaznosti
na infrastrukturu centra města.
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Silniční doprava

Územní  plán vytváří  územní  podmínky pro  optimalizaci  nadřazené silniční  sítě,  která  napojuje
město na přilehlou sídelní strukturu. Koncepce silniční dopravy vymisťuje trasy silnic I. třídy mimo
obytné zóny a vytváří  podmínky pro dopravní zklidnění centra města - zlepšuje průchodnost a
dopravní obslužnost města v souladu s koncepčním materiálem „Kategorizace dálnic a silnic I.
třídy do roku 2040“

Doprava v klidu

Územní  plán  vytváří,  územní  podmínky  pro  snížení  deficitu  parkovacích  kapacit  významného
centra  osídlení,  zejména  umístěním  záchytných  parkovišť  na  okrajích  centra  města  a
v docházkové vzdálenosti nejčastějších cílů - vždy v kontextu sítě veřejné osobní dopravy a pěší a
cyklistické dopravy. 

Poznámka: Letecká doprava je  zajištěna prostřednictvím mezinárodního  veřejného letiště  s vnější  hranicí
(statut) v sousedním Liberci. Koncepce územního plánu respektuje a rozvíjí umístění stávajících helipadů.
Vodní doprava není na území obce s ohledem na polohu města a charakter toků provozována a požadavky
na její vymezení nebyly vzneseny.

B.2.4 ŠIRŠÍ VZTAHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Zásobování vodou, odkanalizování, protipovodňová opatření

Vodovodní systém města Jablonec nad Nisou je začleněn do  vodárenské soustavy Liberec -
Jablonec  nad  Nisou,  kam  patří  i  další  města  a  obce  regionu.  Hlavním  vodním  zdrojem  pro
Jablonec nad Nisou je vodní nádrž Souš, záložní zdroje jsou Dolánky, Libíč a Lesnovek, ze kterých
je  pitná  voda  dodávána  do  Jablonce  nad  Nisou  přes  vodojem  Jeřmanice.  Též  je  možné
zásobování z vodní nádrže Josefův Důl přes úpravnu vody Bedřichov a přes Liberec. V rámci
územní  rezervy  je  řešeno  přímé  napojení  vodovodního  systému  města  Jablonec  nad  Nisou
na úpravnu vody Bedřichov.

V roce 1977 bylo rozhodnuto o společném čistění odpadních vod z Liberce i Jablonce nad Nisou
v centrální  čistírně odpadních vod v  Liberci,  což  spojilo  obě města v  jeden kanalizační  celek.
Současná kapacita ČOV Liberec je 190 tisíc EO, což je vyhovující  současným nárokům.  Jako
základ společné kanalizační sítě Liberec – Jablonec nad Nisou byl vybudován levobřežní sběrač
"Liberec – Jablonec nad Nisou", který začíná na ČOV Liberec a vede po levém břehu Nisy přes
celé  město  včetně  městské  části  Vratislavice  nad  Nisou  a  Proseč  nad  Nisou  až  na  začátek
hlavního kanalizačního sběrače "A - Jablonec nad Nisou" v Jablonci nad Nisou – Zeleném Údolí,
kde jsou na něj napojeny veškeré odpadní vody z Jablonce nad Nisou. Na kanalizační systém
Jablonce nad Nisou jsou napojeny i některé okolní obce, či sídla – Lučany nad Nisou, Jindřichov,
Nová Ves nad Nisou. Odkanalizování Kokonína bude řešeno samostatnou ČOV na území města
Jablonec nad Nisou, jako územní rezerva je připravována trasa pro stoku na ČOV v Rychnově u
Jablonce nad Nisou.

Z hlediska ochrany proti povodním je již na území města vybudován komplexní systém ochrany
proti povodním, který využívá vodní nádrž Mšeno včetně dvou přívodních štol (stávající štola z Bílé
Nisy začíná na území obce Janov nad Nisou) a jedné přepadové štoly ústící do Nisy v prostoru
Brandlu.

Zásobování energiemi

Město Jablonec nad Nisou je závislé na přívodu energií, zejména elektrické energie a plynu zvenku.

Elektrická energie je přiváděna stávajícím vedením VVN 110 kV vedoucím přes Rádlo a Proseč
z rozvodny  a  transformovny  400/110  kV  Bezděčín  přes  transformovnu  Jeřmanice,  jsou  z  něj
připojeny transformovny TR 110/35 kV Jablonec nad Nisou – Rýnovice, TR 110/10 kV Jablonec
nad Nisou – Sever. Vedení 110 kV dále pokračuje dál z Jablonce nad Nisou do Tanvaldu. Nově
byla vybudována transformovna Jablonec nad Nisou – JIH, která je napájena z vedení VVN 110 kV
Bezděčín – Tanvald, které leží jižně od města.

Územím města  prochází  několik  vysokotlakých  plynovodů,  které  zajišťují  dostatečně  kapacitní
zásobování  města  plynem.  Plyn  je  dodáván  hlavně  z VTL plynovodů  Hospozín  –  Liberec  –
Jablonec nad Nisou. Město je propojeno dále VTL plynovodem s Tanvaldem a VTL plynovodem
s Turnovem.
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B.2.5 ŠIRŠÍ VZTAHY Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
Na území města leží část CHKO Jizerské Hory (2., 3. a 4. zóna), městem prochází nadregionální
biokoridory K19MB a K22MB, na území města leží regionální biocentrum 7RC12 (na Prosečském
hřebeni) a část regionálního biocentra RC1267 (v Harcovském polesí).

Z Hlediska Krajinného rázu je větší část řešeného území součástí oblasti krajinného rázu 02 –
Liberecko,  severovýchodní  –  jihovýchodní  část  území  náleží  k  oblasti  krajinného  rázu  03  –
Jizerské Hory a v  jihozápadní  části  do řešeného území zasahuje oblast  krajinného rázu 06 –
Železnobrodsko – Rychnovsko.

Závěr 

Koncepce ÚP vytváří územní podmínky pro harmonický komplexní rozvoj města a plně zohledňuje
polohu a význam města v rámci EU, ČR a Libereckého kraje.

ÚP Jablonec  nad  Nisou  sleduje  v širších  souvislostech  posílení  významu obce  a  její  integrity
ve struktuře osídlení kraje.
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C VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ

ÚP  Jablonce nad Nisou  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 společenství obyvatel území:

 koncepce  ÚP je  v  souladu  s aktivitami  vyplývajícími  z regionálních  i  republikových
souvislostí  (viz Odůvodnění ÚP: kapitola B „Vyhodnocení souladu ÚP s PÚR ČR a
ÚPD vydanou krajem - Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů“),

 koncepce  rozvoje  území  ve veřejném  zájmu  chrání  a  rozvíjí  přírodní,  kulturní  a
civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví,

 návrh  kontinuálního  územního  rozvoje  a  účelného  a  hospodárného  nakládání
s územím a přírodními zdroji je úměrný přirozeným potřebám a významu obce:

 uspokojí  potřeby  současné  generace  a  neohrozí  podmínky  života  generace
budoucí,

 koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, ovlivňující rozvoj území,

 konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních předpisů,

 návrh  uspořádání  ploch  s  rozdílným  způsobem  využití  se  stanovenými  územně
technickými podmínkami pro využívání zastavěného území a zastavitelných ploch a
ochranu  nezastavěného  území  a  nezastavitelných  pozemků  za  účelem  vytvoření
zdravého  sídla  s  kvalitním  životním  prostředím,  poskytujícím  maximální  pohodu
ve fungujícím organismu obce obyvatelům i všem, kteří ve městě pracují, podnikají a
tráví volný čas:

 zastavitelné  plochy  se  vymezují  s ohledem  na potenciál  rozvoje  území  a  míru
využití zastavěného území,

 účelné uspořádání ploch zajistí ochranu hodnot území a omezí rizika negativních
vlivů na prostředí (exhalace, hluk, otřesy),

 návrh  nového  využívání  zdevastovaných  nebo  opuštěných  ploch  (brownfields
průmyslového, zemědělského a vojenského původu) zvýší hodnoty území, 

 návrh  opatření  v  regionální  souvislosti  zajistí  ochranu  území  před  živelnými
pohromami,

 návrh  rozvoje  území  respektuje  ochranu  lokalit  v předmětech  zájmů  mezinárodní,
zvláštní i obecné ochrany přírody a krajiny,

 upřesnění vymezení prvků zajistí podmínky pro funkčnost ÚSES.

Návrh  komplexního  řešení  účelného  využití  a  prostorového  uspořádání  území  v  kontinuální
souvislosti předchozího vývoje sleduje:

pro soudržnost společenství obyvatel území (sociální pilíř)

 rozvoj společenského potenciálu návrhem ploch bydlení  a s ním spojených služeb
občanského  vybavení,  zejména  vzdělání  a  rekreace  za  účelem  dosažení
předpokládané orientační výhledové velikosti obce, stanovené v Zadání ÚP a zlepšení
věkové struktury obyvatelstva, užívajícího území ve zdravých životních podmínkách
pro mladé rodiny i seniory,

pro hospodářský rozvoj (hospodářský pilíř)

 rozvoj hospodářského potenciálu na úrovni významu centra osídlení návrhem ploch
výroby,  skladování  a  dalších  aktivit  za  účelem  zajištění  pestré  nabídky  nových
pracovních příležitostí ve vyvážené proporci s kapacitami obytných ploch pro zajištění
tzv. kvalitních lidských zdrojů,

 rozvojové  aktivity  budou  zajištěny  odpovídajícím  návrhem  kvalitní  a  kapacitní
dopravně technické infrastruktury.
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pro příznivé životní prostředí (environmentální pilíř)

 ochrana  krajiny  je  podstatnou  složku  prostředí  života  obyvatel  a  základ  jejich
totožnosti,

 na nezastavěných  a  nezastavitelných  plochách  se  v souladu  s jejich  charakterem
podmíněně připouští pouze:

 umisťování  staveb,  zařízení  a  jiných  opatření  pro  zemědělství,  lesnictví,  vodní
hospodářství,  těžbu  nerostů,  pro  ochranu  přírody  a  krajiny,  pro  dopravní  a
technickou  infrastrukturu,  pro  snižování  nebezpečí  ekologických  a  přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,

 umisťování technické infrastruktury způsobem, který neznemožní jejich dosavadní
užívání dotčených ploch,

 technická  opatření  a  stavby pro  účely  rekreace  a  cestovního  ruchu  (například
cyklistické stezky, hygienická zařízení aj.).

Pozn.: Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je uvedeno v kapitole G.
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D VYHODNOCENÍ  SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

ÚP  Jablonce  nad  Nisou  je  zpracován  a  projednán  v souladu  s ustanoveními  zákona
č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování  a stavebním řádu a § 12 - 13 a přílohou č.  7 vyhlášky
č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu
evidence  územně  plánovací  činnosti  a  vyhlášky  č.501/2006  Sb.,  o  obecných  požadavcích
na využívání území  v jejich aktuálním znění.

Obsah  ÚP  je  v  souladu  s  přílohou  č.  7  vyhlášky  č.500/2006  Sb.,  o územně  analytických
podkladech,  územně  plánovací  dokumentací  a  způsobu  evidence  územně  plánovací  činnosti
(I. obsah územního plánu a II. obsah odůvodnění územního plánu).

Obsah Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území je v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky
č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu
evidence územně plánovací činnosti. 
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E VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ 
ROZPORŮ

E.1 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU, 
VČETNĚ VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD 
NISOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Pořizovatelem byla v rámci  veřejného projednání konceptu Územního plánu Jablonec nad
Nisou  vyhodnocena  níže  uvedená  stanoviska  dotčených  orgánů  a  odborná  vyjádření
ostatních orgánů a organizací, uplatněná podle zvláštních právních předpisů:

■ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory -
stanovisko k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou č.j. SR/0628/JH/2011-8 ze dne 24. 8. 2011
z hlediska ochrany přírody a krajiny

■ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory -
stanovisko k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou č.j. SR/0628/JH/2011-10 ze dne 2. 9. 2011 
z hlediska nadregionálních ÚSES

S ohledem  na  obsah  stanovisek  Agentury  ochrany  přírody  a  krajiny  ČR  –  Správy  CHKO  JH
uspořádal pořizovatel dne 4. 1. 2012 a 5. 1. 2012 dohodovací jednání za účasti dotčeného orgánu
a  zpracovatele  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  na  kterém  byla  uzavřena  dohoda,  jejíž  závěry  byly
do návrhu ÚP zapracovány.

■ Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,
stanoviska č.j. 85573/2011 ze dne 1. 9. 2011

doplněk č.j. 86830/2011 ze dne 20. 9. 2011

Odbor stavební a životního prostředí - Státní správa lesů
Odbor stavební a životního prostředí - Odpadové hospodářství

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

■ Krajský úřad LK, koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 23. 8 .2011 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - Státní památková péče
 Odbor ŽP a zemědělství - Státní správa lesů

Odbor ŽP a zemědělství - Posuzování vlivů na ŽP
Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana ZPF

 Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana vod
 Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana přírody a krajiny
 Odbor dopravy - Doprava na pozemních komunikacích

S ohledem na obsah Koordinovaného stanoviska odborných složek dotčeného orgánu Krajského
úřadu Libereckého kraje a Odboru ŽP a památkové péče MMJN, uspořádal pořizovatel dne 6. 9.
2011 dohodovací jednání za účasti zástupců příslušných dotčených orgánů, nadřízeného orgánu
územního  plánování  a  zpracovatele  Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou
na udržitelný  rozvoj  území.  Ve  věci  stanoviska  Odboru  dopravy  KÚLK  proběhlo  dohodovací
jednání za účasti pořizovatele, příslušného dotčeného orgánu a zpracovatele ÚP Jablonec nad
Nisou dne 10.11.2011. S odborem ŽP MěÚ Jablonec nad Nisou proběhla dílčí dohodovací jednání
dne 14.11.2011, 24.11.2011. Ve věci umístění sportovně rekreačních ploch v Zeleném údolí svolal
pořizovatel  doplňkové  dohodovací  jednání  s příslušnými  dotčenými  orgány  a  zpracovatelem
Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území dne 5. 12. 2011.
Výsledkem  jednání  byla  dohoda  mezi  pořizovatelem  a  dotčenými  orgány,  jejíž  závěry  byly
do návrhu ÚP zapracovány.
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■ Krajská hygienická stanice LK, stanovisko č.j. KHSLB 17231/2011 ze dne 1. 9. 2011

S ohledem  na  obsah  stanoviska  uspořádal  pořizovatel  dne  16.  12.  2011  dohodovací  jednání
za účasti  příslušného  dotčeného  orgánu  a  zpracovatele  ÚP  Jablonec  nad  Nisou.  Výsledkem
jednání byla dohoda mezi pořizovatelem a dotčeným orgánem, jejíž závěry byly do návrhu ÚP
zapracovány.

■ Ministerstvo dopravy, stanoviska č.j. 309/2011-910-UPR/3 ze dne 30. 8. 2011
 doplněk č.j. 415/2011-910-UPR/2 ze dne 6. 10. 2011

S ohledem na obsahovou stránku stanoviska 309/2011-910-UPR/3 ze dne 30.  8.  2011 vyvolal
pořizovatel dne 9. 9. 2011 dohodovací jednání za účasti dotčeného orgánu, zástupců politického
vedení  města  a  zástupce  ŘSD,  na  kterém  bylo  dohodnuto  předložení  doplňujících  informací
o koncepci dopravní infrastruktury, konkrétně sítě silnic I. třídy, obsažené v konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou. Závěry doplňujícího stanoviska byly do návrhu ÚP zapracovány. 

■ ČR – Státní energetická inspekce, stanoviska č.j. 1193/11/51.103/Vop ze dne 25. 8. 2011 
 doplněk č.j. 1970/11/51.103/Vop ze dne 6. 1. 2012 

S ohledem na obsahovou stránku stanoviska č.j. 1193/11/51.103/Vop ze dne 25. 8. 2011 požádal
pořizovatel dotčený orgán o doplnění stanoviska o požadavky vztahující se k samotnému řešení
předmětného  územního  plánu  a  k  otázkám,  které  územní  plán  reguluje,  neboť  požadavky
dotčeného orgánu nebylo možno akceptovat s ohledem na skutečnost, že obsah odůvodnění by
měl odůvodňovat řešení vymezená v návrhu. Závěry doplňujícího stanoviska byly do návrhu ÚP
zapracovány. 

■ Ministerstvo zdravotnictví ČR, OZS/4 – Český inspektorát lázní a zřídel, stanovisko 
č.j. MZDR 51076/2011-2/OZS-ČIL-L ze dne 31. 8. 2011

Požadavky stanoviska byly do návrhu ÚP zapracovány. 

■ Obvodní báňský úřad, stanovisko č.j. SBS 21200/2011 ze dne 13. 7. 2011

Požadavky stanoviska byly do návrhu ÚP zapracovány.

■ Krajský úřad LK z hlediska posuzování vlivů na ŽP 
 stanovisko, č.j. KULK č.j. 72126/2011 ze dne 30. 9. 2011

Požadavky stanoviska byly do návrhu ÚP zapracovány. 

■ Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje dle §48 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování  a stavebním řádu,  ke konceptu ÚP Jablonec nad Nisou,  Odbor
územního plánování a stavebního řádu,

stanovisko č.j. OÚPSŘ155/2010/OÚP ze dne 13. 9. 2011

Požadavky stanoviska byly do návrhu ÚP zapracovány. 

Pořizovatel  dále obdržel  v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou
stanoviska  níže  uvedených   dotčených  orgánů   bez  konkrétních  požadavků,  nebo  byl
uplatněn souhlas

■ Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,
stanoviska č.j. 85573/2011 ze dne 1. 9. 2011

Odbor stavební a životního prostředí - Ochrana ovzduší

■ Krajský úřad LK, koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 23. 8 .2011

Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana ovzduší

■ Ministerstvo zdravotnictví ČR,
stanovisko č.j. MZDR 111/2011- /INV-1386 ze dne 25. 7. 2011

■ Ministerstvo zemědělství, stanovisko č.j. 124690/2011-MZE-130735 ze dne 7. 7. 2011

■ Ministerstvo průmyslu a obchodu, stanovisko č.j. 25794/2011/03100 ze dne 19. 7. 2011

■ Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy V, 
stanovisko č.j. 53468/ENV/11 ze dne 25. 8. 2011
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■ ČR – Ministerstvo obrany, stanovisko č.j. 5282/15363-ÚP/2011-1420 ze dne 20. 7. 2011

■ Hasičský záchranný sbor LK, 
stanovisko č.j.HSLI-1852-2/JN-P-PRE2-2011 ze dne 18. 8. 2011

■ Magistrát  města  Jablonec  nad  Nisou,  odbor  stavební  a  ŽP,  doprava  na  pozemních
komunikacích stanovisko č.j. 83975/2011 ze dne 31. 8. 2011

Pořizovatel  dále obdržel  v rámci  veřejného projednání  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou
odborná vyjádření níže uvedených ostatních orgánů a organizací: 

■ Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad
vyjádření č.j. 8432/2011 ze dne 31. 8. 2011

■ NPÚ Liberec odborné vyjádření č.j. NPÚ-353/2960, 3081/2011

■ České dráhy, a.s. vyjádření č.j. 11000/2011/031 ze dne 9. 8. 2011

■ SŽDC, s.o. vyjádření č.j. 34368/11-OST ze dne 21. 7. 2011

■ Povodí Labe, s.p., vyjádření č.j. PVZ/11/18157/Fr/0 ze dne 24. 8. 2011

Pořizovatel vyhodnotil vyjádření a zohlednil jejich požadavky v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

V rámci veřejného projednání  konceptu ÚP Jablonec nad Nisou nebyl  řešen rozpor ve smyslu
ustanovení §136 odst. 6 správního řádu.

V souladu s vyhodnocením stanovisek příslušných dotčených orgánů, odborných vyjádření
ostatních orgánů a organizací  a  závěrů dohodovacích jednání  pořizovatel  ve spolupráci
s určeným zastupitelem zpracoval text „Návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou“. Tento dokument byl schválen v zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou dne
26. 1. 2012 (usnesení ZM/909/2010).

E.2 SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU

Pořizovatelem byla v rámci společného jednání o návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou
vyhodnocena níže uvedená stanoviska dotčených orgánů a odborná vyjádření ostatních orgánů a
organizací, uplatněná podle zvláštních právních předpisů:

■ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory -
stanovisko k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou č.j. SR/0628/JH/2011-13 ze dne 2. 12. 2012
z hlediska ochrany přírody a krajiny nadregionálních ÚSES

S ohledem  na  obsah  stanoviska  Agentury  ochrany  přírody  a  krajiny  ČR  –  Správy  CHKO  JH
uspořádal pořizovatel dne 27. 2. 2013 dohodovací jednání za účasti dotčeného orgánu, orgánu
ochrany ZPF KÚLK,  zpracovatele ÚP Jablonec nad Nisou a hosta (vlastník  vymezené lokality
SP1.143). Výsledkem jednání byla dohoda mezi pořizovatelem, dotčeným orgánem a pozvaným
hostem (rozsah vymezené lokality SP1.143 byl doplněn sdělením dotčeného orgánu ze dne 24. 6.
2013). Stanovisko k rozsahu zastavitelné lokality bylo dotčeným orgánem zasláno sdělením ze dne
11. 7. 2013. Závěry z dohodovacího jednání byly do návrhu ÚP zapracovány. 

■ Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,
stanoviska č.j. 65594/2012 ze dne 9. 11. 2012

doplněk č.j. 89352/2012 ze dne 3. 12. 2012

Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana ZPF- kompetence k vymezeným RP
Odbor stavební a životního prostředí - Státní památková péče
Odbor stavební a životního prostředí - Doprava na pozemních komunikacích
Odbor stavební a životního prostředí - Ochrana přírody a krajiny

■ Krajský úřad LK, 
koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 30. 10. 2012 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - Státní památková péče
Odbor ŽP a zemědělství - Státní správa lesů
Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana ZPF
Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana vod
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Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana přírody a krajiny
Odbor územního plánování a stavebního řádu – nadřízený orgán
Odbor dopravy - Doprava na pozemních komunikacích

Odbor ŽP a zemědělství – z pohledu posuzování vlivů na ŽP 
vyjádření KULK 77528/2012 ze dne 6. 1. 2013

S ohledem na obsah Koordinovaného stanoviska odborných složek dotčeného orgánu Krajského
úřadu Libereckého kraje a Oddělení ŽP a památkové péče MMJN uspořádal pořizovatel dne 5. 2.
2013 dohodovací jednání za účasti zástupců příslušných dotčených orgánů, nadřízeného orgánu
územního plánování, AOPaK a zpracovatele Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou
na udržitelný rozvoj území. Požadavky vyplývající ze stanoviska Odboru ŽP a zemědělství KÚLK-
ochrana ZPF byly konzultovány na předběžném dohodovacím jednání dne 21. 11. 2012 (rozšíření
zastavitelné  lokality  SP2.116)  a  problematika  ochrany  ZPF  byla  dále  řešena  e-mailovou
korespondencí ze dne 24. 4. 2013 (zastavitelné lokality SP1.42, SP1.43, SP1.16) a 4. 6. 2013
(lokalita BM1.43).  Ve věci upřesnění požadavků dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny –
Oddělení  ŽP a  památkové  péče  MMJN  k  zastavitelné  lokalitě  SP3.170  proběhlo  dohodovací
jednání  dne  6.  5.  2014  a  ve  věci  zastavitelné  lokality  OS2.21  byl  zaslán  dotčeným orgánem
upřesňující e-mail dne 4. 2. 2016.  

Výsledkem dílčích dohodovacích jednání byla dohoda mezi pořizovatelem a dotčenými orgány,
jejíž závěry byly do návrhu ÚP zapracovány.

■ Krajská hygienická stanice LK, stanovisko č.j. KHSLB 19882/2012 ze dne 2. 11. 2012

S ohledem  na  obsah  stanoviska  uspořádal  pořizovatel  dne  7.  8.  2014  dohodovací  jednání.
Výsledkem  jednání  byla  dohoda  mezi  pořizovatelem  a  dotčeným  orgánem,  jejíž  závěry  byly
do návrhu ÚP zapracovány.

Pořizovatel  dále  obdržel  v rámci  společného  jednání  o  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou
stanoviska níže uvedených dotčených orgánů bez konkrétních požadavků:

■ Krajský úřad LK, 
koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 30. 10. 2012 

Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana ovzduší
Odbor ŽP a zemědělství – Prevence závažných havárií

■ Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,
stanoviska č.j. 65594/2012 ze dne 9. 11. 2012

Odbor stavební a životního prostředí - Ochrana ovzduší
Odbor stavební a životního prostředí - Státní správa lesů
Odbor stavební a životního prostředí - Státní správa myslivosti
Odbor stavební a životního prostředí - Odpadové hospodářství 
Odbor stavební a životního prostředí - Doprava na pozemních komunikacích

■ Ministerstvo zemědělství, stanovisko č.j. 163390/2012-MZE-130735 ze dne 18. 9. 2012

■ Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy V, 
 stanovisko č.j. 79284/ENV/12 ze dne16. 10. 2012

■ Ministerstvo zdravotnictví ČR, stanovisko č.j. MZDR 8/2012- /INV 1436 ze dne 1. 10. 2012

■ Ministerstvo dopravy stanovisko č.j. 814/2012-910-UPR/2 ze dne 2. 11. 2012

■ Ministerstvo průmyslu a obchodu, stanovisko č.j. 37537/11/31100 ze dne 16. 10. 2012

■ Hasičský záchranný sbor LK,
stanovisko č.j.HSLI-2452-2/JN-P-PRE2-2012 ze dne 3. 10. 2012

■ Obvodní báňský úřad, pro území krajů, 
stanovisko č.j. SBS 32696/2012 ze dne 18. 10. 2012

■ ČR – Ministerstvo obrany, stanovisko č.j. 6723/17615-ÚP/2012-1420 ze dne 14. 9. 2012

■ ČR – Státní energetická inspekce, stanoviska č.j. 1484/12/51.103/Če ze dne 8. 10. 2012
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Pořizovatel  dále  obdržel  v rámci  společného  jednání  o  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou
vyjádření níže uvedených ostatních orgánů a organizací: 

■ NPÚ Liberec  odborné vyjádření č.j. NPÚ-353/76792, 78514/2012

■ ČD České dráhy, a.s. vyjádření č.j. 12623/2012/031 ze dne 17. 10. 2012

■ Lesy ČR vyjádření ze dne 11. 10. 2012

■ SČVK vyjádření č.j. 11000/2011/031 ze dne 24. 10. 2012

Pořizovatel vyhodnotil  vyjádření a zohlednil jejich požadavky v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.
Se zástupcem s. p.   Lesy ČR bylo pořizovatelem uspořádáno pracovní jednání dne 15. 5. 2014,
na kterém byl diskutován okruh požadavků k vymezení sběrného a separačního dvora v Zeleném
údolí.  Závěrem  pracovního  jednání  bylo  vymezení  požadavků  k zapracování  do  podrobných
podmínek  pro  zpracování  příslušné  územní  studie  US21  –  Zelené  údolí,  jejíž  zpracování  je
podmínkou pro rozhodování o změnách v daném území. Požadavky byly v návrhu zohledněny.

■ Pořizovatel požádal v souladu s §50 odst. 7 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování
a stavebním řádu nadřízený orgán územního plánování o stanovisko, které obdržel pod
č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 1. 3. 2013.

S ohledem na obsah stanoviska uspořádal pořizovatel dne 25. 3. 2013 dohodovací jednání za
účasti nadřízeného orgánu územního plánování a zpracovatele návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, na
kterém byl řešen rozsah úprav dokumentace, který by odpovídal požadavkům stanoviska. Závěry
dohodovacího jednání byly do návrhu ÚP zapracovány.

V rámci  společného  jednání  o  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  nebyl  řešen  rozpor  ve  smyslu
ustanovení §136 odst. 6 správního řádu.

V souladu s vyhodnocením stanovisek příslušných dotčených orgánů, odborných vyjádření
ostatních  orgánů  a  organizací  a  závěrů  dohodovacích  jednání  zpracoval  pořizovatel  ve
spolupráci s určeným zastupitelem text “Instrukce k úpravě návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
- srpen 2014“. Tento dokument byl zaslán zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou dne 22. 8.
2014. Dne 13. 11. 2014 byly instrukce ze strany pořizovatele doplněny.

E.3 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU, 
VČETNĚ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU 
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Pořizovatelem  byla  v  rámci  řízení  o  návrhu  -  veřejného  projednání  návrhu  Územního  plánu
Jablonec  nad  Nisou,  včetně  vyhodnocení  vlivů  na  udržitelný  rozvoj  území  vyhodnocena  níže
uvedená  stanoviska  dotčených  orgánů  a  odborná  vyjádření  ostatních  orgánů  a  organizací,
uplatněná podle zvláštních právních předpisů:

■ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory -
stanovisko k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou č.j. SR/0628/JH/2011-20 ze dne 20. 10. 2015
z hlediska ochrany přírody a krajiny nadregionálních ÚSES

S ohledem na obsahovou stránku stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – Správy
CHKO  JH  uspořádal  pořizovatel  dne  17.  12.  2015  společné  dohodovací  jednání  za  účasti
příslušného dotčeného orgánu ochrany přírody,  dále dotčených orgánu KÚLK, orgánu ochrany
přírody a krajiny MMJN, zpracovatele vyhodnocení  vlivů ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný
rozvoj  území  a  zpracovatele  ÚP Jablonec  nad  Nisou.  Výsledkem  jednání  byla  dohoda  mezi
pořizovatelem  a  dotčeným  orgánem.  Závěry  z  dohodovacího  jednání  byly  do  návrhu  ÚP
zapracovány.

■ Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,
stanovisko č.j. 74768/2015 ze dne 14 .10. 2015

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

SAUL s.r.o 35



E – Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

■ Krajský úřad LK, 
koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 13. 10. 2015 

Odbor ŽP a zemědělství - Státní správa lesů
Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana ZPF
Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana vod
Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana přírody a krajiny
Odbor dopravy - Doprava na pozemních komunikacích
Odbor ŽP a zemědělství – z pohledu posuzování vlivů na ŽP 
Odbor územního plánování a stavebního řádu – nadřízený orgán

S ohledem na obsahovou stránku stanovisek příslušných dotčených orgánů uspořádal pořizovatel
dne 17. 12. 2015 společné dohodovací jednání za účasti dotčených orgánů, dotčeného orgánu
ochrany přírody a krajiny - Agentura ochrany přírody a krajiny - správa CHKO JH, zpracovatele
vyhodnocení vlivů ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území a zpracovatele ÚP Jablonec
nad Nisou.  Ve věci  stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování  uspořádal  pořizovatel
další dohodovací jednání ve dnech 22. 3. 2016 a 1. 6. 2016, na kterých byl dohodnut rozsah úprav
tak, aby byl návrh ÚP Jablonec nad Nisou v souladu s PUR ČR, ZUR LK a s širšími vztahy. 
Výsledkem jednání byla dohoda mezi pořizovatelem a dotčenými orgány. Závěry z dohodovacího
jednání byly do návrhu ÚP zapracovány.

■ Krajská hygienická stanice LK, stanovisko č.j. KHSLB 20196/2015 ze dne 14. 10. 2015

Podmínky souhlasného stanoviska byly do návrhu ÚP zapracovány.

■ ČR – Ministerstvo obrany,
stanovisko č.j. 44960/2015-8201-OÚZ-PCE ze dne 12. 10. 2015

Podmínky souhlasného stanoviska byly do návrhu ÚP zapracovány.

Pořizovatel  dále obdržel  v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou
stanoviska níže uvedených dotčených orgánů bez konkrétních požadavků:

■ Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,
stanovisko č.j. 74768/2015 ze dne 14 .10. 2015

Odbor stavební a životního prostředí - Ochrana ovzduší
Odbor stavební a životního prostředí - Státní správa lesů
Odbor stavební a životního prostředí - Státní správa myslivosti
Odbor stavební a životního prostředí - Odpadové hospodářství
Odbor stavební a životního prostředí - Státní památková péče
Odbor stavební a životního prostředí - Doprava na pozemních komunikacích

■ Krajský úřad LK,
koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 13. 10. 2015

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - Státní památková péče
Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana ovzduší
Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana přírody a krajiny
Odbor ŽP a zemědělství - Prevence závažných havárií
Odbor dopravy - Doprava na pozemních komunikacích
Odbor ŽP a zemědělství - z pohledu posuzování vlivů na ŽP 
Odbor územního plánování a stavebního řádu – nadřízený orgán

■ Státní pozemkový úřad, stanovisko č.j. SPU 57221/2015 ze dne 3. 11. 2015

■ Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy V, 
 stanovisko č.j. 62054/ENV/15 ze dne 12.10. 2015

■ Ministerstvo zdravotnictví ČR,
stanovisko č.j.MZDR 50952/2015-2/OZD-ČIL-L ze dne 14. 10. 2015

■ Ministerstvo dopravy stanovisko č.j. 646/2015-910-UPR/1 ze dne 27. 10. 2015

■ Ministerstvo průmyslu a obchodu, stanovisko č.j. MPO 19464/2015 ze dne 28. 5. 2015
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■ Hasičský záchranný sbor LK, 
stanovisko č.j. HSLI-2461-2/JN-P-PRE2-2015 ze dne 8. 10. 2015

■ Obvodní báňský úřad, stanovisko č.j. SBS 27752/2015 ze dne 8. 9. 2015

Pořizovatel dále obdržel v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou vyjádření
níže uvedených ostatních orgánů a organizací: 

■ NPÚ Liberec nad Nisou, odborné vyjádření č.j. NPÚ-353/k 66493/2015 ze dne 21. 9. 2015

■ České dráhy, a.s. vyjádření č.j. 6617/2015-O32 ze dne 8. 9. 2015
Na základě konzultace dané problematiky bylo vyjádření opraveno a zasláno 

pořizovateli pod: č.j. 8890/2015-O32 ze dne 10.12. 2015

Pořizovatel vyhodnotil vyjádření a zohlednil jejich požadavky v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

V rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  nebyl  řešen  rozpor  ve  smyslu
ustanovení §136 odst. 6 správního řádu.

V souladu s vyhodnocením stanovisek dotčených orgánů, KÚLK jako nadřízeného orgánu
územního  plánování,  odborných  vyjádření  ostatních  orgánů  a  organizací  a  námitek  a
připomínek  veřejnosti  byly  pořizovatelem  formulovány  „Pokyny  pro  úpravu  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou po veřejném projednání“,  které  byly  zpracovateli  ÚP Jablonec nad
Nisou  zaslány  dne  29.  4.  2016.  Dne  20.  6.  2016  a  21.  6.  2016  byly  pokyny  ze  strany
pořizovatele  doplněny.  Návrh  Územního plánu Jablonec nad  Nisou  byl  v duchu pokynů
upraven pro opakované veřejné projednání.

E.4 OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD 
NISOU

Pořizovatelem byla v rámci řízení o návrhu - opakovaného veřejného projednání návrhu Územního
plánu Jablonec nad Nisou vyhodnocena níže uvedená stanoviska dotčených orgánů a odborná
vyjádření ostatních orgánů a organizací, uplatněná podle zvláštních právních předpisů:

■ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory -
stanovisko k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou č.j. SR/0628/JH/2011-23 ze dne 11. 8. 2016
z hlediska ochrany přírody a krajiny nadregionálních ÚSES

S ohledem na obsahovou stránku stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – Správy
CHKO  JH  uspořádal  pořizovatel  dne  4.1.2017  dohodovací  jednání,  na  kterém  došlo
k přehodnocení stanoviska dotčeného orgánu se závěrem, že návrh ÚP nebude upravován.

■ Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,
stanovisko č.j. 64218/2016 ze dne 26 . 8. 2016

Odbor stavební a životního prostředí - Ochrana přírody a krajiny

S ohledem na obsahovou stránku stanoviska příslušného dotčeného orgánu dohodl pořizovatel
rozsah  úpravy  textové  a  grafické  části  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v rámci  e-mailové
korespondence ze dne 17. 12. 2015 a 9. 1. 2016. Úpravy textové a grafické části byly do návrhu
ÚP zapracovány. 

■ Krajský úřad LK, koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 26. 8. 2016

Odbor územního plánování a stavebního řádu – nadřízený orgán

S ohledem na  ne  zcela  jasnou  formulaci  stanoviska  nadřízeného  orgánu  územního  plánování
pořizovatel  požádal  nadřízený orgán o celkové aktuální  stanovisko k návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu
s PÚR ČR a souladu s ÚPD vydanou krajem. Stanovisko bylo vydáno dne 15. 3. 2017.

■ Stanovisko  KULK  k návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  z hledisek  zajištění  koordinace
využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s PUR ČR a s ÚPd vydanou
krajem stanovisko č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP 

 KÚLK/19722/2017 ze dne 15. 3. 2017
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S ohledem na obsahovou stránku stanoviska nebylo nutné provést úpravy návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou.

■ Krajská hygienická stanice LK, stanovisko č.j. KHSLB 15950/2016 ze dne 29. 8. 2016

S ohledem na obsahovou stránku stanoviska uspořádal pořizovatel dne 10. 11. 2016 dohodovací
jednání. Výsledkem jednání byla dohoda mezi pořizovatelem a dotčeným orgánem, jejíž závěry
byly do návrhu ÚP zapracovány.

Pořizovatel dále obdržel v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou stanoviska níže uvedených dotčených orgánů bez konkrétních požadavků:

■ Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,
stanovisko č.j. 64218/2016 ze dne 26 . 8. 2016

Odbor stavební a životního prostředí - Ochrana ovzduší
Odbor stavební a životního prostředí - Státní správa lesů
Odbor stavební a životního prostředí - Státní správa myslivosti
Odbor stavební a životního prostředí - Odpadové hospodářství
Odbor stavební a životního prostředí - Ochrana vod
Odbor stavební a životního prostředí - Státní památková péče
Odbor stavební a životního prostředí - Doprava na pozemních komunikacích

■  Krajský úřad LK, koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP 
KULK/69787/2016/OÚP ze dne 26. 8. 2016

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - Státní památková péče
Odbor ŽP a zemědělství - Státní správa lesů
Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana ZPF
Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana ovzduší
Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana vod
Odbor ŽP a zemědělství - Ochrana přírody a krajiny
Odbor ŽP a zemědělství – Prevence závažných havárií
Odbor dopravy - Doprava na pozemních komunikacích
Odbor ŽP a zemědělství – z pohledu posuzování vlivů na ŽP 

S ohledem na  potřebnost  úpravy  textu  Ochranné  pásmo lesa,  definujícího  omezení  využívání
ploch  s rozdílným  způsobem  využití  bylo  pořizovatelem  uspořádáno  dohodovací  jednání
s příslušným orgánem KÚLK, zpracovatelem ÚP Jablonec nad Nisou a orgánem státní správy lesů
MMJN dne 1. 11. 2016, na kterém byla formulace textu upřesněna. 

■ Ministerstvo dopravy stanovisko č.j. 646/2015-910-UPR/1 ze dne 7. 9. 2016

■ Ministerstvo průmyslu a obchodu, stanovisko č.j. MPO 40079/2016 ze dne 13. 9. 2016

■ Obvodní báňský úřad stanovisko č.j. SBS 23730/2016 ze dne 22.7.2016

■ Hasičský záchranný sbor LK,
stanovisko č.j. HSLI-2529-2/JN-P-PRE2-2016 ze dne 26. 8. 2016

Pořizovatel dále obdržel v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou vyjádření níže uvedených ostatních orgánů a organizací: 

■ NPÚ Liberec nad Nisou,
odborné vyjádření č.j. NPÚ-353/k 66493/2015 ze dne 26. 7. 2016

■ České dráhy, a.s. vyjádření č.j. 4490/2016-O32 ze dne 29. 7. 2016

■ Povodí Labe, s.p., vyjádření č.j. PVZ/16/22828/Va/0 ze dne 22. 8. 2016

■ RWE vyjádření č.j. 500135929 ze dne 12. 8. 2016

Pořizovatel vyhodnotil vyjádření a zohlednil jejich požadavky v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou nebyl řešen rozpor
ve smyslu ustanovení §136 odst. 6 správního řádu.
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V souladu s vyhodnocením stanovisek dotčených orgánů, KÚLK jako nadřízeného orgánu
územního  plánování,  odborných  vyjádření  ostatních  orgánů  a  organizací  a  závěrů
z dohodovacích  jednání  zpracoval  pořizovatel  ve  spolupráci  s určeným  zastupitelem
„Instrukce k úpravě návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro vydání“, které byly zpracovateli ÚP
Jablonec nad Nisou zaslány dne 27. 1. 2017. 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek včetně odůvodnění
uplatněných  v  procesu  pořizování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byla  na  základě  výzvy
pořizovatele ze dne 25.  1.  2017 (1.  část)  a 31.  1.  2017 (2.  část)  uplatněna níže uvedená
souhlasná stanoviska dotčených orgánů:

■ Obvodní báňský úřad, stanovisko č.j. SBS 03904/2017, ze dne 7. 2. 2017

■ Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková stanovisko 
č.j. 1151/60310/2017-8201-OÚZ-PCE, ze dne 7. 2. 2017

■ AOPaK, Správa CHKO JH stanovisko č.j. SR/0628/JH/2011-28 ze dne 13. 2. 2017

■ Hasičský záchranný sbor LK, ÚO Jablonec nad Nisou stanovisko 
č.j. KHSLI-725-2/JN-P-PRE2-2016 ze dne 24. 2. 2017

■ Koordinované stanovisko odborných složek dotčeného orgánu KÚLK a stanovisko KÚLK
jako nadřízeného orgánu ÚP č.j. OÚPSŘ155/2010/OÚP

 KULK/15159/2017/OÚP ze dne 6. 3. 2017

Oprava  zřejmé nesprávnosti  v koordinovaném stanovisku  odborných  složek  dotčeného  orgánu
KÚLK a stanovisko KÚLK jako nadřízeného orgánu ÚP č.j. OÚPSŘ155/2010/OÚP

KULK/19830/2017/OÚP ze dne 13.3.2017

■ Souhrnné stanovisko Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního
prostředí,  stanovisko č.j. 9990/2017 ze dne 6.3.2017

■ Krajská hygienická stanice LK, stanovisko č.j. KHSLB 01988/2017 ze dne 2. 3. 2017

V návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek byla zohledněna upozornění
vyplývající  z  Koordinovaného  stanoviska  odborných  složek  dotčeného  orgánu  KÚLK  a
ze souhrnného stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny (Odbor životního prostředí
a památkové péče MMJN). 

Na opakovanou výzvu pořizovatele, zaslanou dotčeným orgánům, které neuplatnily svá stanoviska
k  návrhu  rozhodnutí  o  námitkách  a  návrhu  vyhodnocení  připomínek,  již  dotčené  orgány
nezareagovaly.  S ohledem  na  skutečnost,  že  výzva  obsahovala  opakovaný  apel  k uplatnění
stanoviska k datu  15.  3.  2017 a  tento  nebyl  využit,  má pořizovatel  za to,  že  dotčené orgány
s návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou souhlasí.
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F ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ
NÁVRHU, A POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU A INSTRUKCÍ
PRO ÚPRAVU NÁVRHU

F.1 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 

Zadání územního plánu města Jablonec nad Nisou bylo vypracováno v souladu se zněním zákona
č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a schváleno v souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb. usnesením zastupitelstva města
Jablonec nad Nisou ZM/909/2010 na jeho 38. zasedání dne 30.9.2010.

Důvodem  pro  pořízení  ÚP Jablonec  nad  Nisou  bylo  získání  závazného  územně  plánovacího
dokumentu, jehož pomocí, po jeho schválení, bude řízen územní rozvoj města Jablonec nad Nisou
tak,  aby  byl  zajištěn  koordinovaný  a  koncepční  rozvoj  všech  činností  v území,  omezující
na přípustnou míru jejich negativní vlivy a využívání neobnovitelných přírodních zdrojů ve smyslu
přiměřené a důsledné ochrany přírody a krajiny.

Koncept  územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou  byl  vypracován  v souladu  se  zněním  zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitelem je firma SAUL s.r.o. Liberec, vedoucí projektant Ing. arch Vladislav Hron,
autorizovaný architekt – ČKA 01 598.

Koncept ÚP Jablonec nad Nisou je zpracován v souladu se Zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, byl
průběžně upřesňován v průběhu prací po dohodě pořizovatele se zhotovitelem.

ad a. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů.

Při  vymezování  ploch  a  koridorů  a  stanovování  podmínek  pro  změny  v území  v ÚP
Jablonce nad Nisou byly v souladu s charakterem území zohledněny: 

 požadavky vyplývající z PÚR ČR 2008, z dosud nevydané ÚPD Libereckého kraje -
ZÚR LK 2011 a ze strategických rozvojových dokumentů,

 požadavky vyplývající z širších územních vztahů,

(viz kapitola B „Vyhodnocení souladu s PÚR ČR a ÚPD vydanou krajem, vyhodnocení
koordinace využívání území z hlediska širších vztahů“ tohoto odůvodnění ÚP). 

Splněno.

ad b. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů.

Koncepce ÚP vychází ze zpracovaných územně analytických podkladů:

ÚAP ORP Jablonec nad Nisou 12/2008 (Urbaplan spol.s r.o.), P+R pro ÚP v rozsahu ÚAP
ORP 03/2009 (Urbaplan spol.s r.o.),  Doplňkové P+R 12/2009 (SAUL s.r.o.) provedené
s ohledem na rámcovou strukturu obsahových náležitostí územního plánu. 
Splněno.

ad c. Požadavky na rozvoj území obce.

Koncepce  ÚP Jablonce  nad  Nisou  vychází  ze  schválené  Strategického  plánu  města
Jablonec nad Nisou 2003-2015 a vytváří územní podmínky pro naplnění stanovených vizí
a cílů.

Vytváří územní podmínky pro udržitelný rozvoj území.

Základem  pro  stanovení  výhledové  potřeby  bytů  je  údaj  cca  48 000  trvale  bydlících
obyvatel v roce 2030 (maximální varianta výhledového vývoje) a cca 55 000 včetně tzv.
potenciálních uživatelů území.
Splněno.
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ad d. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání  území (urbanistickou koncepci  a
koncepci uspořádání krajiny).

 Koncepce nového ÚP ve smyslu aktuálních požadavků na změny využívání území je
s ohledem na kontinuální vývoj sídelního útvaru založena na urbanistické koncepci
dosud platného ÚP města Jablonce nad Nisou a jeho následně schválených změn.

 Základní uspořádání vyhovujících funkcí v území a charakter sídelního se nemění.
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou členěny na plochy stabilizované a plochy
změn.  Plochy  územních  rezerv  se  nevymezují.  Významné  krajinné  dominanty  i
dominanty MPZ jsou respektovány.

 ÚP vymezuje v rozsahu celého řešeného území obce plochy s rozdílným způsobem
využití a stanovuje podmínky pro jejich využití na základě „Požadavků na vymezování
ploch“, stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

 Zastavitelné plochy přiměřeně intenzifikují stávající urbanizovaná území a vhodně je
doplňují v únosné míře záboru volné krajiny a v návaznosti na zastavěná území. Je
sledována koordinace zástavby se sousedními  obcemi,  zejména mezi  Libercem a
Jabloncem n. N.

 Urbanistická  koncepce  upevňuje  v  kompaktní  struktuře  zástavby význam hlavního
centra  a  podružných  center  s  cílem  dosažitelnosti  služeb  veřejné  vybavenosti
z každého místa sídelního útvaru.

 Koncepce uspořádání krajiny sleduje ochranu a rozvoj přírodních a krajinných hodnot
území. Respektuje uplatnění plynulého přechodu zastavěných ploch do okolní krajiny
na  úbočí  Jizerských  hor,  Prosečského  hřebenu  a  Černostudničního  hřebenu  a
kultivaci průchodu údolních niv vodních toků Lužické Nisy, Bílé Nisy a jejich přítoků.
Nové  prvky  dopravní  a  technické  infrastruktury umisťuje  do  volné  krajiny  uvážlivě
s ohledem na krajinný ráz a prostupnost krajiny. Na stávajících i rozvojových plochách
v maximální míře chrání prvky zeleně, navrhuje plochy pro krátkodobou rekreaci.

 Podkladem  pro  zpracování  ÚP Jablonce  nad  Nisou  byly  zpracované  podrobnější
dokumentace (dopravní model, dopravní studie, studie dílčích lokalit na území města,
studie parkovacích domů, aktualizace generelu ÚSES, energetická koncepce aj.).

Splněno.

ad e. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury.

 Kapacity  veřejné  infrastruktury  (občanského  vybavení,  dopravně  a  technické
infrastruktury a veřejných prostranství) na území města jsou dimenzovány  na denní
přítomné obyvatelstvo v počtu cca 55 000 tzv. potenciálních uživatelů území.

Koncepce rozvoje občanského vybavení  specifikuje plochy pro vybavenost lokálních
center, zajišťující dostupnost služeb občanského vybavení pro obyvatele všech částí
města  a  připouští  umísťování  dalších  zařízení  občanského  vybavení  v plochách
smíšených obytných a plochách bydlení.

Připravuje  územní  podmínky pro rozšiřování  sítě  zařízení  sociální  péče s ohledem
na měnící  se  rozmístění  a  věkovou  strukturu  obyvatel,  zajištění  nových  ploch  pro
domovy se sociální péčí, řeší rozšíření stávajících hřbitovů a zajištění kulturnosti jejich
okolí.

 Město Jablonec nad Nisou je považováno za nástupní a obslužné centrum cestovního
ruchu -  rozvoj  služeb  a  doprovodné  infrastruktury  pro  rekreaci  a  cestovní  ruch  je
důležitým zdrojem ekonomické prosperity. Rozšiřují se rekreačně sportovní plochy na
východním břehu Jablonecké přehrady, propojují se  sportovní plochy v Srnčím dole
s plochami  sjezdové  tratě  na  Dobré  Vodě  s  možností  rozvoje  účelově  návazného
občanského vybavení a vymezují se další  plochy pro rozvoj sportovně rekreačního
potenciálu.
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Dopravní infrastruktura
 Koncepce  rozvoje  základní  silniční  sítě  v  koordinovaných  vzájemných  vazbách

stabilizuje projektově připravené úseky a navržené dopravní koridory silnic I. třídy v
upřednostnění řešení s minimálními negativními vlivy na obytná území. Respektuje
normovou  kategorizaci  krajských  silnic  II.  a  III.  třídy,  kterou  schválilo  Krajské
zastupitelstvo LK usnesením č. 46/04/ZK ze dne 16.3.2004.

 Řešení městské komunikační  sítě vymezuje vnitřní  dopravní  okruh a radiály,  které
napojí  vnitřní  vnitřní  město  na  silniční  síť,  dopravně  zklidňuje  centrální  zónu  a
dopravně  napojuje  rozvojové  lokality.  Vytváří  podmínky  pro  zvýšení  kapacity
parkovacích míst po obvodu centra města, v lokalitách soustředěné bytové zástavby a
u hlavních atraktivit města.

 V  kolejové  dopravě  stabilizuje  průchod  optimalizované  železniční  tratě  Liberec  -
Jablonec nad Nisou - Tanvald a řeší rozvoj tramvajové trati v návaznosti na přestupní
místo  veřejné  osobní  dopravy  s  možností  uspořádání  přímého  přestupu  mezi
jednotlivými  systémy  veřejné  osobní  dopravy  (bus-tram-vlak)  v  rámci  revitalizace
přednádražního  prostoru  (Hlavní  nádraží).  Vytváří  územní  podmínky  pro další
přestupní místa mezi různými systémy veřejné dopravy.
Připravuje územní podmínky pro umístění veřejného logistického centra napojeného
na  železniční  a  silniční  dopravu  v  prostoru  Dolního  nádraží, absence
vysokorychlostního  železničního  koridoru  v území  bude  s ohledem  na  celostátní
koncepci železničních drah přetrvávat.

 Na  úrovni  nemotorové  dopravy  posiluje  dopravní  funkci  cyklistiky  v  zohlednění
aktualizovaného Generelu cyklotras na území města Jablonec nad Nisou v širších
souvislostech, včetně vedení tras v rámci multifunkčních turistických koridorů v údolí
Lužické Nisy a Nová Hřebenovka jih.

Technická infrastruktura
 Koncepce  rozvoje  technické  infrastruktury  vychází  z platných  koncepcí  řešení

jednotlivých  systémů  technické  infrastruktury  města  a  LK.  Podrobné  informace
o řešení technické infrastruktury jsou v kapitole G.5.2.

 Řešení ÚP se liší od požadavku zadání: řešit návrh chybějící kanalizace v Kokoníně
včetně propojení na ČOV Rychnov u Jablonce nad Nisou; to z důvodu připraveného
odlišného řešení (soulad s ÚP Jablonec nad Nisou – změna č. 59), které bylo vybráno
provozovatelem sítě ve shodě s městem Jablonec nad Nisou; toto nové odlišné řešení
představuje výstavbu ČOV Kokonín na území města Jablonec nad Nisou. Pořizovatel
s odlišným řešením souhlasí. Podrobněji v kapitole G.5.2.1.1.

 Řešení  ÚP  se  liší  od  požadavku  zadání:  prověřit  možnosti  vymezení  ploch  pro
budoucí  využití  atomové  energie  na  území  města  (územní  rezervy)  jako  zdroje
kombinované výroby tepla a elektrické energie; to z důvodu legislativních komplikací
ze záměru plynoucích a též nedostatečné připravenosti  záměru; ÚP tuto záležitost
nevylučuje, ale ani nenavrhuje. Pořizovatel s odlišným řešením souhlasí. Podrobněji
v kapitole G.5.2.2.

Občanské vybavení
 Stabilizovat  specifické  plochy  věznice  Rýnovice  –  požadavek  byl  splněn,  plochy

věznice Rýnovice byly stabilizovány v rámci ploch výrobně obchodních.

Veřejná prostranství
 Koncepce ÚP stabilizuje a rozvíjí provázanou síť veřejných prostranství v uceleném

celoměstském systému se zvláštním důrazem na centrální části města, lokální centra
a další důležité městské prostory.

 Snižuje dopravní zatížení veřejných prostranství vhodným řešením dopravy,  sleduje
harmonický soulad motorové a nemotorové a možnosti uplatnění denní rekreace na
pobytových  plochách  s  přiměřeným  uplatněním  zeleně  v  parkových  úpravách,
zohledňujících  generel  veřejné  zeleně  města  Jablonec  nad  Nisou  a  aktualizovaný
generel cyklotras.
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Revitalizuje veřejná prostranství v historickém centru města zejména Horního náměstí
a v rámci revitalizace toků zpřístupňuje atraktivní  pobytové plochy nábřeží  Lužické
Nisy  (Mostecká  -  U  Zeleného stromu),  lokalita  Nová Pasířská a  údolí  Mšenského
potoka. 

Splněno, zdůvodněno.

ad f. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území.
 Koncepce ÚP respektuje, chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území,

evidované v limitech využití území v podkapitole G.2. „Vyhodnocení souladu koncepce
rozvoje území obce s požadavky na ochranu hodnot v území“ tohoto odůvodnění ÚP.
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití se stanovenými podmínkami pro jejich
využívání  připravuje  územní  podmínky  pro  účelné  uspořádání  a  hospodárné
nakládání  s územím  a  pro  zabezpečení  ochrany  a  péče  o  přírodní,  kulturní  a
civilizační hodnoty území.
Vymezení  VPS  a  VPO  zajišťuje  podmínky  pro  vymahatelnost  veřejného  zájmu
v území.

Splněno.

ad g. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.
 ÚP  vymezuje  veřejně  prospěšné  stavby,  veřejně  prospěšná  opatření  a  asanace

pro které  lze  práva  k pozemkům  a  stavbám  vyvlastnit  nebo  pro  které  lze  uplatnit
předkupní právo, jmenovitě vymezené v textové části ÚP a zobrazené ve výkresu č. 5
„Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací“ v měřítku 1:5 000.

Splněno.

ad h. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky
na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a
jinými rizikovými přírodními jevy).
 ÚP  respektuje  požadavky  vyplývající  ze  zvláštních  právních  předpisů  evidované

v Zadání  ÚP,  limity  využití  území  jsou  upřesněny  ve  shodě  s  dodanými  podklady
pořizovatele.

 Regulativy  pro  stavební  činnosti  v území  jsou  stanoveny  v  souladu  s  platnou
legislativou.
Pozn.:  V  grafické  části  ÚP  jsou  zakreslena  vyhlášená  ochranná  pásma  i  již
neexistujících průmyslových podniků.

Splněno.

ad i. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území.
 ÚP navrhuje řešení  hlavních závad v území  evidovaných v Zadání  ÚP  ve smyslu

zajištění  rovnováhy  mezi  požadavky  na  urbanizaci  území  a  potřeby  zachování
přírodních a kulturních hodnot území.

 Trasa západního obchvatu města silnicí I/14 odvádí negativní účinky z dopravy mimo
obytné území (kapacita stávajícího úseku průtahu I/14 v městské části Rýnovice je
v reálném horizontu dostatečná, výhledově lze zvážit přestavbu stávajícího koridoru).
Nedostatek odstavných a parkovacích stání je řešen v rámci regulativů jednotlivých
ploch s rozdílným způsobem využití.

Splněno.

ad j. Požadavky  na  vymezení  zastavitelných  ploch  a  ploch  přestavby  s ohledem  na
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové
ose.
 Koncepce ÚP respektuje postavení města Jablonec nad Nisou jako součásti rozvojové

oblasti  republikového významu Liberec  (dle PÚR ČR „OB7“,  v  upřesnění  ZÚR LK
„SOB1“) napojené na významné kapacitní dopravní cesty a s prioritou podpory rozvoje
hospodářských a sociálních aktivit mezinárodního a republikového významu.
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 Zajišťuje územní podmínky pro zajištění doprovodných aktivit tradičně průmyslového
území, zejména zajištění nových kapacit pro kvalitní bydlení a využití volného času.

 Nepřipouští  spontánní  přístupy  k urbanizaci  území,  upřednostňuje  intenzifikaci  využití
zastavěných území před zástavbou volných ploch, nevytváří v krajině nová sídla a samoty.
Dosud  nevyužité  perspektivní  návrhové  plochy  platného  ÚP  Jablonce  nad  Nisou
doplňuje o nové plochy v kapacitách odvozených z předpokládaného vývoje obyvatel
a  ostatních  uživatelů  území  se  započtením přiměřených  rezerv  –  vždy s ohledem
na požadavky  ochrany  přírody  a  krajiny  a  obnovu  nebo  opětovné  využití
znehodnocených území.

Splněno.

ad k. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií.
 Celková koncepce ÚP je založena na prověření zpracovaných studií vybraných ploch

městských částí  a vymezuje plochy a koridory,  ve kterých bude uloženo prověření
změn jejich využití územní studií.

Splněno.

ad l. Požadavky  na  vymezení  ploch  a  koridorů,  pro  které  budou  podmínky
pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.
 V konceptu ÚP v souladu se Zadáním ÚP nebyly vymezeny plochy nebo koridory,

pro které  budou  podmínky  pro  rozhodování  o  změnách  jejich  využití  stanoveny
regulačním plánem.  Na  základě  pokynů pro  zpracování  návrhu byly  v  návrhu ÚP
vymezeny čtyři  plochy,  pro které jsou podmínky pro rozhodování o změnách jejich
využití stanoveny regulačním plánem. Jedná se tedy o nesoulad se Zadáním ÚP.

Zdůvodněno.

ad m. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud
dotčený  orgán  ve  svém  stanovisku  k  návrhu  zadání  uplatnil  požadavek  na
zpracování  vyhodnocení  z  hlediska  vlivů  na  životní  prostředí  nebo  pokud
nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast.

Není úkolem zpracovatele ÚP.
Vyhodnocení  vlivů  územního  plánu  na  udržitelný  rozvoj  území  je  zpracováno  (fa  Ekobau)  na  základě
požadavku KÚ LK jako příslušného správního úřadu k posuzování vlivů na životní prostředí v samostatném
svazku, který je nedílnou součástí tohoto odůvodnění.

ad n. Případný  požadavek  na  zpracování  konceptu,  včetně  požadavků  na  zpracování
variant.

- Zpracování konceptu ÚP bylo požadováno vzhledem k velikosti města, složitosti řešení
dopravní  problematiky,  potenciálním  střetům  požadavků  na  socioekonomický  rozvoj
s přírodními hodnotami území a dalším problémům k řešení.

- Variantní  řešení  dopravní  infrastruktury byla  prověřena samostatnými  studiemi  v rámci
zpracování konceptu ÚP a konzultována s pořizovatelem, výsledné řešení je prověřeno
nad dopravním modelem.

Splněno.

ad o. Požadavky  na  uspořádání  obsahu  konceptu  a  návrhu územního  plánu  a  na
uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy
k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.
 Uspořádání obsahu konceptu a návrhu ÚP a obsahu odůvodnění ÚP vychází z přílohy

č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb. a je v souladu se Zadáním ÚP. Obsah odůvodnění ÚP je
rozšířen na základě metodického pokynu MMR ČR (obsah vydání ÚP formou opatření
obecné  povahy) o  samostatné  kapitoly  zohledňující  postup  při  pořízení  územního
plánu, rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění a vyhodnocení připomínek.
ÚP řeší celé správní území města Jablonec nad Nisou.

 Koncept ÚP je expedován v listinné podobě ve třech kompletních vyhotoveních ÚP a
odůvodnění ÚP a v digitální podobě na DVD nosiči v 1 vyhotovení. 

Splněno.
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F.2 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

Pokyny  pro  zpracování  Návrhu  územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou  zpracoval  Městský  úřad
Jablonec nad Nisou, Odbor územního a hospodářského rozvoje, Oddělení územního plánování
jako  pořizovatel  Územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou  ve  spolupráci  s  určeným  zastupitelem
panem Petrem Vobořilem.

Pokyny pro zpracování Návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou projednalo na 1.veřejném
zasedání dne 26.1.2012 Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou. 

Pokyny pro  zpracování  Návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou a  jejich  odůvodnění  byly
vydány v lednu 2012.

1. ÚDAJE O PROJEDNÁNÍ KONCEPTU ÚP JABLONEC NAD NISOU

jsou  předmětem  kapitoly  A Postup  při  pořízení  územního  plánu  tohoto  Odůvodnění
územního plánu Jablonec nad Nisou.

2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLONEC NAD NISOU

ad 2.1. Požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu:

Požadavky  vyplývající  ze  stanovisek  dotčených  orgánů  a  krajského  úřadu  byly
zapracovány do Návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou tak, jak byly formulovány
v bodech 2.1.1 – 2.1.214 Pokynů pro zpracování Návrhu územního plánu Jablonec nad
Nisou.

ad 2.2. Požadavky vyplývající ze stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a
ostatních subjektů: 

Požadavky  vyplývající  ze  stanovisek  správců  dopravní  a  technické  infrastruktury  a
ostatních subjektů byly zapracovány do Návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou tak,
jak byly formulovány v bodech  2.2.1 – 2.2.7 Pokynů pro zpracování Návrhu územního
plánu Jablonec nad Nisou.

ad 2.3. Požadavky  vyplývající  z  akceptovaných  připomínek  veřejnosti,  občanských
sdružení, okolních obcí

Požadavky vyplývající  z  akceptovaných připomínek veřejnosti,  občanských sdružení  a
okolních obcí byly zapracovány do Návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou tak, jak
byly formulovány v bodech 2.3.1 – 2.3.50 Pokynů pro zpracování Návrhu územního plánu
Jablonec nad Nisou.

ad 2.4. Požadavky vyplývající z akceptovaných námitek – věcně shodných připomínek

Požadavky vyplývající z věcně shodných připomínek nebyly uvedeny - jsou totožné s již
uplatněnými pokyny.

ad 2.5. Požadavky pořizovatele vyplývající z veřejného projednání konceptu ÚP

Požadavky pořizovatele vyplývající z veřejného projednání konceptu ÚP byly zapracovány
do Návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou tak, jak byly formulovány v bodech 2.5.1
– 2.5.30 Pokynů pro zpracování Návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou.

ad 2.6. Seznam pozemků určených v návrhu k zastavění - Příl. č. 1

Požadavky uplatněné v příloze č.1 byly zapracovány do Návrhu územního plánu Jablonec
nad Nisou tak, jak byly formulovány v tabulce Přehled nezapracovaných pozemků do
zastavitelných  ploch Pokynů  pro  zpracování  Návrhu  územního  plánu  Jablonec  nad
Nisou. 

Zhotovitel  při  zpracování  Návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou průběžně spolupracoval
s pořizovatelem a operativně řešil některé nejasnosti a další upřesňující požadavky pořizovatele,
které  nemění  koncepci  územního plánu  a  nejsou v  rozporu  s  Pokyny pro  zpracování  Návrhu
územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou,  ani  s  nadřazenou  ÚPD (ZÚR LK,  PÚR ČR),  ani  s  cíli
územního plánování. 
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V tomto smyslu se jednalo zejména o:
▪ upřesňování  úprav  vymezení  návrhových  lokalit  z  konceptu  ÚP  dle  doložených

schématických zákresů k jednotlivým bodům Pokynů pro zpracování Návrhu územního
plánu Jablonec nad Nisou a řešení vyvolaných souvislostí v koncepci ÚP,

▪ uplatnění návrhových ploch platného územního plánu města Jablonec nad Nisou z r.1998
a  jeho  průběžně  projednávaných  a  schvalovaných  změn,  zejména  v  souvislosti
s problematikou  náhrady  za  změny  v  území  dle  §  102  zákona  č.  183/2006  Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

▪ zavedení  nové  kategorie  ve  funkčním  využití  území  -  plochy  rekreace  –  zahrádkové
kolonie a pro jednoznačnější aplikaci převod ploch výrobně obchodních na plochy výroby
a skladování a převod ploch smíšených aktivit na smíšené městské,

▪ upřesňování  nejasně  formulovaných  požadavků  na  změnu  podmínek  prostorového
uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití  (odkaz na jednání výboru pro územní
plánování a strategii rozvoje města Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, které se
konalo dne 9. května 2012)

▪ řešení problematiky zadání regulačních plánů (odkaz na jednání s investory a vlastníky
ploch, které se konalo dne 18. dubna 2012).

Závěr:

Požadavky  vyplývající  ze  stanovisek  dotčených  orgánů  a  krajského  úřadu,  požadavky
vyplývající ze stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a ostatních subjektů,
požadavky  vyplývající  z  akceptovaných  připomínek  veřejnosti,  občanských  sdružení  a
okolních  obcí,  požadavky  vyplývající  z  akceptovaných  námitek  –  věcně  shodných
připomínek, požadavky  pořizovatele  vyplývající  z  veřejného  projednání  konceptu  ÚP  a
seznamu pozemků určených v návrhu k zastavění v příloze Pokynů č. 1) byly splněny jejich
zapracováním do Návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou.

F.3 ÚDAJE O SPLNĚNÍ INSTRUKCÍ K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP JABLONEC 
NAD NISOU

Instrukce k úpravě Návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou zpracoval Městský úřad Jablonec
nad  Nisou,  Odbor  územního  a  hospodářského  rozvoje,  Oddělení  územního  plánování  jako
pořizovatel Územního plánu Jablonec nad Nisou ve spolupráci s určeným zastupitelem panem
Petrem Vobořilem.

Instrukce k úpravě návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou a jejich odůvodnění byly vydány
v srpnu 2014.

INSTRUKCE K ÚPRAVĚ NÁVRH ÚP JABLONEC NAD NISOU

1. ODBOR STAVEBNÍHO A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA JABLONEC NAD
NISOU

1.1. doplnit  do textové části  Odůvodnění  ÚP Jablonec nad Nisou do kapitoly G.3.10 Ochrana
kulturních hodnot  za odrážku ● území s archeologickými  poznámku v tomto znění: „Respektovat
území s archeologickými nálezy a podmínky ochrany a péče o archeologický fond.“

Splněno.

1.2. nahradit v textové části Odůvodnění ÚP Jablonec nad Nisou  v kapitole G.3.20 Plošný překryv
ploch změn a vybraných limitů využití  území zde užívanou zkratku NKP za KP (str.48), včetně
údajů v Tab. G.3.20.a (str. 54, 55)

Splněno.

1.3. upravit název památek v textové části Odůvodnění ÚP Jablonec nad Nisou v kapitole G.3.10
Ochrana kulturních hodnot v tabulce Nemovité kulturní památky. Jedná se o následující úpravy –
vylišeny tlustým textem: (následuje tabulka památek)

Splněno.
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1.4. V textové části  Odůvodnění  ÚP Jablonec nad Nisou vypustit   v  kapitole G.3.10 Ochrana
kulturních  hodnot  v  tabulce  Nemovité  kulturní  památky  zrušenou  památku  (43872/5 5151,‐
Jablonec n.N., městský dům, Podhorská ul. 662, st.467/5, st.467/9 - bez staveb)

Splněno.

1.5. doplnit  v  textové  části  Odůvodnění  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v  kapitole  G.3.10  Ochrana
kulturních hodnot v tabulce Nemovité kulturní památky nově vyhlášené  kulturní památky: (104932,
Jablonec  n.N.,  kaple,  pp.1418,   Proseč  n.N.  a  bude  doplněno,  Jablonec  n.N.,  2355,  vila  se
zahradou a rybníkem, Turnovská, st. 4012,4013, pp.2561/2,5,12)

Splněno.

1.6. vypustit z textové části Odůvodnění ÚP Jablonec nad Nisou  na str. 42 informaci o navržení
objektu č.p. 2032 v Tržní ulici  (objekt Schlarafie)  za kulturní památku

Splněno.

1.7. doplnit   v kapitole G.3.10 Ochrana kulturních hodnot  podmínky archeologické památkové
péče  (odůvodnění):  Předmětné  území  města  je  územím  s  archeologickými  nálezy  (ÚAN)
ve smyslu  § 22 odst.  2  zákona č.  20/1987 Sb.  o  státní  památkové péči,  ve  znění  pozdějších
předpisů. Je třeba respektovat ustanovení § 21 24 citovaného zákona. V předstihu před zahájením‐
veškerých  zemních  prací  je  povinností  stavebníka  splnit  oznamovací  povinnost  vůči
Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní
památkové  péči  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  umožnit  jemu  nebo  oprávněné  organizaci
provedení záchranného archeologického výzkumu.

Splněno.

2. KOORDINOVANÉ STANOVISKO KÚLK –  ORGÁN STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE, ORGÁN
STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ, ORGÁN OCHRANY ZPF, ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

2.1. upravit  plochu dopravní  infrastruktury –  posun silniční  DS.10 v  k.  ú.  Jablonec nad Nisou
v křížení ulic Palackého a U Přehrady tak, aby tato silniční dopravní infrastruktura respektovala
nemovitou kulturní památku – vilu č. p. 3111 v Palackého ulici (rejstříkové číslo ÚSKP 43735/5 11)‐
a včetně jejího areálu a ohradní zdi

Splněno.

2.2. zapracovat  do  koordinačního  výkresu  vyhlášenou  nemovitou  kulturní  památku   polní‐
opevnění  systému polních dělostřeleckých opevnění a záseků z 18. stol., archeologické stopy‐
(rejstříkové číslo ÚSKP 104557 na p. č. 154/1, 154/2, 158/4 v k. ú. Lukášov)  a v textu Odůvodnění
na str. 42 Aktualizovat informace z NPÚ, které se zmiňují v poznámce (dle předaných podkladů)

Splněno.

2.3. doplnit symbol zapsaná kulturní památka v grafické části dokumentace, a to  na p. č. 1418
v k.ú. Proseč nad Nisou – proběhlo prohlášení  kaple za kulturní památku.

Splněno.

3. MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU - ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY,
KRAJSKÝ ÚŘAD LK – ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY, ORGÁN OCHRANY ZPF,
ORGÁN  PŘÍSLUŠNÝ  K POSOUZENÍ  VLIVŮ  NA  ŽP,  STÁTNÍ  SPRÁVA  LESŮ  –  ZÁVĚR
DOHODOVACÍHO JEDNÁNÍ  

3.1. BM1.41  Lokalita Pod Lesem – vypustit  lokalitu ze zastavitelných ploch,

Splněno.

3.2. BM1.43  Lokalita Tichá ulice – upravit  zastavitelnou plochu dle platného územního plánu, dále
v  dotyku s PUPFL vymezit  ekotonový pás,

Splněno.
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3.3. BM2.45  Lokalita ul. Družstevní – Žižkův Vrch (408 m2) – vypustit lokalitu ze zastavitelných
ploch,

Splněno.

3.4. BM2.47 Lokalita Podhorská ul. – pozemek ve vlastnictví Povodí Labe – vypustit lokalitu ze
zastavitelných ploch,

Splněno.

3.5. BM4.33  Lokalita  Janovská  upravit  grafiku  symbol  G umístit   správně na plochu BM2‐ ‐
v Janovské ulici,

Splněno.

3.6. SP1.7 Lokalita Pod Kynastem  redukovat zastavitelné plochy, a to na rozsah dle platného‐
územního plánu,

Splněno.

3.7. SP1.16  Lokalita  Na  Stráni  –  na  základě  dohodovacího  jednání   na  Správě  CHKO JH a
v duchu dodatku  Orgánu ochrany ZPF ze dne 24.4.2013 k  dohodovacímu jednání  redukovat
lokalitu na rozsah konceptu řešení

Splněno.

3.8. SP1.42  Lokalita Proseč – Špillar – na základě dodatku orgánu ochrany ZPF ze dne 24.4.2013
k dohodovacímu jednání  lokalitu redukovat  o  část přesahují ochranné pásmo vrchního vedení, 

Splněno.

3.9. SP1.43 Lokalita Proseč – Vavákovi, Balhar – vypustit  lokalitu ze zastavitelných ploch, a to
na základě dodatku orgánu ochrany ZPF  ze dne 24.4.2013 k dohodovacímu jednání,

Splněno.

3.10. SP2.14 Lokalita Mšeno za zahrádkami – na základě dohodovacího jednání na Správě CHKO
JH ponechat lokalitu  v návrhu ÚP s tím, že bude transformována do ploch SP1 (velikost lokality
upravit na 3 x 1100 m2),

Splněno

3.11. SP2.50 Lokalita V Pekle – západní Proseč – soukromý vlastník  pozemek p.č. 1638 k.ú.‐
Proseč nad Nisou  pozemek zařadit do  nezastavitelných ploch (1134 m2 – zeleň kategorie VZ),

Splněno.

3.12. SP2.65 (označení  dle  konceptu)  Lokalita  Proseč –  transformovat   plochy bývalé  lokality
SP2.65 (vypuštěné ze zastavitelných ploch) z kategorie SK do VZ (bezúplatný převod),  

Splněno.

3.13. SP2.71 Lokalita Proseč – v návrhu nově vymezeny plochy SP3.155,  SP3.156,  SP3.170,
VK.31

● vypustit  plochy nezahrnuté do 45.  změny ÚPM Jablonec n.N.  Vypustit  zastavitelnou plochu
kategorie SP na východní části pozemku p.č.61 v k.ú. Proseč nad Nisou (nahradit VZ), vypustit
stabilizovanou plochu SP na pozemku p.č.  919 a 920 v k.ú.  Proseč nad Nisou (nahradit  VZ),
vypustit zastavitelnou plochu kategorie SP na  pozemku p.č 814/1 – nahradit SK a v severní části
VK, vypustit zastavitelnou plochu kategorie SP na částech pozemků 813/2, 813/1, 814/1, 802/17,
802/18, 815/3, 802/2, 810/3, 821, 802/5, 802/11, 815/1 a 802/20 v k.ú. Proseč nad Nisou  (nahradit
VK),  vypustit  zastavitelné  plochy  kategorie  SP  na  částech  pozemků   p.č.  818,  846/1,  847/3
(nahradit  SK), vypustit  zastavitelné plochy kategorie SP na částech pozemků p.č. 850 a 863/1
v k.ú. Proseč nad Nisou (nahradit SK). Vypustit západní část pozemků p.č. 802/1 a 802/11 v k.ú.
Proseč n.N.  (nahradit SK),  vypustit pozemky p.č. 815/3, 802/17, 802/20, 802/2 a části pozemků
p.č. 802/11, 802/18 v k.ú. Proseč nad Nisou  (nahradit kategorií VK). Vypustit ze zastavitelných
ploch SP pozemky p.č. 861 a 857 v k.ú. Proseč nad Nisou (jedná se o botanicky významnější
lokality), na jižní části lokality SP3.158 vymezit lokalitu s max. podlažností 2.N.P. (charakter  SP2) 

Splněno.
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● požaduje se doplnit, zda a jakým způsobem byla zpracována omezení vyplývající ze stanoviska
SEA vydané ke 45 změně, vyplývající z vyjádření OŽP č.j. 89790/2009 – vymezit prostor – doplní
pořizovatel

Splněno.

● zapracovat požadavek na respektování ekotonového pásma a botanicky významnějších lokalit
do textové části (text vymezené územní studie  ÚS10),   definice  ekotonového  pásma: Ekotonové
pásmo je obvykle definováno jako pásmo okrajové vznikající na hranicích dvou či více různých
společenstev  (ekosystémů).  Ekotonová  společenstva  jsou  zpravidla  tvořena  řadou  druhů
charakteristických pro  sousedící  ekosystémy a navíc druhy specifickými  pro ekotony.  Často je
počet druhů a denzita jejich populací vyšší v ekotonu než v přilehlých společenstvech. V případě
daného záměru je ekotonové pásmo reprezentováno přechodem okraje lesa do louky s převahou
kulturních travin. Tedy má význam spíše pro faunu (větší druhy savců) a její průchod územím a
takto by mělo být respektováno při zástavbě. (Zdroj Vyhodnocení vlivů 45. změny na ŽP, RNDr.
Kučera).

Splněno.

● specifikovat  základní údaje o požadovaném záměru u nařízené studie dle známých skutečností
– studie SIADesign a Ing. arch. Lajksner (podklady ze studií Futurum I. a II. etapa), zaslán záznam
z dohodovacího jednání dne 25.3.2013 a předány vlastní studie

Údaje vyplynou z řešení územní studie.

3.14. SP2.80  Lokalita  Futurum  –  etapa  I  –  mírně  redukovat  zastavitelnou  plochu    vymezit‐
ochrannou   zeleň  dle rozsahu  platného ÚP,

Splněno.

3.15. SP2.116 Lokalita Jablonecké terasy – Kokonín – ponechat lokalitu v návrhu s mírnou redukcí
rozsahu v západní části (rozšířit plochu biocentra), a to dle 34. změny platného ÚPM Jablonec n.N.
Pozemek p.č. 289/2 k.ú. Kokonín   změnit  na zastavitelnou plochu určenou pro bydlení – dodatek
orgánu ochrany ZPF   k dohodovacímu jednání a zahrnout pod jednu z rozvojových lokalit. 

Splněno.

3.16. SP2.119  Lokalita  u  hřbitova  –  Kokonín   redukovat   jižní  část   lokality   o  cca  875  m‐ 2

zastavitelných  ploch  (vypustit  vymezení  zastavitelné  plochy  na  pozemku  p.č.  370/3  v  k.ú.
Kokonín), nově vymezit plochu kategorie ZP 

Splněno.

3.17. SP2.128, 129 Lokalita Jahodová – navrhnout ze strany zhotovitele  průchodnost  lokality pro
zvěř, a to  po okraji lesa,  včetně  redukce  lokality č. SP2.128,

Splněno.

3.18. SP2.139 Lokalita Jahodová – soukromí vlastníci – ponechat lokalitu  v návrhu s  podmínkou
zpracování územní studie,

Splněno.

3.19. SP2.141, SP2.142  Lokality Pod Vodárnou –ponechat  lokalitu  v‐  návrhu ÚP Jablonec n.N.,

Splněno.

3.20. SP1.161 Lokalita Lukášovská ul. – p. Grof   ponechat lokalitu v‐  návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou s tím, že do Tab. C.2.1 Zastavitelné plochy uvedena podmínka zpracování  biologického
hodnocení,

Splněno

3.21. SP1.162 Lokalita Sokolovská ul. – ponechat lokalitu dle návrhu ÚP Jablonec n.N.,

Splněno.
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3.22. SP1.165 Lokalita  Ke Starému buku – vlastník  Lesy ČR – vypustit  lokalitu  z  návrhu ÚP,
nahradit VZ

Splněno (lokalita byla změněna na plochu lesní).

3.23. RZ1.2 a RZ1.1 – lokalita zahrádek Na Pláni – vypustit ze zastavitelných ploch lokalitu RZ1.2
(ponechat  zeleň kategorie VZ),

Splněno.

3.24. VS2.15  Lokalita  Letní  ulice  –  Tejas  s.r.o.  –  ponechat  lokalitu  v  zastavitelných  plochách
s ohledem na probíhající územní řízení,

Splněno.

3.25. OS.2.21  Lokalita U Tenisu – vypustit  lokalitu  z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, nahradit
plochou kategorie LP

Splněno.

3.26. zapracovat do Odůvodnění  v odstavci  G.3.15 Limity využití území z hlediska OP a krajiny
místo textu na str. 44  aktualizovanou Tab. „ Vyhlášené VKP“  s upřesněním  lokalizace prvků.  (tab
VKP)

Splněno.

3.27. doplnit do odůvodnění OP památných stromů  dle Tab., (tab pam. stromů)

Splněno.

3.28. doplnit text návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v odstavci K2 – plochy, ve kterých je pořízení a
vydání  Regulačního  plánu  podmínkou  pro  rozhodování  o  změnách  jejich  využití  a  zadání
regulačního plánu

- upravit  návrh zadání RP v návrhu ÚP (06/2012) v souladu s novelou SZ (12/2012) takto:

- specifikovat u RP1 a RP2   regulační plány na žádost, ostatní z podnětu v rámci podmínek využití
ploch upřesnit u kategorie BM2 prostorový regulativ: velikost stavebního pozemku: min. 800 m2 pro
izolované formy zástavby

Text ÚP Jablonec ad Nisou v podkapitole K2 „Zadání regulačních plánů“ doplněn: 
-  provedena specifikace regulačních plánů - RP1 a RP2 na žádost, RP3 a RP4 z podnětu,
-  upravena velikost stavebního pozemku BM2: min. 800 m2 pro izolované formy zástavby.

u RP1 doplnit: 
▪ RP na žádost 
▪ RP vymezí podmínky objemového řešení staveb, vč. zastřešení 
▪ v souběhu nových komunikací a navržených úprav řešit liniovou zeleň 
▪ RP bude respektovat konfiguraci terénu 
▪ zajištění prostupnosti  krajiny řešit  vazbami na přilehlou síť místních komunikací  u RP1

vypustit:   Stávající  mokřad  a  přilehlé  cenné  plochy  budou  zachovány  funkční  –  dle
požadavku KÚLK – orgánu ochrany přírody a krajiny.

RP1 – provedeno zpřesnění a doplnění podmínek zadání dle Instrukcí.

u RP2 doplnit:  
▪ RP na žádost  
▪ lokalita  SP2.36,  SP2.37 a SP2.38 transformovat  do ploch kategorie SP1.36,  SP1.37 a

SP1.38 
▪  velikost stavebního pozemku RD zvýšit na min. 1100 m2 
▪ RP vymezí podmínky objemového řešení staveb, vč. zastřešení 
▪ v souběhu nových komunikací a navržených úprav řešit liniovou zeleň 
▪ RP bude respektovat konfiguraci terénu 
▪ zajištění prostupnosti krajiny řešit vazbami na přilehlou síť místních komunikací

RP2  –  provedeno  zpřesnění  a  doplnění  podmínek  zadání  dle  Instrukcí,  podlažnost  snížena
na SP1.36, SP1.37 a SP1.38
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u RP3 doplnit:  
▪ RP vymezí podmínky objemového řešení staveb, vč. zastřešení 
▪ v souběhu nových komunikací a navržených úprav řešit liniovou zeleň 
▪ RP bude respektovat konfiguraci terénu 
▪ zajištění prostupnosti krajiny řešit vazbami na přilehlou síť místních komunikací

RP3 – provedeno zpřesnění a doplnění podmínek zadání dle Instrukcí.

u RP4 doplnit:  
▪ rozdělení řešené plochy na SP1 – východní část s podlažností 1.NP + 1 podkroví a SP2 –

západní  část s podlažností 2mn .NP + 1 podkroví
▪ RP vymezí podmínky objemového řešení staveb, vč. zastřešení
▪ v souběhu nových komunikací a navržených úprav řešit liniovou zeleň
▪ RP bude respektovat konfiguraci terénu
▪ zajištění prostupnosti krajiny řešit vazbami na přilehlou síť místních komunikací
RP4 – provedeno zpřesnění a doplnění podmínek zadání dle Instrukcí,

řešené území nově omezeno na východní část předchozí výměry (viz návrh pro společné 
jednání), podlažnost BP2 snížena na BP1 - 1.NP + 1 podkroví 
Poznámka:  Předchozí  západní  část  (viz  návrh  pro  společné  jednání)  bude  zajištěna  
pořízením US25

▪ upravit výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí

Regulační plán nahradí územní rozhodnutí:
▪ o umístění stavby  o dělení nebo scelování pozemků‐
▪ upřesnit v souladu s účelem dle novely SZ (č. 350/2012 Sb.)

Název bodu „k. Případný požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu
na  životní  prostředí  podle  zvláštního  právního  předpisu,  včetně  případného  požadavku
na posouzení  vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast“ bude nahrazen aktuální
podobou „j.“  nebo „k.  požadavky ze závěru zjišťovacího řízení  včetně určení  dalšího postupu,
pokud se postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují“ Dle
SEA ke konceptu ÚP je vymezené řešené území pro požadovaný záměr podmíněně přípustné. 

 RP nebude nahrazovat územní rozhodnutí pro umístění staveb, které by měly být předmětem‐
posuzování  vlivu  na životni  prostředí.  Řešené  území  není  součástí  ptačí  oblasti  ani  evropsky
významné lokality, nepředpokládá se, že dotčený orgán uplatní požadavek na posuzování vlivu
záměru  obsaženého  v  regulačním plánu  ani  na  životní  prostředí  ani  na  evropsky  významnou
lokalitu nebo ptačí oblast. 

 Bude doplněno po projednání návrhu zadání s příslušnými dotčenými orgány. ‐

nahradit:

RP1  Dolina ‐

 Krajský úřad, jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování‐
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, neuplatňuje k návrhu Zadání regulačního
plánu  RP1  požadavek  na  zpracování  vyhodnocení  vlivů  tohoto  RP  na  životní  prostředí  za
předpokladu, že na plochách nebudou navrhovány záměry podléhající posouzení dle přílohy č. 1
zákona nebo záměry, které naplní ustanovení § 4 odst. 1) písm. e) zákona. 

Odůvodnění:  Plochy  podmíněné  pořízením  a  vydáním  regulačního  plánu  jsou  navrženy  ve
funkčním využití bydlení (BM). Jedná se o plochy značného rozsahu, v nichž budou umisťovány
zejména rodinné domy,  veřejná prostranství,  dopravní  a technická infrastruktura.  Vzhledem ke
značnému  rozsahu  ploch  a  jejich  smíšenému  charakteru  nelze  zcela  jednoznačně  vyloučit
možnost umisťování záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona (například parkoviště nebo garáže s
kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, sportovní areály na ploše nad 1 ha
apod.). Za předpokladu, že v území podmíněném zpracováním RP nebudou umisťovány záměry
podléhající posouzení dle přílohy č. 1 zákona, nebude nutné tyto RP posuzovat dle zákona. Vliv
regulačního  plánu  RP1  na  soustavu  Natura  2000  byl  vyloučen  (stanovisko  Krajského  úřadu
Libereckého kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, č. j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 30. 10.
2012). 
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RP2  Nový Lukášov, RP3  Větrný vrch, RP4  Dolní Kokonín ‐ ‐ ‐

Krajský úřad, jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, neuplatňuje k návrhu Zadání regulačních plánů
RP2, RP3 a RP4 požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů těchto RP na životní prostředí za
předpokladu, že na plochách nebudou navrhovány záměry podléhající posouzení dle přílohy č. 1
zákona nebo záměry, které naplní ustanovení § 4 odst. 1) písm. e) zákona.

Odůvodnění:  Plochy  podmíněné  pořízením  a  vydáním  regulačního  plánu  jsou  navrženy  ve
funkčním využití smíšené obytné – příměstské (SP). Jedná se o plochy značného rozsahu, v nichž
budou  umisťovány  zejména  rodinné  domy,  veřejná  prostranství,  dopravní  a  technická
infrastruktura. Vzhledem ke značnému rozsahu ploch a jejich smíšenému charakteru nelze zcela
jednoznačně vyloučit  možnost  umisťování  záměrů uvedených v příloze č.  1 zákona (například
parkoviště  nebo  garáže  s  kapacitou  nad  100  parkovacích  stání  v  součtu  pro  celou  stavbu,
sportovní areály na ploše nad 1 ha apod.). Za předpokladu, že v území podmíněném zpracováním
RP nebudou umisťovány záměry podléhající posouzení dle přílohy č. 1 zákona, nebude nutné tyto
RP posuzovat dle zákona. Vliv regulačních plánů RP2, RP3 a RP4 na soustavu Natura 2000 byl
vyloučen (stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, č. j.
OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 30. 10. 2012).

Splněno (na základě požadavku Magistrátu města Jablonec nad Nisou došlo ke změně kategorie
plochy SP na BP).

4. KOORDINOVANÉ STANOVISKO KÚLK –  ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO
ŘÁDU

4.1. plochy kategorie SM – plochy smíšené městské, v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou nebudou
vymezeny  nové  zastavitelné  plochy,  které  by  umožňovaly  výstavbu  nákupních,  obslužných  a
logistických center,  autobazarů,  výstavišť,  zábavních park a technologických parků pro vědu a
výzkum bez podrobnější plošné a prostorové regulaci – projednáno ve výboru pro ÚP a strategii
rozvoje města 5.6.2013

Splněno.

4.2. upravit  podmínky  pro  využití  zastavitelných  ploch  kategorie  SM:  výstavba  nákupních,
obslužných a logistických center bude přesunuta do podmíněně  přípustného využití s tím, že bude
plošně  omezena  velikost  pozemků  těchto  objektů  –  projednáno  ve  výboru  pro  ÚP a  strategii
rozvoje města

Splněno.

4.3. vypustit z podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  požadavek na vymezení
ploch  veřejných prostranství

Splněno.

4.4. doplnit  do  odůvodnění  analýzu  kapacit  nových  návrhových  ploch  (tab.  odsouhlasená
Oddělením územního plánování KÚLK)  vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch (dle‐
požadavků KÚLK z e mailu zaslaného 27.5.2013)‐

Splněno.

ÚP se pro potřeby celkové koncepce rozvoje území ve vztahu k orientační výhledové velikosti
obce opírá o orientační  údaje o kapacitách,  odvozených odborným odhadem z velikosti  ploch
s rozdílným způsobem využití  se  stanovenými  podmínkami  jejich  využití.  (viz  podkapitola  G.1
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch)
Upřesněné  údaje  o  stavbách,  kapacitách  a  jejich  zajištění  veřejným  vybavením  vyplynou  ze
zpracovaných regulačních plánů a územních studií.

4.5. doplnit do odůvodnění vyhodnocení účelného využití zastavěného území – analýzu kapacit
stávajících zastavěných ploch (proluky, zahuštění, využití  brownfields…) – dle požadavků KÚLK
z e mailu zaslaného 27.5.2013 a viz. metodický pokyn MMR srpen 2008 Brno a seminář Pardubice‐
leden 2014.

Splněno.
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ÚP Jablonec nad Nisou v kapitole F „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití“ definuje rámce účelného využití území – nástroj pro rozhodování o změnách v území:
- pro optimální funkční využití a intenzity využití na plochách změn,
- pro optimalizaci intenzity využití na plochách stabilizovaných. 
Urbanistická  koncepce  ÚP Jablonec  nad  Nisou  v  základních  prioritách  upřednostňuje  využití
vhodných proluk v existující zástavbě před neodůvodněnou expanzí urbanizačních aktivit do volné
krajiny.  Využití  vhodných proluk v existující  zástavbě je  s ohledem na udržitelný rozvoj  území
nutné a z pohledu urbanistické ekonomie velmi výhodné, neboť umožňuje využití existujících fondů
koncentrované  veřejné  infrastruktury  (existující  dopravní  síť,  rozvody  technického  vybavení  a
dostupná zařízení občanského vybavení).
Urbanistická  koncepce  ÚP Jablonec  nad  Nisou  rovněž  reaguje  na  aktuální  stav  vyvíjející  se
struktury  evidovaných  brownfields  v  řešeném  území.  Pokud  je  to  účelné,  nástroji  územního
plánování stanovuje územní podmínky pro jejich řešení:
- vymezuje plochy přestavby, zejména v případech, kdy se jedná o jiné využití předmětných

pozemků v nové – příslušné kategorii plochy s rozdílným způsobem využití,
- nové využití evidovaných brownfields v rámci ploch stabilizovaných (např. na plochách

výroby a skladování, kde problém zpravidla spočívá ve vyhledání nového investora) je
pod rozlišovací schopností ÚP.

Územní plán na rozlišovací úrovni měřítka 1:5000 vymezuje základní koncepce rozvoje území -
územní podmínky účelného využití a uspořádání území a stanovuje regulativy pro jejich zajištění.
Objemové  parametry  zástavby  (výškovou  hladinu  zástavby  a  intenzitu  využití  ploch)  vnímá
zejména  ve  vztahu  k  formulování  přípustných  zásahů  do  do  existující  a  vyhovující  struktury
zástavby území a krajinného rázu. Územní plán neřeší konkrétní stavby a pokud to není nezbytné,
ani plochami s výměrou menší než 2000 m2.

5. KOORDINOVANÉ STANOVISKO KÚLK – ODBOR DOPRAVY

ÚP Jablonec nad Nisou návrh: ‐

5.1. doplnit  a  upravit  do  návrhu text  na Str.  26,  kap.  D.1.3,  odsek  5  v  tomto znění:  „rozvíjet
integrovanou  autobusovou  a  tramvajovou  dopravu  …  mezi  Libereckým  krajem,  Dopravním
sdružením obcí Jablonecka a provozovatelem“

Splněno.

5.2.  u požadavku na úpravu textu návrhu na  Str. 26, kap. D.1.4, odsek 3:  „…z otočky Tyršovy
sady tak, aby byly zajištěny těsné přestupní vazby mezi autobusovými linkami MHD a kolejovou
dopravou a zároveň se zlepšila docházková dostupnost z tramvajové tratě do centra města“ se
netrvá – zpracovatel navrhne svou variantu

Ponecháno v původním znění – „těsné přestupní vazby“ mezi třemi druhy VOD (vlak, tram, bus)
lze zajistit pouze v přednádražním prostoru hlavního vlakového nádraží.

5.3. termín „terminál  veřejné dopravy“ v textu na Str. 26, kap. D.1.5, odsek 6: „Vybudování kvalitní
a bezpečné přístupové pěší komunikace k železniční zastávce Jablonec nad Nisou centrum ve
směru od centra a stávajícího terminálu veřejné dopravy“  bude nahrazen termínem „přestupní
místo“.

Splněno – požadavek již není aktuální – přístupová komunikace již byla zrealizována.

ÚP Jablonec nad Nisou – odůvodnění:

5.4. přemístit a doplnit text, který byl součástí návrhu str. 25, kap. D1.3, odsek 1 – umístit přestupní
místo VOD do lokality přednádražního prostoru a tuto plochu ověřit v rámci územní studie (US24)
a formulaci  doplnit  o „… v návaznosti  na již  zpracovanou DSP, která sloužila jako podklad při
přípravě 32. změny ÚP“

Splněno – požadavek již není aktuální – autobusová otočka již byla zrealizována.

5.5. kategorijní šířky budou přesunuty z Návrhu do Odůvodnění do nové podkapitoly „Kategorizace
silniční sítě“ s tím, že u silnice III/2878 opravit návrhovou kategorijní šířku na S 6,5/50, dále zde
bude  zmíněna  skutečnost,  že  „Normovou  kategorizaci  krajských  silnic  II.  a  III.  třídy“  schválilo
Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 46/04/ZK ze dne 16. 3. 2004
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Splněno –  „Normová kategorizace krajských silnic II.  a III.  třídy“  je zmíněna v úvodu kapitoly
„SILNICE II. A III. TŘÍDY“ a jednotlivé kategorie pro jednotlivé silnice jsou z důvodu přehlednosti
uvedeny u příslušných silnic. Kategorie silnice III/2878 je opravena.

5.6. opravit na Str. 60, kap. G.5.1.1.1, Silnice I. třídy MÚK Rádelský Mlýn - Tanvald: označení silnic
na „R35“ a „R10“

Splněno.

5.7. zvážit  odstranění poslední věty v odst.  1 na Str.  60, kap. G.5.1.1.1, Silnice I/14 Liberec –
Tanvald, včetně opravy označení silnic na „R35“ a „R10“ v následujícím odstavci

Toto označení silnic I. třídy bylo provedeno na striktní požadavek Krajského úřadu Libereckého
kraje v předcházející etapě zpracovnání ÚP Jablonec nad Nisou.

Splněno – opraveno označení „R35“ a „R10“.

5.8. opravit označení železniční trati na Str. 61, kap. G.5.1.1.1, Silnice III/28717 na:  „Liberec -
Tanvald - Harrachov - Szklarska Poręba Górna“.

Splněno.

6.  VYJÁDŘENÍ  KRAJSKÉHO  ÚŘADU  LIBERECKÉHO  KRAJE  DLE  § 50  ZÁKONA
Č. 183/2006SB. Z HLEDISKA SOULADU S PUR A ZUR

z hlediska dopravní infrastruktury řešené v ZUR 

6.1. prověřit  a zapracovat  vymezení  příslušné infrastruktury v rámci multifunkčního turistického
koridoru D40 „Lužická Nisa“, cyklokoridor a pěší, do odůvodnění zmínit k jakým upřesněním došlo,
včetně zmínky o tom, které prvky nebyly vymezeny  (vodní a lyžařské trasy), a to dle Územně
technické studie ověření páteřní cyklotrasy Odra Nisa v úseku Nová ves n.N. – Hrádek /státní
hranice/ (Vaner/2010), předané na DVD dne 18.8.2014

Splněno (viz 6.9).

6.4. zvýraznit  trasu tramvajové trati  v grafické části   hlavní výkres  stav i návrh (úsek dolní‐
železniční nádraží – hlavní nádraží ČD) – je v překryvu a není  identifikovatelná

Splněno (viz 6.9).

6.5. zvážit funkční využití plochy stávající otočky tramvaje před Tyršovými sady, vymezit plochu
kategorie VK

Splněno (viz 6.9).

z hlediska technické infrastruktury řešené v ZUR 

6.6. v  koordinačním  výkresu  nelze  rozlišit  zda  se  jedná  u  přívodního  vedení  VVN  110kV
k transformovně    úsek  odbočka  ze  stávajícího  vedení  do  nové  TR Jablonec  nad  Nisou  jih‐
o nadzemní, či podzemní vedení), symbol  transformovny jih  označit jako stav

Splněno (vedení a transformovna je již převedena do stavu – již bylo realizováno).

6.7. doplnění  legendy  výkresu  širších  vztahů  o  symbol  transformovna,  dále  výrazněji  rozlišit
symbol  podzemní a nadzemní vedení VVN

Splněno.

6.8 specifikovat druh vedení trasy VVN (nadzemní/podzemní), a to ve výkresu širších vztahů a
hlavním výkresu (je zde  rozpor),  protipovodňové koridory

Splněno.

6.9. prověřit  a  zapracovat  protipovodňový  koridor  P43  (Novoveský  potok)  a  P28  (Mohelka,
Kokonín),  urbanistická koncepce totožné požadavky jako v koordinovaném stanovisku KÚLK –
Odboru územního plánování a stavebního řádu 4.3. – 4.6. 

Splněno.
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ad) vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje dle § 50 Zákona:

1 Soulad s politikou územního rozvoje (PÚR ČR) a s územně plánovací dokumentací
kraje  (ZÚR  LK) je  v  dokumentaci  Návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  zohledněn
v tématických okruzích:
 Město Jablonec nad Nisou je v PÚR ČR vymezeno jako součást rozvojové oblasti

Liberec OB7 republikového významu, zpřesněné v ZÚR Lk jako ROB1 Liberec
 z hlediska dopravní infrastruktury řešené v ZÚR LK:

 koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka – Tanvald (D07) a
úsek  Liberec  –  Jablonec  nad  Nisou  (D11A)  jsou  zpřesněny  v  souladu
s vymezenými koridory ZÚR LK

 společné  využití  železničních  a  tramvajových  tratí  ÚP  Jablonec  nad  Nisou
propojuje  tramvajovou  a  železniční  dráhu  do  společného  systému  v  úseku
od stávající  konečné  tramvajové  stanice  u  městských  lázní  k  hlavnímu
železničnímu  nádraží;  tramvajová  trať  bude  vedena  ve  stávajících  uličních
profilech (ul. U Balvanu a ul. Nádražní) se zobrazením v grafické části:
 ve výkresu č. 2 „Hlavní výkres – plochy s rozdílným způsobem využití“ v rámci

vymezených  ploch  veřejných  prostranství  –  komunikace  -  nově  (dle
vzneseného požadavku KÚ LK) zahrnujících též stávající plochu pro otáčení
tramvají u městských lázní

 ve výkresu č.3 Hlavní výkres – koncepce dopravní infrastruktury je zobrazena
osa tramvajové dráhy

 příslušná infrastruktura v multifunkčních turistických koridorech D40 Lužická Nisa
a D42 - Nová Hřebenovka - jižní a severní větev, řešených v souladu s požadavky
ZÚR LK, je zapracována (doplnění cykloturistických tras, aktualizace všech tras,
zobrazení MTK ve výkresu širších vztahů)

 z  hlediska  technické  infrastruktury  –  úsek  vedení  VVN  110  kW  do  nové  TR
Jablonec nad Nisou jih byl v průběhu prací na ÚP Jablonec nad Nisou zrealizován
- v návrhu ÚP pro veřejné projednání evidován jako stav

 protipovodňové koridory ZÚR LK:
 ÚP Jablonec nad Nisou řešil protipovodňovou ochranu na toku Lužické Nisy

zpřesněním protipovodňového koridoru P09 (ZÚR LK) v systému zkapacitnění
stávající přívodní štoly do nádrže Mšeno, využití ochranného prostoru v nádrži
Mšeno a návrhu nové štoly od nádrže Mšeno do Lužické Nisy pod ul. Tovární
– systém byl v průběhu prací na ÚP Jablonec nad Nisou zrealizován a akce
byla z návrhu ÚP pro veřejné projednání vypuštěna

 v protipovodňových koridorech P28 a P43 na území příměstských částí území
města  Jablonec  nad  Nisou  nejsou  s  ohledem  na  disponibilní  prostorové
podmínky navrhována technická opatření - protipovodňová ochrana zde bude
založena  na  respektování  ustanovení  v  podkapitole  D.2.1.3  Vodní  toky  a
nádrže, ochrana před povodněmi

 ÚSES vymezený v ÚP Jablonec nad Nisou respektuje ZÚR LK

2 Urbanistická koncepce (pouze rozsah ve smyslu stanoviska):

ÚP Jablonec nad Nisou vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním regulačních plánů nebo územních studií (v souladu s přílohou
č. 7 k vyhlášce č. 500/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., „Obsah regulačního
plánu“).

Plošné vymezení regulačních plánů a územních studií bylo odvozeno ze shromážděných
požadavků na změny v území  (P+R pro ÚP),  z  požadavků zadání  ÚP,  z  dostupných
podkladů  o existující  rozpracovaností  předprojektové  i  projektové  přípravy  některých
lokalit.  V  rámci  zákonem  stanoveného  postupu  projednání  při  pořizování  ÚP v  jeho
předchozích fázích byla řada záměrů na změny v území z procesu vyloučena a záměry,
které procesem prošly, byly upřesněny do aktuální podoby.
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ÚP se pro potřeby celkové koncepce rozvoje území ve vztahu k orientační výhledové
velikosti  obce opírá o orientační  údaje o kapacitách,  odvozených odborným odhadem
z velikosti ploch s rozdílným způsobem využití se stanovenými podmínkami jejich využití.
(viz  podkapitola  G.1  Vyhodnocení  účelného  využití  zastavěného  území  a  potřeby
vymezení zastavitelných ploch).

Upřesněné údaje o stavbách, kapacitách a jejich zajištění veřejným vybavením vyplynou
ze zpracovaných územních studií. 

ad) Výhrady k velikosti vymezených ploch US9 a US10:
 US9 (výměra cca 6,08 ha) má řešit relativně rozsáhlou stavební mezeru v existující

zástavbě  bydlení  příměstského  (BP)  a  její  vymezení  sleduje  vedle  standardních
požadavků na řešení parcelace, objemové regulace zástavby a zajištění veřejného
vybavení zejména zajištění odpovídající návaznosti na existující zástavbu, dostupnost
a prostupnost území), 

 US10 (výměra cca 27,4 ha) má řešit relativně rozsáhlou stavební mezeru v existující
zástavbě bydlení příměstského (BP) - podstatná část řešeného území již byla řešena
existují studií (Futurum), změnou stávajícího ÚP města Jablonec nad Nisou a bylo zde
již vydáno územní rozhodnutí  pro umístění inž. sítí  - úkolem této územní studie je
dořešení  parcelace,  objemové  regulace  zástavby  a  zajištění  veřejného  vybavení
na dosud neřešené části vymezeného území v odpovídající návaznosti prolínajících
se záměrů s existující roztroušenou zástavbu, dostupnost a prostupnost území.

Vymezené plochy územních studií US9 a US10 navazují na vymezenou plochu  US8 –
v rámci  lokálního centra Proseč – Horní Proseč, které by mělo zajistit územní podmínky
zejména pro základní vybavení této územní části.

Rozhodování o využití vymezených ploch musí zohlednit komplexní řešení, kterým je:
 regulace zástavby v kapacitách odpovídajících funkci, významu a poloze těchto ploch

v území 
 umístění  přiměřeného  rozsahu  veřejné  infrastruktury  -  veřejných  prostranství

(komunikace / zeleň), občanského vybavení a technické infrastruktury
 zajištění  prostorových  a  provozních  vazeb  řešeného  území  na  území  navazující

v rámci vymezené struktury ploch s rozdílným způsobem využití.

Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie se vymezují ve výkresu č. 1 „Výkres základního členění území“.

Územní studie může být pořízena i na dalších plochách vč. ploch stabilizovaných, kde by
jejich následným dělením na stavební pozemky mohlo dojít k znehodnocení části území
nebo jeho vazeb na území navazující.

7. STANOVISKO SPRÁVY CHKO JH

7.1. SP2 – ulice Arbesova – za zahrádkářskou kolonií   zařadit stabilizované plochy do ploch SP1‐

Splněno.

7.2. BM 2. 33 – Janovská ulice – napravit  chybu ve výkresové části .  Symbol parkovacího domu
nadzemního bude posunut na levou stranu ul. Janovská

Splněno.

7.3. OS4.11 . parkoviště u Squash centra  transformovat příjezdovou komunikaci a plochu OS4.11‐
do ploch veřejných prostranství – komunikace

Splněno.
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7.4. SP1.143 Lokalita Vyšehrad  zredukuje lokalitu dle závěrů dohodovacího jednání z 27.2.2013‐
na plochu,  která  je  předmětem geometrického zákresu předaného spoluvlastníky s  tím,  že ve
výrokové části bude upozorněno na nutnost udělení výjimky  (biologický průzkum) a problematické
odkanalizování (podklad zaslán e mailem), nově vymezit plochy kategorie SK  stav ‐ ‐

Splněno.

7.5. doplnit  do návrhu na str.  32, oddíl D.2.1.3 Vodní toky a nádrže, ochrana před povodněmi
zásady:

 zajistit zadržování vody v krajině, resp. nesnižovat retenční kapacitu krajiny a zvyšovat ji přírodě‐
blízkými způsoby, mimo jiné nezastavováním funkčních niv vodních toků  na území CHKO JH‐
bude respektována dosud nezastavěná niva Harcovského potoka v plochách stabilizovaných,    

 zachovat a zvyšovat  prostupnost vodních toků pro vodní organismy‐

 omezit zásadu „především technickým řešením maximálního zadržení těchto vod v místě v jejich‐
vzniku“ pouze mimo nezastavěné území

Splněno.

7.6. doplnit  na str.  37  návrhu v oddílu  E.1  Ochrana krajinného rázu kostel  v  Rýnovicích  jako
pohledově dominantní prvek

Splněno.

7.7. doplnit v oddílu F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití na str.
46 – 47  následující text:

Plochy bydlení  městské  do podmínek pro  využití ploch bude doplněno:  Při umisťování bytových‐
domů do ploch BM1 nebo BM2 se tyto objemem a výrazem přizpůsobí  určujícímu charakteru
okolních staveb hlavního využití

Splněno.

Doplněno  v  přesném  znění:  struktura  a  způsob  nové  zástavby  i  stavebních  úprav  ve
stabilizovaných  plochách  bude  vycházet  z  charakteru  lokality  (městské  části)  –  při  dostavbě
stavebních  mezer  (proluk)  v  lokalitách  s  pravidelnou  strukturou  zástavby  bude  tato  založená
struktura při umisťování staveb respektována.

Respektování  forem  existující  zástavby  na  přilehlých  rozvojových  plochách  nemusí  být  vždy
vhodné s ohledem na funkce a architektonickou kvalitu předchozích změn v území – požadavek
na objemové a výrazové přizpůsobení pro zachování image místa (krajinného rázu) je proto v ÚP
formulován v souvislostech funkce, struktury, objemů, měřítka, standardů a intenzity využití ploch
navazující  stávající  zástavby  v  Doplňujících  podmínkách  prostorového  uspořádání  zástavby
na plochách změn (návrh, přestavba) v kapitole F.3 Obecné podmínky uspořádání území

Plochy  bydlení  příměstské  do podmínek pro  využití ploch bude doplněno:  Stavby podmíněně‐
přípustné  umisťované  do  ploch  SP1  a  SP2  objemem  nepřekročí  a  výrazem  se  přizpůsobí
určujícímu charakteru okolních staveb hlavního využití.

Splněno.

Doplněno  v  přesném  znění:  stavby  podmíněně  přípustné  budou  objemovými  a  kapacitními
parametry odpovídat velikosti, významu a poloze dané plochy v širším území a výrazem budou
respektovat určující charakter okolních staveb hlavního využití.

8. KHS ÚP JABLONEC NAD NISOU

8.1. vypuštění rozvojových lokalit  BM2.45, BM2.47,

Splněno.

8.2. překvalifikovat u lokality BM4.44 kategorii  na BM1.44 (snížit podlažnost) a do Návrhu Tab.
C.2.1a: Zastavitelné plochy doplnit k rozvojové lokalitě doplňující údaj: 1) „realizovat pouze vedlejší
(doplňkovou) stavbu“

Splněno.
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8.3. u lokalit SP2.10, BM2.1, BM2.2, SP2.35, SP2.36, SP2.37, SP2.22 a SP2.154 do Návrhu Tab.
C.2.1a:  Zastavitelné  plochy  doplnit  k  rozvojovým  lokalitám  doplňující  údaj:  „využití  plochy  je
podmíněno prokázáním souladu s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem“.

Splněno.

9. OSTATNÍ ORGANIZACE

9.1.  Lesy ČR  do textové části návrhu, odst. J.2 – Plochy ve kterých je prověření změn jejich‐
využití  územní studií podmínkou pro rozhodování,  US 21 Zelené údolí  zohlednit požadavek na
vymezení  10 m  širokého  pruhu   v  dotyku  s  komunikací  VK3  (v  celé  délce  mezi  dopravními
koridory), a to na skládkování dřeva,

Splněno.

9.2. České dráhy – začlenit  pozemek  p.č. 462/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou do ploch DD – plochy
dopravní drážní.

Splněno.

10. OSTATNÍ POŽADAVKY

10.1. zapracovat pozemek p.č. 1144/13 v k.ú. Mšeno nad Nisou do ploch zastavitelných v kategorii
BM2 – stav – posun zastavitelné plochy stav – pí. Žďárská, 

Splněno.

10.2. upravit podlažnost:

● u lokalit  VS2.14,  VS2.12  a na navazujících pozemcích p.č.  800/1, 800/3, 801/1, 802 v k.ú.
Rýnovice  (VS2 – stav)  v k.ú. Rýnovice na 4.N.P. (nově VS4.14, VS4.12, VS4)

Splněno.

●  u lokalit VS2.9 a VS2.10  na 6.N.P. (nově VS.9 a VS5.10)

Splněno.

● na  dvou  obytných  blocích,  ohraničených ulicemi Nerudova, Vilová, Žítkova a Masná na 4. N.P.
(nově SC4)

Splněno.

10.3. změnit  funkční  využití  bloku vymezeného ulicemi Smetanova,  Mánesova,  Pod Skalkou a
Pozimní  z ploch OV6 a BM4 na plochy SC6

Splněno.

10.4. prověřit možnost umístění  nezastavitelných ploch kategorie SK mimo pozemky p.č. 311,
312, 313  a 329 v k.ú. Lukášov (platný ÚP – zastavitelné plochy), a to východním směrem na
pozemky p.č.342 (SPÚ) a 341 (Lesy ČR), st. p. č. 370 (pan Loprais) v k.ú. Lukášov. V případě
nesouhlasu pana Lopraise  vymezit plochu průchodu SK v šíři cca 35 m východně pozemku st.p.č.
346 v k.ú. Lukášov /nezastavitelná plocha soukromého vlastníka – dle platného ÚP),

Splněno.

10.5. zapracovat pozemek p.č. 1532 v k.ú. Proseč nad Nisou do ploch stabilizovaných kategorie
SP2 (pan Jeništa)

Splněno.

10.6. ponechat  v  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  novou  zastavitelnou  lokalitu  VS2.15  i  přes
negativní  vyhodnocení  na  ŽP  (Mgr.Bauer,  červen  2012)  –  jsou  na  ni  vydána  pravomocná
rozhodnutí na  dostavbu výrobního objektu fy. Tejas  Kokonín),‐

Splněno.
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10.7. v zadání RP3 – Větrný vrch upravit:

1) zmenšit šířku komunikace z 10,5 m na  šířku 8m (odsouhlasil e mail 10.9.2012 Ing. Musil),‐

Splněno - v zadání RP3 - Větrný vrch upravena šířka uličního profilu a akceptováno obratiště bez
napojení na Sokolovskou ulici dle předložené dokumentace konkrétního záměru.

2)  v  dopravní  obslužnosti  akceptovat  i  obratiště  bez  napojení  na  Sokolovskou  ulici  (jednání
s investorem konkrétního záměru listopad 2012 – Ing. Folc)

Splněno  -  zadání  RP4  -  Dolní  Kokonín  upraveno  pro  zmenšenou  výměru  řešeného  území,
zbývající východní část bude řešena územní studií US25 Sáňkařská.

10.8. regulační plán RP4 – Dolní Kokonín

1) u lokality SP1.102 upravit rozsah zastavitelné plochy (zmenšení v severní části  a zvětšení v
severozápadní části), dále upravit rozsah dle rozsahu platného ÚP města Jbc. o plochu obslužné
komunikace (k hranici zastavitelného území). Výřez ze studie zaslán e mailem dne 6.8.2014.‐

Splněno.

2) Rozdělit RP4 na logické celky s tím, že u „Celku 1“ bude podmínkou  pro rozhodování v území
zpracování  územní studie a u „Celku 2“ zpracování regulačního plánu.

Splněno (US25 a RP4).

10.9. rozšířit  plochu kategorie VK  na jižní  části  pozemku p.č.  201/1 v k.ú.  Mšeno nad Nisou
(plocha stávajícího parkoviště u Rybářské bašty), 

Splněno.

10.10. rozšířit vybraný typ nezastavitelných ploch na jižní části pozemku p.č. 1501 v k.ú. Mšeno
nad Nisou (plocha stávající  pláže u přehradní hráze a naproti  u ul.  Za Hrází),  a to v kontextu
s požadavkem bodu 10.17 a 10.47 

Splněno (předpokládám, že je myšleno p.č.1561 ...).

10.11. změnit plochy pozemků p.č. 2982, 1301, 1301/2 a 1302/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou z ploch
kategorie VZ  na plochy zastavitelné (platný ÚP vymezuje jako S2) – bývalá Galvanotechna (nově
plochy kategorie SC),

Splněno (celý blok změněn na SC).

10.12. rozšířit zastavitelnou plochu lokality SP1.111 na celý pozemek p.č. 737/11 v k.ú. Kokonín
(Krbkovi)

Splněno.

10.13. vymezit plochu VK na pozemcích p.č. 974/2 a 974/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou – přístupová
komunikace k pozemku p.č. 976 v k.ú. Vrkoslavice (Hofer  prodej pozemků za účelem zpřístupnění‐
lokality od města)

Splněno.

10.14. zakreslit komunikaci dle stávajícího stavu a rozšířit stávající plochu BM6, rozvojovou plochu
BM2.35 a stávající plochu SP2 až k této  obslužné komunikaci,  

Splněno –  zpracovatel  tuto  úpravu  považuje  za  nevhodnou,  upřednostňující  soukromý záměr
před zájmem veřejným; v tomto smyslu zpracovatel informoval pořizovatele, který na zapracování
úpravy trval.

10.15. plochy přestavby

 stabilizovat stávající areál pily u vlakového nádraží ČR – vypustit přestavbovou plochu kategorie‐
SC, nahradit kategorií SM.4  stav, ‐

Splněno.
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 vypustit   plochu přestavby OV2.5 na ploše bývalých jatek  nákupní areál dostavěn, nahradit‐ ‐
kategorií OV2  stav‐

Splněno.

 vypustit z‐  Tab, návrhu C.2.2 Plochy přestavby přestavbovou plochu OS2.10

Splněno.

10.16. lokalita SP2.75  – nad překladištěm – zastavitelnou lokalitu rozšířit v rozsahu změny č. 22
ÚPM Jablonec  n.N.,  v jihovýchodní  části  vymezit  na  celou  plochu  pozemku p.č.  808/1  v  k.ú.
Proseč nad Nisou (MUDr. Řehoř). Z větší části je zachován 25 m široký nezastavitelný koridor,
který  tvoří posilový prvek ÚSES.  Nadregionální biokoridor NRBK K19 je trasován jinou stopou. 

Splněno.

10.17. navrhnout řešení ploch kategorie VK, VZ, OS  podél břehu jablonecké přehrady v kontextu
s rozpracovanou  změnou č. 69 – loděnice u přehrady (v případě vymezení trasy pro pěší a cyklo
podél západního břehu upozorňujeme na odklonění trasy v lokalitě U Prutu) 

Splněno.

10.18. doplnit do Tab. C.2.1.a Zastavitelné plochy Návrhu ÚP lokality doplňující údaj: využití plochy
je podmíněno vybudováním centrální kanalizace – projednáno ve výboru pro ÚP a strategii rozvoje
města 6.11.2013, podklady zaslány datovou schránkou a e mailem‐

Splněno  - doplňující  údaje v tabulkách C.2 Návrh plošného a prostorového uspořádání území
zapracovány.

10.19. zvážit  přehodnocení  koncepce  odkanalizování  městské  části  Proseč  nad  Nisou  (využít
možnosti zaústění stok do podzemní kanalizační štoly – doporučeno Ing. Vávrou na jednání dne
15..2.2013  ve  věci  možností  odkanalizování  území  Proseče  nad  Nisou.  Předány podklady ze
zpracovanýchí DUR – Futurum II. etapa a ASTRA Mont s.r.o. (červenec 2014) a kopie z PRVKUK
LK – lokalita  Proseč nad Nisou

Splněno – navrženy dvě spadištní šachty do stávající kanalizační štoly pod Horní Prosečí.

10.20. zapracovat  výstup pod  Baštou  –  usnesení  z  výboru  pro  ÚP a strategii  rozvoje  města,
podklady zaslány

Splněno.

10.21. zapracovat  do  podmíněně  přípustného  využití  ploch  bydlení   příměstských  možnost‐
výstavby  tzv. mobilhausů, či domů pro rekreační bydlení s příslušnou podmínkou

Splněno.

10.22. v textové části „návrh“ na str. 12 doplnit u lokality BM2.27 doplňující údaj US5, na str. 36
opravit  nouzové  zásobování  obyvatelstva  z  vodního  zdroje  Machnín   opravit  na  Dolánky,  na‐
str. 75 doplnit do US5 dotčené plchy – lokalitu BM2.27

Splněno.

10.23. u Územních studií  upravit  lhůtu pro pořízení  60 měsíců‐

Splněno - lhůta pro pořízení územních studií upravena na 60 měsíců.

10.24. opravit  na str. 89 a 92 návrhu RP3 a RP4 místo RP2,

Splněno - RP3 a RP4 opraveno.

10.25. doplnit do kapitoly G.3.15 Limity využití území z hlediska ochrany přírody a krajiny, odstavce
Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů – prstnatec májový

Splněno.
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10.26. upravit rozsah vodní plochy u rybníku na Horní Proseči (pozemek p.č. 1718 v k.ú. Proseč
nad Nisou) dle stavu a přístupová komunikace dle ortofoto – pozemek p.č. 1682/1 v k.ú. Proseč
nad Nisou

Splněno.

10.27. zapracovat seznam válečných hrobů, či pietních míst dle předaného podkladu KÚLK

Splněno - seznam válečných hrobů a pietních míst dle předaného podkladu KÚLK zapracován.

10.28. v souvislosti s bezúplatnými převody pozemků se požaduje:

● upravit název kategorie „BM“ na plochy  bydlení  městské “ a  plochy kategorie „SP“ na  plochy‐
bydlení  příměstské“‐

Splněno – název kategorie „BM“ upraven na „BM - plochy bydlení ‐ městské“; název kategorie
„SP“ upraven na „BP - plochy bydlení ‐ příměstské“.

● vypust   funkci   „rodinná  rekreace  a  chalupy“  z  přípustného  využití  ploch  SP a  zařadit  do
podmíněně přípustného využití

Splněno  -  funkce  „rodinná  rekreace  a  chalupy“  v  BP převedena  do  podmíněně  přípustného
využití.

●  u bezúplatně převedeného pozemku p.č.  1181/14 v k.ú.  Jablonec nad Nisou transformovat
nejbližší  území  do  ploch  BM,  pozemky  p.č.  1057,  1058  a  1059  v  k.ú.  Proseč  nad  Nisou
transformovat do ploch SP (viz. materiál Problematika bezúplatně převedených pozemků ve vazbě
na nový ÚP Jablonec nad Nisou) 

Splněno  -  pozemek p.č. 1181/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou převeden do ploch BM; pozemky
p.č. 1057, 1058 a 1059 v k.ú. Proseč nad Nisou převedeny do ploch SP.

● pozemek p.č. 641/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou  zařadit do ploch VZ  Veřejná prostranství – zeleň
(viz. materiál Problematika bezúplatně převedených pozemků ve vazbě na nový ÚP Jablonec nad
Nisou)

Splněno -  pozemek  p.č.  641/2  v  k.ú.  Jablonec  nad  Nisou  zařazen  do  ploch  VZ  -  Veřejná
prostranství – zeleň.

● stávající plochu stavebního dvora v ulici Ladova (SM4) včetně navazujících ploch zařadit mezi
plochy přestavbové v kategorii SP. Větší část plochy  byla bezúplatně převedena  na město jako
VPS – třídírna, likvidace TDO – lokalita Nová osada – pozemky p.č. 609/1, 629/1, 630/2, 630/1
v k.ú. Rýnovice (viz. materiál Problematika bezúplatně převedených  pozemků ve vazbě na nový
ÚP Jablonec nad Nisou) 

Splněno - stávající plocha stavebního dvora v ul. Ladova (SM4) vč. ploch navazujících zařazena
do ploch přestavbových v kategorii SP.

10.29. zapracovat nové logo IOP do dokumentace,  Projekt "Zpracování nového územního plánu
Jablonec nad Nisou" byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a
Ministerstva pro místní rozvoj, Podklady zaslány v rastrové podobě  e mailem  pořizovatel dále‐ ‐
kontaktuje pracovníky MMR ve snaze získat vektorová data

Splněno.

10.30. vypustit  veřejný  prostor  –  zeleň  na  pozemcích  p.č.  689/1  a  689/2  v  k.ú.  Rýnovice  –
realizován RD  (obr. viz. níže), nově vymezit plochy BM2 stav

Splněno.

10.31. zúžit  veřejný prostor  – zeleň na pozemcích p.č.  622/1,  626 a 627 v k.ú.  Rýnovice dle
platného ÚP města Jablonce nad Nisou  (obr. viz. níže), nově vymezit plochy BM2 stav

Splněno.

10.32. zapracovat jihozápadní část pozemku p.č. 1002 v k.ú. Proseč nad Nisou do ploch SP2 stav
– vlastník nesouhlasí s vymezením veřejného prostranství – komunikace, 
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Splněno.

10.34. zapracovat pozemek p.č. 1720/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou do ploch VK – veřejné prostranství
– komunikace

Splněno.

10.35. prověřit umístění symbolu přestupní místo Regiotram v Proseči

Splněno – symbol přestupního místa byl umístěn do koordinačního výkresu mimo řešené území
na nádraží ČD Proseč nad Nisou.

10.36. do zastavitelných ploch SP2 – stav zapracovat jihovýchodní část  pozemku p.č. 904/1 v k.ú.
Rýnovice  – jedná se o  souvislou plochu zahrady pod jedním oplocením,  pozemek je  sice  ve
vlastnictví statutárního města, ale majitel zahrady jedná o odkoupení, 

Splněno.

10.37. dokumentaci   návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  upravit  dle  požadavků   novely   zákona
č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (po velké
novele), včetně optimalizace znění textů podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,

Splněno.

10.38. zapracovat aktuální katastrální mapu dle podkladů pořizovatele,

Splněno.

10.39.  zapracovat do návrhu ÚP VPO  Multifunkční turistické koridory D40 a D42 ze ZUR‐

Odůvodněno.

10.40. aktualizovat zastavěné území dle podkladů pořizovatele,

Splněno.

10.41. v  návrhu  zohlednit  materiál  „Revitalizace  stávajícího  systému  CZT“  (Enesa  12/2013  ‐
materiál  schválen usnesením č.  RM/23/2014 ze dne 23.1.2014 – podklady předá pořizovatel),
zasláno e mailem‐

Splněno.

10.42. v návrhu zohlednit materiál „Aktualizace digitálního dopravního modelu IAD města Jablonec
nad Nisou AF CITYPLAN s.r.o., 11.2012, zasláno e mailem‐ ‐

Splněno.

10.43. ve  výkresové  části  doplnit  přístupovou  komunikaci  k  zastavitelné  ploše  SP2.54  v  k.ú.
Proseč nad Nisou, 

Splněno.

10.44. vymezit VPS na pozemku p.č. 520/1 v k.ú. Rýnovice – vymezený úsek páteřní cyklotrasy
podél Bílé Nisy Brandl – Mšeno – Janov nad Nisou 

Splněno.

10.45  pozemky p.č.  808/1,  808/2,  196/57 a západní  část  p.č.  1467/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou
transformovat do ploch nezastavitelných kategorie VZ – veřejná prostranství  zeleň‐

Splněno.

10.46  úprava/doplnění textu návrhu v kapitole – F.3 Prostorové uspořádání území:
● definice zbytkové plochy mezi IZP a IOZ (např. veškeré venkovní zpevněné plochy – chodníky,
verandy, apod.), 
● v definici IZP nahradit právně neurčitý pojem „převážně“ jiným pojmem,  
● definici IZP doplnit o stavby povolované na základě §79, odst. 2 SZ (samostatné garáže, kůlny,
bazény, skleníky, přístřešky apod.), 
● definici IZP doplnit o nadzemní části, jež se nezapočítávají, 
● dopřesnit výklad podmínek prostorového uspořádání staveb na plochách stabilizovaných
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Splněno.

Pro zvýšení přehlednosti kapitoly F „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití“ se upravuje kapitola F.3 „Obecné podmínky uspořádání území“: 
   - zahrnuje F.3.1 Definice použitých pojmů, převedené z F.1 „Vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití,
   - pojem nadzemní stavba převeden do F.3.1 Definice použitých pojmů,
   - nadzemní stavby zahrnují stavby hlavní a doplňkové (viz F.3.1 Definice použitých pojmů)
   - nezapočítávají se stavby podzemní (viz F.3.1 Definice použitých pojmů)
   - v souvislosti IOZ doplněn pojem zeleň - uveden v F.3.1 Definice použitých pojmů,
   - v  souvislosti  s  IZP a  IOZ se  definuje  též využitelnost  zbývající  části  pozemku (rozdíl
výměry zástavby nadzemními stavbami a výměry zeleně)
   - doplněn výklad podmínek prostorového uspořádání staveb na plochách stabilizovaných
Poznámka: uplatnění odkazů na legislativu ve výroku se nedoporučuje (viz požadavek „stavby
povolované na základě §79, odst. 2 SZ“).

10.47 upravit funkční vymezení ploch na východním břehu jablonecké přehrady –  plochy kategorie
OS – občanská vybavenost  sport  (Tajvan, Sluneční lázně a plocha u hráze) transformovat do‐
ploch VZ – veřejné prostranství  zeleň. Území Tajvanu a Slunečních lázní vymezit jako plochy‐
občanského vybavení v rozsahu platného územního plánu města Jablonce nad Nisou 

Splněno.

10.48 aktualizovat  rozsah  zastavitelných  lokalit  –  např.  lokalita  SP2.137,  včetně  obslužné
komunikace Malinová 

Splněno.

Poznámka: instrukce vycházejí ze stanovisek dotčených orgánů, vyjádření ostatních orgánů (výbor
pro ÚP a strategii rozvoje města) a organizací, včetně dohodovacích jednání. Tyto materiály byly
zhotoviteli předány jak datovou schránkou 5.12.2012, 14.2.2013 (stanoviska), 9.4.2014 (dohody),
tak e mailem dne 9.4.2014 (zápisy z výborů a podklady OŽP) a 11.4.2014 (stanoviska a dohody),‐
podklady v listinné podobě dne 9.6.2014. 

DOPLNĚNÍ INSTRUKCÍ PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU

1) v návrhu ÚP regulovat možnosti umístění komerčních ubytoven, 

Splněno.

2) v návrhu transformovat plochu bloku ulic Riegrova, Rýnovická, Harrachovská z kategorie SC4
do ploch SM4,

Splněno.

3)  v návrhu zohlednit vydaný plán ochrany MPZ Jablonec nad Nisou (materiál zaslán e-mailem
dne 22.9.2014),

Splněno.

4) do návrhu zapracovat VPO ze ZUR

vymezit VPO ● koridor pro snižování ohrožení území povodněmi

 P28 – Kokonín – Mohelka

           P43 – Novoveský potok

K tomuto je třeba uvést, že řeka Mohelka protéká v rámci řešeného území téměř v celé své
délce urbanizovaným územím městské části Kokonín se stabilizovanou zástavbou, a proto
zde  není  prostor  pro  vymezení  účinných  protipovodňových  opatření.  Novoveský  potok
taktéž protéká v rámci řešeného území ze 70% urbanizovaným územím se stabilizovanou
zástavbou – k.ú. Jablonec nad Nisou a pouze ze 30 % „volnou“ krajinou, kde se však
vyskytuje  řada  limitujících  prvů  jako  je  křížení  železniční  trati,  křížení  silnice  III.  třídy,
přilehlé stabilizované biocentrum č. 1539, přiléhající  roztroušená obytná zástavba apod.
Dále  je  třeba  uvést,  že  na  Novoveském  potoce  byla  již  v  minulosti  na  území  města
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Jablonce  nad  Nisou  vybudována  vodní  nádrž  –  Novoveský  rybník,  která  nepochybně
přispívá ke zvýšení retenčních schopností krajiny v povodí Novoveského potoka. Z výše
uvedeného  plyne,  že  násilné  vymezování  blíže  nespecifikovaných  protipovodňových
opatření  na těchto vodních tocích není smysluplné a vedlo by pouze k nepřiměřenému
omezení vlastnických práv k přilehlým nemovitostem. Koridory vymezené v rámci Zásad
územního rozvoje Libereckého kraje byly  vymezovány v měřítku 1:100 000 a při  jejich
interpretaci  je  nutno přihlédnout  k  aktuální  situaci  v  konkrétním území  v  okolí  daného
vodního toku.

    vypustit VPO pod označením VH.1, PS.1, PS.2 – protipovodňová štola - již zrealizováno

Splněno.

● ÚSES - v rámci VPO s následným vyvlastněním ponechat pouze nefunkční část – SK.2

Splněno.

vymezit VPO  ● Multifunkční turistické koridory

Odra-Nisa – upřesnění dle studie pana Vanera (zaslána), 

Hřebenovka – je již zrealizována, z ÚAP převzít cyklotrasy a turistické 
trasy, zpřesněný koridor chránit s ohledem na zachování prostupnosti 
krajiny

Turistické, cykloturistické i sportovní trasy jsou v územním plánu vymezeny stabilizované i
navržené  dle  nejaktuálnějších  dostupných  podkladů.  Tyto  vymezené  trasy  představují
zpřesnění  tzv.  „multifunkčních  turistických  koridorů“,  které  vymezují  Zásady  územního
rozvoje  Libereckého  kraje.  Vymezením konkrétních spojitých liniových tras  je  zajištěna
v těchto trasách na úrovni územního plánu prostupnost území pro daný typ trasy (pěší,
cyklo  apod.).  Pro  některé  úseky  výše  uvedených  tras,  kde  je  třeba budovat  konkrétní
stavbu byly vymezeny konkrétní veřejně prospěšné stavby, např. rozšíření úseku místní
komunikace pro možnost vedení cyklotrasy VK.40. Veřejně prospěšná opatření pro výše
uvedené trasy navržena nejsou, a to zejména z důvodu nesouladu takového případného
vymezení s platnou legislativou – dle § 170 SZ lze veřejně prospěšné opatření vymezit pro
1)  snižování  ohrožení  území  povodněmi  a  jinými  přírodními  katastrofami,  2)  zvyšování
retenčních  schopností  území,  3)  založení  prvků  ÚSES  a  4)  ochranu  archeologického
dědictví – turistické či cykloturistické trasy nesplňují ani jeden z výše uvedených účelů.

V odůvodnění uvést, zda je vymezení VPO účelné, zda jsou k němu podmínky v daném
území, zda je lze vytvořit, či nikoliv.

5) v návrhu ÚP vypustit ÚS 5 (Větrný vrch), a to s ohledem na téměř 80% naplnění lokality,

Splněno.

6) v návrhu ÚP upřesnit  rozsah RP Kokonín,

Splněno.

7) v návrhu ÚP řešit plochy SC – zohlednit  změnu č. 26 /podbod 3/ - rozvojová lokalita Crestyl,

Splněno.

8) dokumentaci doplnit o srovnávací text s vyznačením změn po společném jednání o návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou,

Splněno.

9)  transformovat  východní  část  pozemku  p.č.  1999/24  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou  do  ploch
kategorie VZ veřejná prostranství – zeleň (jedná se o bezúplatně převedený pozemek ze správy
Státního pozemkového úřadu).

Splněno.

64 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou F – Údaje o splnění zadání, pokynů a instrukcí

PRACOVNÍ JEDNÁNÍ DNE 13. LISTOPADU 2014

(doplnění Instrukcí k úpravě ÚP Jablonec nad Nisou po společném jednání)

Problematika  nakládání  s odpady v rámci  stanovení  podmínek  pro  využití  ploch  s rozdílným
způsobem využití 

 u  ploch kategorie BP doplnit  podmíněně příp. využití o nakládání s odpady (pouze
sběr  a výkup odpadů),

 u  ploch kategorie SC vypustit z podmíněně příp. využití nakládání s odpady,
 u  ploch kategorie SM, SO upravit text  u podmíněně přípustného  využití - nakládání

s odpady (pouze sběr  a výkup odpadů),
 u ploch kategorie TI zvážit rozsah činností u nakládání s odpady (pouze sběr  a výkup

odpadů),
 u ostatních kategorií ponechat stávající stav

Splněno.

Problematika přechodného a občasného ubytování – text odsouhlasen,

Splněno.

Problematika skládkování sněhu – zvážit vhodné zapracování do podmínek pro využití ploch,

Splněno.

Problematika podmínek prostorového uspořádání 
 u ploch SC, SM a SO, ve kterých se vymezuje min. podlažnost doplnit, že se tato

nevztahuje na zádveří  a přístavby (zapracovat  buď do Tab. k jednotlivým plochám,
nebo do definice pojmů „výšková hladina zástavby“),

 u ploch BP vypustit doplněný text – „vzdálenost mezi nimi nebude menší než výška
vyššího z nich“)

Splněno.

Problematika deprimujících  zón
Jedná se o lokality:

 Bývalá porodnice 5103-01
 Bývalé městské lázně 5103-02
 Pivovar 5103-03
 Bývalá požární zbrojnice 5103-04 vypuštěn
 Objekt bývalé základní školy- Proseč n.N. 127 5103-05
 Areál bývalého zemědělského družstva (Proseč n.N.) 5103 -06
 Jatka 5103-17 vypuštěn
 LIAZ Rýnovice 5103-18
 Bývalé zemědělské družstvo (Horní Rýnovice) 5103-19
 Olejová výtopna (Jablonecké Paseky) 5103-24
 Bývalá ubytovna  Elitex, Arbesova ul. 5103-26
 Schlaraffie -
 Hotel Praha -

Doplněno,  lokality  hotel  Praha  a  objekt  bývalé  základní  školy  Proseč  n.N.  byly  na  základě
následných upřesňujících podkladů vypuštěny (lokality jsou již využity).

Úpravy funkčních ploch

Splněno.

Nové vymezení lokality bývalé autodopravy Lang k.ú. Kokonín

Splněno.

Nové vymezení plochy Technických služeb v Zeleném údolí

Splněno.
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F.4 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚP JABLONEC
NAD NISOU PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 

Pokyny pro úpravu Návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání zpracoval
Městský úřad Jablonec nad Nisou, Odbor územního a hospodářského rozvoje, Oddělení územního
plánování jako pořizovatel Územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pokyny pro úpravu Návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání byly vydány 1.7. 2015.

POKYNY PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU PRO VEŘEJNÉ
PROJEDNÁNÍ
1) zapracovat  trasu  tzv.  „malé  Západní  tangenty“  do  Návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou

v kategorii městská komunikace. Jedná se o trasu vycházející z DS 23, pokračující přes
VK30, dále ulicí Vodní, podél železniční stanice Jablonec nad Nisou se zaústěním do ulice
Pražské.

Nesplněno – pokyn změněn v rámci doplnění pokynů ze dne 14.8.2015.

2) zapracovat novou koncepci odkanalizování Kokonína na ČOV Rychnov - vymezení koridoru
územní rezervy.

Podklad  -  studie  „Kokonín  -  odkanalizování  na  ČOV  Rychnov“  (SČVaK  12/2008),
s modifikací trasy - gravitační stoka podél tělesa silnice 111/28716.

Splněno.

3) zapracovat prodloužení tramvajové trati od Tyršova parku na nové přestupní místo VOD -
Jablonec - střed.

Podklad:  Územně-technická studie prodloužení  tramvajové trati  do prostoru přestupního
místa VOD Jablonec - střed (Valbek s.r.o.,  06/2015). V návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
bude  zapracována  trasa  zohledňující  obě  varianty  -  tzv.  „zokruhování“,  aby  nedošlo
k vyloučení ani jedné z variant.

Splněno.

4) zapracovat zastavitelé plochy pro bydlení:
- ing. Vogt - pozemek p.č. 1662/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou,
- pan  Šulc  -  pozemky  p.č.  847/1,  847/2  v  k.ú.  Proseč  nad  Nisou  se  zachováním  
ekotonového pásma

Splněno.

5) zapracovat závěry z dokumentace „Upřesnění prognózy mapy radonového rizika v oblasti
Dobrá Voda - Kokonín“ (Geonika s.r.o.,05/2015). Závěry zapracovat do odůvodnění.

Splněno – zapracováno do schématu a koordinačního výkresu. Dále byly použity podklady
České geologické služby.

6) řešit  problematiku  „lázeňství“  v  návaznosti  na  Kokonínský  zlom  a  Šindlerův  pramen
http://www.estudankv.eu/9177 formou rozšíření podmínek využití ploch kategorie BP

Splněno  (problematika „lázeňství“ v návaznosti na Kokonínský zlom a Šindlerův pramen
byla prověřena: poloha a charakter území zde s vysokou pravděpodobností nesplní kriteria
pro získání statutu „lázeňtví“ - po dohodě zhotovitele s pořizovatelem je přiměřené využití
pramenního  vývěru  zajištěno  doplněním  regulačních  podmínek  v  plochách  VZ  „plochy
veřejných prostranství – zeleň“ a zajištění ubytování a služeb souvisejících v odpovídajících
objemech a kapacitách v rámci podmíněné přípustnosti na přilehlých plochách BP „plochy
bydlení – příměstské“).

7) zapracovat drobné úpravy grafiky:
- manželé  Perniklovi  -  do  návrhu  ÚP vymezit  západní  část  pozemku p.č.  1752  v  k.ú.  
Mšeno nad Nisou jako plochu kategorie BM2 - stav v rozsahu dle platného ÚP

Splněno.
- úprava  trasy  nadregionálního  biokoridoru  NRBK  K22MB  -  ÚSES  na  hranici  
správních území obcí Jablonec nad Nisou a Pěnčín do souladu obou ÚP

Splněno.

66 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou F – Údaje o splnění zadání, pokynů a instrukcí

- BD Vrkoslavice - rozšířit plochu kategorie SC4 na pozemky p.č. 136/1 a st.p.č. 136/2 v k.ú.
Vrkoslavice dle pravomocného stavební povolení na výstavbu 2 bytových domů (C a D) a 
garáží (E), a to namísto plochy kategorie VK - plochy veřejných prostranství - komunikace,
dále upravit rozsah DS.25

Splněno – plocha DS.25 musela být zrušena.
- zapracovat  skutečný  stav  OK  Belgická  dle  geometrického  zaměření  po  dokončení  
stavby

Splněno.
- zapracovat  vyhlášené památné stromy na pozemcích p.č.  1138/1  vk.ú.  Jablonec nad  
Nisou a p.č. 37/2 v k.ú. Kokonín dle vydaných rozhodnutí ve věci

Splněno.
- rozšířit  plochu  kategorie  OS2  -  stav  na  pozemek  p.č.  600/10  vk.ú.  Rýnovice  -  
Jezdecká ulice (rozšíření areálu TJ Jezdecký oddíl NISA Jablonec nad Nisou, o.s.)

Splněno.
- vymezit  na  pozemcích  p.č.  808/1,  196/57  a  st.p.č  808/2  a  vk.ů.  Mšeno  nad  Nisou  
zastavitelnou plochou kategorie VK - veřejná prostranství - komunikace namísto plochy  
VZ.21 (realizace parkoviště na základě průzkumu zájmu veřejnosti)

Splněno.

8) zapracovat požadavky vyplývající z Aktualizace č. 1 PÚR ČR.

Splněno (požadavky vyplývající z Aktualizace č. 1 PÚR ČR byly zapracovány, 

aktualizace č. 1 ZÚR LK nebyla dosud vydána – takto je v přechodném období omezen
soulad  obou  dokumentů  -  ve  vztahu  k  řešenému území  ÚP zejména  na  úrovni  priorit
územního plánování).

9) zapracovat koridor územní rezervy pro variantu trasy Západní tangenty - přeložky silnice I.
třídy 1/14.
Podklad:  „Studie  1/14  Jablonec  nad  Nisou  -  obchvat,  technická  studie“  (Valbek  s.r.o.,
07/2015). Data budou předána Ing. Kolouškem - Valbek s.r.o.

Splněno.

10) úprava podmínek využití ploch kategorie:
- BM  a  BP  -  upravit  podmíněně  přípustné  využití  „zahrady,  zahrádkové  osady“  
v následujícím rozsahu: vypustit doplňkový text: sloužící zejména obyvatelům dané plochy,

- RZ  -  upravit  přípustné  využití  „zahrádky“  v  následujícím  rozsahu:  vypustit  doplňkový  
text: pro samozásobitelskou malovýrobní zemědělskou a zahradnickou činnost,

- upravit přípustné využití „zahradní chatky" v následujícím rozsahu: vypustit doplňkový text:
pro zajištění nejnutnější údržby pozemku bez možnosti bydlení osob a chovu zvířectva,

- BM,  BP,  SC,  SO,  SM a OV -  řešit  regulaci  obchodních ploch v rámci  potencionálně  
dotčených ploch ÚP Jablonec nad Nisou, a to v návaznosti na úkol z Výboru pro územní  
plánování  a  strategii  rozvoje  města  (e-mailová  korespondence  ze  dne  5.5.2015  a  
4.6.2015). V rozpracovanosti konzultovat!

- OV - připustit nerušící výrobu,
- doplnit  odstavec  F.3.1  Definice  použitých  pojmů  o  pojmy:  zahrádka  a  zahrádková  
osada,

- doplnit  odstavec  F.3.1  Definice  použitých  pojmů  v  sekci  občanské  vybavení  o  
„sportovní  ubytovny"  (doplněk  do  závorky  za  turistické  ubytovny),  včetně  specifikace  
popisu vyššího a základního občanského vybavení,

Splněno.

11) vymezit  architektonicky nebo urbanisticky významné stavby,  pro které  může vypracovat
architektonickou část projektové dokumentace autorizovaný architekt (vazba na §17 písm.
d) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů ....).
Aplikovat minimálně na ploše vyhlášené MPZ.
Podklad: sdělení MMR ze dne 18.11. 2013

Splněno (do výroku vložena nová kapitola L).

12) posoudit vhodnost umístění záměru nové mincovny v ploše S04 (areál bývalé porodnice
v Turnovské ulici  -  pozemky p.č.  2561/8-část,  2561/9,  2561/26,  2561/10,  st.p.č.  2763/1,
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2763/2, 6749, 6755, 6859/2, případně pozemky p.č. 2561/7-část a st.p.č. 2561/14 v k.ú.
Jablonec nad Nisou)

Splněno (na základě místního šetření ve stávající provozovně České mincovny, a.s. (areál
Bižuterie)  za  účasti  pořizovatele,  HS  a  zhotovitele  byl  charakter  výroby  shledán  jako
nerušící – přípustný pro zařazení v ploše SO4 – „plochy smíšené městské – kapacitní“;
potvrzeno  v  doplnění  Pokynů  pro  úpravu  Návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  pro  veřejné
projednání – srpen 2015).

DOPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU PRO 
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ – 14. SRPNA 2015

- vymezení lokality pro parkoviště vozidel nad 3,5 t na pozemku p.č. 2561/24 v k.ú. Jablonec
nad Nisou, a to na základě závěrů zjednání 7. schůze Dopravního výboru dne 22.6.2015 a
závěrů pracovního jednání dne 28.7.2015 (grafika a text),

Splněno (parkoviště vozidel nad 3,5 t, přípustné (existující) v rámci plochy SO4 – plochy
smíšené  městské  –  kapacitní,  vyznačeno  symbolem  ve  výkresu  č.3:  „Hlavní  výkres  –
koncepce dopravní infrastruktury“).

- vypuštění  trasy  tzv.  Malé  západní  tangenty  (spojnice  mezi  budoucí  OK  Liberecká /
Budovatelů a ulicí Pražskou),

Splněno.

- zapracování vedení páteřní cyklotrasy JB 18 podél Bílé Nisy Brandí - Mšeno v úseku mezi
ulicemi Mozartova - Palackého jako stav a v úseku od ulice Palackého po hranice správního
území města jako návrh (viz. grafická příloha),

Splněno.

- označení koridoru územní rezervy pro variantu trasy Západní tangenty coby přeložky silnice
I. třídy 1/14 jako „Západní obchvat,

Splněno.

- úprava polohy nového přestupního místa VOD Jablonec-střed v bloku vymezeném ulicemi
Kamenná, 5. května, Lipanská,

Splněno.

- dodatek  k  bodu 12 původních pokynů -  dne 4.8.2015 proběhlo  místní  šetření  v  areálu
Česká mincovna, a.s. S ohledem na závěry z tohoto šetření bude v návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou ponechána plocha zastavěného území kategorie SO - plochy smíšené městské –
kapacitní.

Splněno (viz bod 12) posoudit vhodnost umístění záměru nové mincovny ... (viz Pokyny
pro úpravu Návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání).

DOPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU PRO 
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ – 21. SRPNA 2015

- do  návrhové  části  ÚP Jablonec  nad  Nisou  zapracovat  úpravy  oblouků  tramvajové  trati
Liberec - Jablonec nad Nisou,  které byly doposud vedeny jako plochy Územních rezerv
ÚR4 a ÚR5

Splněno.

F.5 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚP JABLONEC 
NAD NISOU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou po veřejném projednání zpracoval Městský
úřad  Jablonec  nad  Nisou,  Odbor  územního  a  hospodářského  rozvoje,  Oddělení  územního
plánování  jako  pořizovatel  Územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou  ve  spolupráci  s  určeným
zastupitelem panem JUDr. Ing. Lukášem Pletichou.

Pokyny  pro  úpravu  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  po  veřejném  projednání  byly  předány
zpracovateli v dubnu 2016.
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POKYNY PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU PO VEŘEJNÉM 
PROJEDNÁNÍ

1) Na str. 109 Odůvodnění, kap. G.5.1.8, odst. 1, odsek 2 do výčtu dopravní infrastruktury a lokalit
doplnit: 

-pro silnici I/14 lokalitu SM.4.9, 
-silnici III/29029 s lokalitami  BM.2.33 a SC.4.19,  

Splněno, čísla lokalit byla doplněna.

2) na str. 84 Odůvodnění, kap. G.3.16 PUPFL vypustit text v závorce o absolutní výškové bonitě
(AVB),

Splněno, text uvedený v závorce byl vypuštěn.

3) na str. 151 Odůvodnění, kap. G.6.5.4. – přeformulovat textu (prostřednictvím územního plánu
nelze vynucovat kategorizaci lesních porostů v prvcích ÚSES a způsob hospodaření v nich), dtto
na str. 160 v kap. G.6.8.1,

Splněno, text byl na obou místech přeformulován ve smyslu doporučení.

4)  na str.  161 Odůvodnění,  přečíslovat  kap.  G.6.8.1.  na "G.6.8.2"  nahradit  textem:  „Dotčení
pozemků do vzdálenosti do 50 m od lesa je možné pouze se souhlasem orgánu státní správy lesů.
Nelze umisťovat nové hlavní stavby do 25 od okraje lesa“,

Splněno, text byl nahrazen.

5)  na  str.  168  Odůvodnění,  kap.  G.7.2.  Ochranné  pásmo  lesa  nahradit  text,  „...  se  obecně
stanovuje  minimální  odstup  novostaveb  od  kraje  lesního  pozemku,  odpovídající  minimálně
absolutní výškové bonitě“ novým textem „..nelze umisťovat nové hlavní stavby do 25 od okraje
lesa“,

Splněno, text byl nahrazen.

6)  do  Výrokové  části  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  doplnit  text:  Možnost  zástavby  na  plochách
s prokazatelným  výskytem  zvláště  chráněných  druhů  rostlin  a  živočichů  je  možná  pouze  pod
podmínkou splnění zákonných podmínek – viz § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), 

    do Odůvodnění ÚP Jablonec nad Nisou doplnit text:
 součástí  konceptu  řešení  bylo  Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou

na udržitelný - Ekobau, 07/2011,  
 zpracovatel  –  autorizovaná  osoba  dle  §19  zákona  č.  100/2001Sb.,  o  posuzování  vlivů

na životní  prostředí  a  rozvoj  území  zpracovatel  -  autorizovaná   o  změně  některých
souvisejících zákonů, 

 součástí vyhodnocení byl návrh opatření, který byl z větší části akceptován, 
 zákonnými  podmínkami  ochrany  zvláště  chráněných  druhů  se  rozumí  proces  povolení

výjimky  z  ochranných  podmínek  zvláště  chráněných  druhů,  včetně  doložení  veřejného
zájmu na realizaci  záměru,  doložení  potřebnosti  realizace záměru a neexistence jiného
uspokojivého  řešení  a  doložení  skutečnosti,  že  realizací  záměru  nebude  ovlivněno
dosažení  či  udržení  příznivého  stavu  dotčených  chráněných  druhů  z  pohledu  jejich
ochrany,   

  text dohody – viz. příloha pokynů, 

Splněno,  do výroku, kap. F.3.3 byla vložena upravený odstavec: "Ochrana zvláště chráněných
druhů (živočišných druhů a rostlin) Vymezení zastavitelných ploch ÚP respektuje aktuálně známé
lokality s výskytem zvláště chráněných druhů v době jeho pořízení, vyplývající z ÚAP a dalších
dostupných  zdrojů.  Budou-li  zvláště  chráněné  druhy  prokazatelně  zjištěny  dodatečně  i  na
vymezených  zastavitelných  plochách  ÚP,  bude  zastavitelnost  těchto  ploch  možná  pouze  při
splnění zákonných podmínek ve smyslu ochrany přírody a krajiny."

Do odůvodnění, kap. G.7.2 vloženy části dle požadavků.
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7) na str. 82 Odůvodnění v odstavci „Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“ doplnit text 
o slůvko „zejména“,

Splněno, text byl doplněn.

8)  redukovat  rozsah zastavitelné lokality BM1.43 (plochy bydlení  –  městské,  k.ú.  Mšeno nad
Nisou) na rozsah dohodnutý při jednáních dne 21.11.2012, 5.2.2013, 24.4.2013, tzn. v rozsahu
úpravy návrhu ÚP Jablonec nad Nisou po společném jednání,  vypuštěné plochy vymezit  jako
nezastavěné plochy kategorie SK -plochy smíšené krajinné, vypustit zastavěnou plochu kategorie
VK -veřejné prostranství komunikace na pozemcích p.č. 1662/20, 1662/21 a 1713/3 v k.ú. Mšeno
nad Nisou -překvalifikovat ji do ploch nezastavěných kategorie SK -plochy smíšené krajinné a na
pozemku p.č. 1668/3 v k.ú. Mšeno nad Nisou vymezit zastavěnou plochu kategorie VK -veřejné
prostranství – komunikace,

Splněno, příslušný text a tabulky byly upraveny.

9)  redukovat  rozsah zastavitelné lokality BP2.71 (plochy bydlení  –  městské,  k.ú.  Proseč nad
Nisou) na rozsah dohodnutý při jednáních dne 21.11.2012, 5.2.2013, 24.4.2013, tzn. v rozsahu
úpravy návrhu ÚP Jablonec nad Nisou po společném jednání, vypuštěné plochy (pozemky p.č.
847/1 a 847/2 v k.ú. Proseč nad Nisou) vymezit jako nezastavěné plochy kategorie SK - plochy
smíšené krajinné,

Splněno, lokality byly upraveny a bylo změněno jejich označení, nově byly vymezeny:
- BPX.1 – zahrnuje původní BP2.72;
- BPX.2 – zahrnuje původní BP2.71, BP3.155, BP3.156, BP3.170 a VK.31.

10)  redukovat  rozsah zastavitelné lokality BP2.175 (plochy bydlení – příměstské, k.ú. Lukášov)
na rozsah odpovídající min. limitu velikosti pozemku -1 000m2, a to u silnice pro výstavbu jednoho
rodinného  domu,  vypuštěné  plochy  vymezit  jako  nezastavěné  plochy  kategorie  SK  -  plochy
smíšené krajinné,

Splněno, příslušný text a tabulky byly upraveny.

11)  ponechat  v  návrhu  zastavitelnou  lokality  BP2.176  (plochy  bydlení  –  příměstské,  k.ú.
Lukášov),

Splněno, lokalita ponechána.

12) na str. 83 Odůvodnění v kapitole G.3.16 Ochrana půdního fondu opravit nepřesnou formulaci
předpisů na ochranu ZPF na vyhlášku  č. 48/2000Sb., o stanovení tříd ochrany,

Splněno, č. vyhlášky aktualizováno na 48/2011 Sb. (po konzultaci s pořizovatelem).

13) opravit termín „pasivní zóna záplavového území“ použitý v kap. G.5.2.1.3 Odůvodnění na str.
116,  neboť  neodpovídá  vodnímu  zákonu.  Ve  vodním  zákoně  jsou  vymezeny  pouze  pojmy
„záplavové území“ a „aktivní zóna záplavového území“; v daném případě je možné tedy uvažovat
„záplavové území mimo vymezenou aktivní zónu“,

Splněno, text byl upraven.

14)  zaktualizovat  kapitolu G.5.5.10 na str. 129 Odůvodnění, neboť navrhovaná protipovodňová
štola z vodní nádrže Mšeno do prostoru Brandlu je již dokončena a v provozu,

Splněno, text byl upraven.

15) Záměr D3 - plochy dopravní infrastruktury – silnični – ponechání "cyklostezky podél Bílé Nisy
v úseku  „Ostrý  roh  –  Silka"  a  vymezit  povinnost  zpracování  územní  studie  a  doplnit  text
do Odůvodnění ÚP Jablonec nad Nisou ( text je možné dle potřeby redukovat).
 "Cyklostezka podél Bílé Nisy v úseku „Ostrý roh – Silka" vychází  z ověřovací územní studie

„Stezka pro cyklisty Jablonec nad Nisou – Janov nad Nisou – Bedřichov“ (Atelier 4, XII/2001), který
je zařazen do projektové fiše pro zařazení do zásobníku záměrů IPRÚ Liberec – Jablonec nad
Nisou  –  předvýzva  –  „Projekt  –  Stezka  pro  nemotorovou  dopravu“.  Jedná  se  o  projekt
Dobrovolného  svazku obcí Mikroregionu jizerské hory. Cyklostezka podél Bílé Nisy je součástí
generelu cyklistických tras, (Ing. arch. Lejčar, aktualizace 10/2010) jako trasa  sítě doplňkových
cyklotras "Bedřichovská".  V rámci územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské
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hory je tato trasa součástí  cílové charakteristiky cestovního ruchu v oblasti  Jizerské hory,  kde
převládající  cílový  charakter  cestovního  ruchu  je  mimo  jiné  naplněn  v  oblasti  rekreační  pěší
turistiky a cykloturistiky.

1. ÚS dále vymezuje záměry, mimo jiné záměr P46 -"Pěší cesta podél Bílé Nisy Jablonec
nad Nisou – Janov nad Nisou – Bedřichov Města Liberec a Jablonec nad Nisou jsou
nevýznamnějšími  generátory turistů,  a to jak z řad obyvatel  obou měst,  tak i  z řad
návštěvníků ze širšího okolí, kteří jsou ve městech ubytovaní, nebo kteří odsud vyrážejí
na výlety. Turisté z liberecko – jablonecké aglomerace vytvářejí v letní i zimní sezóně
soustředěný tlak na horská střediska cestovního ruchu na hřebenech hor situovaná na
jižní straně hor a z aglomerace dobře dostupná: Bedřichov, Janov nad Nisou a Josefův
Důl. Závažným problémem pro běžný život i pro pobytovou kvalitu v exponovaných 

2. horských střediscích je zejména zátěž individuální automobilovou dopravou a vysoké
nároky na plochy pro parkování vozidel. Pro odlehčení exponovaných nástupních míst
do hor je žádoucí zvýšení podílu turistů nastupujících do hor přímo z měst, bez nutnosti
cestovat do hor autem. Z Jablonce nad Nisou se kromě současného nástupu do hor
přes Břízky a Harcovský les nabízí také nástup podél Bílé Nisy přes Janov nad Nisou a
Bedřichov s využitím vedení stezky v příznivém sklonu podél vodního toku. 

� ÚS vymezuje cíle -mimo jiné "Rozvoj cyklotras / cyklostezek v údolních nivách vodních toků
(greenways)" Koncept greenways využívá potenciálu přirozených přírodních os, zejména
údolních niv vodních toků, k vedení turistických koridorů. Potoky a řeky propojují na velké
vzdálenosti území podél svého toku, proto i turistické koridory vedené v souběhu s vodními
toky představují významný potenciál pro turistiku. Cyklotrasy / cyklostezky vedené podél
významných vodních toků na území Turistického regionu Jizerské hory,  zejména podél
Nisy, Jizery, Kamenice a Smědé, musí být rozvíjeny jako základní kostra sítě cyklistických
tras a stezek na území regionu, 

Splněno, územní studie doplněna, text vložen.

16) do Odůvodnění  doplnit  text  jak konkrétně byly naplněny požadavky vyplývající  z PÚR ČR
ve znění Aktualizace č.1 a ZÚR LK, 
V rozpracovanosti bude rozsah úprav konzultován s KÚLK, T: 05/2016).

Splněno, v odůvodnění byl doplněn text jak konkrétně byly naplněny požadavky vyplývající z PÚR
ČR ve znění Aktualizace č.1 a ZÚR LK.

17)  Do výkresu širších  vztahů  upravit  grafické znázornění  cykloturistických tras tak,  aby byly
dobře rozeznatelné. V místě nejistoty vymezit  koridor nebo "dílčí větve" dle předaných podkladů
pořizovatele (Brandl a ul.  Konečná).  Trasy a případně koridor  zařadit  do veřejně prospěšných
staveb,
V rozpracovanosti bude rozsah úprav konzultován s KÚLK, T: 05/2016).

Splněno, grafické znázornění cykloturistických tras ve výkresu širších vztahů bylo upraveno. VPS
byly vymezeny.

18) v Odůvodnění  přesunout  požadované informace ohledně koridoru protipovodňové ochrany
P28 (Mohelka, Kokonín) na vhodnější lehce dohledatelné místo a  doplnit  o aktuální prověřené
informace z Povodí Labe s.p. – Z prověření vyplynulo, že neexistují žádné aktuální podklady pro
zapracování  záměrů  protipovodňových  opatření  na  toku  Mohelky  a  na  Novoveském  potoce.
Z hlediska  širších  vztahů  připravuje  Povodí  Labe  s.p.   tyto  záměry  mimo  řešené  území  ÚP
Jablonec nad Nisou, 
V rozpracovanosti bude rozsah úprav konzultován s KÚLK, T: 05/2016).

Splněno, problematika je popsána v lehce dohledatelné kapitole B.1.2 Požadavky vyplývající ze
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK).
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19) nad plochou záměru Futurum + navazující okolí (rozsah bude dopřesněn) vymezit povinnost
zpracovat RP "na žádost", včetně plánovací smlouvy. V zadání RP uplatnit požadavek na vyšší
hladinu zástavby a vyšší intenzitu využití pozemků v uzlových bodech struktury navržené zástavby
a  při  hlavních  (páteřních)  komunikacích.  Hledat  řešení  ohledně  nastavení  nepřekročitelné
minimální podlažnosti.  Řešit pěší prostupnost územím do volné krajiny v návaznosti na zvykové,
turistické  trasy,  etapizaci,  hierarchii  veřejného  prostranství  (definovat  význam  a  charakter  pro
danou lokalitu) a prvky krajinné zeleně 
V rozpracovanosti bude rozsah úprav konzultován s KÚLK, T: 05/2016). 

Splněno, RP5 vymezen dle požadavků vč. řešení podlažnosti atd.

20)  ve  Výrokové  části  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v  oddílu  L:  Vymezení  architektonicky  nebo
urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové
dokumentace jen autorizovaný architekt opravit větu a dát ji do souladu s Plánem ochrany MPZ:
Provádění novostaveb a stavebních úprav většího rozsahu (přístavba, dostavba, nástavba) v rámci
území  vymezené  Městské  památkové  zóny  Jablonec  nad  Nisou  je  podmíněno  vypracováním
architektonické části projektové dokumentace autorizovaným architektem,

Splněno, kapitola L upravena.

21) v textové části Odůvodnění ÚP doplnit v kapitole G.3.10 Ochrana kulturních hodnot, tabulka
G.3.10.a v seznamu nemovitých kulturních památek následující údaje - viz. níže:

- 43918/5-5198 č.p. 2573 vymazat zahradní domek v návrhu na rozšíření KP a dopsat st.
2531/2 (bez staveb), st. 2532 (zahradní domek č.p. 2574),
Splněno

- 43897/5-5176 č.p. 2777 vymazat zahradní domek v návrhu na rozšíření KP,
Splněno

- 43934/5-5214 č.p. 2900 vymazat zahradní domek v návrhu na rozšíření KP,
Splněno, upraveno dle konzultace s pořizovatelem.

- 46646/5-28 č.p. 3100 doplnit u pč. 2613 (pozemek bez ochrany),
Splněno

- 35696/5-4789  č.p.  3102  doplnit  areál  Schmelowského  vily  se  zahradou,  oplocením  a
bazénem,
Splněno

- 43939/5-5219 přehrada s gravitační hrází atd. zapsat správnou ulici, tj. U Přehrady,
Splněno

- 47720/5-4792 krucifix zapsat správnou parcelu, tj. pč 109 (místo nesprávné pč. 111/2),
Splněno

- 104557 polní opevnění – systém polních dělostřeleckých opevnění a záseků z 18. stol.,
archeologické  stopy  zapsat  správné  parcely,  pč.  154/1,  154/8  (místo  nesprávných
pč. 154/2, 158/4),
Splněno, parcelní čísla upravena dle konzultace s pořizovatelem na p.č. 154/1 a 154/2.

22) v textové části Odůvodnění ÚP doplnit za tabulkovou část kapitoly G.3.10 Ochrana kulturních
hodnot údaj o objektu č.p. 2032 - Schlaraffia, která je v návrhu na prohlášení za nemovitou kulturní
památku -zapracovat text: "Dále je v řešeném území navrženo na prohlášení za kulturní památku
v Jablonci nad Nisou", 

- č.p. 2032  Tržní ul. 

Splněno, údaj doplněn pod tabulku.

23) v textové části Odůvodnění ÚP doplnit v kapitole G.3.10 Ochrana kulturních hodnot, tabulka
G.3.10.a údaj o nemovité kulturní památce – vodojem na Vrkoslavicích a Kokoníně na p.p.č. 1418,
který byl prohlášen za nemovitou kulturní památku (rozhodnutí o prohlášení nabylo právní moci
dne 25.03.2015) - text viz. níže: 105589 vodojem a čerpací stanice - vodovod pro Horní Kokonín a
část Vrkoslavic na st.p.č. 499 v k.ú. Kokonín, p.p.č. 733 v k.ú. Vrkoslavice a p.p.č. 734 (pozemek
bez ochrany) v k.ú. Vrkoslavice,

Splněno, upraveno dle konzultace s pořizovatelem na „st.p.č. 499 v k.ú. Kokonín, p.p.č. 733 v k.ú.
Vrkoslavice (pozemek bez ochrany) a p.p.č. 734 v k.ú. Vrkoslavice“.
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24) v textové části Odůvodnění ÚP doplnit za tabulkovou část kapitoly G.3.10 Ochrana kulturních
hodnot: městská památková zóna Jablonec nad Nisou prohlášená dne 10.09.1992 vyhl. MK ČR č.
476/1992 Sb.,

Splněno, údaj doplněn.

25) v textové části Odůvodnění ÚP doplnit za tabulkovou část kapitoly G.3.10 Ochrana kulturních
hodnot: "Plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou č.j. KULK 52780/2014 platný
od 03.09.2014"

Splněno, údaj doplněn.

a do Tab.: Válečné hroby a pietní místa na str.  77) doplnit: 

CZE- Jablonec 801/10 Hřbitovní 1. světová Válečný Kamenný náhrobek s Edi 
5103 nad (urnový válka hrob s žulovým křížem a Neuwinger
41564 Nisou háj) ostatky podobiznou padlého vojáka. 

Nápis: Nápis: 
Hier ruht 
unser einziger Sohn 
Edi Neuwinger 
Leutnant der Res. 
im 1. Tiroler K. Jag. Rgmt. 
mehrfach 
kriegsausgezeichnet. 
Er fiel bei einem Sturmangriff 
den 2. Juli 1916 
am Monte Pasubio, 
im 22. Lebensjahre. 
Ruhe in Frieden 

Splněno, údaj do tabulky doplněn.

26)  do  výrokové části  zapracovat  požadavek na zákaz umisťování  mobilních  domů na území
města,

Splněno, požadavek byl zapracován do kap. F.3.

27) redukovat rozsah zastavitelné lokality VS2.15 – Letní ul.  viz.  níže. Ze zastavitelných ploch
vypustit jihozápadní část lokality (graficky zvýrazněno) a zařadit do ploch nezastavěných kategorie
VZ - veřejné prostranství – zeleň, 

Splněno, plocha byla redukována dle požadavku.

28) zastavitelné lokality VS6.9., VS6.10 transformovat do ploch kategorie VS5.9., VS5.10,

Splněno, podlažnost plochy byla upravena, vytvořena kategorie VS5.
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29) na str. 81 Odůvodnění do odstavce G.3.15 „Limity využití území z hlediska ochrany přírody a
krajiny“  „Významné  krajinné  prvky“  formulovat  tabulku  z  výčtu  registrovaných  významných
krajinných prvků (VKP) a  doplnit  do ní konkrétní čísla pozemků a katastrální území výskytu –
dle podkladu pořizovatele,
Splněno, doplněny informace a přeformátovány do tabulkového tvaru.

30) do zadání RP1 a RP2 zapracovat, že je nutné respektovat stávající významné krajinné prvky
ze zákona (VKP), kterými jsou zde lesy, vodní toky a údolní nivy (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona),
Splněno, v zadání RP1 a RP2 zohledněno požadované.

31) do zadání RP2 zapracovat, 

- požadavek na ochranu mokřadu – bude přesně vymezen – viz. grafika níže, 

-  doplnit  upozornění  na meliorace – výstavba bude navržena s ohledem na meliorace,
jejichž stav, rozsah a funkčnost bude prověřena v rámci pořizování regulačního plánu, 

-  požadavek  na  zachování  průchodnosti  stávajícího  vodního  toku  jako  melioračního
recipientu  v  souvislosti  širšího  území  (okolních  meliorovaných  ploch).že  je  nutné
respektovat mokřadní stanoviště viz.níže, 

Splněno, požadavky zohledněny v zadání RP2.

32) do výrokové části návrhu ÚP Jablonec nad Nisou na str. 8 , odstavec "Ochrana kvalitního
životního  prostředí  doplnit  text:  "Podporovat  zachování  stávající  kvalitní  vzrostlé  zeleně  a
doplňovat tuto zeleň novými výsadbami",
Splněno, věta byla doplněna.

33) do podmínek pro pořízení územních studií (str. 81 výrokové části) zahrnout text: 
„řešení  terénních  a  sadových  úprav  (vč.  zachování  stávající  kvalitní  vzrostlé  zeleně  a
doplnění nové výsadby)“,

Splněno, vložen bod "řešení terénních a sadových úprav".

34) do zadání RP3 Větrný vrch zpracovat upozornění na zvýšené koncentrace radonového plynu
v podloží -případně označit indexem v "Tab. C.2.1.a -Zastavitelné plochy",

Splněno, požadavek vložen do zadání RP3 ad kap. d.
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35) opravit název ochranného pásma Vratislavické kyselky např. str. 97 výroku ÚP. Správný název je
„Ochranné pásmo II. stupně zdrojů přírodní minerální vody zřídelní oblasti Vratislavice nad Nisou“,

Splněno, název byl upraven.

36) zapracovat v grafické části návaznost trasy vodovodního přivaděče na ÚV Bedřichov,

Splněno, trasa vodovodního přivaděče na ÚV Bedřichov upravena.

37) Str. 31 Výroku ÚP – opravit název ulice ze Sokolská na Sokolovská,

Splněno, název byl opraven.

38)  aktualizovat  text  ze  str.  31-  33  Výroku  ÚP –  některé  z  kanalizačních  stok  navržených
k výstavbě již byly zrealizovány (Perlová, Želivského, Větrný vrch, Ladova) a  doplnit  informaci
o novém koncepčním řešení na odkanalizování Kokonína na ČOV Rychnov nad Nisou,

Změna zrealizovaných kanalizačních stok na stávající:
- ul. Perlová – splněno;
- ul. Želivského – splněno;
- Větrný Vrch – splněno, upraveno dle zaslaného podkladu;
- ul. Ladova – splněno.

39) Str. 32 Výroku – doplnit výčet záplavových území o Novoveský potok,

Splněno, Novoveský potok byl doplněn.

40) zaktualizovat ve výkresu č. 4 – Koncepce technické infrastruktury vedení trasy odkanalizování
lokality  ulic  Na  Palouku,  část  Horní  a  U  Zahradnictví.  vč.  místa  napojení  na  hlavní  sběrač
dle předaných  podkladů  OIV a  ověření  koridoru  územní  rezervy  pro  trasu  přivaděče  na  ČOV
Rychnov dle předaných podkladů OIV,

Splněno,  kanalizace  na  Horní  Proseči  byla  zaktualizována,  UR10  byla  ověřena  a  drobně
upravena její trasa.

41) na str.  43 Výroku  doplnit  do čtvrté odrážky odstavce „F.2.1 Plochy s rozdílným způsobem
využití – zastavěné, zastavitelné“, „Základní vybavenost území“ následující text: „včetně krajinného
rázu/vzhledu krajiny“. Text „krajinný ráz“ doplnit do poslední odrážky Tab. 
F.2.1 Základní vybavenost ploch zastavěných a zastavitelných,

Splněno, text po úpravě doplněn.

42) v Odůvodnění zvážit umístění požadovaného textu (viz. níže) dle požadavku OHS ÚP Liberec
"V navazujícím stupni projektové přípravy v území, kde působí nebo bude působit  zdroj hluku,
příp. vibrací,  bude  pro  dotčené  chráněné  venkovní  prostory  staveb  v  rozvojových  plochách
po upřesnění umístění navrhovaných staveb včetně tras dopravy předloženo posouzení hlukové
zátěže, příp. vibrací, měření hluku nebo vibrací a ve spojení s prováděcím právním předpisem,
stanovujícím hygienické limity hluku a vibrací pro denní a noční dobu, bude pro danou lokalitu
prokázán soulad s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů."

Splněno, text byl doplněn do kap. G.5.1.

43)  vymezit  plochu  územní  rezervy  -zpřístupnění  lokality  sportovního  areálu  Břízky
pro vybudování nové obslužné komunikace (v konceptu VK18),

Splněno, byl vymezen koridor územní rezervy UR11, viz kap. I.2.

44) cyklotrasa Odra-Nisa - zapracovat podvariantu cyklotrasy Odra-Nisa na okraji k.ú. Jablonecké
Paseky s ohledem na zachování návaznosti na území Lučan nad Nisou dle předaného podkladu,

Splněno, cyklotrasa Odra – Nisa byla zaptracována dle předaných podkladů vč. VPS.

45) z návrhu ÚP vypustit zastavitelnou plochu VK 38 v k.ú. Lukášov, stabilizovat ulici ČS armády
a na vypuštěné lokalitě vymezit  plochu kategorie VS - plochy výrobně skladovací,

Splněno, plocha byla vypuštěna.
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46) v návrhu ÚP vymezit nad zastavitelnou lokalitou VS2.17 povinnost zpracování Uzemní studie
"Průmyslová zóna -západ" jako podmínky pro rozhodování v lokalitě a v rámci ÚS  řešit napojení
na budoucí přeložku silnice I. třídy I/14 Liberec - Jablonec nad Nisou,

Splněno, územní studie byla zařazena do ÚP.

47)  v  návrhu  ÚP  vymezit  nad  zastavitelnými  lokalitami  BM2.1,  BM2.2  a  BM2.3  povinnost
zpracování územní studii "Dolina", v severní části ÚS řešit návaznosti cestní sítě zejména pro pěší
na procházkovou cestu po hraně lesa, řešit interakční prvky ve vazbě na areál fy. BAK, řešit odstup
zástavby od mokřadu s pramenem potoka,

Splněno, územní studie byla zařazena do ÚP. 

48) v návrhu ÚP vymezit na pozemku p.č. 651/5 k.ú. Jablonec n.N. zastavěnou plochu  kategorie
BM12 – plochy bydlení,  a to za účelem budování parkoviště, 

Splněno, plocha B12 byla upravena.

49) pozemky p.č. 187/1 -část, 187/2, 187/3, 187/5, 187/7, 187/8, 187/12, 187/13, 187/15,187/16,
189, st.p.č. 187/24, 187/25, 187/26, 188/1,188/2 v k.ú. Lukášov vymezené v návrhu 
ÚP Jablonec nad Nisou jako zastavěné území kategorie BP2 transformovat do ploch zastavěného
území kategorie SM2 – plochy smíšené městské, 

Splněno, stabilizovaná plocha byla tranformována na SM2.
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50)  překvalifikovat  stabilizovaný  blok  vymezený  ulicemi  U  Lávky,  Budovatelů,   U  Balvanu  a
korytem Lužické Nisy  ze zastavěné plochy kategorie SC4 do kategorie SC6  za účelem umožnění
výstavby vícepatrového  bytového domu,  

Splněno, stabilizovaná plocha byla tranformována na SC2.

51)  v  návrhu  vypustit  východní  cíp  zastavitelné  lokality  BP2.75  v  k.ú.  Proseč  nad  Nisou  –
pozemky p.č. 788 – západní část a 809 v k.ú. Proseč nad Nisou, 

Splněno, rozvojová plocha BP2.75 byla redukována dle požadavku.

52) v návrhu ÚP  upravit  podmínky prostorového uspořádání ploch kategorie BM2 - IZP zvýšit
na 35%,

Splněno, podmínky prostorového uspořádání ploch kategorie BM2 upraveny.
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53) v návrhu vypustit  ze zastavitelných ploch pro bydlení lokalitu s výskytem chráněného druhu
živočichů dle vymezení RNDr. Pravce dle předaných podkladů, 

Splněno, v ÚP je plocha vymezena jako nezastavitelná.

54) v návrhu vymezit plochu PUPF na pozemku p.č. 168 v k.ú. Lukášov,

Splněno, pozemek je zařazen do ploch lesních.

55) v návrhu  vypustit  plochu PUPF na pozemku p.č. 746/5 v k.ú. Kokonín a vymezit  plochu
zastavěnou plochu kategorie BP2,

Splněno, pozemek je zařazen do ploch BP2.

56) v návrhu ÚP  překvalifikovat  původní  zastavěnou plochu SM2 v nároží  ulic Krkonošská a
Turistická do kategorie SM3 (tuto kategorii  doplnit  do podmínek prostorového uspořádání ploch
SM), 

Splněno, plocha po úpravě zařazena do ploch SM3, současně vytvořena kategorie SM3.
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57)  v  návrhu  vymezit  plochu  kategorie  VK  -  veřejné  prostranství  komunikace  na  pozemcích
p.č. 1017, 558/10, 551/7, 551/8, 506/12, 506/13 a 555/3 v k.ú. Kokonín, a to namísto vymezené
plochy téže obslužné komunikace, 

Splněno, plocha veřejných prostranství – komunikace byla upravena.

58)  v  návrhu  překvalifikovat stabilizovaný městský blok  vymezený ulicemi Na Svahu a Dolní
do odpovídající kategorie (kategorie BP4 není v ÚP Jablonec nad Nisou uplatněna), 

Splněno, zařazena do kategorie BP3.

59) zpracovat samostatný výkres „Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny“, řešit mimo jiné
páteřní pěší trasy, cyklotrasy, běžecká a turistická propojení, významná výhledová místa,

Splněno, do ÚP byl zařazen nový samostatný výkres č. 5 „Hlavní výkres – koncepce uspořádání
krajiny“.

60) vymezit přestavbovou plochu - náves v Rýnovicích,

Splněno, do ÚP byla zařazena nová plocha přestavby VK.42.

61) v návrhu ÚP uplatnit "rozdílový text",

Splněno, rozdílový text zpracován.

62) v Odůvodnění vypustit polemiku se stanovisky nadřízeného orgánu ÚP,

Splněno, texty upraveny.
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63) regulační plány 
1 stávající a nově vymezené – v návrhu zadání RP  řešit  etapizaci,  prvky krajinné zeleně

ve vazbě na okolní krajinu, hierarchii veřejného prostranství (definovat význam a charakter
pro danou lokalitu),  pěší  prostupnost územím v návaznosti  na zvykové,  turistické cesty,
v odst.  j)  „Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení…“  vypustit  u RP1-4 stávající  text a
nahradit textem „neuplatňuje se“ u RP5  doplnit text „neuplatňuje se“,  v odst.  i)  „Výčet
druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí“ přeformulovat text u RP1 a RP3
na „Regulační  plán  může nahradit  územní  rozhodnutí“  a  u  RP2,  RP4 a  RP5  vypustit
stávající text a doplnit textem „neuplatňuje se“, v odst. l) poznámku o obsahu a rozsahu
dokumentace  RP  upravit  dle  výše  uvedeného,  a  zvýšit  počet  paré  návrhu  RP  pro
společné jednání z 1 na 3 vyhotovení a upraveného návrhu RP ze 2 na 3 vyhotovení 

2 upřesnit závazné regulační podmínky pro využití zastavitelných ploch pro lokality o výměře
nad 10 ha, 

3 doplnit RP1- Dolina o požadavek ve smyslu umožnit přístup do přírodní plochy kategorie
VZ – navázání tímto směrem, 

Splněno,  v  návrhu  zadání  RP1,  RP2,  RP4,  RP5  doplněna  etapizace  (zádání  RP3  etapizaci
nestanovuje  -  s  ohledem  na  velikost  plochy  není  účelná).  Hierarchii  veřejných  prostranství
zapracována do textu zadání RP1 – 5. Požadavky ze závěrů zjišťovacích řízení v zadání RP1 – 4
vypuštěny  a  nahrazeny  textem  "neuplatňuje  se".   Výčty  druhů  územních  rozhodnutí,  které
regulační  plány  nahradí  byly  přepracovány.  Požadavky  na  obsah  a  rozsah  dokumentace  RP
upraveny.  
Závazné regulační podmínky pro využití zastavitelných ploch pro lokality o dohodnuté výměře nad
15 ha řešeny zařazením kategorií BP3/2 a BPX v tab. BP (kap. F.2)
Požadavek na řešení přístupu ze zástavby do volné krajiny zapracován.

64) územní studie 
1 zachovat  rozsah  obecných  podmínek  pro  pořízení  územních  studií  na  str  81,  pouze

doplnit  text „řešení terénních a sadových úprav (vč. zachování stávající kvalitní vzrostlé
zeleně a doplnění nové výsadby)“, 

2 doplnit  specifické podmínky ÚS 5 – Rýnovice U Vodojemu,  ponechat  původní  rozsah
plochy ÚS5, řešit  vyšší intenzitu zástavby v částech blíže škole a návsi s respektováním
dominantní role kostelní věže v pohledech z území, řešit uspořádání veřejných prostranství
a  cestní  síť,  zejména  pro  pěší  a  navázání  na  prostor  návsi,  řešit   prostupnost  nové
zástavby  ve  vazbě  na  sídliště  Janovská  a  přírodní  plochy,  respektovat  prostor  pro
sáňkování, 

3 v návrhu ÚP  vymezit  nad zastavitelnou lokalitou VS2.17 povinnost  zpracování  Uzemní
studie "Průmyslová zóna -západ" jako podmínky pro rozhodování v lokalitě a v rámci ÚS
řešit napojení na budoucí přeložku silnice I. třídy I/14 Liberec - Jablonec nad Nisou, 

4 v  návrhu  ÚP  vymezit  nad  zastavitelnými  lokalitami  BM2.1,  BM2.2  a  BM2.3  povinnost
zpracování územní studii "Dolina", v severní části ÚS řešit návaznosti cestní sítě zejména
pro pěší na procházkovou cestu po hraně lesa, řešit interakční prvky ve vazbě na areál
fy. BAK a trafostanici Jih – vytvoření vhodného přechodu hrany zástavby do okolní krajiny,
řešit odstup zástavby od mokřadu s pramenem potoka,  

Splněno, v návrhu
1 řešení terénních a sadových úprav vč.  zachování stávající kvalitní vzrostlé zeleně a nové

výsadby v rámci obecných podmínek pro pořízení US doplněno 
2 specifické podmínky ÚS 5 – Rýnovice U Vodojemu doplněny,  prostor pro sáňkování se

nachází mimo řešené území US5;
3 v návrhu ÚP vymezena nová US27 Průmyslová zóna Rýnovice – severozápad, 
4 v návrhu ÚP vymezena nová US3 – Dolina.

65) pro potřeby čerpání dotace z IOP pojmenovat v  grafické i textové části ÚP přestupní místo
v bloku vymezeném ulicemi Kamenná, Lipanská a 5. květen "přestupním terminálem",

Splněno, pojem byl nahrazen.
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66) zapracovat návaznost trasy vodovodního přivaděče na ÚV Bedřichov,

Splněno, trasa územní rezervy byla upravena (duplicita s pokynem č. 36).

67)  řešit  problematiku  podmínek  prostorového  uspořádání  ploch  kategorie  BP  v  oblasti
přípustnosti výstavby řadových domů (za jakých podmínek),

Splněno, řešeno v tab. ploch BP (kap. F.2) 

68)  vymezit  na pozemku p.č. 338/103 v k.ú. Jablonec nad Nisou zastavěnou plochu kategorie
OS4,

Splněno, kategorie uvedeného pozemku byla změna na OS4.

69) zapracovat novou DKM k.ú. Kokonín,

Splněno, v k.ú. Kokonín byla zapracována nová digitální katastrální mapa, byla upravena veškerá
navazující data, stabilizované i návrhové plochy včetně výměr, tabulek atd.

70) zpracovat výkres „Koncepce uspořádání krajiny“, včetně zapracování vrstvy páteřních pěších,
cyklo, běžkařských a turistických propojení, řešit jejich vzájemné vazby a vazbu na okolní krajinu,
řešit významná výhledová místa

Splněno, do ÚP byl zařazen nový samostatný výkres č. 5 „Hlavní výkres – koncepce uspořádání
krajiny“ (duplicita s pokynem č. 59).

71) řešit podlažnost bloku vymezeného ulicemi Střelecká, V Aleji, Květinová a Pivovarská,

Splněno, problematiku lze řešit za využití stanovených podmínek ploch BM.

72) zastavitelnou lokalitu BP2.112 rozšířit  směrem k toku vyjma 6-ti metrového nezastavitelného
pásu kolem vodoteče – viz níže

Splněno, plocha BP2.112 byla rozšířena.

Příloha: (viz pokyn č. 6)

Dohoda stanoviska příslušného dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny
V rámci  Koordinovaného stanoviska  odborných  složek dotčeného orgánu  Krajského úřadu LK
k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou (č.j. OÚPSŘ/155/2010/OÚP ze dne 13.října 2015) uplatnil Odbor
životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny požadavek na
nutnost  informovat  případné  investory  o  skutečnosti,  že  na  povolení  výjimky  z  ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů není právní nárok ani v situaci, kdy plochy jsou  platným územním
plánem určeny k zástavbě.  V tomto duchu byl  na dohodovacím jednání  stanovisek dotčených
orgánů k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou dne 17.12.2015 učiněn závěr, že bude zpracován grafický
podklad, který bude zaslán příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny k odsouhlasení a z něj
bude  zpracován  textový  výstup  –  podmíněnost  výstavby zpracováním biologického  hodnocení
zastavitelné lokality do tabulky funkčních ploch (kapitola C.2.1. ZASTAVITELNÉ PLOCHY).
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Z  podkladu  vyplývá,  že  pod
podmínkou  biologického
hodnocení  se  nachází  téměř
90%  zastavitelných  lokalit
navržených  v  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou.  Případné
uplatnění  tohoto  principu
popírá  cíle  a  úkoly  územního
plánování i smysl vyhodnocení
SEA.  Koncepce  ÚP  Jablonec
nad  Nisou  respektuje  výstupy
odborně  zpracovaného
vyhodnocení  SEA,  časově
vázaného na datum zpracování
koncepce ÚP. Pořizovatel v této
souvislosti  dodává,  že
Vyhodnocení  vlivů  konceptu
ÚP  Jablonec  nad  Nisou
na udržitelný  rozvoj  území  –
Ekobau, 07/2011 (vyhodnocení
SEA)  komplexně  zbilancovalo
mimo  jiné  výskyt  zvláště
chráněného druhu  živočicha –
chřástala  polního  na  plochách
s nově navrhovaným funkčním

vymezením. Součástí vyhodnocení SEA byl návrh opatření pro fázi územního plánu jako věcný
podklad  pro  návrh  stanoviska  příslušných  dotčených  orgánů.  V  rámci  dohodovacích  jednání
stanovisek  dotčených  orgánů  bylo  cca  90%  požadavků  na  vypuštění  zastavitelných  ploch
v případě výskytu chřástala polního ze strany pořizovatele akceptováno a promítnuto do Návrhu
pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. Pro biotop chřástala polního byla v návrhu
ÚP Jablonec nad Nisou vymezena plocha jižní  paty Prosečského hřebene – nad zastavěným
územím  tzv.  Horní  Proseče.  Podmínka  zpracování  biologického  hodnocení  na  drtivé  většině
zastavitelných  ploch  byla  ze  strany  pořizovatele  hodnocena  jako  nepřiměřená.  Územní  plán
poskytuje pro navazující rozhodování základní podklad, který v rámci svého měřítka a podrobnosti
zpracování stanoví určitou míru právní jistoty pro budoucí investory. Vymezení zastavitelných ploch
je výsledkem několikastupňového procesu, kdy byly vyvažovány zájmy ochrany přírody a zájmy
obce,  občanů  města  a  majitelů  nemovitostí.  Tímto  postupem  bylo  nalezeno  optimální  řešení
rozvojových požadavků obce v mantinelech daných právními předpisy. Plošné podmínění rozvoje
na většině rozvojových lokalit by tak zpochybnilo účel územního plánu a jeho regulativní funkci. 

Ve výrokové části ÚP Jablonec nad Nisou bude doplněno: 
Možnost  zástavby na  plochách  s  prokazatelným výskytem zvláště  chráněných druhů  rostlin  a
živočichů  je  možná  pouze pod  podmínkou splnění  zákonných podmínek –  viz  §  56  zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 

V odůvodnění ÚP Jablonec nad Nisou bude doplněno: 
1. součástí  konceptu  řešení  bylo  Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou

na udržitelný - Ekobau, 07/2011,  
2. zpracovatel  –  autorizovaná  osoba  dle  §19  zákona  č.  100/2001Sb.,  o  posuzování  vlivů

na životní  prostředí  a  rozvoj  území  zpracovatel  -   autorizovaná  o  změně  některých
souvisejících zákonů, 

3. součástí vyhodnocení byl návrh opatření, který byl z větší části akceptován, 
4. zákonnými podmínkami ochrany zvláště chráněných druhů se rozumí proces povolení

výjimky  z  ochranných  podmínek  zvláště  chráněných  druhů,  včetně  doložení  veřejného
zájmu na realizaci  záměru,  doložení  potřebnosti  realizace  záměru a neexistence jiného
uspokojivého řešení a doložení skutečnosti, že realizací záměru nebude ovlivněno dosažení
či udržení příznivého stavu dotčených chráněných druhů z pohledu jejich ochrany,

5. text dohody.
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POKYNY PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU PO VEŘEJNÉM 
PROJEDNÁNÍ – DODATEK 1

Dodatek č. 1 Pokynů byl zaslán zpracovateli dne 20.6.2016.

1) přepracovat koncepci odkanalizování místní části Horní Dobrá Voda s ohledem na vypuštění
zastavitelné lokality SP1.91 – gravitační stoka vedená lesní cestou po pozemcích p.č. 829 v k.ú.
Vrkoslavice a 2609/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou) s napojením na veřejnou kanalizační síť v ulici
Turnovské

Splněno, koncepce odkanalizování byla změněna na gravitační s navrženou stokou směrěm do
ul. Turnovské.

2) upravit text Vyhodnocení souladu ÚP Jablonec nad Nisou s PÚR ČR a ZÚR LK dle požadavků
KÚLK (e-mail ze dne 13.6.2016).

Splněno, byly podrobně zpracovány části kap. B, zejm. multifunkční turistické koridory a ÚSES.

POKYNY PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU PO VEŘEJNÉM 
PROJEDNÁNÍ – DODATEK 2

Dodatek č. 2 Pokynů byl zaslán zpracovateli dne 21.6.2016.

1)  upravit  text  výrokové  části  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  vyplývající  z  požadavku  položky  6
„Pokynů pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou po veřejném projednání (duben 2016)“, a to ve
smyslu  vypuštění  označení  zákona  č. 114/1992/Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění
pozdějších předpisů

Splněno.

2) vypustit zastavitelnou lokalitu BP2.74 z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a plochu zahrnout do
ploch stabilizovaných, a to s ohledem na podlimitní velikost stavebního pozemku. Zastavitelnost
pozemku bude řešena v rámci stabilizovaných ploch zastavěného území.

Splněno.

F.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ INSTRUKCÍ, PLYNOUCÍCH ZE STANOVISEK 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŘIZOVATELE K OPAKOVANÉMU 
VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ – LEDEN 2017

Instrukce pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, plynoucí ze stanovisek dotčených orgánů a
pořizovatele k opakovanému veřejnému projednání (leden 2017) zpracoval Městský úřad Jablonec
nad  Nisou,  Odbor  územního  a  hospodářského  rozvoje,  Oddělení  územního  plánování  jako
pořizovatel  Územního plánu Jablonec nad Nisou ve spolupráci s určeným zastupitelem panem
JUDr. Ing. Lukášem Pletichou.

Instrukce,  plynoucí  ze stanovisek dotčených orgánů a pořizovatele k  opakovanému veřejnému
projednání – leden 2017 byly předány zpracovateli 31. ledna 2017.

INSTRUKCE,  PLYNOUCÍ  ZE  STANOVISEK  DOTČENÝCH  ORGÁNŮ  A
POŘIZOVATELE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ – LEDEN 2017

1) na str. 106 Odůvodnění ÚP Jablonec nad Nisou opravit v odstavci G.3.14 „Limity využití
území z hlediska kvality životního prostředí“ označení  platného prováděcího právního předpisu
(z NV  č.148/2006Sb.,  o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací  na  NV
č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací),

Splněno.

2) na str. 135 Odůvodnění ÚP Jablonec nad Nisou opravit v odstavci G.5.1.8 „Hluk z dopravy“
číslo  paragrafu  platného prováděcího právního  předpisu (z  §11 NV č.148/2006Sb.,  o  ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací na §12 NV č 272/2011Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací),

Splněno.
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3) z výkresové a textové části ÚP Jablonec nad Nisou vypustit termín „ekotonový prvek“,

Splněno – v textové i grafické části výroku.

Z  výrokové  části  ÚP byl  termín odstraněn,  zůstal  zachován  v  Odůvodnění  ÚP,  kde  se  jedná
o záznam postupu pořizování a zpracování ÚP v kapitolách:

 F  údaje  o  splnění  zadání,  pokynů pro  zpracování  návrhu  a  instrukcí  pro  úpravu
návrhu

 H  vyhodnocení  vlivů  na  URÚ  a  informace  jak  bylo  respektováno  stanovisko
k vyhodnocení vlivů na ŽP

4) na str. 160 Odůvodnění, kapitola Vymezení oblastí, podoblastí a míst krajinného rázu vypustit
podtrženou část věty: „Návrhy urbanistického řešení respektují stanovené cíle a specifika ochrany
krajinného  rázu  v  uvedených  vymezených  jednotkách  -  míst  krajinného  rázu  (MKR),  jejich
praktické naplňování při realizacích návrhů je v kompetenci místně příslušných orgánů ochrany
přírody.

Splněno.

5) na str. 162 Odůvodnění, kapitola Vymezení oblastí, podoblastí a míst krajinného rázu upravit
text na výsledné znění:

MKR Město, OKR 02 - LIBERECKO, POKR 02-1 Liberecká kotlina:
Rozsáhlý  prostor  obytné  a  průmyslově  výrobní  zástavby  města  (typ  krajiny  urbanizované)  při
okrajích  zástavby  v  kontaktu  s  otevřenou  nebo  lesnatou  krajinou  (typu  krajin  lesní  a
lesozemědělských).
Cílem ochrany krajinného rázu je zachování obrazu města - urbanizované krajiny uvnitř typu krajin
lesní  a lesozemědělské ve smyslu celkové vyváženosti  urbanizovaného prostoru ve vazbě na
volnou krajinu.

MKR Historické centrum, OKR 02 - LIBERECKO, POKR 02-1 Liberecká kotlina:
Část  města  v  hranicích  městské památkové zóny  -  intenzívně zastavěný  prostor  s  vloženými
plochami  veřejné  zeleně  v  rámci  celkové  zástavby  města.  Území  je  součástí  typu  krajiny
urbanizované.
Cílem ochrany krajinného rázu je zachování historického kulturního dědictví.

Splněno.

6) - upravit text výrokové části - kapitola B.2, Dopravní infrastruktura:
- změna označení R35 na označení I/35
- změna označení R10 na označení D10

- upravit text části Odůvodnění ÚP: G.5.1.1.1 Základní silniční síť:
- změna označení R35 na označení I/35
- změna označení R10 na označení D10

- upravit výkres č.8 „Výkres širších vztahů“:
- změna označení R 35 v úseku Turnov – Liberec na označení I/35
- příslušná úprava legendy výkresu

- doplnit text Odůvodnění, kapitola G.5.1.1.1. (strana 126 textové části odůvodnění ÚP).

- Na konec podkapitoly „silnice I. třídy MÚK Rádelský Mlýn – Tanvald“ vložit:

Dopravní napojení zastavěných a zastavitelných ploch:
a) ze stanovených uzlových bodů – křižovatka Turnovská, křižovatka Pražská, křižovatka

se  silnicí  III/28717  (nenavrhuje  se  přímé  napojení  stabilizovaných  ani  rozvojových
ploch v úseku hranice s obcí Rádlo – křižovatka Turnovská a dále v úseku křižovatka
Turnovská – křižovatka Pražská a dále v úseku křižovatka Pražská – křižovatka se
silnicí III/28717 a dále v úseku křižovatka se silnicí III/28717 – hranice s obcí Nová
Ves)

- Na konec podkapitoly „silnice I/14 Liberec - Tanvald“ vložit:

Dopravní napojení zastavěných a zastavitelných ploch:
a) ze stanovených uzlových bodů – křižovatka Lukášovská, křižovatka Československé

armády x Belgická, křižovatka Belgická x Ladova, křižovatka Rýnovická x Ladova x
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Tovární  x  Želivského  x  Harrachovská,  křižovatka  Široká  x  Tovární,  křižovatka
Turnovská  (nenavrhuje  se  přímé  napojení  stabilizovaných  ani  rozvojových  ploch
v úseku hranice s obcí Liberec – křižovatka Lukášovská a dále křižovatka Tovární x
Široká – křižovatka Turnovská)

b) pokud  místní  podmínky  neumožní  napojení  do  stanovených  uzlových  bodů,  lze
v úsecích  mezi  stanovenými  uzlovými  body  využít  místních  komunikací
v upřednostnění řešení s pravým odbočením.

Splněno.

7) upravit text výrokové části - Tab. ÚS3 Dolina:
vypustit odrážku: „řešit odstup zástavby od mokřadu s pramenem potoka“ a nahradit ji novým
zněním:  „řešit  odstup  zástavby  od  mokřadu  a  stávajícího  vodního  toku  –  zachovat
průchodnost vodního toku“.

Splněno.

8)  opravit  text  výrokové části  Tab.  ÚS23 Průmyslová  zóna Rýnovice –  západ  na  str.  88
v identifikaci ploch z označení VS6.10 na „VS5.10“,

Splněno.

9) opravit text výrokové části u RP2 – Nový Lukášov na str. 96 – z p.č. 128/1 v k.ú. Lukášov
na p.č. 125/1 v k.ú. Lukášov,

Splněno.

10) upravit text výrokové části u RP5 – Horní proseč – Jih:
- odst. d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území: vypustit text: „zachovat funkčnost
ekotonových prvků uvnitř i po obvodu řešeného území dle ÚP“ a nahradit ho novým zněním
„respektovat plochy veřejné zeleně (ÚP: VZ 22, 23,24) uvnitř řešeného území“,
- odst. e). Požadavky na řešení veřejné infrastruktury, odsek 2 na str. 110 – vypustit slovo
“budou“,

Splněno.

11) doplnit text výrokové části „Ochranné pásmo lesa“ na str. 70 v následujícím znění:
•   Ochranné pásmo lesa
Novostavby objektů hlavních na vymezených zastavitelných plochách, do kterých zasahuje
ochranné pásmo lesa, lze umisťovat pouze tak, aby byl dodržen odstup od kraje lesního
pozemku  minimálně  25 m.  Ve  výjimečných  případech,  při  prokázání  přijatelné  míry
vzájemných negativních vlivů nové výstavby a funkcí lesa, lze připustit odlišné individuální
řešení.

Splněno.

12)  opravit  text Tabulky  parcel  G.8.3  na  str.  206  Odůvodnění  -  identifikaci  TN  21  vyjádřit
pozemkem p.č. 63 v k.ú. Proseč nad Nisou (namísto p.č. 62 v k.ú. Proseč nad Nisou),

Splněno.

13) upřesnit text kapitoly G.8.1 na str. 198 Odůvodnění v odstavci VPS pro dopravní infrastrukturu
(vyvlastnění) u plochy dopravní infrastruktury – silniční DS.10 na znění:
plocha  pro  řešení  křižovatky  Palackého  x  U  Přehrady  jako  součást  městského  okruhu;
vymezení zahrnuje plochu pro možné řešení úrovňové (křižovatka světelná nebo okružní) i
mimoúrovňové (varianta tunel).

Splněno.

14)  zapracovat případné  požadavky  dotčených  orgánů  a  KÚLK  jako  nadřízeného  orgánu
vznesené  v  rámci  stanoviska  k  Návrhu  rozhodnutí  o  námitkách  a  návrhu  vyhodnocení
připomínek uplatněných k Návrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou.

Splněno, další požadavky vyplývající ze stanovisek DO a KÚLK nebyly vzneseny.
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G KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

G.1 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

VÝVOJ POČTU OBYVATEL 

Počet  obyvatel  v  Jablonci  nad  Nisou  v  posledních  9  letech  je  poměrně  stabilní,  rozdíl  mezi
maximální hodnotou (rok 2000) a minimální hodnotou (rok 2004) činí pouze 1,9 %.

Tab.: Vývoj počtu obyvatel (údaje k 31.12.daného roku)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

muži 21678 21425 21377 21348 21234 21345 21413 21521 21686

ženy 23750 23606 23614 23530 23337 23403 23409 23530 23568

celkem 45428 45031 44991 44878 44571 44748 44822 45051 45254

hustota
obyvatel / km2

1448 1435 1434 1430 1426 1426 1428 1436 1442

POČET CIZINCŮ K 1.1. KAŽDÉHO ROKU 

Výrazně však roste počet cizinců. Ve sčítání lidu, domů a bytů 1.3.2001 jich bylo zaznamenáno
797  (z  toho  218  občanů  Slovenska,  41  občanů  EU  v  tehdejším  vymezení  –  státy  evropské
patnáctky - a 538 dalších cizinců). K 1.1.2009 eviduje Centrální registr obyvatelstva spravovaný
Ministerstvem vnitra ČR celkem 2143 cizinců, z toho 344 občanů EU (tedy z 26 evropských států).
Podíl cizinců se tak navýšil z 1,8 % (k 1.3.2001) na 4,6 % (k 1.1.2009) téměř trojnásobně.

POČET OBYVATEL V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH 

V Jablonci  nad  Nisou  žilo  k  datu  sčítání  1.3.2001  celkem 45  266  obyvatel.  V  městské  části
Jablonec  nad  Nisou  žilo  cca 58%,  ve Mšeně  nad  Nisou  cca  22% obyvatel.  Nejvyšší  hustoty
zalidnění dosahuje část Jablonec nad Nisou a díky panelové výstavbě i část Jablonecké Paseky.
Průměrná  hustota  zalidnění  Mšena  nad  Nisou  je  ovlivněna  podílem  ploch  lesa  a  přehrady.
Na opačném konci jsou pak obvody v okrajových částech města.

Tab.: Rozmístění obyvatel v městských částech

název městské části obyvatelstvo celkem hustota zalidnění obyv./ha

Jablonec nad Nisou 26390   38,8

Jablonecké Paseky   2774   30,8

Mšeno nad Nisou   9833   15,7

Rýnovice   2195     8,5

Lukášov     149     1,1

Proseč nad Nisou 814     1,5

Vrkoslavice   1372     3,3

Kokonín   1739     4,5

CELKEM 45266   14,4

Město Jablonec nad Nisou jako celek je populačně stabilní, v rámci jednotlivých městských částí
jsou však patrné významné rozdíly. 
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Nejdynamičtější  vývoj  zaznamenává  díky  výstavbě  na  Horní  Proseči  městská  část  Proseč
nad Nisou,  kde  se  počet  obyvatel  zvýšil  téměř  na  dvojnásobek,  na  samotné  Horní  Proseči
pětinásobně.  Degresivní  je  Mšeno  nad  Nisou,  kde  ubylo  více  než  1  000  obyvatel  (desetina
celkového počtu) -  vzhledem k celkovému zastavění  ploch je  zde omezen další  rozvoj  bytové
výstavby, snižování počtu obyvatel v sídlišti zřejmě způsobují zvyšující se nároky na bydlení. Širší
centrum města (městská část  Jablonec nad Nisou) si  překvapivě udržuje stálý počet obyvatel,
trend dezurbanizace sem ještě nedopadl. Mírně rostou ostatní okrajové části s výjimkou Rýnovic,
které lze charakterizovat spíše jako průmyslový obvod.

Tab.: Vývoj počtu obyvatel v městských částech

městská část obyvatel změna v počtu obyvatel

1.3.2001 30.6.2009 podíl 2009/2001 rozdíl 2009-2001

Jablonec nad Nisou 26 390 26 677 101,1     287

Jablonecké Paseky   2 774   2 993 107,9     219

Mšeno nad Nisou   9 833   8 762   89,1 -1 071

Rýnovice   2 195   2 160   98,4 -     35

Lukášov     149     170 114,1       21

Proseč nad Nisou     814   1 514 186,0     700

Vrkoslavice   1 372   1 430 104,2       58

Kokonín   1 739   1 827 105,1       88

Jablonec nad Nisou 
celkem

45 266 45 533 100,6     267

Pozn.: Údaje za rok 2001 pocházejí ze sčítání lidu, domů a bytů, které organizuje ČSÚ, údaje z roku 2009 z evidence
obyvatelstva na Městském úřadě

Tyto  faktory  se  projevily  také  ve  zvýšeni  migračního  obratu,  který  po  roce  2000  stoupl
na dvojnásobek,  tj.  na více než 1900 migrujících.  Do kladného migračního salda v posledních
letech se významně promítla bytová výstavba ve městě. V tuto dobu již byly dokončeny některé
projekty  individuální  bytové  výstavby  na  Proseči,  což  se  projevilo  pravě  zvýšeným  počtem
přistěhovalých.

Omezením, které by se mohlo projevit v souvislosti se stěhováním obyvatelstva, může byt růst cen
nemovitosti ve městě, který by demotivoval občany od bytové výstavby či koupi bytu v této lokalitě.
Negativně by se na počtu obyvatel Jablonce nad Nisou mohl projevit také nedostatek pracovních
příležitostí ve městě, případně v Liberci.

Pokud však nedojde k úpadku místní ekonomiky, lze předpokládat, že počet obyvatel Jablonce nad
Nisou bude minimálně stagnovat na současné úrovni, neboť se jedná o město atraktivní nejen
svou lokalizaci  v Jizerských horách,  ale také svou polohou vůči krajskému městu a výhodnou
dopravní dostupností do Prahy, Německa a Polska.

Jablonec nad Nisou má tedy předpoklady k tomu, aby plnil  funkce:  ekonomickou,  rezidenční  i
rekreační.

Celkový  vývoj  počtu obyvatel  Jablonce nad Nisou byl  v  posledních letech ovlivněn především
migračními toky a převažující vliv migrace lze v očekávat i v příštích letech. V případě snahy města
udržet  si  svou  současnou  populační  velikost  nebo  docílit  jejího  nárůstu  je  potřeba  věnovat
pozornost právě migračním proudům a předpokladům pro bytovou výstavbu - nabídce rozvojových
ploch pro bydlení  včetně  dostatečně rozvinuté infrastruktury a dostatku zajímavých pracovních
míst.
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VĚKOVÁ STRUKTURA 
Tab.: Vývoj věkového složení Jablonce nad Nisou a jeho částí

městská část obyvatelstvo
2009 celkem

podíl věkových skupin v %

2001 2009

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+

Jablonecké Paseky        2 993 12,9  70,9  16,1  13,0  66,2  20,7

Vrkoslavice        1 430  16,3  72,4  11,4  13,6  70,1  16,4

Lukášov           170  14,1  65,1  20,8  8,8  77,1  14,1

Proseč nad Nisou        1 514  19,0  70,4  10,6  19,2  72,3  8,6

Jablonec nad Nisou      26 677  16,3  69,8  13,9  13,3  70,1  16,5

Mšeno nad Nisou        8 762  14,0  76,0  10,0  11,8  73,8  14,4

Rýnovice        2 160  23,4  67,7  8,9  14,4  74,8  10,7

Kokonín         1 827  16,2  71,3  12,5  14,4  71,0  14,6

Jablonec nad Nisou 
celkem 

      45 533  15,9  71,3  12,8  13,3  70,9  15,8

Česká republika* 10 467 542  15,9  70,2  13,9  14,1  71,0  14,9

Město Jablonec nad Nisou má ve srovnání s ČR nepatrně horší věkovou strukturu a rychleji zde
roste podíl seniorů.

Celkově  ve  městě  již  nad  dětskou  složkou  převážila  složka  seniorů.  Nejpříznivější  věkovou
strukturu  mají  Proseč  nad  Nisou  a  Rýnovice  (pouze  zde  je  více  dětí  než  seniorů),  nejhorší
Jablonecké Paseky a samotný Jablonec nad Nisou

Tab.: Vývoj indexů stáří a ekonomického zatížení v Jablonci nad Nisou a jeho částech

městská část
index stáří index ekonomického zatížení

2001 2009 2001 2009

Jablonec nad Nisou   85,3 124,0 43,2 42,6

Jablonecké Paseky 124,9 159,2 40,9 51,0

Mšeno nad Nisou   71,8 122,2 31,6 35,6

Rýnovice   38,0   74,4 47,6 33,7

Lukášov 147,6 160,0 53,6 29,8

Proseč nad Nisou   55,5   44,8 42,1 38,4

Vrkoslavice   70,0 120,6 38,2 42,7

Kokonín   77,6 101,5 40,2 40,9

Jablonec nad Nisou 
celkem 

  80,1 118,6 40,3 41,0

Česká republika 85,4 105,1* 42,9 40,9*

* Údaj se vztahuje k 31.12.2008
Pozn.: Index stáří = osoby starší 65 let / děti ve věku 0-14 let*100, 

index ekonomického zatížení = (osoby starší 65 let + děti ve věku 0-14 let) / osoby ve věku 15-64 let*100

Tab.: Věkové složení obyvatel ve městě Jablonec n. N. k 31. 12. 2007

0 - 14 let 15 - 24 let 25 - 44 let 45 - 64 let 65 a více let obyvatelstvo

2007 6357 5868 13895 12662 6269 45051

Zdroj: ČSÚ, údaje k 31. 12. daného roku
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Tab.: Srovnání vývoje průměrného věku Jablonce nad Nisou a České republiky

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Jablonec nad Nisou 38,4 38,8 39,1 39,3 39,6 39,9 40,1 40,3 40,4

Česká republika 38,8 39,0 39,3 39,5 39,8 40,0 40,2 40,3 40,5

Zdroj: ČSÚ

Věková struktura Jablonce nad Nisou se zhoršuje výrazněji než činí průměr ČR. Ačkoliv v roce
2001 patřil k městům s příznivou věkovou strukturou, dnes je v ukazatelích složení podle hlavních
věkových  skupin  a  indexu  stáří  podprůměrný  a  v  ukazatelích  průměrného  věku  a  indexu
ekonomického zatížení průměrný. Do budoucna lze očekávat další zhoršování věkové struktury,
což bude klást stále vyšší nároky především na oblast zdravotnictví a sociálních služeb.

VÝHLEDOVÁ VELIKOST POČTU OBYVATEL JABLONCE NAD NISOU

Stanovení výhledové velikosti počtu obyvatel pro různé časové horizonty je důležitým faktorem pro
odhad budoucích potřeb města, především ve vztahu k bytové výstavbě, dopravní a technické
infrastruktuře a občanské vybavenosti.  Pro populační vývoj Jablonce nad Nisou byla za základ
vzata  populační  projekce  obyvatelstva  České  republiky  vypracovaná  v  roce 2009.  V ukazateli
průměrného věku je Jablonec nad Nisou ve srovnání s ČR průměrný, ve srovnání podle hlavních
věkových  skupin  lehce  podprůměrný.  Použití  této  projekce  za  základ  modelování  vývoje
přirozenou  měnou  je  tedy  vyhovující.  Pro  vývoj  počtu  obyvatel  přirozenou  měnou  byly  tedy
převzaty hodnoty z projekce pro ČR a byly vynásobeny podílem počtu obyvatel  Jablonce nad
Nisou na obyvatelstvu ČR. Pro migraci byly stanoveny průměrné hodnoty na základě vývoje za
posledních 5 let a tyto hodnoty byly použity pro celé návrhové období. Stejně jako v případě ČR
byly stanoveny 3 varianty vývoje – střední, která je nejvíce pravděpodobná, dále vysoká, počítající
s  největším  očekávaným  zvýšením  úrovně  plodnosti,  nejvýraznějším  zlepšením  úmrtnosti  a
nejvyšším zisku z migrace (tuzemské i zahraniční) a nízká, počítající s přesně opačným scénářem.
Varianty jsou počítány pro 3 návrhové horizonty let 2020, 2025 a 2030.

Tab.: Výhledová velikost počtu obyvatel Jablonce nad Nisou pro 3 varianty a 3 návrhové horizonty

varianta 2009 2020 2025 2030

základní 45 254 45 901 45 907 45 664

vysoká (rodinná) 45 254 46 724 47 221 47 519

nízká (nerodinná) 45 254 45 027 44 517 43 707

Pozn.: 2009 - skutečný stav k 1.1.

Z tabulky vyplývá vysoká stabilita počtu obyvatel. 

Základní varianta: Počet obyvatel za celé predikované období nepřekročí 46 000. Bude se mírně
zvyšovat  až do roku 2023,  kdy začne trvale klesat,  neboť migrační  přírůstky nedokáží  vyvážit
pokles obyvatel přirozenou měnou. Přirozený přírůstek se bude snižovat po celé období, ubývat
obyvatel přirozenou měnou začne v roce 2018.

Vysoká varianta: Počet obyvatel bude růst po celé období a v roce 2030 převýší 47 500 obyvatel,
což je asi o 2 300 obyvatel více než nyní. Nejvyšší přírůstek přirozenou měnou bude zaznamenán
v roce 2011, poté se začne snižovat, úbytek přirozenou měnou bude poprvé zaznamenán v roce
2024.

Nízká varianta: Počet  obyvatel  města bude růst do let  2012 - 13, poté bude již trvale klesat.
Přirozenou měnou začne obyvatel ubývat po roce 2014. Do roku 2030 se počet obyvatel sníží asi
o 1 500 osob.

Nízkou a vysokou variantu lze uvažovat jako extrémní scénáře. Lze předpokládat, že s největší
pravděpodobností se počet obyvatel nedostane mimo rozmezí 43 - 48 000.

Dle Zadání  ÚP budou rozvojové plochy pro bydlení  k návrhovému horizontu roku 2030
dimenzovány na cca 48 000 bydlících obyvatel území.
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Počet uživatelů území 

Pro plynulý chod města je nezbytné současně se stanovením výhledové velikosti počtu obyvatel
sledovat počet potenciálních uživatelů území, kteří pravidelně využívají městskou infrastrukturu. 
Pozn.: Počet trvale bydlících obyvatel každoročně sleduje Český statistický úřad, celkový počet osob občanů ČR a

cizinců po jednotlivých obcích lze získat z evidence obyvatel,  kterou vede Ministerstvo vnitra ČR. Jediné
dostupné údaje o vyjížďce a dojížďce existují ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.

Celkový  počet  potenciálních  uživatelů  území  zahrnuje  součet  trvale  a  dlouhodobě  bydlících,
bilance pohybu do škol a za prací (dojíždějící - vyjíždějící) a bilance sezónních uživatelů území
(počet lůžek v objektech druhého bydlení a hromadné rekreace). Dále ještě tzv. denní uživatelé -
lidé cestující za službami (nákupy, lékař aj.), na úřady a jednodenní turisté. 
Tab.: Počet potenciálních uživatelů území v Jablonci nad Nisou

využití lůžek 100 % využití lůžek 35 %

2001 2008 2001 2008

počet obyvatel 45 266 45 254 45 266 45 254

bilance dojížďky a vyjížďky 2 695 2 695 2 695 2 695

sezónní uživatelé 2 349 2 349 822 822

CELKEM 50 310 50 298 48 783 48 771

Pozn.: Využití lůžek 100 % - počet sezónních uživatelů je roven počtu lůžek v objektech 2. bydlení a hromadné rekreace,
využití lůžek 35 % - počet sezónních uživatelů je počítán ve výši 35 % z celkového počtu lůžek v objektech 2.
bydlení a hromadné rekreace, 
data k dojížďce a vyjížďce a sezónním uživatelům se vztahují ke sčítání v roce 2001

V případě hypotetické 100 % obsazenosti  lůžek  v objektech OIR a  hromadné rekreace počet
potenciálních uživatelů území těsně překračuje 50 000 osob. V případě reálnější obsazenosti 35 %
vychází počet těchto uživatelů pod 49 000 osob. K tomuto počtu je třeba připočítat denní uživatele
území,  jejichž počet  lze odhadovat v řádu stovek až max. jednotek tisíc osob. Zejména počet
sezónních  uživatelů  a  jednodenních  turistů  bude  podléhat  výkyvům  s  maximem počtu  v  letní
sezóně a v období zimních prázdnin.
Dle Zadání ÚP budou kapacity veřejné infrastruktury dimenzovány na cca 55 000 uživatelů území.

Vzdělanost

Vzdělanost obyvatel Jablonce nad Nisou je vůči městům obdobné velikosti na průměrné úrovni,
do značné míry podmíněna silnou vazbou obyvatel na tradiční sklářský a automobilový průmysl.
Pravě  toto  zaměření  místní  ekonomiky  se  promítlo  do  vzdělanostní  struktury  vyšším  podílem
obyvatel  se  středoškolským  vzděláním  bez  maturity  a  naopak  poddimenzovaností  úplného
středoškolského  a  vysokoškolského  vzdělání.  Podíl  vysokoškoláků  se  však  začíná  výrazněji
zvyšovat  v  posledních letech,  což je  kromě strategie univerzitního vzděláváni,  díky niž  vznikly
v Jablonci  nad Nisou dvě pracoviště vysokých škol,  ovlivněno i  dobrou dostupností  Technické
univerzity v Liberci.
Tab.: Vzdělanostní struktura v roce 2001

území
ZŠ SOU SŠ VŠ IVz

(%) (%) (%) (%)

Jablonec nad Nisou 22,2 36,7 27,3 12,4 1,78

Liberec 20,0 36,3 28,3 15,4 1,85

okres Jablonec nad Nisou 23,0 41,3 23,7 10,9 1,72

Liberecký kraj 24,3 40,0 23,8 10,2 1,70

Pozn.: ZŠ  –  základní  vzdělání  včetně  neukončeného,  SOU  –  střední  odborné  vzdělání  bez  maturity;  SŠ  –  úplné
středoškolské s maturitou; VŠ – vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání; IVz – index vzdělanosti – vážený průměr
nejvyšší dosažené úrovně vzdělanosti obyvatelstva

Zdroj: SLDB 2001

Celková  úroveň  vzdělanosti  obyvatel  Jablonce  nad  Nisou  měřená  dle  indexu  vzdělanosti  je
nepatrně vyšší než průměr České republiky (1,76). Protože je sledovanou oblastí samotné město
Jablonec nad Nisou, lze konstatovat, že tato hodnota není příliš uspokojivá.  Podíl vysokoškolsky
vzdělaných obyvatel Jablonce nad Nisou je v porovnání s Libercem nižší o cca 3%. 
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Pravě  nižší  vzdělanost  a  snižování  počtu  technicky  kvalifikované  pracovní  síly  by  mohly
v budoucnu ovlivnit ekonomický vývoj města a způsobit upřednostňování Liberce před Jabloncem
nad Nisou, zejména v otázce příchodu nových investorů. To by následně mohlo vést k potlačení
ekonomické funkce Jablonce nad Nisou ve prospěch krajského města a Jablonec nad Nisou by
plnil zejména funkci rezidenční a rekreační a značná část obyvatel by za prací dojížděla.

Ekonomická aktivita 
Tab.: Ekonomická aktivita v roce 2001

území EAO podíl EAO
(%)

primér
(%)

sekundér 
(%)

terciér 
(%)

IEA NeEAO
(%)

Jablonec nad Nisou   23 721 52,4 0,7 45,8 47,0 2,75 46,4

Liberec   53 550 54,0 0,8 37,8 52,8 2,86 46,0

okres Jablonec nad 
Nisou 

  45 650 51,8 1,3 50,4 40,9 2,65 47,0

Liberecký kraj 225 154 52,6 2,8 46,2 43,5 2,68 46,3

Pozn.: EAO – počet ekonomicky aktivních obyvatel;
IEA – index ekonomické aktivity - vážený průměr zaměstnanosti obyvatel dle ekonomické struktury;
NeEAO – podíl ekonomicky neaktivního obyvatelstva

Zdroj: SLDB 2001

Míra nezaměstnanosti ve městě Jablonec nad Nisou 
Jablonec nad Nisou patřil  v  rámci  ČR dlouhodobě k  místům s  nízkou nezaměstnaností.  Přes
momentální  indispozici  v  souvislosti  s  probíhající  hospodářskou  krizí  (nezaměstnanost
pod průměrem  ČR)  jeho  pozice  v  rámci  celého  Libereckého  kraje  zůstává  nadále  poměrně
příznivá, především ve srovnání s okolními ORP Frýdlant, Tanvald a i Železný Brod.

Vyjížďka a dojížďka za prací 
Vyjížďka za prací zjišťovaná v SLDB je ukazatelem, který vyjadřuje atraktivitu obce, množství a
vhodnost struktury pracovních příležitostí a velikost spádového území, které je denně propojeno
s centrem, do něhož obyvatele dojíždějí. V tomto ohledu je pozice Jablonce nad Nisou poměrně
nevýhodná, neboť významným konkurentem v získávání ekonomicky aktivních obyvatel z okolních
obcí je krajské město a hlavní centrum regionu Liberec. Spádový region Jablonce nad Nisou je
omezený - složený z obcí  správního obvodu ORP a 9 dalších,  které spadají  do regionů ORP
Tanvald a Železný Brod.

Struktura domovního fondu 
Tab.: Počet domů a jejich struktura v jednotlivých částech obce v roce 2001

domy
celkem

bytové
domy

rodinné
domy

podíl bytových
domů (%)

podíl osob
v bytových

domech (%)

Jablonec nad Nisou 2699   872 1677 32,3 76,6

Jablonecké Paseky   244     50   182 20,5 78,2

Mšeno nad Nisou   637   180   447 28,3 85,4

Rýnovice   287     27   249   9,4 62,3

Lukášov     70       2      68   2,9   3,4

Proseč nad Nisou   235     19   208   8,1 30,0

Vrkoslavice   369     20   344   5,4 13,0

Kokonín   465     28   425   6,0 17,8

Jablonec nad Nisou celkem 5006 1198 3600 14,1 45,8

Zdroj: SLDB 2001
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Stáří domovního fondu 
Tab.: Podíl domů v jednotlivých částech obce dle roku výstavby v roce 2001

do 1919 1920-1945 1946-1980 1981-1990 1991-2000

Jablonec nad Nisou 33,9 27,4 18,3   7,5   6,9

Jablonecké Paseky 20,9 29,9 24,6   5,7   9,4

Mšeno nad Nisou 9,4 18,5 26,5 26,4 11,8

Rýnovice 18,5 36,2 16,0   9,8 10,1

Lukášov 30,0 14,3 10,0   5,7   7,1

Proseč nad Nisou 26,4 19,6 14,9   6,4   6,8

Vrkoslavice 24,7 23,8 19,0 11,1 13,8

Kokonín 31,0 22,2 14,4 12,3 10,1

Jablonec nad Nisou 
celkem 

27,9 25,6 18,9 10,6   8,6

Zdroj: SLDB 2001

Tab.: Počet bytů v Jablonci nad Nisou

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Počet dokončených bytů 95 60 25 186 99 133 38 87 123

Počet zrušených bytů* 15 23 13   33   7     3   9

* Počet zrušených bytů se týká celého ORP, lze však předpokládat, že 80-85 % připadá na Jablonec nad Nisou
Podíl Jablonce nad Nisou na bytovém fondu celého ORP činil v roce 2001 asi 86 %

VÝHLEDOVÁ POTŘEBA BYTŮ
Stanovení výhledové potřeby bytů bylo založeno na těchto faktorech:

1. Projekce  vývoje  počtu  obyvatel  na  základě  současných  trendů  (pro  vývoj  přirozenou
měnou použití  projekce ČR,  pro vývoj  migrace odhad na základě průměrných hodnot
za posledních 5 let).

3  VARIANTY VÝVOJE PRO 3 NÁVRHOVÉ HORIZONTY LET 2020, 2025 A 2030

 střední, která je nejvíce pravděpodobná,

 vysoká, počítající s největším očekávaným zvýšením úrovně plodnosti, nejvýraznějším
zlepšením úmrtnosti a nejvyšším zisku z migrace (tuzemské i zahraniční)

 nízká, počítající s přesně opačným scénářem. 

2. Vývoj průměrné velikosti censové domácnosti (její velikost se neustále snižuje, vývoj opět
ve 3 variantách – střední, vysoká a nízká).

3. Stanovení  současného počtu bytů (údaje ze sčítání  lidu,  domů a bytů 2001,  statistika
výstavby bytů po letech od roku 2001, počet bytů rozestavěných v letech 2008 a 2009,
kvalifikovaný odhad odpadu bytového fondu v letech 2001-2009).
Při sčítání v roce 2001 bylo zjištěno na území města Jablonec nad Nisou celkem 17 964 trvale obydlených
bytů, v letech 2001-2008 bylo postaveno celkem 751 bytů, v letech 2008 a 2009 bylo k výstavbě povoleno asi
80 resp. 120 bytů. Odpad bytového fondu od roku 2001 lze odhadnout celkem asi na 100 bytů. Po dokončení
rozestavěných bytů lze tedy odhadovat počet bytů na přibližně 18 800.

4. Vývoj poměru počtu bytových a censových domácností (tempo odstraňování nechtěného
soužití, současný poměr 1,08, výhledový poměr ve 2 variantách – BD/CD = 1,05 a 1,00):
 ideální, která počítá, že každá censová domácnost bude mít vlastní byt (1CD = 1BD)
 realističtější - poměr 1 bytová domácnost (BD) = 1,05 censové domácnosti (CD).
Odhad počtu censových domácností na základě 3 variant populační projekce. Pro tyto 3 varianty populační
projekce  jsou  rovněž  stanoveny různé  průměrné  velikosti  censové  domácnosti.  Vysoká  a  nízká  varianta
populační projekce se pro návrhový rok 2020 liší asi o 500 censových domácností, pro rok 2025 asi o 1 000 a
pro rok 2030 již asi o 1 500 censových domácností.

5. Budoucí odpad bytového fondu (asanace poloviny bytů se sníženou kvalitou).

Je tedy zřejmé, že vývoj počtu bytů nezávisí jen na vývoji počtu obyvatel. Hlavní nárůst počtu bytů
způsobují  především  rostoucí  nároky  na  kvalitu  bydlení,  odvislé  od  demografického  vývoje
(z dlouhodobého hlediska nepříznivý vývoj míry plodnosti a porodnosti, vysoká míra rozvodovosti a
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tedy vysoký podíl neúplných rodin). Ty jsou vyjádřeny dlouhodobě klesající průměrnou velikostí
censové domácnosti. I v případě stabilního vývoje počtu obyvatel po celé období do roku 2030, by
bylo jen zásluhou poklesu průměrné velikosti censové domácnosti potřeba vystavět asi 1 300 bytů.
Při  započtení  odstranění  nechtěného  soužití,  pak  při  dosažení  poměru  BD/CD  1,05  stoupne
potřeba o dalších 600 bytů, při dosažení poměru BD/CD 1,00 pak o dalších 1 100 bytů, tj. celkem
3 000 bytů.
Dalším faktorem je nezanedbatelný odpad bytového fondu. Ve střízlivých kalkulacích je počítáno
s asanací pouze poloviny bytů se sníženou kvalitou (dříve byty 3. a 4.kategorie), což činí asi 200 –
250  bytů.  Není  započítán  z  hlediska  tohoto  pohledu  zanedbatelný  odpad  bytového  fondu
v důsledku realizace koncepce územního plánu (realizace veřejně prospěšných staveb aj.).

Výhledová potřeba bytů

Pro  plánování  další  bytové  výstavby  je  žádoucí  stanovení  potřeby  budoucí  bytové  výstavby.
Při tomto výpočtu nám je základem projekce počtu obyvatel  města ve 3 základních variantách
uvedená výše. Dalšími faktory jsou současný počet bytů a budoucí velikost censové domácnosti.
Nezbytné  je  rovněž  počítat  s  odpadem  bytového  fondu.  Výsledky  výpočtů  udává  následující
tabulka.

Tab.: Výhledový počet bytových a censových domácností

varianta

základní vysoká nízká

2020 2025 2030 2020 2025 2030 2020 2025 2030

počet obyvatel 45 901 45 907 45 664 46 724 47 221 47 519 45 027 44 517 43 707

prům. velikost CD 2,13 2,1 2,08 2,14 2,12 2,10 2,11 2,09 2,07

počet CD 21 550 21 860 21 954 21 834 22 274 22 628 21 340 21 300 21 114

1 BD = 1,05 CD 20 524 20 820 20 908 20 794 21 213 21 551 20 324 20 286 20 109

Pozn.: CD - censová domácnost - je tvořena z osob společně bydlících v jednom bytě na základě jejich příbuzenských 
nebo jiných vztahů v rámci jedné hospodařící domácnosti, BD - bytová domácnost - tvoří ji osoby žijící společně 
v jednom bytě

Maximální požadavek na bytovou výstavbu vyplývá z vysoké varianty vývoje počtu obyvatel, kde je
při požadavku na samostatný byt pro každou censovou domácnost v roce 2030  nárokováno  asi
4 000 bytů.

Úkolem  územního  plánu  je  připravit  územní  podmínky  pro  všechny  varianty  demografického
vývoje, proto jsou v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou v souladu se Zadáním ÚP územně zajištěny
plochy pro předpokládanou výstavbu cca 4 000 bytů.

AKTUÁLNÍ DATA ČSÚ

V rámci zpracování upraveného návrhu pro veřejné projednání jsou níže doplněna nejaktuálnější
dostupná demografická data z ČSÚ.
Počet a věkové složení obyvatel ve městě Jablonec nad Nisou k 31. 12. 2013:

Počet obyvatel celkem v tom v tom ve věku

muži ženy 0 – 14 let 15 – 64 let 65 a více let

45 453 21 793 23 660 6 922 30 465 8 066

Vývoj počtu obyvatel ve městě Jablonec nad Nisou v letech 1994–2013:

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

46 417 46 238 46 219 46 055 45 855 45 635 45 428 45 031 44 991 44 878 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

44 571 44 748 44 822 45 051 45 254 45 328 45 356 45 206 45 305 45 453
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Bytový fond ve městě Jablonec nad Nisou (SLDB 2011):

Byty
Byty

celkem
z toho Počet osob

v rodinných
domech

v bytových
domech

celkem z toho
v rodinných

domech

Byty celkem 20 510 5 479 14 596 43 428 13 153

    obydlené 18 610 4 783 13 442 43 428 13 153

    z toho právní důvod užívání bytu:

        ve vlastním domě 3 854 3 625 205 11 098 10 415

        v osobním vlastnictví 4 841 - 4 836 10 656 -

        nájemní 4 342 298 3 804 9 865 839

        družstevní 3 359 1 3 358 7 271 1

    z toho v domech s materiálem nosných zdí:

        z kamene, cihel, tvárnic 8 948 4 388 4 384 22 631 12 045

        ze stěnových panelů 8 445 57 8 271 18 027 167

    neobydlené 1 900 696 1 154 x x

    z toho důvod neobydlenosti:

        změna uživatele 122 28 93 x x

        slouží k rekreaci 75 70 5 x x

        přestavba 249 66 177 x x

        nezpůsobilé k bydlení 74 34 37 x x

Zdroj: Český statistický úřad – sčítání lidu, domů a bytů 2011

ODŮVODNĚNÍ ROZVOJE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ NÁVRHU ÚP 

Výše  uvedený  demografický  rozbor  3  předpokládané  varianty  vývoje  (orientační  výhledové
velikosti) pro 3 návrhové horizonty let 2020, 2025 a 2030:
- varianta střední – nejvíce pravděpodobná
- varianta  vysoká  –  zvažující  největší  očekávané  zvýšení  úrovně  plodnosti,  nejvýraznější

snížení úmrtnosti a nejvyšší zisk z migrace tuzemské i zahraniční
- varianta nízká – zvažující přesně opačný scénář

ÚP Jablonec nad Nisou připravuje územní podmínky pro všechny varianty demografického vývoje,
v souladu s cíli a úkoly územního plánování musí zajistit plošný potenciál pro variantu vysokou
(47 500 obyv. – v zadání ÚP stanoveno 48 000 obyv.), představující: 
- odpovídající  zvýšení  nových  pracovních  pracovních  příležitostí,  zejména  s  důrazem

na rozvoj sfér terciérní, kvartérní a kvintérní,
- přiměřený rozvoj veřejné infrastruktury,
- plošné  zajištění  předpokládané  potřeby  pro  cca  4  000  nových  bytů  v  nabídce  forem

individuálního  i  hromadného  bydlení,  kde  zvyšující  se  úroveň  společnosti  upřednostňuje
poptávku po formách individuálních a zvýšené nabídce ploch pro rekreaci. 

ÚP Jablonec nad Nisou  je kompromisem mezi veřejným zájmem a soukromými zájmy uživatelů
území, tj. mezi požadavky města a konkrétních investorů:
- reaguje na vývoj zájmů o změny v území, zjištěných ve fázi průzkumů a rozborů pro nový ÚP

Jablonec nad Nisou,
- sleduje  kontinuitu  s  dosud  platným  ÚP města  Jablonec  nad  Nisou  (1998)  v  aktuálních

legislativních podmínkách,
- respektuje vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení,
- ÚP Jablonec nad Nisou  je v souladu z nadřazenými ÚPD dokumentacemi (PÚR ČR, ZÚR

LK) a dalšími rozvojovými dokument LK.
- záměry na změny v území byly vedle zákonem stanoveného postupu projednávání ÚP s DO

a veřejností průběžně konzultovány s vedením města a jeho Výborem pro územní plánování
a strategii rozvoje města Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou.
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ÚP Jablonec nad Nisou v kapitole F „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití“ definuje rámce účelného využití území – nástroj pro rozhodování o změnách v území:
- pro optimální funkční využití a intenzity využití na plochách změn,
- pro optimalizaci intenzity využití na plochách stabilizovaných.

Urbanistická  koncepce  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v  základních  prioritách  upřednostňuje  využití
vhodných proluk v existující zástavbě před neodůvodněnou expanzí urbanizačních aktivit do volné
krajiny. Využití vhodných proluk v existující zástavbě je s ohledem na udržitelný rozvoj území nutné
a  z  pohledu  urbanistické  ekonomie  velmi  výhodné,  neboť  umožňuje  využití  existujících  fondů
koncentrované  veřejné  infrastruktury  (existující  dopravní  síť,  rozvody  technického  vybavení  a
dostupná zařízení občanského vybavení).

V  souboru  převážně  zastavěných  pozemků  legálně  realizované  stavební  struktury  města
(zastavěné  území)  existuje  řada  pozemků  (stavebních  mezer  -  proluk),  na  kterých  může  být
umožněno další zastavění dle stanovených podmínek pro využití a prostorové uspořádání ploch
s rozdílným způsobem využití.  V současné době je k dispozici  základní  podkladový materiál  –
evidence proluk (stavebních mezer)  v zástavbě,  průběžně aktualizovaná Oddělením územního
plánování Odboru územního a hospodářského rozvoje Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Tato
evidence však sleduje potenciál těchto pozemků pouze na malé části území městského centra a
bez dalších údajů, garantujících průchodnost jejich využití.

V  tomto smyslu  je  třeba  upozornit  na  skutečnost,  že  řada  na  první  pohled  volných  pozemků
po provedení dalších šetření vykazuje parametry, které jejich zástavbu významně omezují nebo
přímo vylučují:
- Ve vztahu k zónám obytným územní plán definuje charakter prostředí jako prostředí kvalitní

s přiměřeným podílem zeleně, umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci
a relaxaci obyvatel v dostupnosti veřejné infrastruktury.

Této podmínce nevyhovují zejména plochy zatížené intenzívním dopravním provozem
na existujících průtazích silnic  první  třídy – zájem investorů o  jejich  využití  je  podmíněn
vyvedením  této,  zejména  tranzitní  dopravy  do  obchvatu  města  –  bohužel  ve  velmi
vzdálených časových horizontech.

- Řada  volných  pozemků  –  proluk  v  zástavbě  vykazuje  další  parametry,  bránící  jejich
optimálnímu  využití,  zejména  výměra,  stanovené  podmínky  vyhlášené  MPZ,  stavby  a
činnosti  na  sousedních  přilehlých  pozemcích,  okenní  otvory  na  sousedních  stavbách
orientované do proluky, orientace proluky ve vztahu k oslunění a prosvětlení, koncentrované
rozvody technické infrastruktury,  riziko omezení  stability sousedních objektů v dynamické
morfologii města, vlastnické vztahy atd. 

- Ve vztahu k zónám  soustředěných ekonomických aktivit  se jedná zejména o existující
staré ekologické zátěže ploch a jejich nevyhovující dopravní dostupnost.

Urbanistická  koncepce  ÚP Jablonec  nad  Nisou  rovněž  reaguje  na  aktuální  stav  vyvíjející  se
struktury  evidovaných  brownfields  v  řešeném  území.  Pokud  je  to  účelné,  nástroji  územního
plánování stanovuje územní podmínky pro jejich řešení:
- vymezuje plochy přestavby, zejména v případech, kdy se jedná o jiné využití předmětných

pozemků v nové – příslušné kategorii plochy s rozdílným způsobem využití,
- nové  využití  evidovaných  brownfields  v  rámci  ploch  stabilizovaných  (např.  na  plochách

výroby  a  skladování,  kde  problém  zpravidla  spočívá  ve  vyhledání  nového  investora)  je
pod rozlišovací schopností ÚP.

Závěr:
- Územní  plán  reaguje  na  vývoj  zájmů  o  změny  v  území  v  aktuálních  legislativních

podmínkách, je kompromisem mezi veřejným zájmem a soukromými zájmy uživatelů území,
tj. mezi požadavky města a konkrétních investorů. Aktuálně je, zřejmě i ve vztahu k výše
uvedeným  okolnostem,  zájem  o  využití  proluk  pro  bydlení  minimální  a  naopak  zájmy
komerční  nejsou  vždy  v  souladu  se  zájmem  veřejným  (komerčním  zájmům  zpravidla
disponibilní plocha proluky nevyhovuje). 

- Podmínky přípustného a podmíněně přípustného využití území, stanovené v ÚP Jablonec
nad  Nisou,  umožňují  zástavbu  na  plochách  změn  (zastavitelných  a  přestavbových)  i
přiměřenou  intenzifikaci  zástavby  na  plochách  stabilizovaných  –  tedy  i  optimální  využití
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stavebních mezer (zástavbu proluk) a  brownfields. Pro využití proluk a  brownfields  je však
mimo  jiné  třeba  zajistit  přiměřené  podmínky,  odpovídající  zamýšlené  funkci.  Ve  vztahu
k bydlení se vedle technických parametrů v řadě případů jedná zejména o zlepšení stavu
životního prostředí, pro které koncepce ÚP Jablonec nad Nisou vytváří územní podmínky
(vyloučení tranzitní dopravy z centra i z obytných zón, vyloučení nevhodných funkcí atd.).

- Územní  plán  na  rozlišovací  úrovni  měřítka  1:5000  vymezuje  základní  koncepce  rozvoje
území  -  územní  podmínky  účelného  využití  a  uspořádání  území  a stanovuje  regulativy
pro jejich zajištění.  Objemové parametry zástavby (výškovou hladinu zástavby a intenzitu
využití ploch) vnímá zejména ve vztahu k formulování přípustných zásahů do do existující a
vyhovující struktury zástavby území a krajinného rázu. Územní plán neřeší konkrétní stavby a
pokud to není nezbytné, ani plochy s výměrou menší než 2000 m2.

Obr.: Orientační znázornění proluk v centrální části města

Pozn.: - červeně jsou znázorněny proluky ve stabilizovaných plochách SC
- modře jsou znázorněny plochy změn SC

Zdroj: MMJNN
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ORIENTAČNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ KAPACITY NAVRŽENÝCH PLOCH

Předpoklady výpočtu orientačního počtu lidí v návrhových plochách:

- průměrná velikost censové domácnosti k roku 2030 bude 2,1;
- poměr censové k bytové domácnosti k roku 2030 bude 1,05;
- z toho vyplývá průměrná velikost bytové domácnosti 2,21.

Jak  je  patrné  z  níže  uvedených  tabulek  ploch,  navržené  plochy  územním  plánem  poskytují
kapacitu pro cca 2 742 nových bytů. Zbývající  kapacita do 4 000, tj.  cca 1250 bytů lze umístit
dle odborného odhadu v rámci proluk ve stabilizovaných zastavěných plochách příslušných funkcí.

Tabulka hustot a kapacit dle jednotlivých typů ploch, které mohou sloužit pro bydlení:
typ 
plochy

podlaž-
nost

předpoklá-
daný počet
lidí / ha

předpoklá-
daná 
orientační 
velikost 
parcely 
[m2]

průměrné 
předpokládané %
plochy na veřejná
prostranství 
(včetně 
komunikací)

průměrné 
předpokládané
% na základní 
OV (či jiné 
funkce) v rámci 
plochy

hrubá 
plocha na 
1 dům [m2]

předpoklá-
daný 
počet
bytů / dům

počet
bytů / ha

BM 1 16,84 1100 15,00% 4,00% 1309 1 7,64

2 27,79 1000 15,00% 4,00% 1190 1,5 12,61

4 215,12 1000 15,00% 8,00% 1230 12 97,56

6 322,68 1000 15,00% 8,00% 1230 18 146,34

SP 1 15,44 1200 15,00% 4,00% 1428 1 7

2 25,27 1100 15,00% 4,00% 1309 1,5 11,46

3 130,38 1100 15,00% 8,00% 1353 8 59,13

SC 2 23,63 800 15,00% 60,00% 1400 1,5 10,71

4 189 800 15,00% 60,00% 1400 12 85,71

6 283,5 800 15,00% 60,00% 1400 18 128,57

SM a SO 2 14,9 1200 15,00% 70,00% 2220 1,5 6,76

4 119,19 1200 15,00% 70,00% 2220 12 54,05

Tabulka orientačních předpokládaných kapacit jednotlivých navržených ploch:
ozn. plochy výměra

[m2]
podlaž-
nost

navržená plocha s rozdílným způsobem využití katastrální území Z/P/N orien-
tační

počet
osob

orien-
tační

počet
bytů

BM2.1 14 806 2 Plochy bydlení – městské Jablonec nad Nisou Z 41 19

BM2.2 14 743 2 Plochy bydlení – městské Jablonec nad Nisou Z 41 19

BM2.3 840 2 Plochy bydlení – městské Jablonec nad Nisou Z 2 1

BM2.4 1 283 2 Plochy bydlení – městské Jablonec nad Nisou Z 4 2

BM2.5 1 814 2 Plochy bydlení – městské Jablonec nad Nisou Z 5 2

BM2.7 5 097 2 Plochy bydlení – městské Jablonec nad Nisou Z 14 6

BM2.8 3 882 2 Plochy bydlení – městské Jablonec nad Nisou Z 11 5

BM2.9 2 045 2 Plochy bydlení – městské Jablonec nad Nisou Z 6 3

BM4.11 910 4 Plochy bydlení – městské Jablonec nad Nisou Z 20 9

BM2.12 14 979 2 Plochy bydlení – městské Jablonecké Paseky Z 42 19

BM2.13 4 594 2 Plochy bydlení – městské Jablonecké Paseky Z 13 6

BM4.14 3 330 4 Plochy bydlení – městské Jablonecké Paseky Z 72 32

BM1.15 3 013 1 Plochy bydlení – městské Mšeno nad Nisou Z 5 2

BM2.17 823 2 Plochy bydlení – městské Mšeno nad Nisou Z 2 1

BM2.18 2 471 2 Plochy bydlení – městské Mšeno nad Nisou Z 7 3

BM2.19 8 395 2 Plochy bydlení – městské Mšeno nad Nisou Z 23 11

SAUL s.r.o 97



G – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

ozn. plochy výměra
[m2]

podlaž-
nost

navržená plocha s rozdílným způsobem využití katastrální území Z/P/N orien-
tační
počet
osob

orien-
tační
počet
bytů

BM2.20 1 385 2 Plochy bydlení – městské Mšeno nad Nisou Z 4 2

BM2.21 20 497 2 Plochy bydlení – městské Mšeno nad Nisou Z 57 26

BM6.23 17 658 6 Plochy bydlení – městské Rýnovice Z 570 258

BM4.24 4 903 4 Plochy bydlení – městské Rýnovice Z 105 48

BM2.25 26101 2 Plochy bydlení – městské Rýnovice Z 73 33

BM2.26 2 413 2 Plochy bydlení – městské Rýnovice Z 7 3

BM2.27 17 306 2 Plochy bydlení – městské Rýnovice Z 48 21

BM2.29 987 2 Plochy bydlení – městské Rýnovice Z 3 1

BM1.30 1 337 1 Plochy bydlení – městské Rýnovice Z 2 1

BM1.31 18 728 1 Plochy bydlení – městské Rýnovice Z 31 14

BM2.33 7 691 2 Plochy bydlení – městské Rýnovice Z 21 10

BM2.35 1 837 6 Plochy bydlení – městské Proseč nad Nisou Z 59 27

BM2.36 15 386 2 Plochy bydlení – městské Vrkoslavice Z 43 19

BM2.37 2 903 2 Plochy bydlení – městské Vrkoslavice Z 8 4

BM1.38 2 208 1 Plochy bydlení – městské Mšeno nad Nisou Z 4 2

BM1.39 14 084 1 Plochy bydlení – městské Mšeno nad Nisou Z 24 11

BM2.42 41 954 1 Plochy bydlení – městské Jablonec nad Nisou Z 71 32

BM1.43 3550 1 Plochy bydlení – městské Mšeno nad Nisou Z 6 3

BM1.44 1 544 1 Plochy bydlení – městské Jablonec nad Nisou Z 3 1

BM2.46 1 501 2 Plochy bydlení – městské Jablonecké Paseky Z 4 2

BM2.48 4 090 2 Plochy bydlení – městské Jablonecké Paseky Z 11 5

BM1.49 5 413 1 Plochy bydlení – městské Mšeno nad Nisou Z 9 4

BM1.50 12 230 1 Plochy bydlení – městské Mšeno nad Nisou Z 21 9

BM1.51 3 597 1 Plochy bydlení – městské Mšeno nad Nisou Z 6 3

BM1.52 1 712 1 Plochy bydlení – městské Mšeno nad Nisou Z 3 1

BM1.53 2 909 1 Plochy bydlení – městské Mšeno nad Nisou Z 5 2

BM2.54 1 213 2 Plochy bydlení – městské Rýnovice Z 3 2

BM2.55 2 021 2 Plochy bydlení – městské Rýnovice Z 6 3

BM2.56 979 2 Plochy bydlení – městské Rýnovice Z 3 1

BM2.57 920 2 Plochy bydlení – městské Rýnovice Z 3 1

BM celkem 321 492 Plochy bydlení – městské 1 517 688

BP2.1 13 949 2 Plochy bydlení – příměstské Jablonec nad Nisou Z 35 16

BP2.3 4 970 2 Plochy bydlení – příměstské Jablonec nad Nisou Z 13 6

BP2.4 3 256 2 Plochy bydlení – příměstské Jablonec nad Nisou Z 8 4

BP1.5 9 959 1 Plochy bydlení – příměstské Jablonecké Paseky Z 15 7

BP1.6 612 1 Plochy bydlení – příměstské Jablonecké Paseky Z 1 0

BP1.7 1 760 1 Plochy bydlení – příměstské Jablonecké Paseky Z 3 1

BP1.8 2 615 1 Plochy bydlení – příměstské Jablonecké Paseky Z 4 2

BP1.9 1 527 1 Plochy bydlení – příměstské Jablonecké Paseky Z 2 1

BP2.10 16 609 2 Plochy bydlení – příměstské Mšeno nad Nisou Z 42 19

BP2.11 723 2 Plochy bydlení – příměstské Mšeno nad Nisou Z 2 1

BP1.14 3 300 1 Plochy bydlení – příměstské Mšeno nad Nisou Z 5 2

BP1.15 5 335 1 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice, Lukášov Z 8 4

BP1.16 5 674 1 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice Z 9 4

BP1.17 1 327 1 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice Z 2 1

BP1.18 1 203 1 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice Z 2 1

BP2.19 2 449 2 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice Z 6 3

BP2.20 1 314 2 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice Z 3 2

BP2.21 4 576 2 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice Z 12 5
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ozn. plochy výměra
[m2]

podlaž-
nost

navržená plocha s rozdílným způsobem využití katastrální území Z/P/N orien-
tační

počet
osob

orien-
tační

počet
bytů

BP2.22 4 976 2 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice Z 13 6

BP2.23 2 456 2 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice Z 6 3

BP2.24 1 912 2 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice Z 5 2

BP2.25 2 050 2 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice Z 5 2

BP2.26 2 267 2 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice Z 6 3

BP2.27 2 005 2 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice Z 5 2

BP1.28 1 493 1 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 2 1

BP1.29 2 145 1 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 3 2

BP2.31 5 957 2 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 15 7

BP2.32 1 771 2 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 4 2

BP2.33 1 508 2 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 4 2

BP2.34 3 287 2 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 8 4

BP2.35 12 076 2 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 31 14

BP1.36 29 561 1 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 46 21

BP1.37 81 766 1 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 126 57

BP1.38 14 787 1 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 23 10

BP1.40 7 437 1 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 11 5

BP1.42 3 068 1 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 5 2

BP2.45 12 551 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 32 14

BP2.46 2 868 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 7 3

BP2.47 2 089 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 5 2

BP2.48 21 667 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 55 25

BP2.50 3 873 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 10 4

BP2.51 1 614 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 4 2

BP2.52 3 471 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 9 4

BP2.53 2 978 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 8 3

BP2.54 13 173 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 33 15

BP2.55 30 083 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 76 34

BP2.56 16 362 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 41 19

BP2.57 3 887 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 10 4

BP2.58 1 376 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 3 2

BP2.59 7 867 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 20 9

BP2.60 3 419 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 9 4

BP2.62 1 584 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 4 2

BP2.63 2 377 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 6 3

BP2.64 7 459 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 19 9

BP2.65 1 569 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 4 2

BP2.66 1 504 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 4 2

BP2.67 9 720 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 25 11

BP2.69 22 718 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 57 26

BP2.70 2 417 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 6 3

BP2.75 14634 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 37 17

BP2.76 1 359 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 3 2

BP2.77 3 632 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 9 4

BP2.78 5 878 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 15 7

BP2.79 7 436 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 19 9

BP2.80 24 970 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 35 16

BP2.82 7 448 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 19 9

BP2.85 13 585 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou P 34 16

SAUL s.r.o 99



G – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

ozn. plochy výměra
[m2]

podlaž-
nost

navržená plocha s rozdílným způsobem využití katastrální území Z/P/N orien-
tační
počet
osob

orien-
tační
počet
bytů

BP2.86 39 461 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 100 45

BP2.87 4 220 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 11 5

BP2.88 1 134 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 3 1

BP2.90 5 610 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 14 6

BP1.92 18 843 1 Plochy bydlení – příměstské Vrkoslavice Z 29 13

BP1.93 23 934 1 Plochy bydlení – příměstské Vrkoslavice, 
Kokonín

Z 37 17

BP2.94 3 676 2 Plochy bydlení – příměstské Vrkoslavice Z 9 4

BP2.95 6 936 2 Plochy bydlení – příměstské Vrkoslavice Z 18 8

BP2.96 5 434 2 Plochy bydlení – příměstské Vrkoslavice Z 14 6

BP2.98 1 512 2 Plochy bydlení – příměstské Vrkoslavice Z 4 2

BP1.99 3 379 1 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 5 2

BP1.100 9 220 1 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 14 6

BP1.101 6 755 1 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 10 5

BP1.102 16 244 1 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 25 11

BP1.103 52 767 1 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 81 37

BP1.105 2 646 1 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 4 2

BP1.106 1 106 1 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 2 1

BP1.109 2 412 1 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 4 2

BP1.111 13 010 1 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 20 9

BP2.112 2 248 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 6 3

BP2.113 15 926 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 40 18

BP2.115 3 581 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 9 4

BP2.116 34 331 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 87 39

BP2.117 1 831 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 5 2

BP2.118 3 142 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 8 4

BP2.119 1 966 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 5 2

BP2.120 6 415 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 16 7

BP2.121 1 405 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 4 2

BP2.123 2 435 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 6 3

BP2.124 5 343 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 14 6

BP2.125 4 612 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 12 5

BP2.126 2 114 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 5 2

BP2.127 4 168 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 11 5

BP2.128 16 378 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 41 19

BP2.129 4 222 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 11 5

BP2.130 3 140 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 8 4

BP2.131 1 403 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 4 2

BP2.132 3 610 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 9 4

BP2.133 1 818 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 5 2

BP2.134 4 016 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 10 5

BP2.135 11 065 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 28 13

BP2.136 2 321 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 6 3

BP2.137 4 071 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 10 5

BP2.138 3 269 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 8 4

BP2.139 18 120 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 46 21

BP2.140 12 809 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 32 15

BP2.141 1 158 2 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 3 1

BP2.142 497 2 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 1 1

BP1.143 15 800 1 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice Z 24 11
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podlaž-
nost
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tační
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tační
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BP2.144 9 036 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 23 10

BP1.145 2 860 1 Plochy bydlení – příměstské Mšeno nad Nisou Z 4 2

BP2.146 5 957 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 15 7

BP2.147 5 834 2 Plochy bydlení – příměstské Vrkoslavice Z 15 7

BP2.148 1 945 2 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice Z 5 2

BP2.149 14 674 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 37 17

BP1.150 3 002 1 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice Z 5 2

BP1.151 941 1 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice Z 1 1

BP2.153 5 456 2 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 14 6

BP2.154 866 2 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 2 1

BP2.157 643 2 Plochy bydlení – příměstské Vrkoslavice Z 2 1

BP2.158 2 708 2 Plochy bydlení – příměstské Vrkoslavice Z 7 3

BP2.160 10 013 2 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice P 25 11

BP1.161 6 494 1 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 10 5

BP2.162 1 500 2 Plochy bydlení – příměstské Vrkoslavice Z 4 2

BP1.163 9 568 1 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 15 7

BP1.164 3 514 1 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 5 2

BP1.166 4 364 1 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 7 3

BP1.168 4 350 1 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 7 3

BP2.169 4 766 2 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 12 5

BP1.171 535 1 Plochy bydlení – příměstské Jablonecké Paseky Z 1 0

BP2.172 1 250 1 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 3 1

BP2.173 2 169 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 6 3

BP2.174 1 112 2 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 3 1

BP2.175 1 011 2 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 3 1

BP2.176 943 2 Plochy bydlení – příměstské Lukášov Z 2 1

BP2.177 24 051 2 Plochy bydlení – příměstské Rýnovice P 61 28

BP2.178 1 149 2 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 3 1

BP1.179 2 328 1 Plochy bydlení – příměstské Kokonín Z 4 2

BPX.1 216 122 dle RP5 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 528 239

BPX.2 27 671 dle RP5 Plochy bydlení – příměstské Proseč nad Nisou Z 70 32

BP celkem 1 062 566 Plochy bydlení – příměstské 2 284 1 036

SC4.1 27 920 4 Plochy smíšené obytné – centrální Jablonec nad Nisou P 528 239

SC4.3 1 119 4 Plochy smíšené obytné – centrální Jablonec nad Nisou Z 21 10

SC6.4 1 950 6 Plochy smíšené obytné – centrální Jablonec nad Nisou Z 55 25

SC6.5 1 320 6 Plochy smíšené obytné – centrální Jablonec nad Nisou Z 37 17

SC6.6 3 209 6 Plochy smíšené obytné – centrální Jablonec nad Nisou Z 91 41

SC6.9 2 219 6 Plochy smíšené obytné – centrální Jablonec nad Nisou Z 63 29

SC6.10 4 273 6 Plochy smíšené obytné – centrální Jablonec nad Nisou Z 121 55

SC6.11 1 964 6 Plochy smíšené obytné – centrální Jablonec nad Nisou Z 56 25

SC6.12 1 588 6 Plochy smíšené obytné – centrální Jablonec nad Nisou Z 45 20

SC6.13 1 984 6 Plochy smíšené obytné – centrální Jablonec nad Nisou Z 56 26

SC6.14 1 213 6 Plochy smíšené obytné – centrální Jablonec nad Nisou Z 34 16

SC6.15 4 232 6 Plochy smíšené obytné – centrální Jablonec nad Nisou Z 120 54

SC6.16 1 466 6 Plochy smíšené obytné – centrální Jablonec nad Nisou Z 42 19

SC2.18 970 2 Plochy smíšené obytné – centrální Rýnovice Z 2 1

SC4.19 2 788 4 Plochy smíšené obytné – centrální Rýnovice Z 53 24

SC4.21 27 211 4 Plochy smíšené obytné – centrální Proseč nad Nisou P 514 233

SC4.22 2422 4 Plochy smíšené obytné – centrální Proseč nad Nisou Z 46 21
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SC4.25 807 4 Plochy smíšené obytné – centrální Proseč nad Nisou Z 15 7

SC4.26 4214 4 Plochy smíšené obytné – centrální Proseč nad Nisou Z 80 36

SC4.27 1363 4 Plochy smíšené obytné – centrální Proseč nad Nisou Z 26 12

SC celkem 88 655 Plochy smíšené obytné – centrální 1900 862

OS2.3 4 230 2 Plochy občanského vybavení – sport a rekreace Jablonec nad Nisou Z - -

OS2.4 1 605 2 Plochy občanského vybavení – sport a rekreace Jablonec nad Nisou Z - -

OS4.8 3 769 4 Plochy občanského vybavení – sport a rekreace Jablonec nad Nisou Z - -

OS4.9 8 773 4 Plochy občanského vybavení – sport a rekreace Jablonec nad Nisou Z - -

OS2.13 10 327 2 Plochy občanského vybavení – sport a rekreace Rýnovice Z - -

OS1.15 2 221 1 Plochy občanského vybavení – sport a rekreace Vrkoslavice Z - -

OS2.17 1 505 2 Plochy občanského vybavení – sport a rekreace Vrkoslavice Z - -

OS2.18 5 835 2 Plochy občanského vybavení – sport a rekreace Vrkoslavice Z - -

OS2.19 32 523 2 Plochy občanského vybavení – sport a rekreace Rýnovice, Mšeno 
nad Nisou

Z - -

OS2.20 2 257 2 Plochy občanského vybavení – sport a rekreace Rýnovice, Mšeno 
nad Nisou

Z - -

OS celkem 73 045 Plochy občanského vybavení – sport a rekreace - -

OH2.1 12 782 2 Plochy občanského vybavení – hřbitovy Jablonec nad Nisou Z - -

OH celkem 12 782 Plochy občanského vybavení – hřbitovy - -

SM4.3 3 993 4 Plochy smíšené městské Rýnovice Z 48 22

SM2.7 2 315 2 Plochy smíšené městské Kokonín Z 3 2

SM4.8 7 480 4 Plochy smíšené městské Jablonec nad Nisou Z 89 40

SM4.9 17 258 4 Plochy smíšené městské Rýnovice Z 206 93

SM celkem 31 046 Plochy smíšené městské 346 157

VS4.1 22 151 4 Plochy výroby a skladování Jablonec nad Nisou Z - -

VS4.2 36 262 4 Plochy výroby a skladování Jablonec nad Nisou,
Proseč nad Nisou

P - -

VS4.3 2 455 4 Plochy výroby a skladování Rýnovice P - -

VS4.4 26 554 4 Plochy výroby a skladování Rýnovice Z - -

VS4.7 19 239 4 Plochy výroby a skladování Rýnovice Z - -

VS4.8 2 813 4 Plochy výroby a skladování Rýnovice P - -

VS5.9 7 729 5 Plochy výroby a skladování Rýnovice Z - -

VS5.10 11 887 5 Plochy výroby a skladování Rýnovice Z - -

VS4.11 11 289 4 Plochy výroby a skladování Rýnovice Z - -

VS4.12 3 345 4 Plochy výroby a skladování Rýnovice Z - -

VS2.13 19 675 2 Plochy výroby a skladování Lukášov Z - -

VS4.14 7 817 4 Plochy výroby a skladování Rýnovice Z - -

VS2.15 2 129 2 Plochy výroby a skladování Kokonín Z - -

VS2.16 3 712 2 Plochy výroby a skladování Kokonín Z - -

VS2.17 6 798 2 Plochy výroby a skladování Lukášov Z - -

VS2.18 13 283 2 Plochy výroby a skladování Lukášov Z - -

VS celkem 197138 Plochy výroby a skladování - -

TI2.2 4 769 2 Plochy technické infrastruktury Kokonín Z - -

TI1.4 1 184 1 Plochy technické infrastruktury Kokonín Z - -

TI celkem 5 953 Plochy výroby a skladování - -

DS.2 108 559 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Jablonec nad Nisou Z - -

DS.3 10 304 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Jablonec nad Nisou Z - -

DS.4 4 695 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Jablonec nad Nisou Z - -

DS.6 17 563 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Jablonec nad Nisou Z - -

DS.7 4 800 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Jablonec nad Nisou Z - -
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DS.10 4 566 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Jablonec nad Nisou Z - -

DS.11 1 897 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Jablonec nad Nisou Z - -

DS.12 2 963 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Jablonec nad Nisou Z - -

DS.13 3 054 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Jablonecké Paseky Z - -

DS.14 45 384 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Rýnovice Z - -

DS.16 2 032 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Rýnovice Z - -

DS.17 9 513 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Vrkoslavice Z - -

DS.18 130 620 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Vrkoslavice Z - -

DS.19 5 473 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Vrkoslavice Z - -

DS.20 1 040 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Vrkoslavice Z - -

DS.21 1 576 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Vrkoslavice Z - -

DS.23 7 197 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Jablonec nad Nisou Z - -

DS.24 3 847 - Plochy dopravní infrastruktury – silniční Proseč nad Nisou Z - -

DS celkem 365 083 Plochy dopravní infrastruktury – silniční - -

VK.1 1 147 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Jablonec nad Nisou Z - -

VK.3 2 035 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Jablonec nad Nisou Z - -

VK.4 1 044 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Jablonec nad Nisou Z - -

VK.5 14 730 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Jablonec nad Nisou P - -

VK.6 1 532 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Jablonec nad Nisou Z - -

VK.8 2 224 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Jablonec nad Nisou Z - -

VK.10 11 096 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Jablonec nad Nisou Z - -

VK.11 1 876 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Jablonec nad Nisou Z - -

VK.12 5 150 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Jablonec nad Nisou Z - -

VK.13 6 775 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Jablonec nad Nisou Z - -

VK.14 1 257 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Jablonec nad Nisou Z - -

VK.15 6 955 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Mšeno nad Nisou Z - -

VK.16 1 448 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Mšeno nad Nisou Z - -

VK.17 3 468 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Mšeno nad Nisou Z - -

VK.19 2 887 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Rýnovice Z - -

VK.20 581 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Lukášov Z - -

VK.21 277 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Lukášov Z - -

VK.22 1 254 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Lukášov Z - -

VK.23 411 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Lukášov Z - -

VK.24 3 512 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Proseč nad Nisou Z - -

VK.25 3 513 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Proseč nad Nisou Z - -

VK.26 3 727 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Proseč nad Nisou Z - -

VK.32 2 193 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Proseč nad Nisou Z - -

VK.33 4 195 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Kokonín Z - -

VK.34 910 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Proseč nad Nisou Z - -

VK.35 1 899 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Rýnovice, Lukášov Z - -

VK.36 610 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Lukášov Z - -

VK.37 4 748 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Jablonec nad Nisou Z - -

VK.39 2 533 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Mšeno nad Nisou Z - -

VK.40 796 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Rýnovice Z - -

VK.41 1 032 - Plochy veřejných prostranství – komunikace Mšeno nad Nisou P - -

VK celkem 100 860 Plochy veřejných prostranství – komunikace - -

RZ1.1 18 100 1 Plochy rekreace – zahrádkové osady Mšeno nad Nisou Z - -

RZ celkem 18 100 Plochy rekreace – zahrádkové osady - -

VZ.9 474 - Plochy veřejných prostranství – zeleň Jablonec nad Nisou N - -
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VZ.10 6 255 - Plochy veřejných prostranství – zeleň Jablonec nad Nisou N - -

VZ.11 1 895 - Plochy veřejných prostranství – zeleň Jablonecké Paseky N - -

VZ.14 10 350 - Plochy veřejných prostranství – zeleň Rýnovice N - -

VZ.15 5 608 - Plochy veřejných prostranství – zeleň Lukášov N - -

VZ.16 2 161 - Plochy veřejných prostranství – zeleň Proseč nad Nisou N - -

VZ.18 3 162 - Plochy veřejných prostranství – zeleň Kokonín N - -

VZ.19 15 032 - Plochy veřejných prostranství – zeleň Jablonec nad Nisou N - -

VZ.20 1 891 - Plochy veřejných prostranství – zeleň Rýnovice N - -

VZ.22 1 188 - Plochy veřejných prostranství – zeleň Proseč nad Nisou N - -

VZ.23 2 460 - Plochy veřejných prostranství – zeleň Proseč nad Nisou N - -

VZ.24 7 021 - Plochy veřejných prostranství – zeleň Proseč nad Nisou N - -

VZ celkem 57 647 Plochy veřejných prostranství – zeleň - -

LP.3 929 - Plochy lesní Mšeno nad Nisou N - -

LP.7 1 795 - Plochy lesní Mšeno nad Nisou N - -

LP celkem 2 724 Plochy lesní - -

SK.2 6 279 - Plochy smíšené krajinné Kokonín N - -

SK.3 4 415 - Plochy smíšené krajinné Proseč nad Nisou N - -

SK celkem 10 694 Plochy smíšené krajinné - -

celkem 2 347 785 6 047 2 742

Pozn.: kapacity ploch, pro něž je zpracována relevantní podrobnější dokumentace či vydáno správní rozhodnutí, není
stanovena výpočtem ale je převzata z těchto dokumentací.

Pozn.: ve sloupečku Z/P/N znamená:
- Z – plocha zastavitelná
- P – plocha přestavby
- N – plocha nezastavitelná

STABILIZOVANÉ A NAVRŽENÉ PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

označení název plochy stabilizované plochy [ha] navržené plochy [ha]

Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné, zastavitelné:

BM Plochy bydlení - městské 289,88 32,15

BP Plochy bydlení – příměstské 218,23 132,26

SC Plochy smíšené obytné – centrální 164,91 9,28

SM Plochy smíšené městské 58,12 3,10

SO Plochy smíšené městské - kapacitní 50,52 -

RZ Plochy rekreace – zahrádkové osady 17,52 1,81

OV Plochy občanského vybavení 38,75 -

OS Plochy občanského vybavení – sport a rekreace 56,41 7,30

OH Plochy občanského vybavení – hřbitovy 6,87 1,28

VK Plochy veřejných prostranství – komunikace 169,15 10,23

DS Plochy dopravní infrastruktury – silniční 47,06 36,64

DD Plochy dopravní infrastruktury – drážní 22,15 0,31

TI Plochy technické infrastruktury 3,92 0,60

VS Plochy výroby a skladování 102,00 19,71

Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné a nezastavitelné:

VH Plochy vodní a vodohospodářské 58,41 -

ZP Plochy zemědělské 167,48 -
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označení název plochy stabilizované plochy [ha] navržené plochy [ha]

LP Plochy lesní 976,22 0,27

PP Plochy přírodní 218,77 -

SK Plochy smíšené krajinné 136,47 1,07

VZ Plochy veřejných prostranství – zeleň 78,69 5,75

G.2 VYHODNOCENÍ SOULADU KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, 
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

G.2.1 ÚLOHA MĚSTA V ŠIRŠÍM ÚZEMÍ

Koncepce rozvoje území obce, vycházející z příslušnosti statutárního města Jablonec nad
Nisou k rozvojové oblasti republikového významu Liberec (dle PÚR ČR i ZÚR LK), zajistí
územní  podmínky  pro  posílení významu města  v  rámci  Libereckého  kraje,  České
republiky i v Euroregionu Nisa.

Rozvoj  sportovně  rekreační  vybavenosti  přirozeného  spádového  centra  regionálního
významu Jablonec nad Nisou, situovaného v atraktivní nástupní poloze do Jizerských hor
posílí význam polyfunkčního střediska cestovního ruchu v oblasti cestovního ruchu Jizerské
hory.

G.2.2 ZÁSADY ROZVOJE MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Zásady rozvoje  území obce sledují  principy udržitelného rozvoje  vyváženým rozvojem
pilířů sociálního, hospodářského i environmentálního.

 ve  veřejném  zájmu  chrání  a  rozvíjí  přírodní,  civilizační  a  kulturní  hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví,

 zachovává ráz urbanistické struktury území,  struktury osídlení  a jedinečné kulturní
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice,

 ochranu  hodnot  území  provazuje  s potřebami  ekonomického  a  sociálního  rozvoje
v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Zásady rozvoje území obce jsou ve všech předmětných souvislostech promítnuty
do koncepce rozvoje území obce.

ÚP Jablonce nad Nisou vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí
(environmentální  pilíř),  pro hospodářský  rozvoj  (hospodářský  pilíř)  a  pro
soudržnost společenství obyvatel území (sociální pilíř).

Koncepce rozvoje území obce respektuje stanovené vstupní i výstupní limity využití
území, specifikovaná v kapitole G.3.
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G.3 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb a jiné využití území
včetně různých opatření  v území.  Limity určují  nepřekročitelnou hranici,  hodnotu,  nebo rozpětí
pro využití  a  uspořádání  předmětného  území  za účelem  zajištění  funkčnosti  jeho  systémů,
bezpečnosti, ochrany přírody a zdravého životního prostředí.

Při řešení územního plánu jsou respektována ustanovení obecně závazných právních předpisů a
norem,  jsou  dodržena  všechna  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  pokud  se řešeného  území
dotýkají. Tyto limity vycházející z právních předpisů a správních rozhodnutí na základě stávajícího
stavu v území (vstupní  limity)  jsou zachyceny v grafické části  Odůvodnění  ÚP v Koordinačním
výkrese.

Limity,  které  stanoví  územně  plánovací  dokumentace,  resp.  vyplývají  z  řešení  ÚP jsou  další
omezení, která nevyplývají ze stavu v území, avšak ze schválené koncepce ÚP (výstupní limity)
jsou zakresleny v grafické části Odůvodnění ÚP v Koordinačním výkrese jako návrh.

Limity  využití  území,  zejména  ochranná  pásma,  jejichž  šířka  není  v měřítku  územního  plánu
zobrazitelná jsou v koordinačním výkrese reprezentovány svým nositelem, tj. např. vedením či sítí,
která je pak v legendě označena zároveň jako limit využití území.

G.3.1 OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

OCHRANNÁ PÁSMA SILNIC
 silnice I. třídy (silnice I. třídy, I/14): 50 m od osy vozovky,
 silnice II. třídy (II/287, II/614): 15 m od osy vozovky
 silnice III.  třídy (III/2878, III/2879, III/28716, III/28717,  III/28730, III/28733, III/28741,

III/29024, III/29029): 15 m od osy vozovky.

OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNIČNÍ TRATI
 železniční  trať  regionálního  významu  (č.  036):  60 m  od krajní  osy  koleje,  30  m

od hranice obvodu dráhy.

OCHRANNÉ PÁSMO TRAMVAJOVÉ TRATI A VLEČEK
 ochranné pásmo tramvajové tratě činí: 30 m od osy koleje.

G.3.2 OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODNÍCH ŘADŮ A KANALIZAČNÍCH STOK

K bezprostřední  ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují
ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen ochranná pásma), která jsou
stanovena zákonem č.  274/2001 Sb.,  o vodovodech a kanalizacích a vyhlášky č.428/2001 Sb.
v platném znění.

OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODNÍCH ŘADŮ
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou
stranu:

 u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m.

OCHRANNÁ PÁSMA KANALIZAČNÍCH STOK
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky
na každou stranu:

 u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.
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G.3.3 OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTROROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ

Energetický zákon č. 458/2000 Sb. stanoví v §46 ochranná pásma následovně:
 u nadzemního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - pro vodiče bez izolace je

ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče na obě strany
 u nadzemního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně je ochranné pásmo 12 m

od krajního vodiče na obě strany
 u podzemního vedení s napětím do 110 kV včetně je ochranné pásmo 1 m po obou

stranách krajního kabelu.

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami:
 u stožárových stanic  s  převodem napětí  z  úrovně  nad  1  kV a  menší  než  52  kV

na úroveň nízkého napětí je ochranné pásmo 7 m
 u kompaktních zděných stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než

52 kV na úroveň nízkého napětí je ochranné pásmo 2 m
 u vestavných elektrických stanic je ochranné pásmo 1 m od obestavění.

U zařízení vybudovaných před účinností  zákona č.458/2000 Sb. zůstávají zachována ochranná
pásma podle dříve platných předpisů (Vládní nařízení č. 80/1957 a Vyhláška MPE č.153/1961):

 u  nadzemního  vedení  VN  je  ochranné  pásmo  10  m  (v  lesních  průsecích  7  m)
na každou stranu od krajního vodiče

 u stožárových trafostanic VN/NN se stanoví šířka ochranného pásma jako u vedení VN
 u nadzemního vedení od 60 do 110 kV včetně je ochranné pásmo 15 m na každou

stranu od krajního vodiče
 u kabelového vedení všech napětí je ochranné pásmo 1 m na každou stranu
 ochranné  pásmo  elektrické  stanice  je  vymezeno  svislými  rovinami  vedenými

ve vodorovné vzdálenosti 30 m měřené kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici
objektu stanice.

G.3.4 OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Podle Energetického zákona č.458/2000 Sb. §68 jsou ochranná pásma :
 u středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce 1 m na obě strany

od půdorysu
 u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
 u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

Bezpečnostní pásma (energetický zákona č. 458/2000 Sb., § 69)
 regulační stanice vysokotlaké - 10 m
 vysokotlaké plynovody do DN 100 - 15 m
 vysokotlaké plynovody do DN 250 - 20 m
 vysokotlaké plynovody nad DN 250 - 40 m.

G.3.5 OCHRANNÁ PÁSMA ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE
Ochranné pásmo výroben a rozvodů tepelné energie dle zákona č. 458/2000 Sb., § 87
(ve znění pozdějších předpisů)
 u výměníkových stanic ochranné pásmo činí 2,5 m
 zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie je 2,5 m 

G.3.6 OCHRANNÁ PÁSMA SPOJOVÝCH ZAŘÍZENÍ

TELEKOMUNIKACE
Zákon o telekomunikacích č. 151/2000 Sb. v § 92 stanoví ochranná pásma podzemních
telekomunikačních vedení do vzdálenosti 1,5 m po stranách krajního vedení.
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RADIOKOMUNIKACE
Podle Zákona o telekomunikacích č. 151/2000 Sb. § 92 platí ochranná pásma pro ostatní
telekomunikační  zařízení  (kromě podzemních telekomunikačních vedení),  pokud na ně
bylo vydáno územní rozhodnutí.
 ochranná  pásma  komunikačních  vedení  a  zařízení  elektronických  komunikací

dle zákona č.127/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů
 ochranné pásmo zařízení MV vysílače Černá Studnice 3000 m
 ochranné pásmo televizního vysílače 40 m

G.3.7 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Podle  Zákona  č.185/2001 Sb.,  o  odpadech,  ve  znění  pozdějších  předpisů  se  stanoví  limity
pro nakládání s odpady ...

G.3.8 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ZPŮSOBU VYUŽITÍ ÚZEMÍ
 platná územní rozhodnutí
 územní souhlasy
 stavební povolení
 stavební uzávěry  

G.3.9 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA HOSPODÁŘSKÉ ZÁKLADNY
 ochranné pásmo věznice Rýnovice (převzato z ÚAP ORP Jablonec nad Nisou) – 20 m

 ochranné pásma výrobních podniků:
 n.p. Autobrzdy, rozhodnutí čj. 1086/88/Hk ze dne 4.7.1988
 n.p. Autobrzdy, rozhodnutí čj. 76/91/Va ze dne 14.2.1991
 Okresní  stavební  podnik  a  k.p.  Preciosa  a  Železnobrodské  sklo,  rozhodnutí

čj. 184/86/ŠR ze dne 12.2.1986
 k.p. Elitex, rozhodnutí čj. 943/86Hk ze dne 8.8.1986
 podniky Bižuterie a Elektropraga

G.3.10 OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT
 nemovité kulturní památky

Limity využití území představují historicky cenné objekty, které byly dle zákona o státní památkové
péči  č. 20/1987 Sb.,  prohlášeny  za  kulturní  památky  a  zapsány  do  Ústředního  seznamu
nemovitých a movitých kulturních památek. Výpis ze seznamu je dále uveden v tabulce.

Tab.: G.3.10.a: Nemovité kulturní památky

Číslo rejstříku Obec čp. Památka Ulice, nám./umístění Parcely

13431 / 5-5459 Jablonec n.N.
kostel Církve československé 
husitské s farou

nám. Dr. Farského, 
Podhorská

st.52/1*
st.52/2*

10627 / 5-30 Jablonec n.N.
kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně s farou

Horní nám.
st.3051
st.3052

26276 / 5-31 Jablonec n.N.
kostel Povýšení sv. Kříže - 
starokatolický

Husova
st.1511

37936 / 5-32 Jablonec n.N.
areál kostela sv. Anny se 
sochou Panny Marie 
Karlovské a smírčím křížem

Kostelní
st.1

38698 / 5-24 Jablonec n.N. socha sv. Jana Nepomuckého roh Malé a Sokolí pp.1686/1*

23258 / 5-89 Jablonec n.N.
soubor soch Agonie 
Getsemanské zahrady a 
Loučení Krista s Pannou Marií 

Kostelní
pp.208*

16763 / 5-25 Jablonec n.N. socha Průmysl Mírové nám. pp.2613*

37569 / 5-4785 Jablonec n.N. čp.1 fara
Kostelní (pozemek a 
oplocení v návrhu na 
KP)

st.2
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Číslo rejstříku Obec čp. Památka Ulice, nám./umístění Parcely

43936 / 5-5216 Jablonec n.N. čp.2 činžovní dům Anenské nám. st.596/1

10885 / 5-5192 Jablonec n.N. čp.19
hotel Zlatý lev, s omezením: 
bez přístavby z r. 1906 
(lůžková část hotelu)

Kostelní
st.21/1 

12989 / 5-5589 Jablonec n.N. čp.23 městský dům Komenského st.24

12987 / 5-5587 Jablonec n.N. čp.24 městský dům Komenského st.81/1

43877 / 5-5156 Jablonec n.N. čp.25 městský dům Poštovní st.9

43878 / 5-5157 Jablonec n.N. čp.28 vila se zahradou a oplocením Generála Mrázka
st.108/1,
pp.122

15953 / 5-4786 Jablonec n.N. čp.30 městský dům se zahradou Jugoslávská st.109/1

43838 / 5-5117 Jablonec n.N. čp.32 Pošta s opěrnou zdí Opletalova st.1124

31002 / 5-4790 Jablonec n.N. čp.164 venkovský dům Křížová st.585

43937 / 5-5217 Jablonec n.N. čp.191 činžovní dům U Zeleného Stromu st.559/1

43841 / 5-5120 Jablonec n.N. čp.192 městský dům Pražská st.561/1

100745 Jablonec n.N. čp.218 městský dům
nároží ulic 5. května, 
Horská

st.529*

43889 / 5-5168 Jablonec n.N. čp.324 venkovský dům V nivách st.402

32953 / 5-4787 Jablonec n.N. čp.346 městský dům Mlýnská st.372/1

43869 / 5-5148 Jablonec n.N. čp.348 městský dům Podhorská st.467/7

43910 / 5-5189 Jablonec n.N. čp.366 městský dům Mlýnská st.323

43861 / 5-5140 Jablonec n.N. čp.375 městský dům Podhorská st.318/1

43858 / 5-5137 Jablonec n.N. čp.376 městský dům Podhorská st.317

43856 / 5-5135 Jablonec n.N. čp.377 městský dům Podhorská st.524/1

43900 / 5-5179 Jablonec n.N.
čp.1072, 
1488, 394

soubor tří domů Anenská
st.26/1
st.26/3
st.1018

34693 / 5-5045 Jablonec n.N. čp.398 muzeum skla a bižuterie Jiráskova st.42

43881 / 5-5160 Jablonec n.N. čp.402 městský dům Kamenná st.45

43882 / 5-5161 Jablonec n.N. čp.404 městský dům Kamenná st.88/1

47725 / 5-5100 Jablonec n.N. čp.405 městský dům Lidická st.89

12981 / 5-5581 Jablonec n.N. čp.406 městský dům Lidická st.90

47726 / 5-5101 Jablonec n.N. čp.407 městský dům Komenského st.83/2

43850 / 5-5129 Jablonec n.N. čp.408 městský dům Mírové nám. st.78/1

43831 / 5-5110 Jablonec n.N. čp.424 městský dům 28. října st.110/1

43885 / 5-5164 Jablonec n.N. čp.430 městské lázně Budovatelů st.122

43859 / 5-5138 Jablonec n.N. čp.434 městský dům Podhorská st.57/1

43823 / 5-5102 Jablonec n.N. čp.446 hotel Komenského st.92

12985 / 5-5585 Jablonec n.N. čp.485 městský dům Komenského st.82

43854 / 5-5133 Jablonec n.N. čp.489 městský dům Mírové nám. st.87

43853 / 5-5132 Jablonec n.N. čp.490 městský dům Mírové nám. st.61/1

43851 / 5-5130 Jablonec n.N. čp.492 městský dům Mírové nám. st.62

12986 / 5-5586 Jablonec n.N.
čp.493, 
568

městský dvojdům Komenského
st.83/1, 91

43855 / 5-5134 Jablonec n.N.
čp.494, 
495

soud s věznicí Mírové nám.
st.76/1
st.76/2

43927 / 5-5207 Jablonec n.N. čp.520 městský dům Jehlářská st.115/1
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Číslo rejstříku Obec čp. Památka Ulice, nám./umístění Parcely

43935 / 5-5215 Jablonec n.N. čp.542 městský dům Petra Bezruče st.2957

43824 / 5-5103 Jablonec n.N. čp.543 městský dům Jugoslávská st.97

12088 / 5-5453 Jablonec n.N. čp.561
huť na neželezné kovy 
kompoziční, tzv. Scheiblerova 
se správní budovou 

Lovecká
st.476/2*

43860 / 5-5139 Jablonec n.N. čp.571 městský dům Podhorská st.53/2

44007 / 5-5293 Jablonec n.N. čp.593
areál vily se zahradou se 
schodištěm a altánem

Liberecká
st.115/3
pp.173/1
pp.175/1

43926 / 5-5206 Jablonec n.N. čp.595 městský dům Komenského st.23/2

11636 / 5-3529 Jablonec n.N. čp.600 radnice stará Lidická st.88/6

12970 / 5-5570 Jablonec n.N. čp.620 městský dům Lidická st.27/7

43852 / 5-5131 Jablonec n.N. čp.626 městský dům Mírové nám. st.60/2

28212 / 5-3527 Jablonec n.N. čp.642/9 městský dům Dolní náměstí st.30/5

46413 / 5-29 Jablonec n.N. čp.643 městský dům Dolní náměstí st.30/6

12967 / 5-5567 Jablonec n.N. čp.653 městský dům Lidická st.27/8

12968 / 5-5568 Jablonec n.N. čp.678 městský dům Lidická st.30/3

17842 / 5-3528 Jablonec n.N. čp.679 městský dům Dolní náměstí st.44/2

12639 / 5-5516 Jablonec n.N. čp.702 hotel U Skrhů 5. května st.547/2*

43871 / 5-5150 Jablonec n.N. čp.704 městský dům Podhorská st.379/6

43870 / 5-5149 Jablonec n.N. čp.717 městský dům Podhorská st.1199/1

43916 / 5-5196 Jablonec n.N. čp.723 městský dům Smetanova st.65/4

43868 / 5-5147 Jablonec n.N. čp.752
městský dům

Podhorská
st. p. č. 615 a 
4175 (bez stavby)

43883 / 5-5162 Jablonec n.N. čp.800 škola průmyslová Horní náměstí st.738

43849 / 5-5128 Jablonec n.N. čp.801 vila s hospodářským objektem Liberecká
st.867/1
st.867/5

43825 / 5-5104 Jablonec n.N. čp.802 banka Komenského st.682

43847 / 5-5126 Jablonec n.N. čp.804 městský dům Liberecká
st.661/1
pp.156/4

15097 / 5-26 Jablonec n.N. čp.805 městský dům Podhorská st.849/1

43917 / 5-5197 Jablonec n.N. čp.858 městský dům Smetanova st.767

43848 / 5-5127 Jablonec n.N. čp.902
areál vily se zahradou a 
oplocením

Liberecká
st.871/1
pp.170/4

43938 / 5-5218 Jablonec n.N. čp.910 městský dům U Zeleného Stromu st.829/1

43893 / 5-5172 Jablonec n.N. čp.916 městský dům Soukenná st.898

12973 / 5-5573 Jablonec n.N. čp.924 městský dům Lidická st.877

43908 / 5-5187 Jablonec n.N. čp.950 městský dům Jiráskova st.707

43896 / 5-5175 Jablonec n.N. čp.961
areál vily se zahradou a 
oplocením

0pletalova
st.704/1
pp.170/1

43888 / 5-5167 Jablonec n.N. čp.977 vila V nivách st.842

43894 / 5-5173 Jablonec n.N. čp.984 městský dům Soukenná st.28/4

43901 / 5-5180 Jablonec n.N. čp.988 městský dům Anenská st.878

12990 / 5-5590 Jablonec n.N. čp.992 městský dům Komenského st.908/1

43892 / 5-5171 Jablonec n.N. čp.1054 společenský dům - sokolovna Fügnerova st.594

43924 / 5-5204 Jablonec n.N. čp.1065
areál vily se zahradou a 
skalním masivem

Skalka
st.1073
pp.1166/3 
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43844 / 5-5123 Jablonec n.N. čp.1077
areál vily se zahradou a 
zahradním domkem

Liberecká
st.912
pp.855/4

43879 / 5-5158 Jablonec n.N. čp.1174 vila Máchova st.1047

12978 / 5-5578 Jablonec n.N. čp.1206 městský  dům Lidická st.1217

43865 / 5-5144 Jablonec n.N. čp.1232 městský dům Podhorská
st.1093/1
pp. 2984 (bez 
stavby)

43867 / 5-5146 Jablonec n.N. čp.1236 městský dům Podhorská st.1088

43846 / 5-5125 Jablonec n.N. čp.1237 městský dům Liberecká st.1098

43931 / 5-5211 Jablonec n.N. čp.1243 městský dům Podzimní
st.1277/1
pp.2968

43842 / 5-5121 Jablonec n.N. čp.1420 městský dům Pražská st.1247

43902 / 5-5181 Jablonec n.N. čp.1444 areál vily se zahradou Husova st.1261

43840 / 5-5119 Jablonec n.N. čp.1462 městský dům Pražská st.2212

12972 / 5-5572 Jablonec n.N. čp.1503 městský dům Lidická st.1334

12976 / 5-5576 Jablonec n.N. čp.1510 městský dům Lidická st.1343

43843 / 5-5122 Jablonec n.N. čp.1528 městský dům Pražská st.1320

12971 / 5-5571 Jablonec n.N. čp.1534 městský dům Lidická st.1346

12984 / 5-5584 Jablonec n.N. čp.1555 městský dům Lidická st.1497

12974 / 5-5574 Jablonec n.N. čp.1564 městský dům Lidická st.2299

12969 / 5-5569 Jablonec n.N. čp.1576 městský dům Lidická st.1500

43886 / 5-5165 Jablonec n.N. čp.1581 vila Lipová st.1870

43895 / 5-5174 Jablonec n.N. čp.1588 vila Soukenná st.1700

43911 / 5-5190 Jablonec n.N. čp.1596 městský dům Mlýnská st.1463

43920 / 5-5200 Jablonec n.N. čp.1600 vila Vilová st.1362

43933 / 5-5213 Jablonec n.N. čp.1673 městský dům Podzimní st.1097

43932 / 5-5212 Jablonec n.N. čp.1674 městský dům Podzimní st.1829/1

43863 / 5-5142 Jablonec n.N. čp.1731 městský dům Podhorská st.2159

43930 / 5-5210 Jablonec n.N. čp.1755 vila Mánesova st.1675

43903 / 5-5182 Jablonec n.N. čp.1773 vila Husova st.1647

43904 / 5-5183 Jablonec n.N. čp.1774 vila Husova st.1648

43905 / 5-5184 Jablonec n.N. čp.1775 městský dům Husova st.1649

43906 / 5-5185 Jablonec n.N. čp.1776 městský dům Husova st.1650

12982 / 5-5582 Jablonec n.N. čp.1777 městský dům Lidická st.1583

43832 / 5-5111 Jablonec n.N. čp.1785 vila Palackého st.1671

12977 / 5-5577 Jablonec n.N. čp.1787 městský dům Lidická st.1585/1

43857 / 5-5136 Jablonec n.N. čp.1800 městský dům Podhorská st.1749

43912 / 5-5191 Jablonec n.N. čp.1811 městský dům Mlýnská st.1679

43909 / 5-5188 Jablonec n.N. čp.1812 městský dům Mlýnská st.2204

43928 / 5-5208 Jablonec n.N. čp.1815 vila Rýnovická st.1732

43829 / 5-5108 Jablonec n.N. čp.1859
areál vily se zahradou a 
oplocením

28. října
st.1727
pp.171/1

43884 / 5-5163 Jablonec n.N. čp.1861 areál vily se zahradou Budovatelů st.1777

43830 / 5-5109 Jablonec n.N. čp.1895 areál vily se zahradou 28. října st.1791

11643 / 5-27 Jablonec n.N. čp.1900 městské divadlo Poštovní st.1783
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12975 / 5-5575 Jablonec n.N. čp.1904 městský dům Lidická st.1804/1

43913 / 5-5193 Jablonec n.N. čp.1954 městský dům Smetanova st.2315

43834 / 5-5113 Jablonec n.N. čp.1957 vila Palackého st.1834

43827 / 5-5106 Jablonec n.N. čp.1969
areál vily se zahradou a 
oplocením

28. října
st.1929
pp.957/3

43828 / 5-5107 Jablonec n.N. čp.1970
areál vily se zahradou a 
oplocením

28. října
st.1928
pp.957/2

43839 / 5-5118 Jablonec n.N. čp.1971 městský dům Korejská st.1871

43837 / 5-5116 Jablonec n.N. čp.1999
areál městského domu se 
zahradou a oplocením

Korejská
st.1919/1

43826 / 5-5105 Jablonec n.N. čp.2001
areál vily se zahradou a 
oplocením

28. října
st.1900
pp.900/3

12980 / 5-5580 Jablonec n.N. čp.2017 městský dům Lidická st.1882/1

43929 / 5-5209 Jablonec n.N. čp.2026 vila Pod Skalkou st.1951

43874 / 5-5153 Jablonec n.N. čp.2033 městský dům Poštovní
st.1897/1
st.1897/2 (bez 
staveb)

43907 / 5-5186 Jablonec n.N. čp.2047 městský dům Jiráskova st.1971 

43873 / 5-5152 Jablonec n.N. čp.2055 městský dům Poštovní st.1941

43921 / 5-5201 Jablonec n.N. čp.2057 vila Vilová st.1948

12979 / 5-5579 Jablonec n.N. čp.2090 městský dům Lidická
st.2170/1
st.2170/3 (bez 
staveb)

43891 / 5-5170 Jablonec n.N. čp.2092 městský dům Fügnerova st.1963

43862 / 5-5141 Jablonec n.N. čp.2126 městský dům Podhorská st.321/3

43833 / 5-5112 Jablonec n.N. čp.2136 vila se zahradou Palackého
st.2027
pp.1026/1

43845 / 5-5124 Jablonec n.N. čp.2167 městský dům Liberecká
st.2042/1
st.2042/2 

43880 / 5-5159 Jablonec n.N. čp.2174 městský dům Kamenná
st.2157 (bez nové 
přístavby) 

43914 / 5-5194 Jablonec n.N. čp.2189 městský dům Smetanova st.2036

43915 / 5-5195 Jablonec n.N. čp.2190
městský dům

Smetanova
st.2037/1
st.2037/2 (bez 
staveb)

43922 / 5-5202 Jablonec n.N. čp.2237 vila Vilová st.2197

43923 / 5-5203 Jablonec n.N. čp.2241 vila Vilová st.2198

43887 / 5-5166 Jablonec n.N. čp.2245 vila V nivách st.2123

43925 / 5-5205 Jablonec n.N. čp.2282 městský dům Jehlářská st.2137

43875 / 5-5154 Jablonec n.N. čp.2315 banka Poštovní st.2283

43864 / 5-5143 Jablonec n.N.
čp.2400, 
4454

městský dům SNP, Podhorská
st.2356/1,
st.2356/2

43876 / 5-5155 Jablonec n.N. čp.2428 městský dům Poštovní st.2414

43866 / 5-5145 Jablonec n.N. čp.2500 okresní hejtmanství – bývalé Podhorská

st.2460/1,
st.2460/3 (bez 
staveb),
st.2460/4 (bez 
staveb)

11248 / 5-5754 Jablonec n.N. čp.2510 městský dům s modlitebnou Petra Bezruče
st.2468
pp.1001/45
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43890 / 5-5169 Jablonec n.N. čp.2515 vila V nivách st.2508/1

43835 / 5-5114 Jablonec n.N. čp.2570 vila Palackého st.2542

43918 / 5-5198 Jablonec n.N. čp.2573
areál vily se zahradou a 
oplocením

Riegrova

st. 2531/1, 2532, 
1008/13, 1021/4 , 
2531/2, st. 2531/2
(bez staveb), st. 
2532 (zahradní 
domek č.p. 2574)

43836 / 5-5115 Jablonec n.N. čp.2640 vila Palackého st.2579

43897 / 5-5176 Jablonec n.N. čp.2777
areál vily se zahradou a 
oplocením

Opletalova
st. p. č. 2766 a p. 
p. č. 961/2

43934 / 5-5214 Jablonec n.N. čp.2900 vila Petra Bezruče

st.p.č. 2848
návrh na rozšíření
KP o zahradu na 
p.p.č. 1001/49, 
1001/93, 1001/94 
a st.p.č. 5958 (bez
stavby 
novodobého 
zahradního 
domku)

103877 Jablonec n.N. čp.2912
areál Schneiderovy vily se 
zahradou a oplocením

Zlatá
st.p.č. 2784, p.p.č.
1339/3

43899 / 5-5178 Jablonec n.N. čp.3016 vila Opletalova st.3037

43898 / 5-5177 Jablonec n.N. čp.3089 vila Opletalova st.2958

43919 / 5-5199 Jablonec n.N. čp.3094
areál vily se zahradou a 
oplocením

Lovecká
st.2992
pp.1858/7

46646 / 5-28 Jablonec n.N. čp.3100
radnice Nová s přístupovým 
schodištěm a rampou

Mírové nám.

st.3003
pp.2613 
(pozemek bez 
ochrany)

35696 / 5-4789 Jablonec n.N. čp.3102
areál Schmelowského vily se 
zahradou, oplocením a 
bazénem,

Opletalova
st.3061
pp.961/9 

43735 / 5-11 Jablonec n.N. čp.3111
areál Kantorovy vily se 
zahradou

Palackého
st.3124/1

50206 / 5-5870
Jablonec n.N.-
Jablonecké 
Paseky

čp.10
venkovská usedlost, 
s omezením: bez objektu 
sušárny lnu

U Staré lípy
st.217*

25243 / 5-5046
Jablonec n.N. 
- Kokonín

mačkárna skla
st.372

35289 / 5-4793
Jablonec n.N. 
– Mšeno n.N.

kaple
pč..363

17161 / 5-34
Jablonec n.N. 
– Mšeno n.N.

sousoší Piety
pč.115/1*

43939 / 5-5219
Jablonec 
n.N .- Mšeno 
n.N.

přehrada s gravitační hrází a 
přelivem, výpustními věžemi, 
výpustními domky, vývarem s 
měrným jízkem, úpravou 
Mšenského potoka s můstky

U Přehrady

pč.1584
pč.1586

18366 / 5-4788
Jablonec n.N. 
-Mšeno n.N.

čp.449
vila Háskova se zahradou a 
oplocením

Průběžná

st.p. 1670; pč. 
1668/4, 1668/5 
(bez stavby),  
1671, 1672

26326 / 5-88
Jablonec n.N. 
- Proseč n.N.

kříž kamenný s Korpusem 
Krista a reliéfy

u čp. 5
pč.1564
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14511 / 5-37
Jablonec n.N. 
- Rýnovice

kostel sv. Ducha
pč. 1, 2, 4, 10, 11

47720/5-4792
Jablonec n.N. 
- Rýnovice

krucifix v zahradě čp. 45
pč. 109

34385 / 5-36
Jablonec n.N. 
- Rýnovice

socha sv. Jana Nepomuckého před čp. 25
pč.227/1

40612 / 5-4791
Jablonec n.N. 
- Rýnovice

pomník obětem internačního 
tábora

pč.734

11890 / 5-5444
Jablonec n.N. 
- Rýnovice

čp.24 venkovská usedlost
st.225

104557
Jablonec n. 
Nisou - 
Lukášov

polní opevnění - systém 
polních dělostřeleckých 
opevnění a záseků z 18. stol., 
archeologické stopy

pč. 154/1 a 154/2

104932
Jablonec n.N. 
- Proseč n.N.

kaple
pp.1418

105433 Jablonec n.N. č.p. 2355 vila se zahradou a rybníkem Turnovská

st.p.č. 2332, 2333 
bez staveb, 4012 
bez staveb, 4013 
bez staveb, p.p.č. 
339/4, 2561/2, 
2561/5, 2561/12

105589
Jablonec n.N. 
- Vrkoslavice, 
Kokonín

vodojem a čerpací stanice - 
vodovod pro Horní Kokonín a 
část Vrkoslavic

st.p.č. 499 v k.ú. 
Kokonín, p.p.č. 
733 v k.ú. 
Vrkoslavice 
(pozemek bez 
ochrany) a p.p.č. 
734 v k.ú. 
Vrkoslavice

Zdroj: NPÚ ú.p. Praha, NPÚ o.p. Liberec, aktualizováno 2015
Pozn.: Dále  je  v  řešeném území  navržen  na  prohlášení  za  kulturní  památku  objekt  č.p.  2032  v  ul.  Tržní,  tzv.

Schlaraffia.

 městská památková zóna Jablonec nad Nisou prohlášená dne 10.9.1992 vyhl. MK ČR
č.  476/1992  Sb.  dle  zákona  č.  20/1987  Sb.,  o  státní  památkové  péči,  ve  znění
pozdějších  předpisů.  Plán  ochrany  městské  památkové  zóny  Jablonec  nad  Nisou
č.j. KULK 52780/2014 je platný od 3.9.2014.

 území s archeologickými nálezy

Tab.: G.3.10.b: Seznam lokalit s archeologickými nálezy na území města Jablonec n.N.

Poř. číslo 
SAS ČR

lokalita UAN Zasažené k.ú.

03-14-23/1 Lukášov II Lukášov, Kunratice u Liberce, Starý Harcov

03-14-23/2 Rýnovice II Rýnovice

03-14-23/4 Mšeno nad Nisou II Mšeno nad Nisou

03-32-02/3 Proseč nad Nisou II Proseč nad Nisou,  Vratislavice nad Nisou

03-32-03/1 Jablonec nad Nisou I Jablonec nad Nisou

03-32-03/2 Vrkoslavice II Vrkoslavice

03-32-03/3 Kokonín II Kokonín

Zdroj : Státní archeologický seznam ČR

Respektovat  území  s  archeologickými  nálezy  a  podmínky  ochrany  a  péče
o archeologický fond.

Předmětné území města je územím s archeologickými nálezy (ÚAN) ve smyslu § 22
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Je  třeba  respektovat  ustanovení  §  21-24  citovaného  zákona.  V  předstihu  před
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zahájením  veškerých  zemních  prací  je  povinností  stavebníka  splnit  oznamovací
povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve smyslu § 22 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a umožnit jemu
nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.

 ochranné pásmo veřejného pohřebiště dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví,
ve znění pozdějších předpisů - hřbitov v Jablonci nad Nisou, v Rýnovicích, v Proseči,
ve Vrkoslavicích, v Kokoníně a na hranicích Mšena a Jabloneckých Pasek – činí 100
m. Ve východní části zasahuje do řešeného území ochranné pásmo hřbitova, který se
nachází v Lučanech nad Nisou (Jindřichov).

 válečné hroby a pietní místa

Tab.: G.3.10.c: Válečné hroby a pietní místa
číslo VH počet 

hrobů
kat. území parcela upřesnění 

polohy
válka druh popis jména pozn.

CZE-5103-
08218

1 Jablonec 
nad Nisou

2534 Hřbitovní 2. světová
válka

Válečný 
hrob s 
ostatky

Stéla s pamětní 
deskou a deskami se 
jmény padlých po 
obou stranách. Po levé
straně patník se 
symbolem srpu.

Samuel 
Avakov, 
Teodor 
Bobrov, 
Konstantin 
Sacharov, 
Petr 
Grisitckij

Hrob vojáků 
Rudé armády

CZE-5103-
08219

2 Proseč nad
Nisou

283/1 Prosečská 2. světová
válka

Pietní 
místo - 
deska

Hrubě otesaný žulový 
blok, do něhož je 
vsazena kovová 
pamětní deska

Johann 
Gödel

CZE-5103-
22261

Jablonec 
nad Nisou

303 Tyršův Park 1. světová
válka

Pietní 
místo - 
objekt

Monumentální žulový 
památník s plastikami 
postav, který má na 
své straně odvrácené 
do městského parku 
niky pro instalaci 
pamětních desek

Wilhelm 
Abert, 
Norbert 
Adamec, 
Theodor 
Anders, 
Felix 
Anforge, 
Otto 
Anforge, ...

Původně zde
byly pamětní 
desky se 
jmény 863 
padlých. Již 
v roce 1945 
však byly 
odstraněny.

CZE-5103-
22262

Jablonec 
nad Nisou

148/1 Generála 
Mrázka

2. světová
válka, po 
2. světové
válce

Pietní 
místo - 
objekt

Žulový monolit s 
osazenými kovovými 
deskami s nápisem.

 

CZE-5103-
22263

Kokonín 795/3 Rychnovská Prusko – 
Rakouská
válka

Pietní 
místo - 
objekt

Skládaný kamenný 
monument na 
kamenném podstavci, 
oplocení je provedeno 
kamennými sloupky 
vč.podezdívky

 Památník byl
vztyčen roku 
1871.

CZE-5103-
22264

Kokonín 783/10 Dělnická, 
před 
kulturním 
domem

2. světová
válka

Pietní 
místo - 
objekt

Žulový monolit s 
vytesanými nápisy a 
kovovou pěticípou 
hvězdou

 

CZE-5103-
22265

Vrkoslavice 165 Na křižovatce
ulic 
Janáčkova a 
vrkoslavická

1. světová
válka, 
2. světová
válka

Pietní 
místo - 
objekt

Žulový monument s 
nově osazenou 
kovovou pamětní 
deskou

 V parčíku 
u ZŠ 
Vrkoslavice.

CZE-5103-
22266

Jablonecké
Paseky

1824/5 Lučanská a 
Zahradní

1. světová
válka

Pietní 
místo - 
objekt

Památník je složen ze 
žulových bloků 
umístěných na 
kamenném podstavci. 
V každé z jeho čtyř 
stran je vytesána nika 
pro umístění pamětní 
desky.
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číslo VH počet 
hrobů

kat. území parcela upřesnění 
polohy

válka druh popis jména pozn.

CZE-5103-
22269

Rýnovice 734 v lese za 
firmou 
ATOTECH

2. světová
válka

Válečný 
hrob s 
ostatky

Památník tvoří 
obdélníkové 
prostranství, jemuž 
vévodí pískovcová 
socha umístěná na 
čtyřbokém podstavci.V
roce 2010 bylo 
doplněno 90 ks 
náhrobků se jmény 
zemřelých.

Roman 
Babičev, 
Semen 
Černikov, 
Gruade 
Ogriumov, 
Alexandr 
Šmuljajev, 
Pavel 
Silsev, ...

V roce 2010-
2011 
proběhla 
kompletní 
rekonstrukce.

CZE-5103-
41564 

Jablonec 
nad Nisou

801/10 Hřbitovní 
(urnový háj)

1. světová
válka

Válečný 
hrob s 
ostatky

Kamenný náhrobek s 
žulovým křížem a 
podobiznou padlého 
vojáka. 
Nápis: Hier ruht unser 
einziger Sohn Edi 
Neuwinger Leutnant 
der Res. im 1. Tiroler 
K. Jag. Rgmt. 
mehrfach 
kriegsausgezeichnet. 
Er fiel bei einem 
Sturmangriff den 2. 
Juli 1916 am Monte 
Pasubio, im 22. 
Lebensjahre. Ruhe in 
Frieden 

Edi 
Neuwinger

Zdroj: KÚLK, www.valecnehroby.army.cz

G.3.11 OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI
Dle zákona 254/2001 Sb. (dále jen vodního zákona) – povodněmi se rozumí přechodné výrazné
zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území
mimo koryto vodního toku a může způsobit  škody.  Povodní  je  i stav,  kdy voda může způsobit
škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je
nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.
Pro  ochranu  území  před  záplavami  jsou  stanovena  záplavová  území  vodních  toků,  což  jsou
administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.
Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

 stanovená záplavová území na vodních tocích Lužická Nisa, Bílá Nisa (Rýnovická),
Mšenský potok, Novoveský potok a Mohelka

 stanovená  aktivní  zóna  záplavového  území  na  vodních  tocích  –  Lužické  a  Bílé
(Rýnovické) Nise, Mšenském potoce 

 území zvláštní povodně pod vodním dílem Mšeno 
Do  grafické  části  odůvodnění  (koordinační  výkres)  byly  použity  aktuálně  (11/2014)  platná
záplavová území Q100 a aktivní zóny – zdroj Krajský úřad Libereckého kraje.

G.3.12 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA GEOMORFOLOGIE A GEOLOGIE

NEROSTNÉ SUROVINY
Ochrana ložisek nerostných surovin je zabezpečena právními předpisy (zákon č. 366/2000 Sb. –
geologický zákon, zákon 44/1988, zákon č. 439/1992 Sb. – horní zákon a předpisy souvisejícími),
vyhlášenými chráněnými ložiskovými územími (CHLÚ) a dobývacími prostory (DP).
Tab.: G.3.12.a Dobývací prostory na správním území města Jablonec nad Nisou

Název DP Číslo DP Organizace Nerost

Nová Ves nad Nisou 70908 Ligranit a.s., Liberec kámen - žula k dekor. účelům

Zdroj: data ÚAP, Geofond, 2008
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RADONOVÉ RIZIKO Z GEOLOGICKÉHO PODLOŽÍ
Problematikou  spojenou s  pronikáním radonu z  podloží  se  podle  „atomového  zákona“  (zákon
č.13/2002 Sb. o mírovém využívaní jaderné energie a ionizujícího záření v platném znění) musí
zabývat  každý,  kdo umisťuje stavbu s pobytovými prostory na stavebním pozemku nebo žádá
o stavební  povolení  takové stavby.  Povinností  každého je v  takovém případě zajistit  stanovení
radonového indexu pozemku.
Bude-li stavební pozemek zatříděn do kategorie se středním nebo vysokým radonovým indexem,
musí  být  navržena  a  provedena  taková  opatření,  která  povedou  ke  snížení  pronikání  radonu
do vnitřního  ovzduší  stavby  a  zajistí,  že  objemová  aktivita  radonu  nepřekročí  v  pobytových
prostorech směrné hodnoty pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody a
proti zevnímu ozáření gama zářením ze stavebních materiálů: 

NOVOSTAVBY 
a) 200 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu (OAR) ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové

místnosti,  tato  hodnota  se vztahuje  na průměrnou hodnotu  při  výměně vzduchu obvyklé
při užívání,

b) 0.5 µSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové
místnosti.

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
c) 400 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu (OAR) ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové

místnosti, tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při
užívání,

d) 1 µSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové
místnosti.“

Ochranou staveb proti pronikání radonu z podloží se zabývá ČSN 73 0601.

Radonový index na převážné výměře správního území města vykazuje hodnoty vysoké, za tzv.
Kokonínským zlomem, kde jsou hodnoty nejvyšší, pak hodnoty střední až nízké.

(viz Schéma radonového indexu podloží)

G.3.13 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA HYDROLOGIE A KLIMATOLOGIE

CHOPAV
 ochrana  CHOPAV  Jizerské  hory,  CHOPAV  Severočeská  křída  dle  zákona

č. 254/2001 Sb.,  o  vodách  a  o  změně některých zákonů,  (vodní  zákon),  ve  znění
pozdějších předpisů,

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍCH ZDROJŮ 
 ochranné pásmo 1. a 2.stupně vodních zdrojů dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Pozn.: vodní zdroje nacházející se na území statutárního města Jablonce nad Nisou nejsou v současné
době využívány pro zásobování veřejného vodovodního systému a jsou jako zdroje navrženy ke zrušení,
jejich OP zůstávají v platnosti.

OCHRANNÉ PÁSMO ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD
Ochranná  pásma,  osvědčené  zdroje,  lázeňská  místa  a  statuty  jsou  platné  ve  smyslu
zák.č.164/2001  Sb.  Zákon  o  přírodních  léčivých  zdrojích,  zdrojích  přírodních  minerálních  vod,
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů
(lázeňský zákon),  který ruší  §  43 až  51 zákona č.20/1966 Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů.
V ochranných pásmech stanovených dle zák.č.164/2001 Sb. musí být při schvalování staveb a
vybraných činností postupováno dle § 37 zák.č.164/2001 Sb.

 pro lokalitu Vratislavice nad Nisou je stanoveno ochranné pásmo I. a II. stupně zdrojů
přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Vratislavice nad Nisou, do řešeného území
zasahují v západní části katastrálního území Proseč nad Nisou, jižní část Lukášova a
malou západní část k.ú. Rýnovice.

 Poznámka: na významném kokonínském zlomu v městském lesoparku (k.ú. Kokonín)
vyvěrá Schindlerův pramen, který při impozantním průtoku 0,4 l/s vykazuje aktivitu
1898 Bq/l, v revizní šachtě 3 m nad výtokem již 2255 Bq/l (září 2014), aktivita primární
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SCHÉMA RADONOVÉHO INDEXU PODLO�˝

JABLONEC NAD NISOU

ODÙVODNÌN˝ ÚZEMN˝HO PL`NU

SEVERKA

LEGENDA

Popis

Rýnovice

LukÆ�ov

ProseŁ nad Nisou
M�eno nad Nisou

JabloneckØ 
Paseky

Jablonec nad Nisou

Vrkoslavice

Kokonín

HRANICE ØE�ENÉHO ÚZEM˝

HRANICE KATASTR`LN˝CH ÚZEM˝

KATASTR`LN˝ ÚZEM˝ - POPIS

KOKON˝NSKÝ ZLOM

RADONOVÝ INDEX VYSOKÝ

RADONOVÝ INDEX STØEDN˝

RADONOVÝ INDEX N˝ZKÝ

Zdroj: ¨eskÆ geologickÆ slu�ba, StÆtní œład pro jadernou bezpeŁnost
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GeofyzikÆlní prøzkum "Jablonec nad Nisou Upłesnìní prognózní mapy radonovØho rizika v oblasti DobrÆ Voda - Kokonín" - GEONIKA, s.r.o., 2015
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nevyčeřené  vody  bude  ještě  vyšší.  Jedná  se  pravděpodobně  o  nejlepší  zdroj
radioaktivní minerální vody na tanvaldském granitu. Byl nazván podle významného
jabloneckého  rodáka  a  vodoléčitele  Josefa  Schindlera  (1814-1890),  pokračovatele
odkazu lázeňského genia Vincenze Priessnitze.
(viz Schéma radonového indexu podloží - ochranné pásmo není vymezeno)

VÝKON SPRÁVY VODNÍCH TOKŮ
 Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné

a  po předchozím  projednání  s vlastníky,  užívat  pozemků sousedících  s korytem toku.
U významných  vodních  toků  bude  ponechán  manipulační  prostor  v šířce  nejvýše
do 8,0 m od břehové čáry, u ostatních vodních toků nejvýše v šířce do 6,0 m od břehové
čáry. Na správu vodních toků a nádrží se vztahují ustanovení Zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách (vodní zákon).

PRAMENY, STUDÁNKY, STUDNY
 na území města leží několik dalších vodních zdrojů převážně přirozené povahy, které

nejsou limitem využití území, ale bezpochyby je vhodné je zachovat chránit.

Tab.: G.3.13.a: Seznam dalších vodních zdrojů

Název Typ zdroje Katastrální území Pozn.

studánka Lukášov studánka Lukášov

pramen U věžáku pramen Jablonecké Paseky

studánka Na Prosečském hřebeni studánka Proseč nad Nisou

jiný vodní zdroj Mšeno jiný vodní zdroj Mšeno nad Nisou

pramen Divoká rýha pramen Proseč nad Nisou

studna Vrkoslavice studna Vrkoslavice

Kokonínský park pramen Kokonín

Za školkou prameniště Kokonín

Vrkoslavická studánka Jablonec nad Nisou

Dolní pramen pramen Jablonec nad Nisou

Schindlerův pramen pramen Kokonín radioaktivní

Horní pramen pramen Jablonec nad Nisou

Pod kapličkou studánka Proseč nad Nisou občasný zdroj

Třetí přehrada pramen Mšeno nad Nisou

Lesní pramen pramen Mšeno nad Nisou

Mšenská studánka studánka Mšeno nad Nisou

Zdroj: http://www.estudanky.eu/ 
Pozn.: některé názvy jsou upraveny pro potřeby ÚP

G.3.14 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 stanovené emisní limity a další podmínky provozování zdrojů znečištění ovzduší podle

Nařízení  vlády  číslo  (dále  jen  NV)  352/2002 Sb.,  kterým  se  stanoví  emisní  limity
pro některé  látky  znečišťující  ovzduší,  NV 354/2002 Sb.,  kterým se  stanoví  emisní
limity,  NV 206/2002 Sb.,  kterým  se  mění  NV 354/2002 Sb.,  NV 112/2004 Sb.,
o Národním  programu  snižování  TZL,  SO2,  NOX ze  stávajících  zvláště  velkých
spalovacích  zdrojů  znečištění  ovzduší,  NV 597/2006 Sb.,  o  sledování  a
vyhodnocování  kvality  ovzduší,  NV 615/2006 Sb.,  o  stanovení  emisních  limitů,
NV 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

 stanovené  emisní  stropy  pro  některé  látky  znečišťující  ovzduší  podle
NV 351/2002 Sb.,  kterým  se  stanoví  závazné  emisní  stropy  pro  některé  látky
znečišťující ovzduší
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 imisní limity, přípustné četnosti jejich překročení, meze tolerance, cílové imisní limity a
dlouhodobý imisní cíl dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb.

 vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb.,
o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, Zákona č. 86/2002 Sb., o referenčních
koncentracích pro některé znečišťující látky

 stanovené limitní hodnoty znečištění povrchových vod podle Věstníku MŽP č. 3/2007
(ukazatele přípustného znečištění povrchových a odpadních vod), NV č. 61/2003 Sb.,
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
NV č. 71/2003 Sb.,  o  stanovení  povrchových  vod  vhodných  pro  život  a  reprodukci
původních  druhů  ryb  a  dalších  živočichů,  NV č. 169/2006 Sb.,  kterým  se  mění
NV č. 71/2003 Sb.

 kritéria  znečištění  zeminy podle Zákona č. 334/1992 Sb.,  o ochraně zemědělského
půdního fondu v platném znění

 hygienické  limity  hlukové  zátěže  a  vibrací  podle  nařízení  vlády  č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

 hluková izofona - 55 dB(A) – zakreslena v koordinačním výkrese.
 ochrana stavby proti pronikání radonu z podloží 

G.3.15 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST
 CHKO  Jizerské  hory,  zóny  odstupňované  ochrany  přírody,  dle  zákona  ČNR

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
   I. zóna - (v řešeném území není zastoupena)
  II. zóna - řízená polopřírodní
 III. zóna - kompromisní
 IV. zóna – okrajová

Pozn.: Dle  informací  Správy  CHKO  Jizerské  hory  je  uvažováno  o  změně  hranice  CHKO  Jizerské  hory,  tato
uvažovaná úprava je pro úplnost zakreslena v koordinačním výkrese.

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
Přírodní památka Lukášov, včetně ochranného pásma dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
 VKP „ex lege“ (tj. dle § 3 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny), k nimž

obecně  patří  „lesy,  rašeliniště,  vodní  toky,  rybníky,  jezera,  údolní  nivy“,  z nichž
v podmínkách  řešeného  území  sem  lze  řadit  veškeré  lesy,  vodní  plochy  (toky)
přírodního a přírodě blízkého charakteru, rybníky a údolní nivy:

 registrované VKP dle § 6  zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů:

Tab.: G.3.15.a: Seznam významných krajinných prvků na území města Jablonec nad Nisou

č. Název Pozemek Katastrální
území

registrace výměra Poznámka

77 Pramenní 
vývěr Dobrá 
Voda

2609/1 Vrkoslavice oznámení o registraci OkÚ 
Jablonec nad Nisou, referát ŽP 
č.j. 1201/95 z 25.4.1995

4 864 m2 pramen

79 Rulové skalisko
na Dobré Vodě

729 Vrkoslavice oznámení o registraci OkÚ 
Jablonec nad Nisou, referát ŽP 
č.j. 1200/95 z 25.4.1995

352 m2 geologická 
odlišnost 
skalního bloku 
od okolního 
žulového podloží

22 Rybníček Horní
Proseč

816, 817 Proseč 
nad Nisou

oznámení o registraci OkÚ 
Jablonec nad Nisou, referát ŽP 
č.j. ŽP/3263/95 z 8.12.1995

5 043 m2 Výměra 5043 
m2, vhkomilná 
společenstva
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SCHÉMA ZVL`�TN˝ OCHRANY PØ˝RODY

JABLONEC NAD NISOU

ODÙVODNÌN˝ ÚZEMN˝HO PL`NU

SEVERKA

CHKO JizerskØ horyLukÆ�ov

Rýnovice

ProseŁ nad Nisou
M�eno nad Nisou

JabloneckØ 
Paseky

Vrkoslavice

Kokonín

Jablonec 
nad Nisou

LEGENDA

Popis

HRANICE ØE�ENÉHO ÚZEM˝

HRANICE KATASTR`LN˝CH ÚZEM˝

KATASTR`LN˝ ÚZEM˝ - POPIS

HRANICE CHKO JIZERSKÉ HORY

UVA�OVAN` ZMÌNA HRANICE CHKO JIZERSKÉ HORY

II. ZÓNA OSTUPÒOVANÉ OCHRANY CHKO

III. ZÓNA OSTUPÒOVANÉ OCHRANY CHKO

IV. ZÓNA OSTUPÒOVANÉ OCHRANY CHKO

PØ˝RODN˝ PAM`TKA LUK`�OV

LOKALITY VÝSKYTU ZVL`�TÌ CHR`NÌNÝCH DRUHÙ ROSTLIN A �IVO¨ICHÙ

PAM`TNÝ STROM

PAM`TNÝ STROM DOPORU¨ENÝ K VYHL`�EN˝



SCHÉMA VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKÙ

JABLONEC NAD NISOU

ODÙVODNÌN˝ ÚZEMN˝HO PL`NU

SEVERKA

LEGENDA

Popis

HRANICE ØE�ENÉHO ÚZEM˝

HRANICE KATASTR`LN˝CH ÚZEM˝

KATASTR`LN˝ ÚZEM˝ - POPIS

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ZE Z`KONA - PLOCHY LESN˝

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ZE Z`KONA - PLOCHY VODN˝

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ZE Z`KONA - ÚDOLN˝ NIVY

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK REGISTROVANÝ

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK DOPORU¨ENÝ K REGISTRACI

Jablonec nad Nisou

Kokonín

Vrkoslavice

ProseŁ nad Nisou

LukÆ�ov

Rýnovice

M�eno nad Nisou

JabloneckØ 
Paseky

4

1

3

5

2

ZACHOVALÉ KRAJINNÉ STRUKTURY

NA HORN˝ PROSE¨I

RYBN˝¨EK 

HORN˝ PROSE¨

PRAMENN˝ VÝVÌR 
DOBR` VODA

RULOVÉ SKALISKO 

NA DOBRÉ VODÌ

LOUKY POD KYNASTEM 

- ¨`ST
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č. Název Pozemek Katastrální
území

registrace výměra Poznámka

- Zachovalé 
krajinné 
struktury na 
Horní Proseči

1764/1, 
1764/2,1758/1, 
1758/2, 
1018/2,1018/6, 
1018/3, 1765, 
1759, 
1757/1,1757/2,, 
1750,1743/1, 
1749, 1744, 809, 
638/3, 788

Proseč 
nad Nisou

rozhodnutí o registraci 
významného krajinného prvku 
Magistrátu města Jablonec nad 
Nisou, Odbor stavební a 
životního prostředí, Oddělení 
životního prostředí a státní 
památkové péče, Sp.zn.: 
2244/2012/SPR/OŽP/Štr-13, Čj.: 
13790/2012 ze dne 20. února 
2013

14 414 m2 Liniová zeleň

31 Louky pod 
Kynastem - 
část

922/3 Jablonecké 
Paseky

oznámení o registraci OkÚ 
Jablonec nad Nisou, referát ŽP 
č.j. ŽP2261/1999 z 31.8.1999

cca 3 ha pouze část 
celého VKP, 
zbytek leží na 
území Nové Vsi 
nad Nisou

Zdroj: MMJ

PAMÁTNÝ STROM
Památné stromy, dle § 46 a 47 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, kategorie jednotlivý strom.

Tab.: G.3.15.b: Seznam památných stromů na území města Jablonec nad Nisou

Název
Druh 
stromu

Pozemek Katastr Ochranné pásmo

Císařská lípa
lípa 
malolistá

949/1
Jablonecké 
Paseky

Celá parcela 949/1 v k.ú. Jablonecké Paseky

Buk v ulici 
V Aleji

buk lesní 239/2
Jablonec 
nad Nisou

Kruh o poloměru 11 m, na straně k ul. V Aleji 
ohraničeno stavbou garáží, směrem k ul. 
Pivovarská zahradou na pozemku p.č. 2844 
v k.ú. Jablonec nad Nisou

Lípa v Horské 
ulici

lípa 
malolistá

2127/1
Jablonec 
nad Nisou

Kruh o poloměru 10 m, na straně k ulici zelená a
Horská je kruh ohraničen těmito komunikacemi

Dub ve Mšeně dub letní

403/393 (v původním
rozhodnutí uveden 
pozemek p.č. 403/1, 
došlo ale k rozdělení)

Mšeno 
nad Nisou

Základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o 
poloměru destinásobku průměru kmene 
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. (V říjnu 
2003 byl průměr kmene 168 cm.)

Javor ve 
Mšeně

javor klen 484
Mšeno 
nad Nisou

Celý pozemek p.č. 484 v k.ú. Mšeno nad Nisou

Lípa v 
Kokoníně

lípa 
malolistá

566/7 Kokonín
Kruh o poloměru 15 m směrem do louky, 
směrem k silnici je ochranné pásmo ohraničeno 
protějším domem č.p. 181

Javor ve 
Vrkoslavicích

javor klen 279 Vrkoslavice Celý pozemek p.č. 279 v k.ú. Vrkoslavice

Lípa v ulici 
Dubová

lípa 
malolistá

506/4 Kokonín Celý pozemek p.č. 506/4 v k.ú. Kokonín

Jasan 
v Rybářské 
ulici

jasan ztepilý 1138/1
Jablonec 
nad Nisou

Kruh o poloměru 14,5 m
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Název
Druh 
stromu

Pozemek Katastr Ochranné pásmo

Kokonínské 
lípy

dvě lípy 
malolisté

37/2 Kokonín

Ochranné pásmo památných stromů je 
vymezeno na pozemcích p. č. 37/2, 37/5, 874/1, 
986/1 a na st. p. č. 13 v k. ú. Kokonín ve tvaru 
nepravidelného mnohoúhelníku po katastrálních 
hranicích pozemků. Na st. p. č. 13 je ochranné 
pásmo vymezeno pásem o šířce 3 m. Na 
pozemku p. č. 986/1 tvoří hranici ochranného 
pásma svislá čára s počátkem v průsečíků 
pozemků p. č. 986/1 a 13. 

Zdroj: MMJ

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ
Ochrana těchto druhů je zakotvena v § 48-50 zákona č. 114/92 Sb., zákona č. 114/92 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v řešeném území se vyskytují
zejména druhy uvedené ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb.:

 vemeník zelenavý, prstnatec fuchsův, prstnatec májový,
 chřástal polní, křepelka polní, užovka obojková, čolek obecný, ropucha obecná,

zmije obecná, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Skladebné prvky ÚSES nadregionálního regionálního i místního biogeografického významu
dle § 4 zákona č. 114/92 Sb.

Prvky nadregionálního významu (dle ZÚR LK):

biokoridory:
 K19MB (hranice kraje Studený vrch – Jizerskohorské bučiny),  úseky 7/199A (Lesní

divadlo, K vodojemu), 7/251 (Prosečský hřeben), 25/201 (Zelené údolí, Pod Areálem
zdraví),  199A/200A (V Pekle),  200A/201 (Nad Nisou),  251/1267 (Lukášov),  v trase
regionální  biocentra  7-RC12  a  RC1267  a  místní  vložená  biocentra  199A
(K vodojemu), 200A (Nad Brandlem) a 201 (Zelené údolí)

 K19H (Nad koutem, Harcovský potok), úsek 1267/B6a (Nad koutem, Harcovský potok)

 K22MB (Hradešín – Zadní Blansko), úseky 205/206 (Pod vyhlídkou), 206/207 (Nad
prameništi), 207/208 (U Dobré vody), 208/209 (Mohelka), 209/210 (Nad pastvinami),
210/210B (Nad Mohelnicí), 210/A/210B (Kokonín, K Maršovickému kopci), 210A/211
(K výsluní), 211/212 (U Vinčovky), v trase místní vložená biocentra 205 (U Hradešína),
206 (Ve skaličkách),  207 (Pod vodárnou), 209 (Dolní Kokonín),  210 (Dolina),  210A
(Pod Maršovickým kopcem), 210B (Nad Dolinou), 211 (Nad Cikánskou cestou)
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Prvky regionálního významu (dle ZÚR LK):

biocentra:
 7-RC12 (Prosečský hřeben) trasa K19MB
 RC1267 (Harcovské bučiny) trasa K19MB

biokoridory:
 RK647 (Harcovské bučiny – Malá Strana), úseky B6/B6a (Nad vodojemem), B6/B11

(Pod Hraničnou), B11/B12 (Nad Mšenským potokem), a místní vložená biocentra B6,
B6a, B11 a B12

Prvky lokálního významu:
biocentra:
 199 (Horní Proseč)
 200 (U Zlaté uličky)
 1442 (Rybníky)
 1505 (Nad Novým světem)
 1537 (Pod kostelem, Lesopark Na svahu)
 1538 (U Vrkoslavic, Bartlův vrch, U buku)
 1539 (U Nové Vsi)
 B6 (U vodárny)
 B6a (V koutě)
 B11 (Nad Hraničnou)
 B12 (Loučenský vrch, U strmé cesty)
 B26 (Přehrada Mšeno, 3. přehrada)
biokoridory:
 7/1442 (Za hřbitovem)
 7/1501 (Prosečský hřeben)
 199/7/199A (Lesní divadlo)
 199/200 (U skládky)
 200/201 (Lužická Nisa)
 206/1537 (Pod Větrným vrchem)
 211/1538 (Nad Zadním koutem)
 211/1539 (U Staré sáňkařské, Černostudniční potok)
 1498/C (Lužická Nisa)
 1539/1540 (U Kynastu)
 B12/B26 (Mšenský potok)

OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU
dle  § 12  zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů 
 specifikace oblastí krajinného rázu, podoblastí krajinného rázu a míst krajinného rázu

v kapitole G.6. Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny

G.3.16 OCHRANA PŮDNÍHO FONDU

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF)
 Zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany jsou územním limitem pro změny využívaní

území dle vyhlášky č. 48/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kdy výjimkou jsou
záměry  realizace  veřejně  prospěšných,  zejména  liniových  staveb,  realizace
navržených prvků ÚSES, některá opatření navyšující ekologickou stabilitu území (př.
zalesňovaní  vytipovaných  pozemků,  zakládaní  remízů  ve  scelených  nadměrných
honech  orné  půdy,  apod.)  podléhající  příslušnému  povolovacímu  řízení  a
schvalovacímu  procesu  (důvodem  je  trvalá  změna  druhu  dotčeného  pozemku  a
způsob jeho využití – oproti např. případnému pěstování energetických plodin, rychle
rostoucích dřevin, či plantáží vánočních stromků).

 Celé  území  města  je  dle  Nařízení  Vlády  ČR  č.  75/2007  Sb.  zařazeno  do  tzv.
zemědělsky méně příznivých oblastí (LFA - Less Favoured Areas).
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INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI – MELIORACE
 V řešeném území bylo provedeno plošné drenážní odvodnění na celkové rozloze cca

27 ha. Vzhledem k absenci údajů o době realizace jednotlivých lokalit nelze zatímně
vyhodnotit teoretickou funkčnost těchto zařízení. Při hodnocení bylo často zjištěno, že
na části  těchto evidovaných lokalit  se aktuálně vyskytuje zástavba, a že podstatná
část odvodněných ploch již neslouží intenzivní zemědělské výrobě.

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
 lesní plochy - lesní pozemky dle evidence katastru nemovitostí (VKP ze zákona)
 ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,

ve znění pozdějších předpisů
 ochranné pásmo lesa 50 m od okraje dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění

pozdějších předpisů
Pozn.: Pro ÚP je územním limitem obecně existence lesních porostů (mj. VKP dle § 3 zákona č. 114/92 Sb.) a
jeho ochranné pásmo 50 m od okraje lesa dle zákona č. 289/95 Sb., § 14 a dalších.

G.3.17 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
 Zastavěné  území  bylo  vymezeno  dle  zákona  č. 183/2006 Sb.  územním  plánem.

Podrobněji v kapitole G.1

G.3.18 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
 nejmenší  šířka  veřejného  prostranství,  jehož  součástí  je  pozemní  komunikace

zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto
šířku snížit až na 10,5 m.

 nejmenší  šířka  veřejného  prostranství,  jehož  součástí  je  pozemní  komunikace
zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto
šířku snížit až na 6,5 m.

G.3.19  EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE ÚZEMÍ
Na území města se vyskytuje řada lokalit, na nichž je potvrzena či lze předpokládat výskyt starých
ekologických zátěží. Některé leží v místech ploch změn navržených územním plánem a je nutné
před využitím těchto ploch tyto zátěže zmapovat a sanovat.
Jedná se o limit vyplývající z vlastností území.
Kontaminované místo
Dle  evidence  MŽP se  na  území  města  vyskytuje  jedno  kontaminované  místo,  leží  na  třech
katastrálních územích východně od Mšenské přehrady.
Potenciálně kontaminované místo
Dle údajů Magistrátu města Jablonec nad Nisou se na území města vyskytují následující 

Tab.: potenciálně kontaminovaná místa

číslo název přibližná lokalizace využití dle ÚP pozn.

1 Atrea areá V Aleji 20 SM – plochy smíšené městské

2 Autobrzdy - LUCAS areál Na Roli 26 SO – plochy smíšené městské – kapacitní

3 BTV Plast s.r.o. Na 
Hutích

areál Na Hutích 19 VS – plochy výroby a skladování, DS – 
plochy dopravní infrastruktury – silniční 
(DS.6)

4 Galvana s.r.o. areál Mlýnská 18a SC – plochy smíšené obytné - centrální

5 Galvanotechna areál Západní 2 SM – plochy smíšené městské

6 Hvězdná - bývalý 
skald POR

areál Hvězdná 1 SC – plochy smíšené obytné - centrální

7 pivovar Vrkoslavice areál Pražská 109 SO – plochy smíšené městské – kapacitní, 
BM – plochy bydlení – městské

8 Preciosa Na Hutích areál Na Hutích 19a VS – plochy výroby a skladování, DS – 
plochy dopravní infrastruktury – silniční 
(DS.6)

9 RWE - plynárna areál Pod Skalkou 14 SC – plochy smíšené obytné - centrální
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číslo název přibližná lokalizace využití dle ÚP pozn.

10 Tesla areál Revoluční 27 SM – plochy smíšené městské

11 Stavomontáže 
Liberec

areál K Černé Studnici
čp.286

VS – plochy výroby a skladování, VK – 
plochy veřejných prostranství - komunikace

12 ABB Elektropraqa areál Březová 26 SM – plochy smíšené městské

13 teplárna Paseky areál Vítězsl.Nezvala 
13

VS – plochy výroby a skladování, LP – 
plochy lesní

14 Kokonín - bývalý 
sklad POR

okolí parcely 55/2 BP – plochy bydlení – příměstské

15 RWE - plynárna areál Rychnovská 180 BP – plochy bydlení – příměstské

16 Autobrzdy - LUCAS areál Na Roli 26 SO – plochy smíšené městské – kapacitní

17 ABB Elektropraqa areál Reslova 
č.p.2107

SO – plochy smíšené městské – kapacitní

18 Bižuterie U 
Přehrady

areál U Přehrady 61 SO – plochy smíšené městské – kapacitní

19 Silka areál Janovská 39 VS – plochy výroby a skladování

20 Nisa Proseč parcela 12/3 SM – plochy smíšené městské

21 Skládka Proseč okolí parcely 797/3, 
okolí parcely 797/4

SK – plochy smíšené krajinné (SK.3) stávající 
překladiště 
odpadů Proseč

22 Skládka Lukášov cca parcely 857, 858, 
856/2

SK – plochy smíšené krajinné, BP – plochy
bydlení – příměstské (BP2.19), OS – 
plochy občanského vybavení – sport a 
rekreace (OS2.19)

23 areál LIAZ areál Belqická 400 VS – plochy výroby a skladování (VS5.9)

24 Galvanotechna areál Západní 2 SM – plochy smíšené městské

25 pivovar Vrkoslavice areál Pražská 109 SO – plochy smíšené městské - kapacitní

26 Srnčí důl OS – plochy občanského vybavení – sport 
a rekreace

byl proveden 
průzkum

27 Antala Staška VZ – plochy veřejných prostranství – zeleň,
VK – plochy veřejných prostranství – 
komunikace, BM – plochy bydlení - 
městské

byl proveden 
průzkum

Zdroj: Magistrát města Jablonec nad Nisou

Kromě výše uvedených potenciálních zátěží jsou na území města evidované další, ke kterým není
dostupný zákres:

 BTV Plast s.r.o. Perlová (dle ČIŽP není sanace nutná)
 BTV Plast s.r.o. Smetanova (dle ČIŽP není sanace nutná)
 Měsíční ulice (i přes upozornění na SEZ byly již vystavěny RD)

G.3.20  SOUHRN LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
V této  kapitole  je  provedena  stručná  rekapitulace  limitů  využití  území  vyplývajících  z právních
předpisů nebo vyplývajících z vlastností území. Bližší specifikace jednotlivých limitů využití území
je uvedena v kapitolách dílčích tematických okruhů.
V měřítku ÚP Jablonec nad Nisou jsou zobrazitelné limity území zachyceny ve výkrese č.  7 –
Koordinační výkres.

Limit zobrazeno

ochranné pásmo silnic I., II. a III. tříd stanovované v nezastavěném, nebo k zastavění určeném území ANO

ochranné pásmo železniční a tramvajové tratě a vleček ANO

ochranné pásmo I. a II. stupně zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Vratislavice nad Nisou ANO

ochranné pásmo 1. a 2.stupně vodních zdrojů ANO
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Limit zobrazeno

ochranná pásma vodovodních řadů NE

ochranná pásma kanalizačních stok a objektů NE

ochranná pásma elektrických vedení a zařízení ANO

ochranná a bezpečnostní pásma plynovodu - středotlakých NE

ochranná pásma plynovodu - vysokotlakých NE

bezpečnostní pásma plynovodu – vysokotlakých ANO

ochranná pásma regulačních stanic ANO

ochranné pásmo pásmu výroben a rozvodů tepelné energie NE

ochranná pásma komunikačních vedení a zařízení elektronických komunikací NE

ochranné pásmo zařízení MV vysílače Černá Studnice ANO

ochranné pásmo televizního vysílače ANO

limity pro nakládání s odpady NE

ochranné pásmo věznice Rýnovice (vymezeno dle ÚAP OPP Jablonec nad Nisou) ANO

ochranná pásma výrobních podniků (vymezeno dle ÚAP ORP Jablonec nad Nisou) ANO

regulativy funkčního využití území (stávající a návrhové plochy) – (vymezeno dle ÚP) ANO

platná územní rozhodnutí a územní souhlasy ANO

hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb, chráněném venkovním prostoru NE

vybavení území normovým počtem odstavných a parkovacích stání, včetně předepsaného počtu stání 
pro vozidla zdravotně postižených osob

NE

nemovité kulturní památky ANO

městská památková zóna Jablonec nad Nisou ANO

území s archeologickými nálezy ANO

ochranné pásmo veřejného pohřebiště ANO

stanovená záplavová území ANO

území zvláštní povodně pod vodním dílem Mšeno ANO

ochrana výhradního ložiska Nová Ves nad Nisou ANO

ochrana dobývacího prostoru Nová Ves nad Nisou ANO

ochrana CHOPAV Jizerské hory, CHOPAV Severočeská křída ANO

ochranná a manipulační pásma kolem vodních toků a nádrží NE

ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa ANO

ochranné pásmo lesa 50 m od okraje ANO

ochrana zemědělské půdy ANO

limity a kritéria z hlediska životního prostředí
- stanovené emisní limity a další podmínky provozování zdrojů znečištění ovzduší
- stanovené emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší
- stanovené imisní limity znečištění ovzduší
- vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
- kritéria znečištění podzemní vody
- stanovené limitní hodnoty znečištění povrchových vod
- kritéria znečištění zeminy
- limity mísitelnosti odpadů ukládaných na skládky

NE

limity obsahu škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu NE

hygienické limity hlukové zátěže a vibrací ANO

ochrana stavby proti pronikání radonu z podloží NE

CHKO Jizerské hory, zóny odstupňované ochrany přírody ANO

Přírodní památka Lukášov ANO

ochrana krajinného rázu ANO
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Limit zobrazeno

ÚSES - prvky neregionálního, regionálního i místního biogeografického významu ANO

VKP registrované ANO

památné stromy ANO

ekologické zátěže území ANO

G.3.21  PLOŠNÝ PŘEKRYV PLOCH ZMĚN A VYBRANÝCH LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
V následujících tabulkách jsou u každé plochy uvedeny limity využití území, které mají s danou
plochou plošný překryv, a to pouze tyto vybrané limity:

 OP dráhy – ochranné pásmo dráhy,
 AZ – aktivní zóna záplavového území,
 MPZ – městská památková zóna,
 KP – nemovitá kulturní památka,
 UAN I – území s archeologickými nálezy – kategorie I.,
 UAN II – území s archeologickými nálezy – kategorie II.,
 EZU – ekologické zátěže území.

Tab. G.3.20.a: Zastavitelné plochy

označení
plochy

katastrální území způsob využití plochy vybrané limity využití území, které
mají plošný průmět s plochou

BM2.1 Jablonec nad Nisou Plochy bydlení -

BM2.2 Jablonec nad Nisou Plochy bydlení -

BM2.3 Jablonec nad Nisou Plochy bydlení -

BM2.4 Jablonec nad Nisou Plochy bydlení -

BM2.5 Jablonec nad Nisou Plochy bydlení -

BM2.7 Jablonec nad Nisou Plochy bydlení -

BM2.8 Jablonec nad Nisou Plochy bydlení OP dráhy

BM2.9 Jablonec nad Nisou Plochy bydlení -

BM4.11 Jablonec nad Nisou Plochy bydlení MPZ

BM2.12 Jablonecké Paseky Plochy bydlení OP dráhy

BM2.13 Jablonecké Paseky Plochy bydlení OP dráhy

BM4.14 Jablonecké Paseky Plochy bydlení -

BM1.15 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení -

BM2.17 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení -

BM2.18 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení -

BM2.19 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení -

BM2.20 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení -

BM2.21 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení -

BM6.23 Rýnovice Plochy bydlení AZ

BM4.24 Rýnovice Plochy bydlení -

BM2.25 Rýnovice Plochy bydlení UAN II

BM2.26 Rýnovice Plochy bydlení -

BM2.27 Rýnovice Plochy bydlení -

BM2.29 Rýnovice Plochy bydlení -

BM1.30 Rýnovice Plochy bydlení -

BM1.31 Rýnovice Plochy bydlení -

BM2.33 Rýnovice Plochy bydlení -

BM2.35 Proseč nad Nisou Plochy bydlení -
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označení
plochy

katastrální území způsob využití plochy vybrané limity využití území, které
mají plošný průmět s plochou

BM2.36 Vrkoslavice Plochy bydlení -

BM2.37 Vrkoslavice Plochy bydlení -

BM1.38 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení -

BM1.39 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení -

BM2.42 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení -

BM1.43 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení -

BM1.44 Jablonec nad Nisou Plochy bydlení -

BM2.46 Jablonecké Paseky Plochy bydlení -

BM2.48 Jablonecké Paseky Plochy bydlení OP dráhy

BM1.49 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení -

BM1.50 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení -

BM1.51 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení -

BM1.52 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení -

BM1.53 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení -

BM2.54 Rýnovice Plochy bydlení -

BM2.55 Rýnovice Plochy bydlení -

BM2.56 Rýnovice Plochy bydlení -

BM2.57 Rýnovice Plochy bydlení -

BP2.1 Jablonec nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.3 Jablonec nad Nisou Plochy bydlení – příměstské OP dráhy

BP2.4 Jablonec nad Nisou Plochy bydlení – příměstské OP dráhy

BP1.5 Jablonecké Paseky Plochy bydlení – příměstské OP dráhy

BP1.6 Jablonecké Paseky Plochy bydlení – příměstské -

BP1.7 Jablonecké Paseky Plochy bydlení – příměstské -

BP1.8 Jablonecké Paseky Plochy bydlení – příměstské -

BP1.9 Jablonecké Paseky Plochy bydlení – příměstské -

BP2.10 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.11 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.14 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP1.15 Rýnovice, Lukášov Plochy bydlení – příměstské -

BP1.16 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

BP1.17 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

BP1.18 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.19 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské EZU

BP2.20 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.21 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.22 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.23 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.24 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.25 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.26 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.27 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

BP1.28 Lukášov Plochy bydlení – příměstské -

BP1.29 Lukášov Plochy bydlení – příměstské -
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označení
plochy

katastrální území způsob využití plochy vybrané limity využití území, které
mají plošný průmět s plochou

BP2.31 Lukášov Plochy bydlení – příměstské -

BP2.32 Lukášov Plochy bydlení – příměstské -

BP2.33 Lukášov Plochy bydlení – příměstské -

BP2.34 Lukášov Plochy bydlení – příměstské -

BP2.35 Lukášov Plochy bydlení – příměstské -

BP1.36 Lukášov Plochy bydlení – příměstské -

BP1.37 Lukášov Plochy bydlení – příměstské -

BP1.38 Lukášov Plochy bydlení – příměstské -

BP1.40 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP1.42 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.45 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.46 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské OP dráhy

BP2.47 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.48 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.50 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.51 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.52 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.53 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.54 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.55 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.56 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.57 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.58 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.59 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.60 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.62 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.63 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.64 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.65 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.66 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské UAN II

BP2.67 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské UAN II

BP2.69 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské UAN II

BP2.70 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.75 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.76 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.77 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.78 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.79 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.80 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.82 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.86 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.87 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.88 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.90 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -
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označení
plochy

katastrální území způsob využití plochy vybrané limity využití území, které
mají plošný průmět s plochou

BP1.92 Vrkoslavice Plochy bydlení – příměstské -

BP1.93 Vrkoslavice, Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.94 Vrkoslavice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.95 Vrkoslavice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.96 Vrkoslavice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.98 Vrkoslavice Plochy bydlení – příměstské -

BP1.99 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP1.100 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP1.101 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP1.102 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP1.103 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP1.105 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP1.106 Kokonín Plochy bydlení – příměstské UAN II

BP1.109 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP1.111 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.112 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.113 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.115 Kokonín Plochy bydlení – příměstské UAN II

BP2.116 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.117 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.118 Kokonín Plochy bydlení – příměstské UAN II

BP2.119 Kokonín Plochy bydlení – příměstské UAN II

BP2.120 Kokonín Plochy bydlení – příměstské UAN II

BP2.121 Kokonín Plochy bydlení – příměstské UAN II

BP2.123 Kokonín Plochy bydlení – příměstské UAN II

BP2.124 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.125 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.126 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.127 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.128 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.129 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.130 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.131 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.132 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.133 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.134 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.135 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.136 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.137 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.138 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.139 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.140 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.141 Lukášov Plochy bydlení – příměstské -

BP2.142 Lukášov Plochy bydlení – příměstské -
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označení
plochy

katastrální území způsob využití plochy vybrané limity využití území, které
mají plošný průmět s plochou

BP1.143 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.144 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP1.145 Mšeno nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.146 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.147 Vrkoslavice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.148 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.149 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP1.150 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

BP1.151 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.153 Lukášov Plochy bydlení – příměstské -

BP2.154 Lukášov Plochy bydlení – příměstské -

BP2.157 Vrkoslavice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.158 Vrkoslavice Plochy bydlení – příměstské -

BP2.160 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

BP1.161 Lukášov Plochy bydlení – příměstské -

BP2.162 Vrkoslavice Plochy bydlení – příměstské -

BP1.163 Kokonín Plochy bydlení – příměstské UAN II

BP1.164 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské OP dráhy

BP1.166 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP1.168 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.169 Vrkoslavice Plochy bydlení – příměstské -

BP1.171 Jablonecké Paseky Plochy bydlení – příměstské -

BP2.172 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.173 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.174 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BP2.175 Lukášov Plochy bydlení – příměstské UAN II

BP2.176 Lukášov Plochy bydlení – příměstské UAN II

BP2.178 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP1.179 Kokonín Plochy bydlení – příměstské -

BPX.1 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BPX.2 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

SC4.3 Jablonec nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální -

SC6.4 Jablonec nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální AZ, MPZ, KP, UAN I

SC6.5 Jablonec nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální MPZ, UAN I

SC6.6 Jablonec nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální MPZ, UAN I

SC6.7 Jablonec nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální UAN I

SC6.8 Jablonec nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální UAN I

SC6.9 Jablonec nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální OP dráhy

SC6.10 Jablonec nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální OP dráhy

SC6.11 Jablonec nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální -

SC6.12 Jablonec nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální -

SC6.13 Jablonec nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální AZ

SC6.14 Jablonec nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální MPZ

SC6.15 Jablonec nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální MPZ, UAN I

130 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou G – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

označení
plochy

katastrální území způsob využití plochy vybrané limity využití území, které
mají plošný průmět s plochou

SC6.16 Jablonec nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální MPZ, UAN I

SC2.18 Rýnovice Plochy smíšené obytné – centrální -

SC4.19 Rýnovice Plochy smíšené obytné – centrální UAN II

SC4.22 Proseč nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální -

SC4.25 Proseč nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální -

SC4.26 Proseč nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální -

SC4.27 Proseč nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální -

OS2.3 Jablonec nad Nisou Plochy občanského vybavení – sport a rekreace OP dráhy

OS2.4 Jablonec nad Nisou Plochy občanského vybavení – sport a rekreace -

OS4.8 Jablonec nad Nisou Plochy občanského vybavení – sport a rekreace -

OS4.9 Jablonec nad Nisou Plochy občanského vybavení – sport a rekreace EZU

OS2.13 Rýnovice Plochy občanského vybavení – sport a rekreace EZU

OS1.15 Vrkoslavice Plochy občanského vybavení – sport a rekreace -

OS2.17 Vrkoslavice Plochy občanského vybavení – sport a rekreace -

OS2.18 Vrkoslavice Plochy občanského vybavení – sport a rekreace UAN II

OS2.19 Rýnovice, Mšeno nad
Nisou

Plochy občanského vybavení – sport a rekreace AZ

OS2.20 Rýnovice, Mšeno nad
Nisou

Plochy občanského vybavení – sport a rekreace AZ

OS2.21 Proseč nad Nisou Plochy občanského vybavení – sport a rekreace -

OH2.1 Jablonec nad Nisou Plochy občanského vybavení – hřbitovy -

SM4.3 Rýnovice Plochy smíšené obytné městské -

SM2.7 Kokonín Plochy smíšené obytné městské -

SM4.8 Jablonec nad Nisou Plochy smíšené obytné městské -

SM4.9 Rýnovice Plochy smíšené obytné městské -

VS4.1 Jablonec nad Nisou Plochy výroby a skladování OP dráhy

VS4.4 Rýnovice Plochy výroby a skladování OP dráhy, AZ

VS4.7 Rýnovice Plochy výroby a skladování -

VS5.9 Rýnovice Plochy výroby a skladování EZU

VS5.10 Rýnovice Plochy výroby a skladování -

VS4.11 Rýnovice Plochy výroby a skladování -

VS4.12 Rýnovice Plochy výroby a skladování -

VS2.13 Rýnovice, Lukášov Plochy výroby a skladování -

VS4.14 Rýnovice Plochy výroby a skladování -

VS2.15 Kokonín Plochy výroby a skladování -

VS2.16 Kokonín Plochy výroby a skladování -

VS2.17 Lukášov Plochy výroby a skladování -

VS2.18 Lukášov Plochy výroby a skladování -

TI2.2 Kokonín Plochy technické infrastruktury -

TI1.4 Kokonín Plochy technické infrastruktury -

DS.2 Jablonec nad Nisou Plochy dopravní infrastruktury – silniční OP dráhy

DS.3 Jablonec nad Nisou Plochy dopravní infrastruktury – silniční AZ

DS.4 Jablonec nad Nisou Plochy dopravní infrastruktury – silniční AZ, MPZ, KP

DS.6 Jablonec nad Nisou Plochy dopravní infrastruktury – silniční OP dráhy, EZU
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označení
plochy

katastrální území způsob využití plochy vybrané limity využití území, které
mají plošný průmět s plochou

DS.7 Jablonec nad Nisou Plochy dopravní infrastruktury – silniční OP dráhy

DS.10 Jablonec nad Nisou Plochy dopravní infrastruktury – silniční KP

DS.11 Jablonec nad Nisou Plochy dopravní infrastruktury – silniční AZ

DS.12 Jablonec nad Nisou Plochy dopravní infrastruktury – silniční EZU

DS.13 Jablonecké Paseky Plochy dopravní infrastruktury – silniční EZU

DS.14 Rýnovice Plochy dopravní infrastruktury – silniční -

DS.16 Rýnovice Plochy dopravní infrastruktury – silniční -

DS.17 Vrkoslavice Plochy dopravní infrastruktury – silniční -

DS.18 Vrkoslavice Plochy dopravní infrastruktury – silniční -

DS.19 Vrkoslavice Plochy dopravní infrastruktury – silniční -

DS.20 Vrkoslavice Plochy dopravní infrastruktury – silniční -

DS.21 Vrkoslavice Plochy dopravní infrastruktury – silniční -

DS.23 Jablonec nad Nisou Plochy dopravní infrastruktury – silniční OP dráhy

DS.24 Proseč nad Nisou Plochy dopravní infrastruktury – silniční OP dráhy

VK.1 Jablonec nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.3 Jablonec nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace OP dráhy

VK.4 Jablonec nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace OP dráhy

VK.6 Jablonec nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace OP dráhy

VK.8 Jablonec nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace AZ, MPZ

VK.10 Jablonec nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.11 Jablonec nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.12 Jablonec nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace MPZ, UAN I

VK.13 Jablonec nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace MPZ, KP

VK.14 Jablonec nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.15 Mšeno nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace OP dráhy

VK.16 Mšeno nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace EZU

VK.17 Mšeno nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.19 Rýnovice Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.20 Lukášov Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.21 Lukášov Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.22 Lukášov Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.23 Lukášov Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.24 Proseč nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace AZ

VK.25 Proseč nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.26 Proseč nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.32 Proseč nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.33 Kokonín Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.34 Proseč nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.35 Rýnovice, Lukášov Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.36 Lukášov Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.37 Jablonec nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace AZ

VK.39 Mšeno nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace -

VK.40 Rýnovice Plochy veřejných prostranství – komunikace -

RZ1.1 Mšeno nad Nisou Plochy rekreace – zahrádkové osady -
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Tab. G.3.20.b: Plochy přestavby

označení
plochy

katastrální území způsob využití plochy vybrané limity využití území, které
mají plošný průmět s plochou

BP2.85 Proseč nad Nisou Plochy bydlení – příměstské -

BP2.177 Rýnovice Plochy bydlení – příměstské -

SC4.1 Jablonec nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální OP dráhy

SC4.21 Proseč nad Nisou Plochy smíšené obytné – centrální -

OV2.5 Jablonec nad Nisou Plochy občanského vybavení -

VS4.2 Jablonec nad Nisou, 
Proseč nad Nisou

Plochy výroby a skladování OP dráhy, AZ

VS4.3 Rýnovice Plochy výroby a skladování -

VS4.8 Rýnovice Plochy výroby a skladování -

VK.5 Jablonec nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace AZ, MPZ, UAN I

VK.41 Mšeno nad Nisou Plochy veřejných prostranství – komunikace -

Tab. G.3.20.c: Nezastavitelné plochy

označení
plochy

katastrální území navržená plocha s rozdílným způsobem využití vybrané limity využití území, které
mají plošný průmět s plochou

VZ.9 Jablonec nad Nisou Plochy veřejných prostranství – zeleň AZ

VZ.10 Jablonec nad Nisou Plochy veřejných prostranství – zeleň AZ

VZ.11 Jablonecké Paseky Plochy veřejných prostranství – zeleň -

VZ.14 Rýnovice Plochy veřejných prostranství – zeleň -

VZ.15 Lukášov Plochy veřejných prostranství – zeleň -

VZ.16 Proseč nad Nisou Plochy veřejných prostranství – zeleň -

VZ.18 Kokonín Plochy veřejných prostranství – zeleň UAN II

VZ.19 Jablonec nad Nisou Plochy veřejných prostranství – zeleň AZ

VZ.20 Rýnovice Plochy veřejných prostranství – zeleň -

VZ.22 Proseč nad Nisou Plochy veřejných prostranství – zeleň -

VZ.23 Proseč nad Nisou Plochy veřejných prostranství – zeleň -

VZ.24 Proseč nad Nisou Plochy veřejných prostranství – zeleň -

LP.3 Mšeno nad Nisou Plochy lesní EZU

LP.7 Mšeno nad Nisou Plochy lesní -

SK.2 Kokonín Plochy smíšené krajinné -

SK.3 Proseč nad Nisou Plochy smíšené krajinné EZU
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G.4 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 

Současná urbanistická struktura města je v dynamicky uskupeném terénu upevněná a v zadání
územního  plánu  nebyly  vzneseny  požadavky  na  její  zásadní  změny.  Urbanistická  koncepce
územního  plánu  přizpůsobuje  založené  systémy  aktuálním  podmínkám  a  stanovuje  regulační
nástroje pro územní rozvoj na základě očekávaných potřeb.

Urbanistická koncepce územního plánu řeší zachování  a rozvíjení  vyvážené struktury městské
zástavby  v přiměřené  intenzitě  využití  ploch  zastavěného  území,  které  doplňuje  podílem
nevyhnutelné  expanze zastavitelných  ploch  do  příměstské  krajiny  a  zajišťuje  ochranu  ploch
přírodních.  Ve  struktuře  urbanizovaných  ploch  propojených  spojitou  sítí  veřejných  prostranství
upevňuje kostru městské zeleně a její souvislosti s nezastavitelnou volnou příměstskou krajinou.

Koncepce  územního  plánu  zohledňuje  republikové  priority  územního  plánování  pro zajištění
udržitelného  rozvoje,  stanovené v  Politice  územního rozvoje  České  republiky i  krajské priority
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, stanovené v Zásadách územního rozvoje
Libereckého kraje.

Město Jablonec nad Nisou je tradičním významným střediskem osídlení v rámci rozvojové oblasti
republikového významu Liberec a dále střediskem cestovního ruchu pro oblast Jizerské hory.

G.4.1 KONCEPCE ROZVOJE ČÁSTÍ MĚSTA

Jablonec nad Nisou – centrum města
Stabilizovaný  městský  prostor  s  historickým  centrem  celého  města,  charakteristický  vysokou
intenzitou využívání ploch, je vzhledem ke své poloze a významu určen zejména pro umisťování
funkcí bydlení ve spojení s občanským vybavením celoměstského i nadměstského významu. 

Návrh hlavních změn ve využití území:

 Dopravní  zklidnění  Horního náměstí  upřednostněním funkce veřejného prostranství
převedením  průjezdné  dopravy  do  ulice  Pod  Baštou  a  odstavování  vozidel
v podzemním hromadném  parkovišti  s  kapacitou  pro  obsluhu  severní  části  centra
(nástup do pěší zóny od severu).

 Dostavba  tzv.  širšího  centra  v  prostoru  mezi  křižovatkami  U  Zeleného  stromu  –
Mostecká,  revitalizace  toku  Lužické  Nisy  -  uvolnění  koryta,  zpřístupnění  nábřeží
s pobytovými ozeleněnými plochami.

 Obnovení  významu  železniční  stanice  Jablonec  nad  Nisou  atraktivní  zástavbou
na přilehlých  přestavbových  plochách  včetně  umístění  přestupního  místa  veřejné
osobní  dopravy  v  přednádražním  prostoru  včetně  zlepšení  dopravní  dostupnosti
přednádražního prostoru a současně i obytného souboru Žižkův vrch novým spojením
místní komunikací od křižovatky ulic Budovatelů, Liberecká.

 Rozšíření rekreačních ploch veřejných prostranství - zeleň v nivě Mšenského potoka a
v ulici Pod Přehradou ve vazbě na stávající  sportovně rekreační objekty pod vodní
nádrží Mšeno.

 Zlepšení dopravní dostupnosti sportovně rekreačního areálu Mšeno – Břízky u vodní
nádrže Mšeno.

Na stabilizovaných plochách s rozdílným využitím lze umísťovat další přípustné nebo podmíněně
přípustné  záměry,  které  nejsou  v  rozporu  s  funkcí  hlavní,  pokud  navržená  řešení  nezmění
charakter vymezených ploch a nenaruší vymezenou kostru veřejných prostranství.

Odůvodnění dopravní koncepce je specifikováno v kapitole G.5.1.

Odůvodnění koncepce technické infrastruktury je specifikováno v kapitole G.5.2.
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Jablonecké Paseky

Stabilizovaný příměstský prostor na východním okraji městské části je charakteristický relativně
vysokou intenzitou  využívání  ploch na přechodu  města  k  volné  krajině.  Vzhledem k  poloze  a
minimu využitelných vhodných rozvojových ploch ve složitě utvářených terénních podmínkách je
určen zejména pro přiměřený rozvoj obytné funkce.

Pro zvýšení dostupnosti služeb základního občanského vybavení a odlehčení zátěže centra města
se v prostoru okolo  křižovatky významných městských komunikací  (Podhorská x Chelčického)
vymezují plochy smíšené obytné - centrální pro zvyšování atraktivity podružného centra v kontextu
přilehlé vybavenosti stávajícího obytného souboru Šumava.

Mšeno nad Nisou

Stabilizovaný městský prostor je charakteristický vysokou intenzitou využívání ploch zastavěného
území obytných souborů v přímé vazbě na sportovně rekreační plochy okolo vodní nádrže Mšeno,
zasahující za areálem Břízky do svahů Jizerských hor. 

Pro zvýšení dostupnosti služeb základního občanského vybavení a odlehčení zátěže centra města
se v  souvislosti  s  průběhem významné městské  komunikace  (ul.  Palackého)  vymezují  plochy
smíšené  obytné  -  centrální  pro  zvyšování  atraktivity  podružného  centra,  využívající  zejména
stávající vybavenost obytného souboru Mšeno.

Charakter  výrobních  činností  na  plochách  smíšených  aktivit  v  postupném  procesu  snižování
negativních dopadů na začleněné obytné plochy.

Revitalizace  toku  Rýnovické  Nisy  -  zpřístupnění  nábřeží  s  pobytovými  ozeleněnými  plochami
v kontextu spojitosti se sportovně rekreačními plochami v nivě toku.

Rýnovice

Chaoticky uspořádaná část území města s minimem náznaků regulace zástavby v předchozím
vývoji je charakteristická značným promíšením funkcí.

Této  městské  části  dominuje  monofunkční  prostor  výrobní  zóny  Rýnovice  -  nejvýznamnější
městský průmyslový obvod, jehož využitelné plošné kapacity jsou však do značné míry vyčerpány
a další rozvoj bude spočívat zejména v restrukturalizaci činností a intenzifikaci využití ploch. 

Pro zvýšení dostupnosti služeb základního občanského vybavení a odlehčení zátěže centra města
se v prostoru okolo křižovatky významných městských komunikací (ul. Palackého, Želivského a
Čs.  armády)  vymezují  plochy smíšené obytné -  centrální  pro zvyšování  atraktivity podružného
centra, využívající zejména stávající vybavenost. 

Lukášov

Část města v okrajové poloze s převahou venkovské zástavby bez zjevných náznaků regulace
zástavby v předchozím vývoji.

Příměstský prostor na severozápadním okraji městské části je charakteristický relativně vysokou
intenzitou využívání  ploch na přechodu města k  volné krajině.  Vzhledem k poloze a terénním
podmínkám je určen zejména pro přiměřený rozvoj obytné funkce.

Proseč nad Nisou

Rozvojové  Plochy  bydlení  –  příměstské  ve  vazbě  na  stávající  venkovskou  zástavbu  (dnes
v relativně segregované poloze) po svém naplnění prostorově propojí sousední města Jablonec
nad Nisou a  Liberec  spojitým urbanizovaným pásmem.  Vymezení  dlouhodobě  připravovaného
záměru,  stanoveného  v  platném  ÚP města  Jablonec  nad  Nisou  (1998,  ZUP č. 45  2010),  je
obsahově a rozsahem upraveno v souvislosti s aktuálními požadavky. 

Realizace záměru zvýší počet uživatelů území a vyvolá potřebu zajištění dostupnosti základních
služeb veřejné vybavenosti, pro které se vymezují plochy smíšené obytné – centrální v rámci tzv.
Horního centra Proseč, dominující na přestavbové ploše v místě původního zemědělského areálu.
Pro zvýšení variability ve využívání rozvojových ploch v rozdílných výškových úrovních a pokrytí
nároků na dostupnost služeb základního občanského vybavení jsou sledovány prostorové vazby
Horního centra na stávající plochy tzv. Dolního centra Proseč nad Nisou.  

Rozvojové  plochy  bydlení  v  lokalitě  Proseč  nad  Nisou  –  Domovina  jsou  již  z  velké  části  již
naplněné realizovanou zástavbou objektů hromadného (kolektivního) bydlení.
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Vrkoslavice - Kokonín

Část města v okrajové poloze s převahou venkovské zástavby v lineárním uspořádání zejména
podél silničních průtahů II. III. třídy bez zjevných náznaků regulace zástavby v předchozím vývoji.

Pro zvýšení dostupnosti služeb základního občanského vybavení a odlehčení zátěže centra města
se v prostoru průtahu silnice II/287 (uliční linie Pražská – Rychnovská – Maršovická) vymezují
plochy smíšené obytné - centrální pro zvyšování atraktivity podružného centra, využívající zejména
stávající vybavenost.

V návaznosti na plochy stávající zástavby se vymezují rozvojové Plochy bydlení – příměstské.

Odůvodnění koncepce občanského vybavení je specifikováno v kapitole G.5.3

G.4.2 VYUŽITÍ VHODNÝCH PROLUK V EXISTUJÍCÍ ZÁSTAVBĚ

Urbanistická  koncepce  ÚP Jablonec  nad  Nisou  v  základních  prioritách  upřednostňuje  využití
vhodných proluk v existující zástavbě před neodůvodněnou expanzí urbanizačních aktivit do volné
krajiny. 

Využití  vhodných proluk v existující  zástavbě je s ohledem na udržitelný rozvoj území nutné a
z pohledu  urbanistické  ekonomie  velmi  výhodné,  neboť  umožňuje  využití  existujících  fondů
koncentrované  veřejné  infrastruktury  (existující  dopravní  síť,  rozvody  technického  vybavení  a
dostupná zařízení občanského vybavení). 

Územní  plán  však  sleduje  zejména  základní  koncepční  přístupy  funkčního  využití  území  a
celkovými  objemovými  parametry  zástavby  ve  vztahu  k  formulování  přípustných  zásahů
do krajinného rázu - obecně by se neměl zabývat konkrétními stavbami a plochami s výměrou
menší, než 2000 m2.

Podmínky přípustného a podmíněně přípustného využití  území,  stanovené v ÚP Jablonec nad
Nisou,  umožňují  zástavbu  na  plochách  změn  (zastavitelných  a  přestavbových)  i  přiměřenou
intenzifikaci zástavby na plochách stabilizovaných. 

V souboru převážně zastavěných pozemků legálně realizované stavební struktury města existuje
řada pozemků, na kterých může být umožněno další zastavění  dle stanovených podmínek pro
využití a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití.

V  současné  době  však  není  k  dispozici  základní  podkladový  materiál  –  průběžná  evidence
nevyužívaných objektů a volných pozemků vhodných k zástavbě.

V tomto smyslu je třeba upozornit na skutečnost, že řada na první pohled volných pozemků po
provedení dalších šetření vykazuje parametry, které jejich zástavbu významně omezují nebo přímo
vylučují:

 Ve vztahu k zónám obytným územní plán definuje charakter prostředí jako prostředí
kvalitní  s  přiměřeným  podílem  zeleně,  umožňující  nerušený  a  bezpečný  pobyt  a
každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel v dostupnosti veřejné infrastruktury.

Této podmínce nevyhovují zejména plochy zatížené intenzívním dopravním provozem
na  existujících  průtazích  silnic  první  třídy  –  zájem  investorů  o  jejich  využití  je
podmíněn vyvedením této, zejména tranzitní dopravy do obchvatu města – bohužel
ve velmi vzdálených časových horizontech.

 řada volných pozemků – proluk v zástavbě vykazuje další parametry, bránící jejich
optimálnímu využití,  zejména výměra, stanovené podmínky vyhlášené MPZ, okenní
otvory na sousedních stavbách orientované do proluky, orientace proluky ve vztahu
k oslunění  a  prosvětlení,  koncentrované  rozvody  technické  infrastruktury,  riziko
omezení stability sousedních objektů v dynamické morfologii města, vlastnické vztahy
atd. 

 Ve vztahu k zónám soustředěných ekonomických aktivit se jedná zejména o existující
staré ekologické zátěže ploch a jejich nevyhovující dopravní dostupnost.
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Závěr:

Územní  plán  je  „živý“  dokument  reagující  na  vývoj  požadavků na  změny  v  území  v
aktuálních   legislativních podmínkách,  je  kompromisem mezi  veřejným zájmem a soukromými
zájmy  uživatelů  území,  tj.  mezi  požadavky  města  (veřejný  zájem)  a  konkrétních  investorů.
Koncepce  územního  plánu stanovuje  územní  podmínky účelného  využití  a  uspořádání  území,
teprve vůle ve smyslu využívání jeho ustanovení při rozhodování o změnách v území může zajistit
dosažení optimálních životních podmínek, posilování významu sídelního útvaru ve struktuře širšího
území a jeho hospodářského rozvoje.

G.4.3 BROWNFIELDS

V  rámci  řešeného  území  existuje  několik  lokalit  brownfields,  které  jsou  vhodné  pro  využití
potenciálními  investory,  dle Databáze brownfields Krajského úřadu Libereckého kraje se jedná
o lokality  uvedené  v  následující  tabulce.  Převážně  se  jedná  o  lokality  vhodné  pro  výrobu  a
skladování či  občanské vybavení,  vyjímečně i bydlení.  Využití  lokalit  brownfields doporučujeme
upřednostnit před využíváním volné krajiny.

Tab.: brownfields na území města Jablonce nad Nisou

číslo 
lokality

název parcelní 
číslo

katastráln
í území

rozloha
(m2)

zasta-
věná 
plocha 
(m2)

ilustrační foto řešení územního
plánu

poznámka

5103-01 bývalá 
porodnice

2763/1, 
2763/2, 
2561/10

Jablonec 
nad Nisou

8 714 1 500 stabilizovaná 
plocha SO4 
(předpokládá se 
zachování 
stávajícího 
stavebního 
fondu)

5103-02 bývalé 
městské 
lázně

122 Jablonec 
nad Nisou

11 137 900 stabilizovaná 
plocha SC4 
(předpokládá se 
zachování 
stávajícího 
stavebního 
fondu)

5103-03 Pivovar 1127, ..., 
1115

Vrkoslavice 20 997 11 000 stabilizovaná 
plocha SO4 
(předpokládá se 
zachování 
stávajícího 
stavebního 
fondu)

5103-06 Areál 
bývalého 
zemědělské
ho družstva

1025, 1026, 
1032/1, 
1032/2, 
1032/2, 
1032/3, 1037, 
1027, 1031/4, 
1028, 1031/3, 
1029, 1031/1, 
1030, 1031/2

Proseč 
nad Nisou

27 072 4 043 plocha přestavby 
SC4.21 (navrhuje
se vznik 
občanské 
vybavenosti 
lokálního centra 
Proseč)

5103-18 LIAZ 
Rýnovice

755/143, .... Rýnovice 369 503 114 369 stabilizovaná 
plocha VS6

5103-19 bývalé 
zeměděl 
družstvo

882,877/9, 
877/7, 877/5,
877/8, 877/4,
877/6,877/3, 
877/10

Rýnovice 8 908 2 157 plocha přestavby 
BP2.160
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číslo 
lokality

název parcelní 
číslo

katastráln
í území

rozloha
(m2)

zasta-
věná 
plocha 
(m2)

ilustrační foto řešení územního
plánu

poznámka

5103-24 olejová 
výtopna

1779/5, 847, 
848, 849, 
765,1779/6, 
764,1779/2, 
927, 1779/7

Jablonecké 
Paseky

18 000 3 424 stabilizovaná 
plocha VS4

5103-26 bývalý 
Elitex - 
ubytovna

1364/3, ... Mšeno 
nad Nisou

52 075 19 760 stabilizovaná 
plocha VS6

5103-30 Zámeček - 
Schlaraffie

1889, 1949 Jablonec 
nad Nisou

641 350 stabilizovaná 
plocha SC6 
(součást 
stabilizovaného 
bloku městské 
zástavby)

aktuálně se
připravuje 
demolice 
objektu, 
která 
umožní 
nové využití
plochy

5103-35 Jablonex 
Group a.s., 
Palackého

st. 3309, 
3310

Jablonec 
nad Nisou

7 200 2 712 stabilizovaná 
plocha SO12 
(předpokládá se 
zachování 
stávajícího 
stavebního 
fondu)

5103-36 Jablonex 
Group – 
administrati
vní a 
logistické 
centrum

1610 Mšeno 
nad Nisou

35 000 17 000 stabilizovaná 
plocha SO6 
(předpokládá se 
zachování 
stávajícího 
stavebního 
fondu)

v rámci 
areálu 
existuje 
zámě na 
vybudování
bydlení pro 
seniory

5103-37 Výrobní a 
skladové 
prostory, 
Mšeno - 
Janovská

1188/1 Mšeno 
nad Nisou

5 000 5 000 stabilizovaná 
plocha VS2 
(předpokládá se 
zachování 
stávajícího 
stavebního 
fondu)

5103-38 Výrobně 
skladovací 
areál

st. 1600/1 Jablonec 
nad Nisou

6 384 2 000 stabilizovaná 
plocha SC4 
(součást 
stabilizovaného 
bloku městské 
zástavby)

BF1 Výrobní a 
skladovací 
prostory 
bývalá 
galvanizovna

Jablonec 
nad Nisou

2 669 stabilizovaná 
plocha SC6 
(součást 
stabilizovaného 
bloku městské 
zástavby)

zdroj: 
MMJNN

BF2 Deponie 
sněhu

Jablonec 
nad Nisou

12 862 stabilizovaná 
plocha veřejného 
prostranství – 
zeleň (nutno řešit
ekologickou 
zátěž území)

zdroj: 
MMJNN

Zdroj: Databáze brownfields Krajského úřadu Libereckého kraje, MMJNN
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G.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

G.5.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

G.5.1.1 SILNIČNÍ DOPRAVA

G.5.1.1.1 ZÁKLADNÍ SILNIČNÍ SÍŤ
Silnice I. třídy MÚK Rádelský Mlýn – Tanvald

V rozsahu silničního tahu silnice I. třídy se navrhuje v úseku Turnov – Tanvald převedení do  trasy
Turnov – Hodkovice nad Mohelkou (peáž se silnicí I/35), dále ve směru na Jablonec nad Nisou
využití  stávající  silnice I/65 a v  úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka – Tanvald novostavba
komunikace mimo zastavěné území.  Kategorie silnice na území města Jablonce nad Nisou je
navržena:

 v úseku Rádelský Mlýn – Jablonec nad Nisou, křižovatka Turnovská – S 11,5(2+1)/70;
 v úseku Jablonec nad Nisou, křižovatka Turnovská – Nová Ves nad Nisou – S 11,5/70.

Odůvodnění:
 propojení  obsluhovaného  území  na  koridory  silnic  republikového  významu

s mezinárodním přesahem I/35, D10 a zvýhodnění spojení směrem na Polsko
 zlepšení dopravních vazeb Liberce a Jablonce nad Nisou  
 zlepšení dopravní přístupnosti specifických oblastí Jizerské hory a  Západní Krkonoše
 odstranění stávajících problematických úseků při průchodu zastavěným územím 
 vzhledem  ke  konfiguraci  terénu  jsou  proto  v řešeném  koridoru  navrhovány  dva

tunelové úseky
 soulad s dokumentem „Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040“

Dopravní napojení zastavěných a zastavitelných ploch:
a) ze stanovených uzlových bodů – křižovatka Turnovská, křižovatka Pražská, křižovatka se

silnicí  III/28717  (nenavrhuje  se  přímé  napojení  stabilizovaných  ani  rozvojových  ploch
v úseku hranice s obcí Rádlo – křižovatka Turnovská a dále v úseku křižovatka Turnovská
– křižovatka Pražská a dále v úseku křižovatka Pražská – křižovatka se silnicí III/28717 a
dále v úseku křižovatka se silnicí III/28717 – hranice s obcí Nová Ves)

b) napojení mezi stanovenými uzlovými body se v ÚP nenavrhují

Silnice I/14 Liberec – Tanvald

Silnice I/14 zajišťuje propojení měst Liberec a Jablonec nad Nisou, pak pokračuje přes Smržovku
do Tanvaldu. Její dopravní zatížení je vysoké na průtazích měst Liberec, Jablonec nad Nisou a
Smržovka  z důvodů  uspokojování  vnitroměstských,  radiálních  i  tranzitních  vztahů.  Z Jablonce
nad Nisou se navrhuje v  peáži  se silnicí  I.  třídy do Kořenova (křižovatka Na Mýtě).  Kategorie
silnice na území města Jablonce nad Nisou je navržena:

 v  úseku  Liberec  (OK  Kunratická)  –  Jablonec  nad  Nisou  (křižovatka  Lukášovská)
S 24,5/80;

 v  úseku  Jablonec  nad  Nisou,  křižovatka  Lukášovská  –  křižovatka  Belgická  –
MS4 19,5/14,5/50;

 v úseku  Jablonec nad Nisou, křižovatka Čs. armády – křižovatka Rýnovická – MS2
12,5/10/50;

 v  úseku  Jablonec  nad  Nisou,  křižovatka  Rýnovická  –  křižovatka  Široká  –  MS2p
13,5/8/50;

 v  úseku  Jablonec  nad  Nisou,  křižovatka  Široká  –  křižovatka  Turnovská  (západní
tangenta) -  S 11,5(2+1)/70;

 v úseku  Jablonec nad Nisou (křižovatka Turnovská) – Nová Ves nad Nisou (peážní
úsek se silnicí I. třídy) – S 11,5/70.

Odůvodnění:
 zvýhodnění  propojení  obsluhovaného území na koridory mezinárodního významu -

silnice I/35 a D10;
 zlepšení  dopravních  vazeb  Liberce  ve  východním směru  na  Jablonec  nad  Nisou,

Smržovku, Tanvald (dtto koridor silnice I. třídy);
 zlepšení dopravní přístupnosti specifických oblastí Jizerské hory a Západní Krkonoše;
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 zkvalitnění  dopravního  propojení  významných  center  osídlení  kraje,  odstranění
nehodových  úseků  při  průchodu  zastavěnými  částmi  měst  Liberec,  Jablonec  nad
Nisou;

 snížení negativních dopadů silniční dopravy na zastavěné území;
 soulad s dokumentem „Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040“.

Dopravní napojení zastavěných a zastavitelných ploch:
a) ze  stanovených  uzlových  bodů  –  křižovatka  Lukášovská,  křižovatka  Československé

armády  x  Belgická,  křižovatka  Belgická  x  Ladova,  křižovatka  Rýnovická  x  Ladova  x
Tovární x Želivského x Harrachovská, křižovatka Široká x Tovární, křižovatka Turnovská
(nenavrhuje se přímé napojení  stabilizovaných ani  rozvojových ploch v úseku hranice
s obcí Liberec – křižovatka Lukášovská a dále křižovatka Tovární x Široká – křižovatka
Turnovská)

b) pokud místní podmínky neumožní napojení do stanovených uzlových bodů, lze v úsecích
mezi  stanovenými  uzlovými  body  využít  místních  komunikací  v  upřednostnění  řešení
s pravým odbočením.

Pozn.: Dále se vymezuje skupina koridorů územních rezerv (UR6, UR7, UR8 a UR9) pro západní obchvat města
silnice I/14. Jedná se o alternativní trasu, která je více vzdálena od stabilizované obytné zástavby na území
města a vede jihozápadně od sportovně-rekreačního areálu Srnčí důl. Tato trasa musí být následně podrobně
prověřena. Trasa zasahuje mimo řešené území na správní území sousední obce Rádlo.

Silnice I/65 MÚK Rádelský Mlýn – Jablonec nad Nisou

Stávající silniční tah se navrhuje v celém úseku, v rámci nové „Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku 2040“, přeřadit na jinou silnici I. třídy (viz výše – silnice I. třídy MÚK Rádelský Mlýn –
Tanvald).

SILNICE II. A III. TŘÍDY

Z důvodů  respektování  normové  kategorizace  krajských  silnic  II.  a  III. třídy,  kterou  schválilo
Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 46/04/ZK ze dne 16.3.2004,  je  nutné dodržovat
zásady umísťování staveb ve vztahu k ochrannému pásmu silnic. Při situování souběžných tras
bezmotorové  dopravy  a  doprovodné  zeleně  je  nezbytné  tyto  zakomponovat  v souvislosti
s vymezením koridorů do celkového dopravního prostoru navrhovaných komunikací.

Silnice II/287 Jablonec nad Nisou, křižovatka Pražská – Maršovice 

Silnice II/287 má v zastavěném území stabilizovanou polohu. V souvislosti se změnou trasování
silnice I/14 mimo urbanizovaná území města se navrhuje přesun začátku staničení do křižovatky
Pasecké náměstí (vazba na II/614). Ve vazbě na křížení s jižním obchvatem silnice I/14 a silnice
I. třídy (ul. Pražská) je navrhováno úrovňové křížení. Kategorie silnice na území města Jablonce
nad Nisou je dle platné „Kategorizace krajských silnic II. a III. třídy“ navržena:

 v  úseku  Jablonec  nad  Nisou,  Pasecké  náměstí  –   křižovatka  Novoveská  (ulice
Podhorská) – typ MK - MS2p 18/9/50 (rekategorizovaný úsek silnice I/14);

 v  úseku Jablonec  nad  Nisou,  křižovatka  Novoveská  –  křižovatka  Mostecká  (ulice
Podhorská) – typ MK - MS2p 16,5/9/50 (rekategorizovaný úsek silnice I/14);

 v úseku  Jablonec nad Nisou, křižovatka Mostecká – křižovatka U Zeleného stromu
(ulice 5. května) – typ MK - MS2p 21/16,5/50 (rekategorizovaný úsek silnice I/14);

 v úseku  Jablonec nad Nisou, křižovatka U Zeleného stromu – křižovatka Turnovská
(ulice Pražská) - typ MK - MS2 25/19/50 (rekategorizovaný úsek silnice I/65);

 v úseku  Jablonec nad Nisou,  křižovatka křižovatka Turnovská – křiž.  Rychnovská,
Letní (ul. Pražská, Rychnovská) – typ MK - MS2 15/10/50

 v úseku Jablonec nad Nisou, křiž. Rychnovská, Letní – Maršovice (ul. Maršovická) -
kategorie silnice S 9,5/70.

Silnice II/614 Jablonec nad Nisou, křižovatka Turnovská - Lučany 

Silnice  II/614  má  v zastavěném  území  stabilizovanou  polohu  a  jedná  se  defacto
o rekategorizované úseky silnic I/14, III/29029, místní komunikace a část úseku přes Vrchlického
sady se navrhuje. Na významné dopravní osy v novém uspořádání tahů silnic I. a II. třídy jsou
napojeny silnice III. třídy anebo jsou jejich trasy přes město uzpůsobeny novému komunikačnímu
skeletu.  Trasy  silnic  mají  převážně  stabilizovanou  polohu.  Kategorie  silnice  na území  města
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Jablonce nad Nisou je dle platné „Kategorizace krajských silnic II. a III. třídy“ navržena:

 v  úseku  Jablonec  nad  Nisou,  křižovatka  Rýnovická  –  křižovatka  Palackého  (ul.
Harrachovská,  Na Čihadle,  průtah  Vrchlického  sady)  –  typ  MK -  MS2  16/9/50
(rekategorizovaný úsek místní komunikace, nová část přes Vrchlického sady)

 v úseku Jablonec nad Nisou, křižovatka Palackého – křižovatka Pasecké náměstí

 (ul. U Přehrady, Chelčického) - typ MK - MS2p 10/8/50 (rekategorizovaný úsek silnice
III/29029)

 v úseku  Jablonec nad Nisou, křižovatka Chelčického – Lučany (ulice Podhorská) -
kategorie silnice S 9,5/70 (rekategorizovaný úsek silnice I/14)

Silnice III/2878 Jablonec nad Nisou – Dobrá Voda

Trasa v území stabilizována, návrhová kategorie dle „Kategorizace krajských silnic II. a III. třídy“.
Z důvodů zvýšení celkové bezpečnosti silničního provozu se navrhuje rozšíření vozovky v úsecích
autobusových  zastávek  na  normový  záliv  pro  vozidlo  a  odstraňování  komunikačních  závad
v šířkových  a  směrových  úpravách  do  návrhové  kategorie.  Kategorie  silnice  na území  města
Jablonce nad Nisou je dle platné „Kategorizace krajských silnic II. a III. třídy“ navržena S 6,5/50.

Silnice III/2879 Dolní Dobrá Voda - Jablonec nad Nisou – Černá Studnice

Trasa v území stabilizována. Z důvodů zvýšení celkové bezpečnosti silničního provozu se navrhuje
rozšíření vozovky v úsecích autobusových zastávek na normový záliv pro vozidlo a odstraňování
komunikačních závad v šířkových a směrových úpravách do návrhové kategorie. Kategorie silnice
na území města Jablonce nad Nisou je dle platné „Kategorizace krajských silnic II.  a III.  třídy“
navržena S 7,5/60.

Silnice III/28716 Jablonec nad Nisou (Kokonín) – Pulečný

Trasa v území stabilizována. Z důvodů zvýšení celkové bezpečnosti silničního provozu se navrhuje
rozšíření vozovky v úsecích autobusových zastávek na normový záliv pro vozidlo a odstraňování
komunikačních závad v šířkových a směrových úpravách do návrhové kategorie. Kategorie silnice
na území města Jablonce nad Nisou je dle platné „Kategorizace krajských silnic II.  a III.  třídy“
navržena S 7,5/60.

Silnice III/28717 Jablonec nad Nisou (křiž. III/28733) – Jablonec nad Nisou (Kokonín
– křiž. III/2879)

Ve vazbě na jihovýchodní obchvat silnice I/14 v peáži se silnicí I. třídy je navrhována přeložka
silnice  s mimoúrovňovým  vykřížením  se  silnicí  I/14  (jednostranné  připojení)  a  železniční  tratí
Liberec  –  Tanvald  –  Harrachov  –  Szklarska  Poręba  Górna.  Novou  trasou  se  zlepší  dopravní
přístupnost  města  včetně  stávajícího  nevyhovujícího  podjezdu  v ulici  SNP (3,6  m).  Kategorie
silnice na území města Jablonce nad Nisou je dle platné „Kategorizace krajských silnic II. a III.
třídy“ navržena S 7,5/60.

Silnice III/28730 Maršovice – Nová Ves nad Nisou

Trasa v území stabilizována. Řešeným územím prochází jen v krátkém úseku. Kategorie silnice
na území města Jablonce nad Nisou je dle platné „Kategorizace krajských silnic II.  a III.  třídy“
navržena S 6,5/50.

Silnice III/28733 Jablonec nad Nisou (křiž. II/614) – Nová Ves nad Nisou

Trasa v území stabilizována. Z důvodů zvýšení celkové bezpečnosti silničního provozu se navrhuje
rozšíření vozovky v úsecích autobusových zastávek na normový záliv pro vozidlo a odstraňování
komunikačních závad v šířkových a směrových úpravách do návrhové kategorie. Kategorie silnice
na území města Jablonce nad Nisou je dle platné „Kategorizace krajských silnic II.  a III.  třídy“
navržena:

 v úseku ul. Novoveská MS2p 14,5/7,5/50;
 v extravilánovém úseku S 7,5/60.

Silnice III/28741 Pěnčín – Nová Ves nad Nisou

Trasa  v území  stabilizována.  Je  navrženo  mimoúrovňové  křížení  se  silnicí  I/14  bez  napojení.
Z důvodů zvýšení celkové bezpečnosti silničního provozu se navrhuje rozšíření vozovky v úsecích
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autobusových  zastávek  na normový  záliv  pro  vozidlo  a  odstraňování  komunikačních  závad
v šířkových  a  směrových  úpravách  do  návrhové  kategorie.  Kategorie  silnice  na území  města
Jablonce nad Nisou je dle platné „Kategorizace krajských silnic II. a III. třídy“ navržena S 7,5/50.

Silnice III/29024 Liberec – Jablonec nad Nisou (křiž. II/614)

Silnice  III/29024  má  v zastavěném  území  stabilizovanou  polohu  a  jedná  se  v  podstatě
o rekategorizovaný úsek silnice I/14 (ul. Liberecká, Budovatelů a U Zeleného stromu). Ve vztahu
k nové trase průtahu silnice  I/14  (severozápadní  tangenta)  je  křížení  řešeno  mimoúrovňově a
v kontaktu s rozvojovými výrobními plochami v Zeleném údolí se navrhuje krátká směrová korekce
trasy  v délce  300  m.  Pro  zlepšení  dopravní  vazeb  přestupního  místa  osobní  dopravy  je
v křižovatce ulic Liberecká a Budovatelů navrhováno další rameno v propojení do ulice U Lávky.
Kategorie silnice na území města Jablonce nad Nisou je dle platné „Kategorizace krajských silnic
II. a III. třídy“ navržena:

 v úseku ulice Budovatelů MS2T 15/7,5/50 
 v úseku ulice Liberecká MS2T 14,5/8/50 
 v extravilánovém úseku S 9,5/60

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou - Bedřichov

V souvislosti  s úpravou  komunikačního  skeletu  je  stávající  trasa  zkrácena  o  úsek  mezi
křižovatkami Podhorská (Chelčického) a Palackého (U Přehrady). Trasa je v území stabilizována.
Z důvodů zvýšení celkové bezpečnosti silničního provozu se navrhuje rozšíření vozovky v úsecích
autobusových  zastávek  na normový  záliv  pro  vozidlo  a  odstraňování  komunikačních  závad
v šířkových  a  směrových  úpravách  do  návrhové  kategorie.  Kategorie  silnice  na území  města
Jablonce nad Nisou je dle platné „Kategorizace krajských silnic II. a III. třídy“ navržena:

 v úseku ulice Palackého MS2 10,5/10,5/50
 v úseku ulice Janovská MS2 9,5/7,5/50
 v extravilánovém úseku S 7,5/60

G.5.1.1.2 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Sběrné komunikace

Městské sběrné komunikace mají především dopravní význam v uspokojování potřeb z hlediska
vnitroměstských dopravních vztahů (mezi sektory navzájem) a radiálních dopravních vztahů (mezi
sektory a  vnějšími  přístupy).  V rozsahu města  Jablonce nad Nisou je  tak  navrhován radiálně-
okružní systém s ochranou centrální zóny a návaznostmi na vnější silniční tahy (Liberec, Turnova,
Tanvald) nebo rekreační oblast Jizerské hory (Janov nad Nisou, Bedřichov).  Funkci městských
sběrných komunikací plní především redukované trasy silničních průtahů.

Pro zajištění ochrany centra od zbytné dopravy bude vytvořen vnitřní sběrný okruh jehož západní
příčku vymezují průtahy silnic I/14 (ulice Tovární,  křiž.  Široká) a ulice Tovární (křiž.  Široká, OK
Liberecká),  severní příčku průtah silnice II/614 mezi křižovatkami OK Rýnovická a OK Paseky,
jihovýchodní příčku průtah silnice II/287 (ulice Podhorská až OK U Zeleného stromu) a jihozápadní
příčku vymezuje průtah silnice III/29024 (ulice Liberecká, Budovatelů a U Zeleného stromu).

Sběrný okruh tak ohraničí území rozšířeného centra s obslužným charakterem dopravy s možným
omezením  zbytných  průjezdů  stavebně-organizačními  nebo  technickými  opatřeními.  Z pohledu
problematických křižovatek bude nezbytné přeřešení stavebního uspořádání ulice Palackého mezi
křižovatkami  U  Přehrady  a  Riegrova  z důvodů  navýšení  propustnosti  křižovatek  a  křižovatky
Budovatelů-Liberecká  z důvodů  zaústění  ramene  obslužné  komunikace  do  přestupního  místa
u hlavního nádraží.

Navazující  radiální  tangenty  v kategorii  městských  sběrných  komunikací  dopravně  zkvalitní  a
časově  zrychlí  dostupnost  okrajových  městských  částí  s výrobními  a  obytnými  zónám  nebo
kontaktních měst a obcí : ulice Čs. armády (výroba, Liberec), ulice Palackého a Janovská (sídliště
Mšeno,  Bedřichov),  ulice  Pohorská  (Lučany),  ulice  Novoveská  (Nová  Ves  nad  Nisou),  ulice
Pražská (Kokonín, Železný Brod, Tanvald) a ulice Turnovská (Turnov, Praha). V tomto případě se
také jedná o průtahy silnic I., II. a III. tříd.
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Typy MK:

sběrné komunikace
 viz. průtahy silnic;
 ul. Tovární typ MK – MS2 11/8/50;

obslužné komunikace – jádrové území města
 ulice Rýnovická, typ MK - MO2p 14/10,5/50;
 ulice Liberecká, typ MK - MO2 15/9/50;
 ulice Větrná, typ MK - MO2p 11,5/9,5/50;
 ulice Palackého, typ MK - MO2p 18/12/50;
 ulice Pod Baštou, typ MK - MO2 10,5/8/50;
 ulice Smetanova, typ MK - MO2 12,5/9,5/50;
 novostavba  propojení  ulic  Smetanova  a  Mlýnská  (délka  100  m),  typ  MK  -  MO2

9,5/8/50;
 ulice Mlýnská, typ MK - MO2 12,5/9,5/50;
 ulice Mánesova, typ MK - MO2 14/10/50;
 ulice Vysoká, MO2p 16/8/50;

obslužné komunikace – vnější zastavěné území
 západní sektor města:  

 ulice Nádražní, typ MK - MO2 11/8/50;
 ulice Havlíčkova, typ MK - MO2 11/8/50;
 ulice Vodní, typ MK - MO2p 14/10/50;
 ulice Skřivánčí, typ MK - MO2p 14/10/50;
 ulice Široká, typ MK - MO2p 18/11/50;
 ulice Horní, typ MK - MO2 10/7/50;

 jižní sektor města: 
 ulice Dlouhá, typ MK - MO2p 12/7/50;
 ulice SNP, typ MK - MO2 15,5/10,5/50;
 ulice Ke starému Dubu a Turistická, typ MK - MO2 7,5/6,5/50;

 východní sektor města:
 ulice V.Nezvala, typ MK - MO2 10,5/7,5/50;

 severní sektor města: 
 ulice Průběžná, typ MK - MO2 8,5/7/50 (novostavba  délky 200 m u sportovního

areálu  „V Břízkách“;
 ulice J.Želivského, typ MK - MO2 8,5/7/50;
 ulice Pod Vodárnou, typ MK - MO2 –/6,5/50.

V hlavním  a  přidruženém  dopravním  prostoru  sběrných  komunikací  bude  respektován  prostor
pro umístění potenciálních tras bezmotorové dopravy a doprovodné zeleně. 

Místní komunikace

Rozšířené  území  centrální  zóny  vymezené  sběrným  okruhem  je  z tohoto  okruhu  dopravně
zpřístupněno systémem obslužných komunikací, které jsou na tento okruh napojeny přímo nebo
chrání vlastní jádrové území centra. Po obvodě centra jsou vedeny ulice Rýnovická (úsek mezi
křiž. Větrná-Liberecká), Větrná a Pod Baštou. Ulice Liberecká, Rýnovická (úsek mezi křiž. Větrná-
Tovární), Palackého, Smetanova a Mlýnská zprostředkovávají dopravní vazby na sběrný okruh.
V rozsahu sídliště Šumava plní funkci hlavních obslužných komunikací ulice Mánesova a Vysoká.  

Z pohledu okrajových městských čtvrtí hlavní obslužné komunikace zpřístupňují bytovou zástavbu
v Horní  Proseči  –  ulice  Široká a  Horní,  Mšeně –  ulice  U kostela,  sídliště  Žižkův  vrch –  ulice
Skřivánčí, stávající zástavbu při ulici Kokonínské nebo ve Vrkoslavicích – ulice Turistická. Hlavními
přístupovými komunikacemi do rekreačního území u přehrady jsou ulice Průběžná a přestupní
místo u hlavního nádraží je zpřístupněno ulicí Nádražní.

V zastavěném území města Jablonce nad Nisou jsou situovány rozvojové plochy pro bytovou i
obytnou zástavbu, kterým zásadně chybí odpovídající dopravní přístupnost. Ta je v současné době
realizována po stávajících komunikacích ve starší zástavbě, které mají  nedostatečné šířkové a
směrové poměry, neřešené pěší přístupy a také malou kapacitu.

SAUL s.r.o 143



G – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

Do nových ploch obytné zástavby jsou navrhovány místní obslužné komunikace v odpovídajících
kategoriích  šířkového  uspořádání  pro  bezpečný  obousměrný  provoz  na  dvoupruhových
komunikacích.

U  ostatních  místních  stávajících  propojení  musejí  být  lokální  komunikační  závady,  především
v nevyhovujících  šířkových  a  směrových  poměrech,  odstraňovány  ve  vztahu  k normovým
parametrům návrhové kategorie.

Proto mají  v ÚP navrhované obslužné přístupy nebo propojení  v rozsahu návrhových kategorií
dostatečnou  kapacitu,  parametry  pro  dodržení  návrhové  rychlosti,  šířkové  uspořádání
pro obousměrný provoz i jednostranný chodník.

V hlavním a přidruženém dopravním prostoru  obslužných komunikací bude respektován prostor
pro umístění potenciálních tras bezmotorové dopravy a doprovodné zeleně.

Aby byly vyřešeny všechny aspekty komplexního dopravního řešení v rozvojových lokalitách je
nutné  jejich  rozpracování  v  požadovaných  územních  studiích  ve  vztahu  nejen  k základnímu
dopravní  přístupnosti  z nadřazené  sítě  městských komunikací,  ale  i  k vnitřní  obslužnosti  (pěší
vazby, odstavování vozidel apod).
Minimální typy místních komunikací:

 dvoupruhových  obousměrných  komunikací  MO2k  6,5/6,5/40  nebo  MO2k  -/5,5/30
(koncové úseky) v nových lokalitách RD,

 jednopruhových obousměrných komunikací  s výhybnami MO1k 3,75/3,75/30 pouze
ve starší městské okrajové zástavbě.

Detailní  dopravní  přístup  k  jednotlivým  pozemkům  pak  mohou  zprostředkovat  obslužné
komunikace v minimální návrhovém typu MK - MO1k -/4/30 s výhybnami po 80 -100 m.

G.5.1.1.2 SČÍTÁNÍ DOPRAVY

Protože  v  rámci  projednávacího  procesu  územního  plánu  došlo  ke  zpochybňování  údajů
o intenzitách dopravy ve městě Jablonci nad Nisou, ze kterých vychází dopravní část koncepce
ÚP, proto níže uvádíme výstupy ze sčítání dopravy a Aktualizace dopravního modelu IAD města
Jablonec nad Nisou zpracované společností AF-Cityplan s.r.o.

Podle údajů celostátního čítání dopravy došlo v roce 2010 k poklesu intenzit oproti roku 2005.
Když  však  data  z  celostátního  sčítání  dopravy  porovnáme  s  naměřenými  daty  v  roce  2012,
zjišťujeme, že reálně naměřená data jsou výrazně vyšší než hodnoty uváděné v celstátním sčítání
dopravy (porovnávány jsou přepočty na roční průměrné intenzity – RPDI dle platné metodiky). Tato
reálně naměřená data v úhrnu dosahují přibližně stejných hodnot jako data zjištěná z celostátního
sčítání z roku 2005. Zjednodušeně lze konstatovat, že intenzity dopravy na vybraných profilech
sítě dosahují v roce 2012, stejných hodnot jako v roce 2005, tedy neprokázal se předpokládaný
pokles dopravy.

G.5.1.2 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Ve vazbě na  prodloužení  tramvajové  tratě  Liberec  –  Jablonec nad  Nisou do  centra  města  je
navrženo  nové  umístění  přestupního  terminálu  VOD,  do  tohoto  uzlu  zapojena  i  autobusová
doprava (městská a mimoměstská). Autobusová doprava bude zapojena i do přestupního místa
v předprostoru hlavního nádraží ČD, kde budou zajištěny těsné (hrana - hrana) přestupní vazby
mezi třemi druhy veřejné dopravy – vlak - tramvaj – autobus. Dopravní přístupnost uzlu je zajištěna
z ulice Pražská.

Situování  autobusových  zastávek  vně  i  uvnitř  zastavěného  území  města  by  mělo  zůstat
zachováno.  Pro  zvýšení  celkové  bezpečnosti  silničního  provozu  se  navrhuje,  při  městských
sběrných a hlavních obslužných komunikacích,  realizovat  zálivy pro autobusy s prvky zajištění
bezpečnosti  přecházejících  cestujících.  Zastávky  budou  řešeny  jako  kryté  s odpovídajícím
vybavením pro cestující  veřejnost  –  informační  systém o aktivitách ve městě,   mapa,  telefon,
osvětlení apod.
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G.5.1.3 TRAMVAJOVÁ DOPRAVA

Navrhuje se otpimalizace trasování tramvajové trati  Liberec – Jablonec nad Nisou, zejména se
jedná o úpravu směrových oblouků v rámci ploch DD.1 a DD.2. Z důvodu zvýšení dostupnosti
centra  města  veřejnou  osobní  dopravou  je  navrženo  prodloužení  tramvajové  trati  z  křiž.  ulic
Budovatelů x Poštovní na nově navržený přestupní terminál VOD Jablonec – střed v prostoru mezi
ulicemi  5.  května a  Kamenná.  Trasa je  navržena ul.  Budovatelů  a  dále  jako  zokruhovaná  ul.
Soukennou přes Dolní náměstí, Kamennou, 5. května a U Zeleného stromu. Umístění tramvajové
otočky včetně konečné stanice je navrženo do prostoru nově navrženého přestupního terminálu
VOD  Jablonec  –  střed  v  prostoru  mezi  ulicemi  5.  května  a  Kamenná.  Z důvodů  lokalizace
přestupního  místa  veřejné  osobní  dopravy  v  přednádražním  prostoru  vlakového  nádraží  se
tramvajová trať prodlužuje ze stávající konečné u Tyršových sadů o 500 m dále do již zmíněného
přednádražního prostoru a tady budou zajištěny další přestupní vazby na vlakové a autobusové
spoje.

Kolize s trasou silnice I/14 (západní tangenta) je řešena mimoúrovňově silničním nadjezdem.

Při přestavbě křižovatky ulic Budovatelů-Liberecká musí být zajištěna bezpečnost tramvajového
provozu.

G.5.1.4 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

V rozsahu  vymezeného  území  Libereckého  kraje  se  v železniční  dopravě  bude  vycházet
z reálného  výhledu  transformace  ČD  i  když  je  hlavní  státní  zájem  soustředěn  především
na vytvoření celoevropských propojení v rámci multimodálních koridorů.

Řešeným územím Jablonce nad Nisou prochází v západovýchodním směru železniční trať č. 036
Liberec – Tanvald – Harrachov – Szklarska Poręba Górna, zařazená do sítě regionálních drah.
Významově propojuje obě okresní města a umožňuje spojení do západní části Krkonoš, a proto je
navrhováno  zlepšení  technického  stavu,  elektrizace  a   vyšší  zabezpečení  tratě  i  dovybavení
železniční  stanice  Jablonec  nad  Nisou  i  ostatních  zastávek.  S železniční  tratí  je  počítáno  i
v projektu společného  využití  železničních  a  tramvajových  tratí  v dopravní  koncepci  kraje,
především integrovaného dopravního systému v Liberecko-jablonecké aglomeraci. Je to spojení
výhodnosti tramvajové a železniční dopravy, kdy se po tramvajové nebo železniční trati realizuje
přeprava  cestujících  lehkým  kolejovým  vozidlem  schopným  přechodu  mezi  tramvajovými  a
klasickými železničními kolejemi. Propojovací body obou drah jsou navrženy do prostoru hlavního
nádraží v Jablonci nad Nisou a nádraží Proseč nad Nisou (na území města Liberce).

Výhledová opatření v železniční dopravě budou realizována v rozsahu ochranného pásma dráhy.
Měla by být zaměřena na racionalizaci a vyšší efektivnost provozu s rozšířením a zkvalitněním
nabídkových služeb pro partnery i cestující veřejnost. Z důvodů přímého spojení center Liberce a
Jablonce nad Nisou byla  v nedávné době zprovozněna vlaková zastávka Jablonec nad Nisou
centrum,  ke  které  je  navržena  přístupová  pěší  komunikace  ve  směru  od  centra  města.
V souvislosti s projektem společného využití  železniční a tramvajové trati  a návrhu přestupního
místa veřejné osobní dopravy musí být přeřešeno využití ploch předprostoru vlakového nádraží
jako přestupního uzlu (autobusová nástupiště, odstavování vozidel, pěší přístupy, průplety obou
systémů kolejové dopravy) a také musí být umožněno přímé propojení tramvajového a vlakového
kolejového systému.

V  rámci  technickoekonomické  studie  „Praha  –  Hradec  Králové  /  Liberec,  rychlostní  spojení“
zpracované  v  červnu  2010  byla  firmou  IKP  CONSULTING  ENGINEERS,  s.r.o.  na  základě
objednávky  Ministerstva  dopravy  byla  prověřována  možnost  napojení  Jablonce  nad  Nisou
z Hodkovic  nad Mohelkou po  stávající  trati  do  Rychnova u  Jablonce  nad Nisou  a  dále  2  km
dlouhým tunelem na Dolní nádraží v Jablonci nad Nisou. Protože je tento projekt dle informací
ministerstva  dopravy  nesledován  a  toto  řešení  by  mělo  na území  města  Jablonec  nad  Nisou
minimální plošné nároky a časový horizont jeho případné realizace je vzdálen více než orientační
návrhový horizont ÚP Jablonec nad Nisou (2030), územní plán na něj svými návrhy nereaguje.

Z hlediska ochrany obyvatelstva před účinky hluku ze železniční dopravy je proto, v ochranném
pásmu dráhy, omezena výstavba objektů trvalého bydlení.

SAUL s.r.o 145



SCHÉMA KOLEJOVÉ DOPRAVY

JABLONEC NAD NISOU

ODÙVODNÌN˝ ÚZEMN˝HO PL`NU

L
ib
e
re
c

Ta
nv

ald

Ha
rra

ch
ov

L
ib
e
re
c

SEVERKA

LEGENDA

Popis

HRANICE ØE�ENÉHO ÚZEM˝

HRANICE KATASTR`LN˝CH ÚZEM˝

KATASTR`LN˝ ÚZEM˝ - POPIS

�ELEZNI¨N˝ DR`HA

ZAST`VKA �ELEZNI¨N˝ DR`HY

TRAMVAJ

ZAST`VKA TRAMVAJE

PØESTUPN˝ TERMIN`L VEØEJNÉ OSOBN˝ DOPRAVY

PØESTUPN˝ M˝STO VEØEJNÉ OSOBN˝ DOPRAVY

Jablonec nad Nisou

Kokonín

Vrkoslavice

ProseŁ nad Nisou

LukÆ�ov

Rýnovice

M�eno nad Nisou

JabloneckØ 
Paseky



G – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

G.5.1.5 LETECKÁ DOPRAVA
Z důvodů zvýšení bezpečnosti při přistávání vrtulníků IZS na ploše při ulici 28. října se navrhuje
stavebními  úpravami  vyčlenit  odpovídající  prostor  pro  helipad  s využitím  zbytku  plochy
pro odstavování vozidel.

G.5.1.6 DOPRAVA V KLIDU
Problematika  odstavování  vozidel  v centru  města  a  dále  ve  vazbě  na  průmyslové,  obchodní  a
rekreační plochy, zásadním způsobem ovlivňuje jejich atraktivitu. Její neřešení má vliv na celkovou
bezpečnost silničního provozu, přetíženost komunikační sítě a zhoršení životního prostředí obyvatel.

Z důvodů zklidnění centrální zóny je navrhováno omezení odstavných stání na plochách veřejných
komunikací a prostranství. Deficit potřeb stání pro návštěvníky i zaměstnance se musí výhradně
řešit v nově realizovaných parkovacích domech – Horní náměstí, ul. Kamenná nebo ulice Dlouhá,
které mají krátkou docházkovou vzdálenost do centra a k zastávkám veřejné osobní dopravy.

Citelný nedostatek odstavných ploch v obytných lokalitách s vícepodlažní bytovou zástavbou (malé
kapacity obslužných komunikací,  parkování na chodnících a zeleni) a se v rozsahu revitalizace
sídlišť navrhuje řešit vícepodlažními objekty halových garáží s vyhovující docházkovou vzdáleností
a dobrou dopravní přístupností:

 Rýnovice – ul. Janovská.
 Jablonec nad Nisou – ul. F.L.Čelakovského
 Jablonec nad Nisou – ul. S.K. Neumanna
 Jablonec nad Nisou – ul. U Nisy
 Jablonec nad Nisou – sídliště Šumava (podzemní)
 Jablonec nad Nisou – sídliště Žižkův vrch (podzemní)

Pro zvýšení parkovacích kapacit v centru města jsou navrženy tyto parkovací domy:
 Jablonec nad Nisou – Horní náměstí
 Jablonec nad Nisou – ul. Kamenná
 Jablonec nad Nisou – ul. Dlouhá

Pro  zvýšení  atraktivnosti  sportovně-rekreačních  areálů  Břízky,  Srnčí  Důl  a  Střelnice,  jsou
navrhovány v přímých vazbách kapacitní  odstavné plochy.  Při  řešení  nového centra v  Proseči
nad Nisou bude i odstavování vozidel významně ovlivňovat jeho správnou funkčnost.

Nová výstavba by měla, z plošných důvodů, řešit příslušnou normovou potřebu odstavných stání
na vlastním pozemku.

Odstavování  vozidel  v  zástavbě  rodinných  domů v okrajových částech Jablonce  nad Nisou je
bezkolizní a  garáže budou součástí obytných objektů nebo samostatné na přilehlých pozemcích.
Nové celky řadových garáží nejsou navrhovány.

V ul. Jateční je navržena odstavná plocha pro vozidla nad 3,5 t, jedná se o lokalitu, která je dobře
dostupná ze stávající i navržené sítě silnic I. třídy a má sloužit zejména pro krátkodobé odstavování
kamionů na území města, aby se omezilo jejich odstavování na nevhodných místech ve městě.

G.5.1.7 PĚŠÍ, TURISTICKÉ A CYKLISTICKÉ TRASY
Stávající  systém  hlavních  pěších  tahů  má  především  radiální  charakter  z centra  města
k jednotlivým funkčním složkám v území – bydlení,  výroba, rekreace a přestupní místo veřejné
dopravy  osob  (nádraží  ČD,  konečná  tramvajové  linky,  zastávky  BUS).  Pěší  trasy  vytvářejí
vzájemně  dobře  propojenou  soustavu  s těžištěm  v centrální  části.  Z důvodů  zachování  jisté
kontinuity je proto navrhováno jejich prodloužení do nových zón a rozhodujících ploch a kolize
s automobilovou dopravou řešit lokálně provozně-technickými úpravami. 

Územím města Jablonce nad Nisou procházejí multifunkční turistické koridory (dále jen MTK) Odra
– Nisa  a  Nová  hřebenovka  –  jižní  větev  jejichž  součástí  jsou  významné celostátní  cyklotrasy
s přeshraničními vazbami na SRN a Polsko. V celkové koncepci těchto cyklotras je proto snaha
realizovat  maximum  dílčích  úseků  v  uspořádání  cyklostezky  (segregovaný  provoz).  V  rámci
řešeného území jsou cyklotrasy v těchto MTK zaneseny jako navržené v celé délce a jsou pro ně
vymezeny veřejně prospěšné stavby. V rámci MTK Nová hřebenovka – jižní větev je jako navržená
vyznačena i turistická trasa a téžř je pro ni vymezena VPS. Zakreslení těchto tras jako navržených
i v úsecích již realizovaných bylo provedeno dle požadavku Krajského úřadu Libereckého kraje tak,
aby byl zajištěn soulad s nadřazenou ÚPD – ZÚR LK.
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Trasa cyklostezky vedené v rámci MTK Odra – Nisa je vymezena v souladu s Územně technickou
studií ověření páteřní cyklotrasy ODRA NISA v úseku Nová Ves nad Nisou – Hrádek nad Nisou
(státní hranice).

Dle aktuálně sledované podrobnější dokumentace byla v ÚP upravena trasa cyklostezky Ostrý roh
– Janov nad Nisou s pokračováním směrem na Bedřichov. Nově je cyklostezka navržena podél
Bílé Nisy a je pro ní předepsáno zpracování územní studie US28. Zároveň je zařazena mezi VPS
(D.3) z důvodu jejího trasování přes některé soukromé pozemky, které přímo navazují na vodní
tok. Cyklostezka podél Bílé Nisy v úseku „Ostrý roh – Silka" vychází  z ověřovací územní studie
„Stezka pro cyklisty Jablonec nad Nisou – Janov nad Nisou – Bedřichov“ (Atelier 4, XII/2001), který
je  zařazen  do  projektové  fiše  pro  zařazení  do  zásobníku  záměrů  IPRÚ  Liberec  –  Jablonec
nad Nisou  –  předvýzva  –  „Projekt  –  Stezka  pro  nemotorovou  dopravu“.  Jedná  se  o  projekt
Dobrovolného  svazku obcí mikroregionu Jizerské hory. Cyklostezka podél Bílé Nisy je součástí
generelu cyklistických tras, (Ing. arch. Lejčar, aktualizace 10/2010) jako trasa  sítě doplňkových
cyklotras "Bedřichovská". V rámci územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory
je  tato  trasa  součástí  cílové  charakteristiky  cestovního  ruchu  v  oblasti  Jizerské  hory,  kde
převládající  cílový  charakter  cestovního  ruchu  je  mimo  jiné  naplněn  v  oblasti  rekreační  pěší
turistiky a cykloturistiky. ÚS dále vymezuje záměry, mimo jiné záměr P46 - „Pěší cesta podél Bílé
Nisy Jablonec nad Nisou – Janov nad Nisou – Bedřichov Města Liberec a Jablonec nad Nisou jsou
nevýznamnějšími generátory turistů, a to jak z řad obyvatel obou měst, tak i z řad návštěvníků
ze širšího okolí,  kteří  jsou  ve městech  ubytovaní,  nebo kteří  odsud vyrážejí  na  výlety.  Turisté
z liberecko – jablonecké aglomerace vytvářejí v letní i zimní sezóně soustředěný tlak na horská
střediska cestovního ruchu na hřebenech hor situovaná na jižní straně hor a z aglomerace dobře
dostupná: Bedřichov, Janov nad Nisou a Josefův Důl. Závažným problémem pro běžný život i pro
pobytovou  kvalitu  v exponovaných  horských  střediscích  je  zejména  zátěž  individuální
automobilovou  dopravou  a  vysoké  nároky  na  plochy  pro  parkování  vozidel.  Pro  odlehčení
exponovaných nástupních míst do hor je žádoucí zvýšení podílu turistů nastupujících do hor přímo
z měst, bez nutnosti cestovat do hor autem. Z Jablonce nad Nisou se kromě současného nástupu
do hor přes Břízky a Harcovský les nabízí také nástup podél Bílé Nisy přes Janov nad Nisou a
Bedřichov s využitím vedení stezky v příznivém sklonu podél vodního toku. ÚS vymezuje cíle -
mimo jiné „Rozvoj cyklotras / cyklostezek v údolních nivách vodních toků (greenways)" Koncept
greenways  využívá  potenciálu  přirozených  přírodních  os,  zejména  údolních  niv  vodních  toků,
k vedení  turistických koridorů. Potoky a řeky propojují  na velké vzdálenosti  území podél svého
toku, proto i turistické koridory vedené v souběhu s vodními toky představují významný potenciál
pro  turistiku.  Cyklotrasy  /  cyklostezky  vedené  podél  významných  vodních  toků  na  území
Turistického  regionu Jizerské hory,  zejména podél  Nisy,  Jizery,  Kamenice  a  Smědé,  musí  být
rozvíjeny jako základní kostra sítě cyklistických tras a stezek na území regionu.

Z důvodů zpracované koncepce vedení cyklistických  tras je respektován „Generel cyklistických
tras – říjen 2010“.

Hlavní  turistické trasy jsou vedeny především v okrajových městských částech Mšeno (nástup
do Jizerských hor), Rýnovice (Prosečský hřeben) nebo Kokonín (Černostudniční hřeben). Stávající
pěší  vnější  okruh městem měří  15,5  km a  jsou  na  něj  napojeny významnější  turistické  trasy.
Z důvodů absence vazeb mezi turistickými trasami se proto navrhují propojení v severojižním a
západovýchodním směru přes centrum města.  Na turistických trasách je z důvodů nezbytného
zvyšování bezpečnosti pěších řešena kolize s automobilovou dopravou úpravami komunikačního
skeletu města (vnitřní okruh, tangenty).

Z důvodů bezpečnosti silničního, cyklistického a pěšího provozu se pěší a cyklistická doprava musí
stát  nedílnou součástí  ploch veřejných  prostranství  -  komunikací.  Vymezené koridory pozemních
komunikací proto počítají s umístěním pruhů pro bezmotorovou dopravu v dopravním prostoru. Tam,
kde to vyžadují  funkční a vlastnické poměry v území jsou vymezeny úseky cyklotras jako plochy
veřejných prostranství komunikací s šířkou odpovídající minimálnímu typu MK - MO1k -/4/30.

Vzhledem k nižším intenzitám pěšího provozu nejsou navrhovány alespoň jednostranné chodníky
podél průtahů silnic III. třídy, ale jen v kratších úsecích v zastavěném území.

V rozsahu  vedení  cyklotras  vymezeným  územím  obce  se  navrhují  dílčí  úpravy  především
šířkového uspořádání nebo zlepšení  přehlednosti  v křižovatkách z důvodů zvýšení  bezpečnosti
cykloturistického provozu.
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Pro  zvýšení  atraktivity  pěší  turistiky  a  cyklistické  dopravy  je  nezbytné  zkvalitňovat  zázemí  a
celkový servis pro turisty a cykloturisty.

Na  kříženích  pěších,  turistických  a  cykloturistických  tras  s automobilovým  provozem  je  nutno
organizačními nebo stavebně-technickými opatřeními zvyšovat celkovou bezpečnost.

Pro  zvýšení  bezpečnosti  cylkistů  a  z  důvodu  koordinace  cyklodopravy  na  hranicích  obcí  bylo
koordinováno napojení navržené cyklostezky na hranici s obcí Janov nad Nisou dle oboustranně
sledovaného dokumentu Ověřovací územní studie "Stezka pro cyklisty Jablonec n.N. - Janov n.N.
- Bedřichov" (Atelier 4 s.r.o. 2001).

G.5.1.8 HLUK Z DOPRAVY

Z důvodů ochrany obyvatel  před negativními  účinky hluku z dopravy se nebude obytná funkce
rozvíjet podél průtahů silnic I. a II. třídy. V souladu s potřebným omezováním nepříznivých dopadů
hluku  z dopravy  jsou  navrhována  urbanistická,  dopravně-organizační  a  technická  opatření.
Ve výkresové části jsou, hlukovou izofónou 45 dB(A), podél komunikací graficky vymezeny územní
pásy s vyšší hladinou hluku než je maximálně přípustné.

Dopravní zátěže byly aktualizovány na návrhový stav komunikačního skeletu k roku 2030. Jako
podklad  pro  výhledové  zatížení  byly  užity  výsledky  ze  sčítání  dopravy  z roku  2010.  Nově
navrhované úseky silnic I/14 (severozápadní tangenta) a I/10 (jižní obchvat) jsou vedeny částečně
volným územím s využitím  ochranných  urbanistických  opatření.  Na  průtazích  silnic  a  hlavních
městských komunikacích,  u kterých je  trasa stabilizována ve stávající  poloze,  je  ochrana před
hlukem řešena technickými opatřeními na objektech (výměna oken za trojskla, speciální omítky,
clony),  architektonickými  opatřeními  (změna  dispozic  při  modernizaci  s orientací  ložnic
do klidového prostoru) a organizačními opatřeními (úpravy režimu provozu).

Nově navrhované plochy pro bydlení pak musí být prověřovány v následných stupních projektové
přípravy (územní studie, regulační plán, DÚR). Proto budou  přednostně uplatněna urbanistická
opatření ve vymezení dílčích části těchto ploch s určením pro neobytné funkce –  ochranná zeleň,
prostor pro uplatnění technických  opatření na ochránění obytné funkce (protihlukové stěny) nebo
funkční zónování ploch s orientací obytných budov do klidového prostoru.

V navazujícím stupni projektové přípravy v území, kde působí nebo bude působit zdroj hluku, příp.
vibrací,  bude  pro  dotčené  chráněné  venkovní  prostory  staveb  v  rozvojových  plochách
po upřesnění umístění navrhovaných staveb včetně tras dopravy předloženo posouzení hlukové
zátěže, příp. vibrací, měření hluku nebo vibrací a ve spojení s prováděcím právním předpisem,
stanovujícím hygienické limity hluku a vibrací pro denní a noční dobu, bude pro danou lokalitu
prokázán soulad s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže podle § 12 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  železniční  tratě,  tramvajové tratě,  silnic I.,  II.  a III.  třídy a stavebník bude
následně povinen v rámci stavby provést taková opatření, která povedou k odstranění negativních
vlivů z provozu po železniční trati, tramvajové trati, po silnicích I., II. a III. třídy, učiní tak na vlastní
náklady. Tato podmínka se vztahuje na všechny stavby na nově navržených plochách, které by
mohly být ohrožené hlukem z železniční tratě a tramvajové tratě, ze silnic I., II. a III. třídy, nikoli jen
ty,  které se  vyskytují  v  jejich  ochranném  pásmu.  Podmínka  provedení  zmíněných  opatření
na náklady stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na nově navržených plochách
způsobila ve spojení s dopravou na předmětné železniční trati, tramvajové trati, silnicích I., II. a III.
třídy  (např.  odrazem)  ohrožení  nepříznivými  účinky  hluku  na  již  navržených  či  zastavěných
plochách. Toto se týká následující dopravní infrastruktury a lokalit:

 železniční trať č. 036 – lokality BP1.164, SC6.9, SC6.10, BP1.5, BP1.6, BP2.3, BP2.4,
BM2.8 a BM2.12, BM2.13;

 silnice I/14 – BM6.23, SM4.9;
 silnice  II/287  –  lokality  SC6.4,  SC6.5,  SC6.11,  SC6.12,  SC6.13,  SC6.14,  SC6.15,

BP2.127, BP2.128;
 silnice III/2878 – lokality BP1.92, BP2.94, BP2.95, BP2.158;
 silnice III/2879 – lokality BP1.109, BP2.115, BP2.137, BP2.140, SM2.7;
 silnice III/29029 - lokality BM2.33 a SC4.19
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G.5.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

G.5.2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

G.5.2.1.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Vodovodní systém města Jablonec nad Nisou je začleněn do  vodárenské soustavy Liberec –
Jablonec nad Nisou, kam patří i další města a obce regionu.

Vodní zdroje

Povrchové vodní zdroje na území města nejsou. Město je zásobeno pitnou vodou z povrchových
vodních zdrojů situovaných mimo řešené území – z vodního díla Souš přes úpravnu vody Souš
(cca 200 - 250 l/s), Josefův Důl přes úpravnu vody Bedřichov do Liberce. 

Zdroje podzemní vody mimo řešené území jsou Dolánky, Libíč a Lesnovek. Pitná voda z těchto
zdrojů je dodávána do vodojemu Jeřmanice (cca 365 l/s) a přes ČS Jeřmanice do VDJ Oblouková
(záložní zdroje pro Jablonec nad Nisou).

Místní zdroje podzemní vody nejsou používány a navrhují se ke zrušení, a to včetně příslušných
ochranných pásem. 

Vodní zdroj Mšeno
 ochranné  pásmo  1.  a  2.  stupně,  ONV  Jablonec  n.N.  č.j. 438/1988  z  7.7.1988

Loučenský a Mšenský vrch,
 SčVK a.s.  jako provozovatel  v  roce 1994  požádal  o  zrušení  tohoto  zdroje  včetně

povolení k odběru a jednotlivých PHO. Zdroj pitné vody není používán.  

Prameniště Černá Studnice
 ochranné pásmo 1. a 2. stupně mezi Kokonínem a Novou Vsí
 rozhodnutí Vod 63/1988/235.1 (převzaté z oblastních plánů rozvoje lesů)
 SčVK a.s.  jako provozovatel  v  roce 1994  požádal  o  zrušení  tohoto  zdroje  včetně

povolení k odběru a jednotlivých PHO. Zdroj pitné vody není používán.  

Prameniště Zákoutí

 I. stupeň - západně Kokonína, rozhodnutí Vod 1024/66 
 SčVK a.s.  jako provozovatel  v  roce 1994  požádal  o  zrušení  tohoto  zdroje  včetně

povolení k odběru a jednotlivých PHO. Zdroj pitné vody není používán.  

Vodní zdroj Kynast
 I. stupeň a II. stupeň - louky Kynastu nad Jabloneckými Pasekami
 rozhodnutí Vod 752/91/235.1 
 SčVK a.s.  jako provozovatel  v  roce 1994  požádal  o  zrušení  tohoto  zdroje  včetně

povolení k odběru a jednotlivých PHO. Zdroj pitné vody není používán.  

Vodní zdroj Nová Ves
 I. stupeň a II. stupeň -  severní svah Černé Studnice
 rozhodnutí Vod 1011/1972/405 
 SčVK a.s.   jako provozovatel  v roce 1994 požádal o zrušení  tohoto zdroje včetně

povolení k odběru a jednotlivých PHO. Zdroj pitné vody není používán.  

Platná ochranná pásma jsou stanovena rozhodnutími vodoprávních úřadů  a zakreslena bez 
ohledu na funkčnost zdrojů ve výkresu č. 6 – Koordinační výkres.

Objekty na vodovodní síti

Úpravny vody na území města nejsou. Úpravna vody Souš (200-250 l/s) prošla modernizací, a
splňuje i výhledové kvalitativní i kvantitativní požadavky pro zásobování Jablonce nad Nisou pitnou
vodou.

Stávající čerpací stanice a vodojemy budou doplňovány novými objekty podle koncepce rozvoje
vodovodního systému – VDJ Kokonín – Zákoutí o další akumulaci o objemu 300 m3 a vodojem
Proseč o další akumulaci o objemu 350 m3 . 

Ochranná pásma navržených objektů nejsou stanovena, jsou tvořena oplocením.
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Tab. G.5.2.1.1a: Čerpací stanice a vodojemy

název kapacita tlakové pásmo

stávající objekty

VDJ Oblouková 2x1500m3

VDJ Novoveská 1x1500m3 střední (II.)

VDJ Střelnice 2x 1350m3 spodní (I.)

VDJ Bártlův vrch - starý 2x1000m3 Jablonec - horní (III.)

VDJ Bártlův vrch - nový 2x2000m3 Jablonec - horní (III.)

VDJ Rýnovice – dolní nový 2x150m3 Rýnovice - dolní

VDJ Rýnovice – dolní starý 2x32,5m3 Rýnovice - dolní

VDJ Rýnovice – horní 2x400m3 Rýnovice - horní

VDJ Proseč n.N. 400m3 Proseč

VDJ Vrkoslavice - U Buku 250m3 + 400m3 Vrkoslavice

VDJ Kokonín – Zákoutí 2x50m3 Kokonín - horní, dolní

VDJ Posseltův vrch 100m3 mimo provoz

VDJ Dobrá Voda 100m3 mimo provoz

VDJ Jablonecké Paseky 2x400m3 mimo provoz

VDJ Kokonín - Kovárna 10m3 mimo provoz

ČS Bártlův vrch

ČS Domovina

ČS Větrný vrch

ČS Proseč mimo provoz

navržené objekty

VDJ Rýnovice - dolní nový 2x150 m3 Rýnovice - dolní - rozšíření VDJ

VDJ Kokonín - Zátiší 2x150 m3 Kokonín – rozšíření VDj

VDJ Proseč 2x175 m3 Proseč – rozšíření VDJ

ATS1 Pasecký vrch

ATS2 Vrkoslavice

objekty, pro které jsou nutné plochy zařazeny do územních rezerv

VDJ Mšenský 5000 m3

VDJ Loučenský vrch 3000 m3

Bilance potřeby pitné vody

Tab. G.5.2.1.1b: Bilance zdrojů pitné vody

Zdroj Kapacita

Povrchová voda (ÚV Souš) 190 l/s

Podzemní voda (Dolánky, Libíč, Lesnovek) 365 l/s

Povrchová voda (ÚV Bedřichov) 540 l/s

Celkem 935 l/s

Tab. G.5.2.1.1c: Bilance potřeby pitné vody - celkový přehled

Potřeba Kapacita

Stávající potřeba vody průměrná 152 l/s

Výpočtová potřeba vody pro návrhové lokality 17 l/s

Celkem 169 l/s
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Zdroje pitné vody jsou pro územní rozvoj města dostatečné. Stávající vodohospodářské objekty
jsou  funkční  a  kapacitně  vyhovující  pro  stávající  zástavbu  i  většinu  rozvojových  lokalit,
v problémových místech jsou navrženy potřebné stavby.

Vodovodní síť

Přiváděcí řady vodárenské soustavy (skupinového vodovodu) představuje pro město Jablonec
nad Nisou hlavní přivaděč vody ze Souše. Na oblastní vodovod z ÚV Souš je napojena celá oblast
Jablonce  nad  Nisou  mimo  Proseče  nad  Nisou,  která  je  zásobena  od  Liberce  z vodojemu
Vratislavice 2.  Přehrada Josefův Důl  a úpravna vody Bedřichov nejsou pro běžné zásobování
města využívány, zásobují Libereckou část soustavy. V nouzové situaci je možno odebírat vodu
z této části systému přes ČS Jeřmanice. Vodovodní přivaděč z ÚV Bedřichov navržený v PRVK
(vybudování štoly s dvěma vodojemy) bude ve výhledu vhodnější ještě prověřit variantním řešením
– po příslušných hydraulických výpočtech zvážit možnost posílení průtočné kapacity zásobních
řadů vedoucích přes Janov nad Nisou a přímé napojení systému Jablonce nad Nisou na tyto řady.

Hlavní řady 

Vodovodní  síť,  je  zásobena  v Jablonci  nad  Nisou  z  vodojemů Bártlův  Vrch  -  starý  (2000  m3)
s čerpací stanicí a Bártlův vrch – nový 4000 m3. Vodovodní přivaděč z ÚV Souš vede přes PK
Nová Ves do vodojemu Novoveská 1500 m3 dále do vodojemů Bártlův vrch - nový a Bártlův vrch -
starý  a  z vodojemů  Bártlův  vrch vede  propojovací  potrubí  do  vodojemu  Oblouková.  Vodojem
Oblouková  3000  m3 je  zapojen  do  systému  vodojemů,  ale  nemá  spotřebiště  a  propojovacím
potrubím je napojen vodojem Střelnice - I. tlakové pásmo. Rýnovice jsou propojeny s vodovodní
sítí Jablonce nad Nisou, z propojovacího řadu na sít' Jablonce nad Nisou je odbočení do vodojemů
dolního  tlakového  pásma  Rýnovice  –  dolní  starý  65  m3 a  Rýnovice  –  dolní  nový  300  m3,
z vodojemu  Rýnovice  -  horní  800  m3 vede  řad  do  horního  tlakového  pásma  Rýnovic  a
do Lukášova. Západní část Proseče nad Nisou je zásobena pitnou vodou z vodovodní sítě Liberce
-  napojena na vodojem Vratislavice nad Nisou 1000 m3,  pro II.  tlakové pásmo. Východní část
navazující na zástavbu města Jablonec nad Nisou je zásobena z VDJ Střelnice výtlačným řadem
přes ČS Domovina na vodojem Proseč 400 m3.  Voda z VDJ Bártlův vrch - starý 2x1000 m3 je
čerpána  do  vodojemu  Vrkoslavice  -  U  Buku  250m3  a  400m3  a  odkud  jsou  přímo  zásobeny
Vrkoslavice a propojovacím řadem je doplňována potřeba vody v Kokoníně do vodojemu Kokonín -
Zákoutí 100 m3

Město Jablonec nad Nisou je zásobováno pitnou vodou ze III. tlakových pásem, další dvě pásma
mají Rýnovice, dále dvě samostatná tlaková pásma má Kokonín a jen malá část obyvatel v Proseči
nad Nisou je samostatně napojena z vodovodního systému pro Liberec. 

Stávající vodovodní síť je hlavně v historických částech města zastaralá, je nutné ji modernizovat.
Navíc bude nutné její rozšíření pro stávající zástavbu zejména v k.ú. Kokonín, Rýnovice, Proseč
nad Nisou a do rozvojových lokalit.

Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Mšeno

Dolní tlakové pásmo 

V zásobním pásmu jsou jak vysoké, tak i nízké tlakové poměry dané členitostí území. V koncepci
je snaha tyto tlakové poměry optimalizovat. Problém pásma je také především v jeho velikosti, co
se  týká  délky  potrubní  sítě  ve  vztahu  k  lokalizaci  úniku.  Případný  únik  v  pásmu  se  těžce
dohledává. V koncepci je snaha rozdělit toto pásmo do více měrných okrsků.

Horní tlakové pásmo

V zásobním pásmu jsou jak vysoké, tak i nízké tlakové poměry, které jsou dané členitostí území.
V koncepci je snaha tyto tlakové poměry optimalizovat. Problém pásma je také především v jeho
velikosti.  Případný únik v pásmu v současné době není možné rychle dohledat.  V koncepci je
snaha rozdělit toto pásmo do více měrných okrsků.

V  centru  města  v  pásmu  Bártlův  vrch  je  současném  stavu  oblast,  kterou  je  možné  přepojit
na gravitaci stávajícího pásma VDJ Novoveská. Vysoké tlakové poměry této lokality je také možné
řešit v alternativě přepojením na redukční ventil v nové šachtě.
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Při  návrhu  opatření  byla  snaha  o  zachování  stávajících  řadů.  Přepojení  oblasti  je  spojeno
s plánovanou rekonstrukcí stávajícího řadu tj. přeložkou řadu L 60 v ulici Máchova a L 80 v ulici
Antonína Dvořáka do L DN 150.

Rýnovice

V oblasti je plánován významný rozvoj a tím i nárůst potřeby vody, na který není distribuční síť
dostatečně kapacitní. Rozvojové plochy jsou navrženy i v místech výše situovaných, než je možné
zásobit  gravitačně  ze  stávajícího  VDJ  Rýnovice  -  horní.  V  těchto  individuálních  případech  je
doporučeno  rozvojové  plochy  zásobovat  z  lokálních  studen  nebo  automatických  stanic  (ATS)
z gravitace zásobního pásma. Pro zajištění dostatečné kapacity sítě je zejména potřeba odlehčit
stávající řad PE 160 zokruhováním stávající distribuční sítě a tím zvýšit jeho kapacitu. Do výše
položených rozvojových ploch bude potřeba vodu dočerpávat lokálními ATS.

Pro  zlepšení  akumulace  se  navrhuje  vybudovat  rozšířit  vodojem  Rýnovice  –  dolní  o kapacitu
2x150m3.

Lukášov

V oblasti je plánován významný rozvoj a tím i nárůst potřeby vody, na který není distribuční síť
dostatečně vybudována. Spotřebiště Lukášov se nachází od 412 m n.m. po 548 m n.m.. Nové
rozvojové plochy je možné napojit na zásobní řady tlakového pásma vodojemu Rýnovice - horní.
V Lukášově je potřebné pro plánovaný rozvoj výstavby realizovat zásobní vodovodní síť minimálně
v rozsahu, který je uveden v grafické části dokumentace.

Proseč nad Nisou

V oblasti je plánován významný rozvoj a tím i nárůst potřeby vody, na který není distribuční síť
dostatečně kapacitní. Rozvojové plochy jsou navrženy i v místech výše situovaných, než je možné
zásobit gravitačně ze stávajícího VDJ Proseč. V těchto individuálních případech je doporučeno
rozvojové plochy zásobovat z lokálních studen nebo AT stanic z gravitace zásobního pásma.

Pro  zajištění  dostatečné  kapacity  sítě  je  zejména  potřeba  odlehčit  stávající  řad  PE  160
zaokruhováním distribuční sítě a tím zvýšit jeho kapacitu. Do výše položených rozvojových ploch
bude  potřeba  vodu  dočerpávat  lokálními  ATS.  Na  základě  konzultace  dané  situace
s provozovatelem byly vybrané plochy ÚP Jablonec nad Nisou vzhledem ke členitosti terénu a
současnému stavu distribuční sítě přepojeny k Liberci do zásobovacího pásma VDJ Vratislavice 2.
Plochy před ČS jsou zásobovány z Jablonce nad Nisou a za ČS z Liberce.

Nízká současná potřeba vody způsobuje vysoké stáří vody v potrubí. Důvodem je příprava pásma
pro napojení výhledových rozvojových ploch. Výhledová potřeba vody významně převyšuje kapacitu
VDJ Proseč. VDJ Proseč by měl mít ve výhledu podle posudku objem 750 m3 tj. dvojnásobný.

Při  návrhu  opatření  byla  snaha  o  zachování  stávajících  řadů  a  kapacitu  přivaděče  řešit
zaokruhováním stávající distribuční sítě. V Proseči nad Nisou je potřebné pro plánovaný rozvoj
výstavby realizovat zásobní vodovodní síť minimálně v rozsahu, který je uveden v grafické části
dokumentace.

Vrkoslavice

Plochy v okolí vodojemů Vrkoslavice - U Buku a Kokonín - Zákoutí mají vyšší kótu terénu tj. neleží
v optimálním pásmu pro zásobování. Z tohoto důvodu je navržena automatická tlaková stanice
(ATS2) přímo v armaturní  komoře vodojemu Vrkoslavice - U Buku.  Na tuto ATS2 by měly být
přepojeny i stávající odběry na přivaděči do VDJ Kokonín - Zákoutí, kde jsou v současné době
nedostatečné tlakové poměry.

Kapacita  přivaděče  z VDJ  Vrkoslavice  -  U  Buku  do  VDJ  Kokonín  -  Zákoutí  je  nedostatečná
pro plánovaný  rozvoj  v  oblasti  Kokonína  a  Dobré  Vody.  Jsou  patrné  velmi  nízké  min.  tlakové
poměry v okolí  přivaděče.  Vysoká výhledová potřeba způsobí  v kombinaci  s  nízkou kapacitou
přivaděče a velmi malým nevyhovujícím objemem VDJ Kokonín - Zákoutí jeho rychlé vyprázdnění
a následné přerušení dodávky vody v zásobním pásmu Kokonín.

Navržené přeložky řadů přispějí k odstranění kapacitních problémů sítě.
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Kokonín

V části Kokonín je potřebné pro další rozvoj zajistit výstavbu další komory u stávajícího vodojemu
Kokonín – Zákoutí o objemu 300m3 a zvětšit akumulaci pitné vody pro Kokonín na celkový objem
400m3. Plocha pro realizaci tohoto záměru je k dispozici (Lesy ČR s.p.).

Distribuční  síť  není  v území  dostatečně kapacitní.  Rozvojové plochy jsou navrženy i  v místech
výše situovaných, než je možné zásobit gravitačně ze stávajícího VDJ Kokonín - Zákoutí. V těchto
individuálních případech je doporučeno rozvojové plochy zásobovat z lokálních studní nebo AT
stanic z gravitace zásobního pásma. ČS Bártlův Vrch je schopna přímo zásobovat VDJ Kokonín -
Zákoutí max. 8 l/s. V případě vyšší potřeby zásobního pásma, kdy nebude postačovat stávající
kapacita  přivaděče,  bude  nutné  jeho  přeložení  do  vyšší  dimenze.  Dále  se  navrhuje  přivaděč
separovat od stávajících zásobních řadů.

Objekty podél budoucího separovaného přivaděče doporučujeme přepojit na nový paralelní řad a
zásobit z nové ATS2 zřízené v armaturní komoře VDJ Vrkoslavice – U Buku společně s nejvýše
umístěnou zástavbou pod VDJ Kokonín - Zakoutí.

Na základě nedostatečných tlakových poměrů v pásmu Kokonín za redukčním ventilem (RV) byla
prezentována také varianta sběrné jímky „Dobrá Voda" k zásobování jak stávající zástavby, tak
k zásobování rozvojových ploch v místě této lokality. Po konzultaci tohoto opatření byla společně
s provozovatelem vybraná varianta zásobování pomocí nové ATS Dobrá Voda na sousedícím k.ú.
Rychnov u Jablonce nad Nisou. Řešení této problematiky bude probíhat za součinnosti obou obcí.

Navržená  koncepce  vodovodů pokrývající  potřeby  navržených  rozvojových  ploch  bude
realizována postupně v relativně nezávislých krocích souběžně s realizací výše uvedených lokalit.

V roce 2010 zpracovala firma DHI s.r.o. ve spolupráci se Severočeskými vodovody a kanalizacemi
a.s. Generel zásobení pitnou vodou Jablonce nad Nisou (dále jen Generel).

Oproti návrhu některých opatření uvedených v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého
kraje – jako je přivaděč z Bedřichova a soustava vodojemů Mšenský a na Loučenském vrchu –
Generel  navrhuje  stabilitu  systému  jednak  zvětšením  objemu  vodojemu  Kokonín  –  Zákoutí
na celkový objem 650 m3,  dále zvětšením vodojemu Proseč,  který navrhuje upravit  na celkový
objem 750 m3 a  zvětšením objemu vodojemu Rýnovice - dolní  na celkový objem na 600 m3 a
opatřeními na vodovodní síti a to přepojením některých úseků do optimálnějších tlakových poměrů.
Tyto závěry jsou v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou respektovány. Možnost přivedení vody z ÚV
Bedřichov včetně dvou vodojemů je ponechána jako územní rezerva. 

V PRVK  LK  navržená  propojení  VDJ  Rýnovice  a  Vratislavice  nad  Nisou  se  v  Generelu  již
nenavrhují, a proto nejsou zapracováno ani do konceptu ÚP Jablonec nad Nisou.

G.5.2.1.2 ODKANALIZOVÁNÍ
ČOV

V roce 1977 bylo rozhodnuto o společném čistění odpadních vod z Liberce i Jablonce nad Nisou
v centrální  čistírně odpadních vod v  Liberci,  což  spojilo  obě města  v  jeden kanalizační  celek.
V obou městech je navržen základní kanalizační systém jako  jednotná kanalizace, tj. společné
odvádění dešťových a splaškových vod.

Městská čistírna odpadních vod s kapacitou cca 122 tisíc EO byla uvedena do provozu v roce
1994,  po  krátké  době  však  již  nedosahovala  parametrů  požadovaných  směrnicí  o  čištění
městských  odpadních  vod  (Směrnice  Rady  Evropy  91/271/EHS).  S postupným  zapojováním
dalších producentů odpadních vod na kanalizační systém a po odstranění starých septiků v centru
Liberce a Jablonce nad Nisou vzrostlo výhledové znečištění přiváděné na ČOV až na 190 tisíc EO.
Proto byla provedena rekonstrukce, která probíhala v etapách za provozu s maximálně ½ denními
odstávkami a byla řádně dokončena. Současná kapacita ČOV je 190 tisíc EO.
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Tab. G.5.2.1.2a: Charakteristiky systému odkanalizování a čištění odpadních vod

Podíl bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci 86,7%

Podíl bydlících v domech napojených na čistírnu odpadních vod 73,4%

Stočné celkem 5329 tis.m3 / rok

Stočné domácnosti 2743 tis.m3 / rok

Stočné ostatní 2586 tis.m3 / rok

Zdroj: SčVK Liberec

Množství  splaškových vod lze  považovat  za shodné se spotřebovaným množstvím pitné vody
s uvažovanou max. ztrátou cca 15 %.

Ochranná pásma ČOV jsou stanovena podle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění a vyhlášky
č. 428/2001 Sb. v platném znění.

Síť kanalizačních stok

Jako základ společné kanalizační sítě Liberec – Jablonec nad Nisou byl vybudován levobřežní
sběrač "Liberec – Jablonec nad Nisou". Sběrač „Liberec - Jablonec nad Nisou“ začíná na ČOV
Liberec a vede po levém břehu Nisy přes celé město včetně městské části Vratislavice nad Nisou
(připojovací šachty pro Vratislavice nad Nisou) a Proseč nad Nisou (připojovací šachty pro Proseč
nad Nisou) až na začátek hlavního kanalizačního sběrače "A - Jablonec nad Nisou" v Jablonci nad
Nisou – Zeleném Údolí, kde jsou na něj napojeny veškeré odpadní vody z Jablonce nad Nisou. 

Ve městě Jablonec nad Nisou tvoří páteř celé kanalizační soustavy kmenový sběrač A, kmenové
stoky B, C. Hlavní kmenový sběrač A vede podél Nisy středem celého města a postupně se na něj
napojují  kmenové  stoky  C,  B  a  jednotlivé  uliční  stoky.  Kanalizační  síť  je  převážně  jednotná
s oddělením dešťových vod v 25 oddělovacích komorách. Stávající odvedení splašků je gravitační.

Sběrač A je páteřní stokou kanalizační sítě města Jablonec nad Nisou a přilehlých obcí. Začíná
v Proseči nad Nisou na horním konci štoly libereckého sběrače A. Sběrač vede převážně po levém
břehu Lužické Nisy přes celé město – nad Zeleným údolím ulicí Libereckou, ulicí U Nisy a Novou
Pasířskou a přes park do ulice Fügnerovy, Sadové a Pražské. Za křižovatkou u Zeleného stromu
pokračuje ulicemi 5. května a Růžovou, prochází areálem bývalého SOARE, za kterým přechází
na pravý břeh Lužické Nisy. Za ulici Jánskou se vrací na levý břeh a v prostoru náměstí Boženy
Němcové definitivně přechází na pravý břeh a dále vede ulicí Podhorskou až za město, kde ji
opouští a vede v místních komunikacích v údolní nivě do Lučan nad Nisou. 

V roce 2000 bylo v rámci výstavby splaškové kanalizace v Lučanech nad Nisou provedeno napojení
této obce na sběrač A, který tak odvádí i odpadní vody z Lučan nad Nisou a Jindřichova. V roce
2001 byla na systému sběrače napojena i nová splašková kanalizace z Nové Vsi nad Nisou.

K  rozvojovým  plochám  bude  postupně  prováděna  výstavba  kanalizačních  stok  na odvedení
splaškových odpadních vod.  Ze sítě kanalizačních stok budou postupně odstraňovány balastní
vody a to jejich zachycením v místě vzniku a jejich odvedením do recipientu. Budou prováděny
revize  oddělovacích  komor  za  účelem  zvyšování  koncentrace  znečištění  splaškových  vod
vedoucích na ČOV a také s přihlédnutím na optimalizaci znečišťování jednotlivých recipientů.

V Proseči  nad Nisou není  v současnosti  vybudovaná soustavná kanalizační  sít',  pouze několik
dešťových stok, které nejsou ve správě SčVK. Čištění odpadních vod je individuální v biologických
septicích nebo domovních čistírnách. Část domů má bezodtokové jímky s následným vyvážením
na čistírnu odpadních vod Liberec. 

V Proseči nad Nisou bude postupně realizována k jednotlivým rozvojovým plochám kanalizace
na odvedení splaškových odpadních vod. Splaškové vody budou zaústěny do sběrače A, který
v severozápadní  části  řešeného území přechází  ze štoly  do stoky kruhového profilu  přístupné
z otevřeného výkopu.  Stávající  kanalizace bude po realizaci  splaškové kanalizace také sloužit
k odvedení dešťových vod. Odkanalizování některých rozsáhlejších rozvojových lokalit  na Horní
Proseči  (zejména  v  rámci  US9  a  US10)  bude  řešeno  vybudováním  spadištních  šachet
do kanalizační štoly  sběrače „Liberec-Jablonec nad Nisou“.

Dešťová vody pokud bude možné z hydrogeologického hlediska, budou likvidovány v místě vzniku
např. zasakováním.
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Sběrač B ústí do sběrače A na křižovatce Mostecké ulice a ulice 5. května a odvádí odpadní vody
z údolí Mšenského potoka pod přehradou. V nejnižší části vede podél Mostecké ulice a dále ulicí
Mlýnskou, podchází Mšenský potok, který po jeho levém břehu sleduje až do ulice U Přehrady a
pokračuje touto ulicí k Bižuterii – České mincovně. 

Na  sběrači  B  je  odlehčovací  komora  OK  U  Přehrady,  která  je  na  soukromé  zahrádce  a  je
nepřístupná. Další odlehčovací komora v povodí sběrače je na stoce v ulici Pod Skalkou u SOU
Bižuterní. Dešťové vody z této části města jsou odváděny převážně jednotnou kanalizací, případně
pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod.

K  rozvojovým  plochám  bude  postupně  prováděna  výstavba  kanalizačních  stok  na odvedení
splaškových odpadních vod.

Sběrač C je napojen do sběrače A na křižovatce ulice Tovární a Liberecké a odvádí odpadní vody
z údolí  Rýnovické  Nisy  a  jejich  přítoků.  Sběrač  vede  po  levém  břehu  Rýnovické  Nisy,  mezi
Lužickou Nisou a kruhovým objezdem na Rýnovické ulici ve štole, dále podchází kruhový objezd
na  Rýnovické  ulici  a  vede  v údolní  nivě.  Před  ulicí  Palackého  přechází  na  pravý  břeh,  vede
pod zástavbou v Janovské ulici, před závodem SILKA přechází na levý břeh a po cca 200 m končí.

K  rozvojovým  plochám  bude  postupně  prováděna  výstavba  kanalizačních  stok  na odvedení
splaškových odpadních vod.

V povodí sběrače C se nachází stávající zástavba, která není v současné době podchycena a ústí
do recipientu - Bílé Nisy. Tato zástavba bude postupně napojována na budované kanalizace, které
budou řešeny na odvedení splaškových odpadních vod. V některých částech stávající zástavby
bude nutné vzhledem ke zpevněným povrchům vybudovat dešťovou kanalizaci a odtok regulovat
pomocí zdrží.

Kokonín 

Nemá  vybudovanou  kanalizaci  pro  veřejnou  potřebu  napojenou  na  centrální  ČOV.  Pouze
samostatné  kanalizační  stoky  zaústěné  do  Mohelky.  Ostatní  odpadní  vody  jsou  likvidovány
individuálně v biologických septicích – 40% s přepady vyústěnými do místní kanalizace nebo přímo
do vodoteče, 22% obyvatel odpadní vody odvádí do bezodtokových jímek.

Dešťové vody jsou odváděny z části jednotnou kanalizací a z části systémem příkopů a propustků
do vodoteče.

Likvidace odpadních vod z Kokonína byla zvažována v několika variantách:

 První varianta řešila svedení splaškových vod do nejníže položeného místa dotčeného
území  a  odtud pomocí  čerpací  stanice  odpadních vod bylo  navrženo tyto  splašky
čerpat  do  kanalizační  sítě  Jablonec  nad  Nisou  a  následně  gravitačně  dopravovat
na ČOV Liberec. Varianta byla vlastníkem a provozovatelem opuštěna.

 Druhá varianta řešila odkanalizování Kokonína pomocí stávajících stok s doplněním
o nové stoky odvádějící  splaškové vody od rozvojových ploch a stávající  zástavby.
Kanalizační  stoky jednotné soustavy bylo  poté navrženo napojit  na  stávající  stoky
v Pulečném,  což  je  sousední  obec  vedle  města  Rychnov  u  Jablonce  nad  Nisou.
Rychnov u Jablonce nad Nisou má svoji ČOV, tato ČOV je po hydraulické stránce
přetížena a byla by nutná její celková rekonstrukce.

 Třetí  varianta  je  navržena  jako  vybudování  splaškové  kanalizace  v  celém  území
Kokonína včetně povodí Vrkoslavic svažitého ke Kokonínu. Splaškové odpadní vody
budou  čištěny  v  ČOV  Kokonín.  Severočeská  vodárenská  a.s.  má  v  Kokoníně
k dispozici vhodné pozemky. Tato varianta je zapracována do ÚP Jablonec nad Nisou.

V  dubnu  2008  byla  firmou  Severočeské  vodovody  a  kanalizace,  a.s.,  Útvar  projekce  Liberec
zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci Jablonec nad Nisou, Kokonín –
odstranění  kanalizačních  výustí.  Tato  projektová  dokumentace  řeší  odstranění  stávajících
kanalizačních  výustí  z  vodoteče  Mohelka  a  jejich  přepojení  na  nově  navrhovaný  páteřní
kanalizační  sběrač v Rychnovské ulici,  kterým budou odpadní  vody odvedeny na novou ČOV
Kokonín. ČOV je navržena mechanicko-biologická s chemickou eliminací fosforu, s předřazenou
denitrifikací,  nitrifikací  a  vnořenými  dosazovacími  nádržemi  ve  dvojlinkovém  provedení,
s gravitačním zahuštěním kalu, udržováním kalu v aerobních podmínkách a odvozem k dalšímu
zpracování na ČOV Liberec. Kapacita ČOV je 3200 EO, (Q24 = 23,2 l/s ,Qmaxh= 34,4 l/s).
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G – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

Kapacitně  je  nová  kanalizace  navržena  tak,  aby  vyhovovala  odvodnění  řešeného  území  i
s výhledovou výstavbou. Nové stoky budou oddílné soustavy na odvedení splaškových odpadních
vod. Stávající kanalizace bude využita pro odvedení dešťových vod do recipientu vodního toku
Mohelka.

Likvidace  odpadních  vod  v okrajových  částech  města,  kde  není  kanalizace  vybudována  a  ani
navrhována  (např.  Lukášov),  je  navržena  k  zachování  stávajícího  řešení  žumpovým
hospodářstvím a odvážení kalů na ČOV LIBEREC.

U rodinných domů jsou odpadní vody předčištěny v septicích a vypouštěny do vodotečí, někde
jsou odpadní vody zachyceny v žumpách a následně vyváženy na ČOV Liberec, dešťové vody
jsou odváděny pomocí příkopů a propustků do potoků a vsakovány do terénu.

Dostavba  a  rekonstrukce  kanalizační  sítě  bude  prováděna  průběžně  dle  potřeby  rozvoje
v jednotlivých lokalitách.  Odkanalizování  splaškových odpadních vod je  technicky řešitelné pro
každou  část  řešeného  území  a  je  možné  přijmout  taková  technická  opatření  pro  čištění
splaškových vod, aby kvalita vod povrchových, do kterých jsou vypouštěny, zůstala zachována. 

Dešťové vody budou pokud možno v místě vzniku likvidovány např. vsakováním, nebo odvedením
do  nejblíže  se  nacházejícího  recipientu.  Je  třeba  důsledně  předcházet  vzniku  povodňových
průtoků v místě jejich vzniku např. realizací vsakovacích tunelů, vsakovacích příkopů atd. Obecně
lze konstatovat, že každý řešitel likvidace dešťových vod u nově navržené zástavby musí nejprve
prokázat, že nelze tyto vody likvidovat např. vsakováním, nebo odvedením do přilehlého recipientu
a teprve následně po odsouhlasení s provozovatelem kanalizačního systému je možné uvažovat
o napojení povrchových vod do kanalizačního systému města Jablonec nad Nisou. 

V rozvojových územích je však nutné přijmout opatření pro zachování množství i  rychlosti odtoku
vod srážkových. Za tímto účelem je také třeba postupně vyřazovat z provozu veškeré odlehčovací
komory i ve stávající zástavbě.

Řada  návrhů  z PRVK  LK  byla  již  na  území  města  Jablonec  nad  Nisou  realizována  (např.
kanalizace Stará Proseč, Domovina, stoky v ulicích Dvorská, V Nivách, Jindřichovská aj), ostatní
jsou součástí tohoto návrhu. Řešení odkanalizování Kokonína vychází z návrhu změny PRVK LK
z roku 2010.

Do  ÚP  byl  doplněn  koridor  územní  rezervy  pro  kanalizační  stoku  pro  možnost  řešení
odkanalizování Kokonína na ČOV Rychnov u Jablonce nad Nisou. Tato možnost bude prověřena a
případně změněna na návrh.

G.5.2.1.3 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ, OCHRANY PŘED 
POVODNĚMI

Jednou stranou ochrany před povodněmi je zkapacitnění vodních toků, které však pouze posouvá
rychle  odtékající  vody  mimo  řešené  území. S ohledem  na  hustotu  zastavění  historicky
urbanizovaného  sídelního  pásu  podél  Lužické  Nisy  jsou  obtížně  hledána  nezastavěná  území
pro záměrný rozliv  povodní  mimo řešené území,  na území  města  Jablonec nad Nisou taková
území nejsou a lze pouze maximálně uvolnit koridor řeky od zbytných překážek.

Přitom  vzhledem k již  proběhlé urbanizaci  břehů  Lužické  Nisy  a  jejích  přítoků  došlo  teprve
následně k formální  kolizi  zastavěných ploch s vymezením záplavových území.  ÚP nemůže jít
cestou  úplného  odstranění  této  kolize,  které  by  vedlo  místy k úplnému  zrušení  urbanistické
struktury města, ani neusiluje o stanovení vlastních pravidel, která by pouze citovala ustanovení
platné legislativy na úseku ochrany před povodněmi.

Ke zlepšení situace v záplavovém území je nově využito stávajícího ochranného prostoru v nádrži
Mšeno pomocí systému dvou přívodních štol, a to z Bílé Nisy a z Lužické Nisy (zkapacitněna).
Z nádrže  Mšeno  je  přívalový  průtok  veden  přes  přepadový  objekt  kašnového  typu  do nově
vybudované přepadové štoly, která ústí zpět do Lužické Nisy, a to pod křižovatkou ulice Tovární a
Liberecká. Je zcela pravděpodobné, že realizací tohoto opatření nedojde při průtoku N-letých vod
korytem Lužické Nisy městem Jablonec nad Nisou ke zhoršení odtokových poměrů. Je ale nutné
také  připustit  že  vzhledem  ke  stochastickým  jevům  obsaženým  v hydrologických  podkladech
daných  pro  řešení  návrhu  dotčeného  opatření  je  nutné  při  provozu  tohoto  systému  udržovat
pokorné a trpělivé sledování daného jevu.

Další opatření na vodních tocích a nádržích v řešeném území se nepřipravují.

156 SAUL s.r.o



SCHÉMA HYDROLOGIE

JABLONEC NAD NISOU
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Obecně  je  nutno v ÚP  považovat  vymezení  záplavového  území  za  informativní  s ohledem
na způsob  jeho  vymezení  nad  mapovým  podkladem  jiného  měřítka,  který  se  výrazně  míjí
s katastrální mapou, použitou jako podklad ÚP.

Konstatování,  že  zastavitelná  plocha  se  podle  ÚP nachází  v záplavovém území  znamená,  že
přípustnost zástavby ve stanovené aktivní zóně a mimo aktivní zónu záplavového území bude
vycházet z podmínek  uvedených  ve  stanovení  záplavového  území  a  omezení  vyplývajících
z vodního  zákona  do  doby,  než  se  v dalších  stupních  projektové  přípravy  prokáže  konkrétní
zasažení pozemků individuálním posouzením průtočného profilu toku v daném místě.

G.5.2.2 ENERGETIKA  A SPOJE
Město  Jablonec  nad  Nisou  je  závislé  na  přívodu  energií,  zejména elektrické  energie  a  plynu
zvenku. Pouze menší část spotřeby elektrické energie lze pokrýt z místních stávajících malých
vodních elektráren a kogeneračních jednotek.

V systému zásobování elektrickou energií se připravuje posílení distribučních a transformačních
kapacit.  K tomu přispěje převod městského kabelového rozvodu VN z 10 kV na napětí  22 kV.
V Jablonci nad Nisou je poměrně nízká spotřeba elektrické energie pro obyvatelstvo ve srovnání
s republikovým průměrem.

Lze očekávat, že v budoucnu se poměr bude srovnávat. Dlouhodobý trend ukazuje na celkový růst
odběru elektrické  energie  o  2% za  rok.  V blízkém období  se  na navýšení  spotřeby elektrické
energie bude podílet rozvoj elektromobilů v dopravě, klimatizace obydlí a pracovišť. 

Hlavním  palivem  pro  vytápění  bude  zemní  plyn.  V  rozvodech  VTL  je  dostatečná  kapacity.
V důsledku neřízeného rozpadu soustavy CZT byly vyčerpány kapacity zejména v rozvodech NTL.
Situace  se  zlepší  následkem  připravované  optimalizace  plynovodů.  Bude  navýšena  kapacita
stávajících  regulačních  stanic,  budou  posíleny  středotlaké  plynovody  a  nízkotlaké  planovody,
kromě  centrální  části  budou  převedeny  na  středotlaké.  V  okrajových  částech,  které  nebudou
plynofikovány,  se  neobejde  nová  výstavba  bez  využití  elektrické  energie,  případně  tepelných
čerpadel, využití biomasy, pelet a pod.

V rámci připravované revitalizace systému CZT budou vybudovány nové centrální plynové kotelny
Z2,  Z4,  Z5,  Z5a,  Z5b,  Z6,  Z7,  Z8,  Z9,  Z9a,  Z12,  Z16,  přednostně  v  místech  původních
výměníkových  stanic  s  teplovody.  Dále  budou  vybudovány  lokální  plynové  zdroje  Z4a,  Z5_1,
Z5a_1, Z5a_2, Z10, Z11, Z13, Z13_1, Z14, Z15 a Z18. Značení zdrojů bylo převzato ze Studie
proveditelnosti Revitalizace stávajícího systému CZT po zapracování změn, 12/2013 (Enesa a.s.).
Návrh revitalizace systému CZT se může ještě měnit v návaznosti na aktuální zájem o připojení,
který se neustále vyvíjí.   

G.5.2.2.1 ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

V řešeném území se vyskytují menší zdroje elektrické energie. Jedná se o kogenerační jednotky
s celkovým instalovaným příkonem 2,7 MW a malé vodní elektrárny s celkovým příkonem 246 kW.
Kombinovaná  výroba  tepla  a  elektřiny  je  realizována  v rámci  aktivit  společnosti  Rýnovická
energetická s.r.o. s výkonem elektrického soustrojí 2,4 MW. V Nemocnici Jablonec nad Nisou je
provozována kogenereční jednotka s elektrickým výkonem 1x140 kW. Společenství vlastníků bytů
provozuje kogenerační jednotku 20 kW v objektu 3489/90 v ulici Skelné. Provoz kogenerečních
jednotek je závislý na odběru tepla. Výstavba nových kogenerečních jednotek bude perspektivní
ve výtopnách pro CZT, ze kterých je zajištěn odběr tepla pro ohřev TUV.

V současné době jsou v řešeném území provozovány následující malé vodní elektrárny:

 MVE Mšeno - 11 kW - Mšenský potok v ř.km 1,500

 MVE Zelené údolí - 24 kW – Lužická Nisa ř.km 43,635

 MVE Brandl - 160 kW - Lužická Nisa ř.km 44,490

 MVE Jablonec nad Nisou - 16 kW - Lužická Nisa ř.km 44,951

 MVE Nová Ves MVE - 35 kW – Novoveský Potok ř.km 1,416

Stavba nových vodních elektráren se nepřipravuje. Zvážit lze využití protipovodňové štoly Mšeno –
Brandl.
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G.5.2.2.2 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Rozvoj  obnovitelných zdrojů  bude závislý  na politice  dotačních programů a vývoji  cen energií
ze stávajících  zdrojů.  V případě  zastavení  výroby  elektrické  energie  v  jaderných  elektrárnách,
o kterém uvažují některé země EU lze očekávat zvýšení poptávky a následný růst cen. Za těchto
předpokladů se využití energie z obnovitelných zdrojů může stát více ekonomickým.

Možnosti využití solární energie

 pasivní  –  využití  prosklených  architektonických  prvků  (prosklené  fasády,  zimní
zahrady – zejména u novostaveb), orientace staveb na jižní stranu;

 výroba tepla solárnímu kolektory (sezónní ohřev TUV a bazénové vody);

 výroba  elektrické  energie  –  ke  stavbě  fotovoltaických  zdrojů  elektrické  energie
docházelo  v posledním  období  na  základě  vytvoření  ekonomicky  výhodných
podmínek z hlediska výkupu vyrobené energie a také z důvodu poklesu investičních
nákladů  na  stavbu  těchto  zdrojů  o  desítky  procent.  V současné  době  je  stavba
fotovoltaických  elektráren  značně omezena.  Distribuční  společnosti  již  nepovolují
připojení  nových  fotovoltaických  elektráren  do společné  elektrizační  sítě.  Jedním
z důvodu  je  proměnlivost  výkonu  vázána  na  sluneční  svit,  kdy  jiné  typy  zdrojů
elektrické energie a spotřebiče zapojené do společní sítě nemají  možnost reagovat
na rychlé změny výkonu fotovoltaických elektráren. V řešeném území nebyl zjištěn
záměr stavby fotovoltaické elektrárny. Instalace fotovoltaických panelů na budovách
se považuje za technické zařízení budov. Nasazení fotovoltaických zdrojů ve městě
bude limitováno rozsahem dostupných ploch, regulativy využití ploch stanovenými
v ÚP, ochranou památkových zón a krajinného rázu. Fotovoltaické zdroje by mohly
pokrýt požadavky na klimatizaci v horkých letních dnech – obojí mají shodný časový
průběh.

Využití geotermální energie se bude dále rozvíjet. Systém voda vzduch může zajišťovat tepelnou
energii pro vytápění a ohřev TUV při teplotách okolního vzduchu od -5°C. Při nižších teplotách
musí být  do systému vřazen doplňkový zdroj  energie.  Technicky lze uvedeným zdrojem řešit  i
vytápění bytových domů po zateplení. Za vhodnou lokalitu pro využití geotermální energie uložené
v podzemních suchých horninách v hloubce do 5 km se považuje Frýdlantský výběžek vč. Liberce,
kde byl  připravován průzkumný vrt.  Ten měl  potvrdit  možnost  výstavby geotermální  elektrárny
s teplárnou. Vhodné podmínky pro hloubkový geotermální zdroj nelze vyloučit. V současné době je
však málo zkušeností s provozováním zdroje i v cizině.

Biomasou se rozumí dřevo, složky rostlin, odpadní produkty živočišného původu vč. čistírenských
kalů,  a  pod.  Energii  biomasy  lze  využívat  různými  technologiemi  -  spalováním,  zplynováním,
fermentací  s  produkcí  etanol  nebo  vyhníváním,  při  kterém  vzniká  bioplyn.  Potenciál  nabízí
biohmota  z údržby městské  zeleně,  využití  čistírenských  kalů,  spalování  energetických  rostlin.
Možnosti využití odpadů z dřevozpracujícího průmyslu jsou plně využity.

G.5.2.2.3 MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE

Energetická koncepce města odhaduje, že největší potenciál úspor paliv a energie do roku 2017
obsahuje  sektor  bydlení  – technicky až 35% (339 000 GJ/rok),  následuje  terciér  20% (93 000
GJ/rok) a poslední průmyslový sektor 14% (37 000 GJ/rok). Ekonomický potenciál je asi třetinový.
Opatření ke zlepšení tepelného odporu staveb – dobrá regulace vytápěcích systémů, zateplení
objektů, utěsnění, repase a výměna oken. Další možnosti úspor energie ve stávajících objektech -
zvýšení provozní účinnosti vytápěcích soustav, využití vnitřních tepelných zisků a oslunění budov,
úspory  v distribučních  systémech  CZT,  úspory.  U  novostaveb  podporovat  výstavbu
nízkoenergetických  a  pasivních  domů.  V objektech  používat  osvětlovací  soustavy  s vysokou
účinnosti a energeticky úsporné spotřebiče. Opatření vedoucí k úsporám obsahuje platná Územní
energetická koncepce města Jablonec nad Nisou z prosince 2007, kapitola 10.2.
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G.5.2.2.4 ELEKTRICKÁ ENERGIE

Dodávky elektrické energie v řešeném území zajišťuje převážně společnost ČEZ distribuce, a.s.
Elektrická energie je do městské aglomerace Jablonec nad Nisou přiváděna z transformovny TR
400/110 kV Bezděčín stávajícím vedením VVN 110 kV, ze kterého jsou připojeny transformovny TR
110/35 kV Jablonec  n.N-Rýnovice,  TR 110/10 kV Jablonec  nad  Nisou-Sever  a  TR 110/22 kV
Jablonec nad Nisou-Jih. Vedení 110 kV pokračuje dál z Jablonce nad Nisou do Tanvaldu. Slabé
místo ve stávajících distribučních rozvodech, kterým je omezená přenosová schopnost městského
kabelového  rozvodu  10  kV,  bude  odstraněno  přechodem  na  napětí  22  kV.  Unifikace  napětí
vyžaduje výměnu technologií a výměnu nebo posílení kabelových rozvodů VN. V poslední době
byly kabelové rozvody VN ve městě budovány již na napěťovou hladinu 22 kV. Transformovny TR
Jablonec nad Nisou-Sever a TR Jablonec nad Nisou-Jih budou dočasně provozovány na napětí
10 kV i 22 kV. Po dokončení unifikace sítě budou provozovány jako TR 110/22 kV.

Rozvody  VN jsou  řešeny  v několika  napěťových  hladinách.  V okrajových  částech  se  vyskytují
převážně vrchní vedení VN 35 kV, v menším rozsahu kabelové rozvody VN 35 kV. Rozvody 35 kV
budou perspektivní i v budoucnu. Vnitřní městský kabelový rozvodný systém 10 kV bude v rámci
unifikace přebudován na 22 kV. V průmyslovém areálu Rýnovice je z trafostanice TR 35/6,3 kV
12 MVA napájen kabelový systém 6,3 kV, který provozuje společnost Rýnovická energetická s.r.o.

Nové lokality budou připojeny ze stávajících rozvodů NN po jejich posílení  a rozšíření,  z nově
navržených  trafostanic.  Rozmístění  nových  trafostanic  a  jejich  napojení  na  rozvody  VN  bude
upřesněno v návaznosti na probíhající zástavbu lokalit. Nové rozvody VVN, VN a NN v zastavěné
části území budou provedeny podzemními kabely.

Spotřeba elektrické energie za rok:
 pro obyvatelstvo 190 000 GJ
 pro podnikatelský maloodběr 120 000 GJ
 pro velkoodběr   30 000 GJ

V řešeném území je přes 200 trafostanic VN/NN. Počet velkoodběrů je 40.

G.5.2.2.5 PLYN

Dodávku  zemního  plynu  zajišťuje  v území  společnost  RWE. Plyn  je  dodáván  hlavně  z VTL
plynovodů Hospozín – Liberec – Jablonec nad Nisou Severní větev VTL plynovodu z Liberce má
dimenzi DN500, jižní DN300. Město je propojeno dále VTL plynovodem DN250 s Tanvaldem a VTL
plynovodem DN200 s Turnovem. Společnost RWE neuvažuje o plynofikaci v k.ú. Lukášov. Plynem
nelze v současné době plně uspokojit všechny lokality v jižní části k.ú. Kokonín. Situace se zlepší
po vyřešení připojení Maršovic z Pěnčína, kterým dojde k odlehčení jižních lokalit v k.ú. Kokonín.
Nejvíce  jsou  rozšířené  NTL plynovody,  méně  novější  STL  plynovody.  V průmyslovém  areálu
Rýnovice  zajišťuje  distribuci  společnost  Rýnovická  Energetická  a.s.  prostřednictvím  STL
plynovodů,  které  jsou  připojeny  z vlastní  regulační  stanice  VTL/STL 5000 m3/h.  Připravuje  se
optimalizace distribuční soustavy plynu, která posílí kapacity regulačních stanic a STL plynovodů.
Nízkotlaké plynovody, kromě centrální části města, budou převedeny na středotlaké.

Seznam VTL regulačních stanic plynu:
 V01          Škoda motory – zkušebna
 V02          Výtopna JTR
 V03          Ligium Rýnovice – RE   400 m3/h
 V04          Elitex Jablonec nad Nisou
 V05          VTL RS Jablonec Mozartova – SČP 1500 m3/h
 V06          PM Jablonec Vančurova – SČP 5000 m3/h
 V07          Pekárna Rýnovice
 V08          Povodí Labe Jablonec nad Nisou
 V09          Sportovní klub Břízky   200 m3/h
 V10          VTL RS Jablonec Paseky – SČP
 V11          VTL RS Jablonec Liberecká – SČP 3000 m3/h
 V12          VTL RS Proseč Na Domovině – SČP 1200 m3/h
 V13          VTL RS Dolní Proseč – SČP 1200 m3/h
 V14          Teplárna Brandl – JTR
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 V15          VTL Jablonec Turnovská – SČP 7000 m3/h
 V16          Nemocnice Jablonec
 V17          Galvanotechna Jablonec
 V18          Pivovar Kokonín
 V19          Preciosa HARUS Jablonec
 V20          Ing. Holman Kokonín   700 m3/h
 V21          Intern. Metal Plast kokonín
 V22          VTL RS Kokonín Rychnovecká – SČP 1500 m3/h
 V23          VTL RS Na roli – SČP 7000 m3/h
 V24          Rýnovecká energetická 5000 m3/h

G.5.2.2.6 ROZVODY CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

V řešeném  území  zajišťují  zásobování  teplem  ze  soustavy  CZT  společnost  Jablonecká
energetická, a.s. a Rýnovická energetická s.r.o.

Společnost JE provozuje tepelné sítě v k.ú. Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Rýnovice,
Mšeno nad Nisou a Jablonecké Paseky. Zásobuje cca 10 000 domácností, průmyslové objekty a
odběratele  terciální  sféry.  Společnost  vlastní  výtopnu  Brandl  a  výtopnu  Rýnovice,  které  jsou
propojeny do primární parní soustavy. Výtopny jsou dvoupalivové, umožňují spalování plynu nebo
TTO. V posledním době spaluje plyn. Ve výtopně Brandl jsou instalovány dva dvoupalivové kotle
s výkonem 32,5 MW. Ve výtopně Rýnovice jsou instalovány celkem 4 kotle (K2–K5). Kotle K2 a K3
na TTO s výkonem 15 MW jsou využívány jako záloha. Kotel K4 15 MW je dvoupalivový. Kotel K5
má výkon 32 MW. Instalovaný výkon ve výtopně Rýnovice je 77 MW, využitelný 44 MW. Z primární
parní soustavy je připojeno 20 předávacích stanic pro bytové odběratele a 36 předávacích stanic
pro  nebytové  odběratele.  Původní  sekundární  teplovodní  čtyřtrubkové  rozvody  jsou  postupně
modernizovány na dvoutrubkové v předizolovaném provedení.

Seznam předávacích stanic pro bytové odběratele:
 E1            Spojovací
 E3            Janovská
 E6            Liberecká
 E7            U Nisy
 E8            Vysoká
 E9            Lipová
 E10          Lázeňská
 E12          Plynární
 E15          Na Čihadle
 E20          Průmyslová
 E22          Mechova
 E23          B.Němcové
 E24          Rabasova
 E29          Hluboká
 E31          Mšenská
 E32          J.Hory
 E33          I.Olbrachta
 E34          Čelakovského
 E35          P.Bezruče
 CPS         Březová.

V důsledku revitalizace soustavy CZT budou zrušeny výtopny Brandl a Rýnovice, primární parní
rozvody a výměníkové stanice.

Nově budou vybudovány následující zdroje:
 Z2            centrální 5400-6600 kW s teplovody
 Z4            centrální 2400-6000 kW s teplovody
 Z4a          lokální 840 kW - domov důchodců Paseky
 Z5            centrální 1200-1600 kW s teplovody
 Z5_1        lokální 500 kW - MŠ Pasířská + SOU Obchodní
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TEPLOVODY

TEPLOVODY - KE ZRU�EN˝

Kotelna
RE

Výtopna JE 
Vla�tovŁí
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 Z5a          centrální 400 kW s teplovody
 Z5a_1      lokální 100 kW - TJ Sokol
 Z5a_2      lokální 120 kW - TJ HC
 Z5b          centrální 2100 kW s teplovody
 Z6            centrální 1870-2400 kW s teplovody
 Z7            centrální 1200-3100 kW s teplovody
 Z8            centrální 4200-4800 kW s teplovody
 Z9            centrální 800-1300 kW s teplovody
 Z9a          centrální 1700 kW s teplovody
 Z10          lokální 100 kW - DPS B.Němcové
 Z11          lokální 1000 kW - ISŠB Mánesova
 Z12          centrální 2x1800-3x220 kW s teplovody
 Z13          lokální 60 kW - Autocentrum FICS Želivského
 Z13_1      lokální 800 kW - OBI
 Z14          lokální - SZU Tovární
 Z15          lokální 43 kW - ul.Dr.Roudy (Ing.Vaner)
 Z16          centrální 6600 + 900 kW s teplovody
 Z18          lokální 400 kW - MŠ Rybářská

Pozn.: lokální zdroje pro zásobování jednoho objektu se nezakreslují

Společnost JTR provozuje dále lokální výtopnu 330 kW Vlaštovčí s lokálním teplovodní distribuční
soustavou.

Společnost Rýnovická energetická s.r.o. provozuje teplovodní systém CZT v průmyslovém areálu
v Rýnovicích. V kotelně jsou instalovány dva teplovodní kotle 10 MW a 7,5 MW a tři kogenerační
jednotky s celkovým tepelným výkonem 3,5 MW. Ze zdroje je napájena teplovodní dvoutrubková
síť v předizolovaném provedení. Nově je z této soustavy připojeno sídliště Janovská.

Tam, kde to bude ekonomicky výhodné, budou v rozvojových lokalitách budovány lokální výtopny a
lokální  distribuční  systémy  CZT.  Předpokladem  rozvoje  lokálních  zdrojů  je  souvislá  zástavba
s koncentrací  vyššího  požadovaného  odběru  tepla.  V nových  výtopnách  budou  zohledněny
možnosti využití kogenerace a obnovitelných zdrojů.

G.5.2.2.7 SPOJE

Místní telekomunikační sítě nejsou předmětem územního plánu.

V území provozují telekomunikační a radiokomunikační systémy následující společnosti:

 Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
 Vodafone Czech republic a.s.
 T-mobile Czech republic a.s.
 České Radiokomunikace a.s.
 UPC Česká republika, a.s.
 ČEZ ICT Services, a.s.
 ČD-Telematika a.s.
 GTS Czech s.r.o.
 Ministerstvo vnitra
 Coprosys-LVI s.r.o.
 GREPA Network s.r.o.
 PREGIS a.s.

Stavba  komunikačních  sítí  prochází  dynamickým  rozvojem  a seznam  výše  uvedených
provozovatelů nemusí být úplný. Územně analytické podklady poskytly společnosti Telefónica O2,
Vodafone, T-mobile, České radiokomunikace, UPC, ČEZ-ICT. Zpracovateli ÚP předaly podklady
společnosti  ČD  Telematika,  Ministerstvo  vnitra,  částečně  GREPA Network,  PREGIS.  Ostatní
uvedené společnosti neposkytly informace o svých zařízeních v území. 

Ministerstvo  vnitra  provozuje  telekomunikační  i  radiokomunikační  spoje.  K telekomunikačním
vedením se vyjadřuje Krajské ředitelství policie Libereckého kraje. Vyjádření k radiokomunikačním
zařízením poskytuje MV odbor správy majetku, případně Oddělení radiokomunikací České pošty.

Budou respektovány radioreléové trasy, MW spoje a sdělovací kabely včetně ochranných pásem.
Informace o plánovaném rozvoji sítí poskytly společnosti GREPA Network s.r.o., PREGIS a.s. a
UPC Česká republika, a.s.
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G.5.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ

ŠIRŠÍ VZTAHY

Současný stav  struktury a  kapacit  zařízení  občanské vybavenosti  je  třeba posuzovat  v  širším
kontextu. 
Vedle vlastní vybavenosti města Jablonec nad Nisou mohou obyvatelé a ostatní uživatelé území
využívat zařízení občanského vybavení v sousedním vyšším centru osídlení  – krajském městě
Liberci (správní funkce – sídlo Krajského úřadu a dalších správních úřadů, technická univerzita,
nemocnice, ZOO, botanická zahrada, Centrum volného času Babylon aj.). Vzdálenost od Jablonce
nad Nisou cca 10 km.
Město Jablonec nad Nisou naopak plní správní funkce obce III. stupně (obecní úřad s rozšířenou
působností)  i  obce  II.  stupně  (pověřený  obecní  úřad)  ve  vymezených  správních  obvodech  a
zajišťuje pro obyvatele obce a spádového obvodu i ostatní uživatele území zejména služby vyšších
zařízení  občanské  vybavenosti  (zdravotnictví  –  nemocnice,  střední  školství,  kultura,  služby,
obchodní centra).
Město  Jablonec  nad  Nisou  je  polyfunkčním střediskem cestovního  ruchu  v  oblasti  cestovního
ruchu Jizerské hory.

OBECNÉ ZÁSADY PRO LOKALIZACI ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Zařízení  občanského  vybavení  se  budou  rozvíjet  v závislosti  na  skutečných  potřebách
obyvatelstva v souladu s dosaženým stupněm hospodářského a sociálního rozvoje. 

Pro zastoupení složek (druhovost) a dimenzování (kapacity zařízení) základní i vyšší občanské
vybavenosti v prostoru a čase budou vedle ekonomických limitů určující demografické údaje:

počet obsluhovaných obyvatel:

 velikost - vývoj počtu trvale bydlících obyvatel a uživatelů územích částí i celé obce
 velikost spádového území centra osídlení (vztahy obcí, sídel a jejich částí realizované

docházkou či dojížďkou za určitými druhy vybavenosti a služeb) 

struktura obyvatelstva a uživatelů území:

 vzdělanost, věková struktura v populačních vlnách apod.

limitní časové hranice lokalizace zařízení ve smyslu optimální dostupnosti:

 do 15 minut: mateřské školy a základní školy pro I. stupeň, základní prodejny potravin,
prodejny novin a časopisů, sběrny prádelen a čistíren, základní stravování, pobočky
finančního ústavu, holičství a kadeřnictví aj.

 do 30 minut: základní školy II. stupně, nepotravinářské prodejny, kulturní domy, kina,
specializované opravny,  kryté  plavecké bazény,  jazykové školy,  základní  umělecké
školy aj.

 do  45  minut:  gymnázia  a  střední  školy,  divadla,  specializovaná  kulturní  zařízení,
půjčovny, advokátní a jiné poradny, zimní stadiony aj.

Dimenzování kapacit se odvozuje z velikosti spádových obvodů buď přímo (na základě rozboru
potřeb z místních průzkumů) nebo nepřímo (z maloobchodních obratů, tržeb, návštěvnosti apod.).

Zastoupení složek (druhovost) občanského vybavení na úrovni rozlišení v ÚP

Výčet  složek  (druhů)  občanského  vybavení  je  velmi  obsáhlý  a  neustále  se  vyvíjí  v  souvislosti
s novými potřebami společnosti. Dle stupně nepostradatelnosti se dále rozlišuje vybavenost základní
(potřebná denně pro každého) a vyšší (navyšující úroveň, standard a kvalitu života obyvatel). Z výše
uvedených  důvodů  a  s  ohledem  na  flexibilitu  využitelnost  ploch  se  v  ÚP  rozlišují  kategorie
občanského vybavení, odlišné charakterem poskytovaných služeb a nároků na jejich zajištění: 

 občanské vybavení: zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu,
zdravotní  služby,  kulturu,  veřejnou správu,  ochranu  obyvatelstva,  obchodní  prodej,
ubytování, stravování, služby, věda a výzkum, lázeňství,

 občanské  vybavení  –  sport  a  rekreace: zařízení  pro  koncentrovanou  lokalizací
rozmanitých sportovních a sportovně rekreačních činností městského a nadmístního
významu v areálech pro denní rekreaci obyvatel města i cestovní ruch,

 občanské vybavení – hřbitovy: zařízení pro lokalizací pietních činností s parkovými
úpravami v kombinaci s pohřebišti různých druhů.
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Na  úrovni  zajištěnosti  území  obce  občanským  vybavením  sleduje  urbanistická  koncepce  ÚP
různorodost, územní vyváženost a dostupnost:

 respektuje stabilizovaná a vyhovující zařízení, 
 vymezuje lokalizaci rámcově specifikovaných rozvojových ploch zejména pro složky

občanského  vybavení,  jejichž  existence je  pro  úlohu města  –  významného centra
osídlení a střediska rekreace a cestovního ruchu nezbytná nebo je charakteristická
speciálními  plošnými  a  provozními  nároky  nebo  lze  předpokládat,  že  v  souvislosti
s obecně přijatými trendy bude vyžadována.

Pro rozvoj občanského vybavení budou sloužit: 
 stávající  i  navržené plochy občanského vybavení,  občanského vybavení  – sport  a

rekreace a  občanského vybavení – hřbitovy
 objekty a zařízení na plochách smíšených obytných – centrálních,
 objekty a zařízení na plochách smíšených městských,
 přípustné a podmíněně přípustné objekty a zařízení na dalších plochách s rozdílným

způsobem využití.

Konkrétní  záměry  budou  zajišťovány  na  vymezených  plochách  v souvislosti  s vývojem  potřeb
jednotlivých složek občanské vybavenosti a v souladu s regulačními podmínkami ÚP.

Za  účelem  rozvoje  harmonického  polyfunkčního  města  v  optimální  dostupnosti  občanského
vybavení ze všech částí města se zajišťují územní podmínky pro rozvoj :

 městského centra s vybaveností  celoměstského i nadměstského významu,
 podružných městských center, 
 lokálních center s vybaveností příměstských částí obce. 

Lokalizace  městského  centra,  podružných  městských  center  a  lokálních  center  je  založena
na existující struktuře zástavby s předmětnými funkcemi, která se rozšiřuje dle předpokládaných
rozvojových potřeb jednotlivých částí obce.

Tab. G.5.3.a: Charakteristika jednotlivých center

název charakteristika centra zastoupení složek (druhovost)

CENTRUM
(historické 
jádro)

existující struktura rozšířená o rozvojové
plochy  v pásmu ul. 5. května (budoucí
terminál  VOD)  –  nádraží  ČD (budoucí
přestupní místo VOD)

kompletně  vybaveno,  obchod  saturován  menšími
provozovnami

Žižkův vrch existující  podružné  městské  centrum
v obytném souboru

obytné  centrum,  školství  a  zdravotnictví  místního  významu,
sport  místního  významu,  chybějící  vybavenost  saturována
v centru města (výhodou jeho blízkost), chybí větší obchod

Turnovská dosud  neexistující  struktura  -  návrh
rozvojových ploch 

nevytvořené centrum, neváže se na významné osídlení, pouze
sport  nadměstského  významu,  připravuje  se  výstavba
obchodního centra 

Jablonecké 
Paseky - 
Šumava

existující  podružné  městské  centrum
Jablonecké Paseky 

obytné centrum, školská a zdr. zařízení místního významu, síť
sociálních  služeb,  sportovní  vybavenost  nadměstského
významu

Náměstí B. 
Němcové

existující  podružné  městské  centrum
náměstí Boženy Němcové

zdravotnictví  místního  významu,  DPS,  koupaliště,  není
zastoupena obchodní síť

Mšeno existující  podružné  městské  centrum
v obytném souboru Mšeno

největší  obytné  centrum,  školská  a  zdr.  zařízení  místního
významu,  významné obchodní centrum, sportovní vybavenost 

Rýnovice - 
Ostrý roh

existující podružné městské centrum obytné  centrum,  pouze MŠ,ZŠ,  supermarket,  ČSPH, stanice
hasičského  záchranného  sboru,  ostatní  potřeby  saturovány
v rámci centra Mšeno

Rýnovice- 
Želivského

existující obchodní centrum obchodní  centrum  nadměstského  významu,  ČSPH,  nejsou
zastoupeny ostatní složky OV, neváže se významné osídlení

Proseč
(Horní P. - 
Proseč)

dosud  neexistující   příměstské  lokální
centrum - návrh rozvojových ploch 

rostoucí význam obytné funkce, kromě kurtů zcela chybí jakékoli
vybavení,  potřeby  saturovány  v  centru  a  obchodním  centru
Rýnovice - Želivského, monofunkčnost do budoucna problém

Vrkoslavice existující příměstské lokální centrum zástavba RD, školství a sport místního významu, vše ostatní
chybí, potřeby saturovány v centru, chybí větší obchod

Kokonín zástavba RD, školství, zdravotnictví a sport místního významu, vše
ostatní chybí, potřeby saturovány v centru, chybí větší obchod

SAUL s.r.o 163



G – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

Tab. G.5.3.b: Srovnání počtu dětí v mateřských školách a kapacit těchto zařízení
Název školy Počet dětí Kapacita

Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace 53 53

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace 80 80

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace 70 70

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace 92 92

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace 66 66

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková 
organizace

67 67

Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace 60 60

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace 96 110

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace 70 72

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace 100 100

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace 105 105

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace 579 655

Odloučená pracoviště MŠ Uhelná:

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 10

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Vítězslava Nezvala 12

Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková 
organizace

16

CELKEM 1 438 1 546
Zdroj: http://rejskol.msmt.cz/ a údaje Městského úřadu Jablonec nad Nisou

Většina mateřských škol  je naplněna na 100 % své kapacity.  Volná místa existují  v rámci MŠ
Uhelná, která ale sdružuje 8 MŠ. Údaje o počtu dětí a kapacitách v těchto zařízeních se bohužel
nepodařilo zjistit. Je proto nutné v současnosti udržet všechny MŠ a teprve na základě budoucího
demografického vývoje rozhodovat, zda je možné v souvislosti s rekonstrukcemi těchto zařízení
uvažovat o snížení kapacity v některých MŠ.
Tab. G.5.3.c: Srovnání počtu dětí v základních školách a kapacit těchto zařízení
Název školy Počet dětí Kapacita

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace 603 700

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace 238 500

Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace 432 700

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace 366 720

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace 397 900

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace 280 280

Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace 283 420

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 396 560

Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace 183 270

Katolická základní škola majora Rudolfa Háska 170

Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková 
organizace*

135

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace* 208

Svobodná základní škola, o.p.s., Jablonec nad Nisou 90

CELKEM 3 178 5 653
Zdroj:   http://rejskol.msmt.cz/ a  údaje Městského úřadu Jablonec nad Nisou
Poznámka: Školy označené * jsou pomocné školy
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Většina  základních  škol  zdaleka  nevyužívá  svou  skutečnou  kapacitu.  Zcela  je  zaplněna  ZŠ
Pivovarská, z více než 85 % i ZŠ Liberecká, ostatní školy jsou naplněny z méně než 70 %, ZŠ
Mozartova asi ze 44 %. Kapacita škol, kde se nepodařilo získat údaje o současném počtu žáků
(4 školy)  je  603  žáků.  Skutečný  převis  nabídky  nad  poptávkou  tak  činí  téměř  1 900  míst.
Do budoucna proto jistě nehrozí kapacitní problémy i při nárůstu počtu dětí nejmladších ročníků.
Rozhodnutí o případném rušení některých škol by měla být prováděna jen na základě aktuálních
demografických údajů. Toto rozhodnutí musí učinit politická reprezentace města.

G.5.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
G.5.4.1 STÁVAJÍCÍ STAV
Za  veřejná  prostranství  jsou  v souladu  s § 34  zákona  č. 128/2000 Sb.,  o obcích  považována
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
V ÚP Jablonec nad Nisou je kostra veřejných prostranství tvořena zejména plochami veřejných
prostranství  –  komunikace,  v  rámci  kterých  jsou  umístěny  hlavní  sběrné  komunikace,  místní
obslužné komunikace a komunikace ostatní i komunikace pěší a cyklistické, dále pak plochami
veřejných prostranství – zeleň, které představují zejména plochy veřejně přístupné zeleně i plochy
parkově upravené v rámci sídelní zeleně.

G.5.4.2 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHŮ
V rámci  ploch veřejných prostranství  –  komunikace jsou navrženy především místní  obslužné
komunikace  a  místní  komunikace  nutné  pro  obsluhu  navržených  zastavitelných  ploch.  Více
o návrzích z oblasti dopravy v kapitole G.5.1. Pro veřejná prostranství v rámci ploch změn dle § 7,
odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nejsou vymezeny samostatné plochy, tato veřejná prostranství
budou součástí  dotčených zastavitelných ploch,  přičemž jejich konkrétní  umístění  bude řešeno
na základě podrobnějších informací v rámci územních studií nebo regulačních plánů. 

Plochy veřejných prostranství – zeleň by měly tvořit tzv. „zelenou kostru města“, proto jsou návrhy
těchto ploch situovány tak, aby tuto kostru dobře doplňovaly nebo na ni navazovaly, tj. zejména
podél vodotečí a vodních ploch. Zároveň tato kostra navazuje plynule i na plochy volné krajiny na
okrajích urbanizovaného území.

Veřejná  prostranství  mohou  vznikat  dle  místních  podmínek  i  na jiných  plochách  s rozdílným
způsobem využití v souladu s regulativy jednotlivých ploch, neboť vznik veřejných prostranství je
pro město žádoucí.

G.5.5 CIVILNÍ OCHRANA
Problematika bezpečnosti zahrnuje celý komplex ochrany obyvatelstva před riziky způsobenými
přírodními  vlivy  (povodně,  lesní  požáry)  i  antropogenní  činností  (havárie,  založené  požáry,
výbuchy,  úniky  nebezpečných  látek,  kriminalita,  atd.).  Patří  sem nepochybně  i  činnost  složek
Integrovaného  záchranného  systému  (policie,  hasiči,  záchranná  služba),  armády  a  dalších
institucí.

G.5.5.1 OCHRANA ÚZEMÍ PŘED PRŮCHODEM PRŮLOMOVÉ VLNY VZNIKLÉ 
ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ
Zvláštní povodeň pod vodním dílem Mšeno 

Zvláštní povodeň je průtoková vlna způsobená umělými vlivy. Nastala by při nepříznivém vývoji
bezpečnosti díla. Pro výpočty a přípravu opatření byla odborníky zvolena ZPV typu II - narušení
hráze.  Předpokládá  se,  že  při  vzniku  zvláštní  povodně,  která  svými  parametry,  rozsahem  a
následky daleko převýší parametry přirozené povodně při 100-leté vodě, dojde k zatopení cca 70
ulic, ke zničení domů, mostů a mostků na toku Lužické Nisy a jeho okolí a k ohrožení 3200 osob
na  území  od  nám.  B.  Němcové  po  Proseč  nad  Nisou  (hranice  s  Libercem  -  městská  část
Vratislavice nad Nisou). Na území po přechodu průtokové vlny by byla zničena část inženýrských
sítí, na dlouhou dobu vyloučena doprava a zásobování, bylo by nutné organizovat a řešit obnovu
všech základních funkcí města. 
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G.5.5.2 ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ
V řešeném území se nenachází žádná zóna havarijního plánování.

G.5.5.3 UKRYTÍ OBYVATELSTVA V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Havarijní plán Libereckého kraje neeviduje na území města Jablonec nad Nisou žádný stálý úkryt
CO.

G.5.5.4 EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ
Seznam zařízení CO pro zajištění evakuace (E) a zařízení CO pro zajištění nouzového přežití a
organizované humanitární pomoci (NP)

 Jablonec nad Nisou, ZŠ, Liberecká 26 (E), (NP)
 Jablonec nad Nisou, ZŠ, 5.května 272/76 (E)
 Jablonec nad Nisou, ZŠ Na Šumavě 43 (E), (NP)
 Jablonec nad Nisou, ZŠ Pasířská 72 (E), (NP)
 Jablonec nad Nisou, ZŠ Arbesova 30 (E), (NP)
 Jablonec nad Nisou, ZŠ Mozartova 24 (E)
 Jablonec nad Nisou, ZŠ Rychnovská 216 (E)
 Jablonec nad Nisou, ZŠ Pivovarská 15 (E)
 Jablonec nad Nisou, ZŠ Pod Vodárnou 10 (E)

G.5.5.5 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU CO A HUMANITÁRNÍ POMOCI
Na území města se nachází:

 stávající sklad CO, Jablonec nad Nisou, Na Šumavě, čp. 3718/45.

G.5.5.6 VYVEZENÍ A USKLADNĚNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK MIMO SOUČASNĚ 
ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ OBCE

Nenavrhuje se jakákoliv průmyslová nebo zemědělská činnost ohrožující životní prostředí.

Nenavrhuje se vyvážení nebezpečných látek mimo území obce.

G.5.5.7 ZÁCHRANNÉ, LIKVIDAČNÍ A OBNOVOVACÍ PRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ 
NEBO SNÍŽENÍ ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ KONTAMINACE, VZNIKLÝCH PŘI 
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Územní plán navrhuje zachovat tyto zdroje požární vody včetně míst přístupu pro požární techniku:
 hydrantová síť veřejných vodovodů,
 vodní nádrž Mšeno,
 pivovarské rybníky ve Vrkoslavicích,
 Novoveské koupaliště, (v sezóně),
 vodní nádrž Černá Studna,
 rybníky Peklo,
 vodní toky na území města, zejména Lužická Nisa, Bílá Nisa, Mšenský potok a Mohelka.

G.5.5.8 OCHRANA PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK SKLADOVANÝCH V ÚZEMÍ
Na území města Jablonec nad Nisou je 15 zdrojů možného úniku nebezpečných látek velkého
rozsahu. Nové sklady ohrožujících nebezpečných látek se nenavrhují.

Tab. G.5.5.8a: Nebezpečné látky skladované v řešeném území

Číslo 
MU

Subjekt ohrožení Druh látky Množství
(t)

Ohrožení Zóna ohrožení

zaměst-
nanci

obyvate-
lé

subjekty Poloměr
zóny 
(m)

Zóna 
ochran. 
opatření 
(ha)

  A-3-6 SOLITER, a.s, 
Jablonec,Nádražní 10

amoniak 0,3 50 400 soubor ulic 100 3,1

  A-3-9 TEDOM,s.r.o., 
Belgická 400

propan 16 300 500 200 12,5
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Číslo 
MU

Subjekt ohrožení Druh látky Množství
(t)

Ohrožení Zóna ohrožení

zaměst-
nanci

obyvate-
lé

subjekty Poloměr
zóny 
(m)

Zóna 
ochran. 
opatření 
(ha)

  A-3-6 BTV Plast s.r.o.,Na 
Hutích 19, Perlová

fosgen,kyanovodí
k

při hoření 
plastů

600 700 soubor ulic 200 12,5

  A-3-6 M.A.G., s.r.o. Dvorská 
9, Jablonec n.N. , 
provoz 
Galvanochemie 
Ladova 166

kyselina dusičná, 
sírová, fosforečná
(oxidy P,S,N) 

do 1 80 200         
(400)

soubor ulic 300 28,7

  A-3-6 Jablonecká 
teplárenská a realitní, 
a.s., Liberecká 104, 
Jablonec n.N. Výtopna
Brandl

topný olej 8000

kys. chlorovodík. 2,3 40 150 200 12,5

fosforečnan 
sodný

1,4 40 200 400 50,2

  A-3-6 Jablonecká 
teplárenská a realitní, 
a.s. Jablonec n.N. 
Výtopna Rýnovice

topný olej 4000

  A-3-6 Lucas Varity s.r.o., Na 
Roli 26,Jablonec n.N.

kys. chlorovodík. 3,6 200 600 soubor ulic 400 50,2

  A-3-6 Sport Jablonec 
s.r.o.,Zimní stadion, 
Sadová 2

amoniak 0,25 5 500 soubor ulic 150 7

  A-3-6 Silka Bižuterie s.r.o., 
Janovská 39

kyseliny 
fluorovodíková, 
dusičná, sírová 
(oxidy P,S,N)

každá 
kolem 1

60 100 části Jbc, 
Janova 
(Loučná)

200 12,5

  A-3-6 GALVANOTECHNA, 
družstvo, provoz 
Západní 2, Jablonec 
n.N.

kyselina dusičná 
(oxidy N),

6 70 400 soubor ulic 200 12,5

kyselina sírová 
(oxidy S)

4 70 400 soubor ulic 200 12,5

amoniak 2 70 400 soubor ulic 200 12,5

kyanid sodný 
(HCN)

1 70 400 soubor ulic 200 12,5

  A-3-6 GALVANOTECHNA, 
družstvo, provoz 
Proseč n.N.

kys. chlorovodík. 6 60 400 MHD LB-
tram,železn
ice,I/14,část
Proseč n.N.

250 19,6

  A-3-6 Jablonex a.s.,  Zásada
317, provoz U 
Přehrady 61, Jablnec 
n.N.

kyselina dusičná 
(oxidy N),

16,5 800 8000 soubor ulic 1000 314

kys. chlorovodík. 8 800 2000 soubor ulic 400 50,2

kyselina sírová 
(oxidy S)

20 800 2000 soubor ulic 400 50,2

kyanovodík reakce 
-CN s 
kyselinam
i, část. 
hydrolýza

800 2000 soubor ulic 500 78,5

  A-3-6 ABB s.r.o., Elektro - 
Praga, Strmá 393, 
Jablonec

kyselina sírová 
(oxidy S)

3 400 do 1000 soubor ulic 200 12,5

kys. chlorovodík. 2 400 do 1000 soubor 
ulic,sídl. Na
Šumavě

200 12,5

Zdroj: Havarijní plán Libereckého kraje
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G.5.5.9 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Pro  nouzové  zásobování  obyvatelstva  pitnou  vodou  (15 l/os.den)  bude  sloužit vodní  zdroj
Machnín. Pro nouzové zásobení budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně
nezávadná  voda,  a  to  i v omezené  kapacitě.  Zásobování  užitkovou  vodou  bude  řešeno  podle
havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové
vody vodovodním rozvodem.

Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií je řešeno provozním řádem správce sítě.

G.5.5.10 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

Z výsledků analýzy rizik  na území Jablonce nad Nisou města i  obce s rozšířenou působností
vyplývá  reálné  nebezpečí  přirozených  povodních  na  vodních  tocích  Lužická  Nisa,  Bílá  Nisa
(Rýnovická), Mšenský potok, Novoveský potok a Mohelka. 

Přirozené  povodně  mohou  být  způsobené  přívalovými  dešti,  náhlým  táním  sněhu  anebo
dlouhotrvajícími dešti. Ohroženo může být 220 obytných objektů, 80 objektů PaPFO a institucí, 18
mostů a mostků, až 2 300 osob. Vyloučena bude místní doprava, dálková autobusová doprava,
zásobování, zásobování obyvatelstva teplem a teplou vodou, podstatně bude omezena dostupnost
zdravotní péče. 

Ohrožené části města včetně objektů a počtů osob jsou uvedeny v Povodňovém plánu. 

Územním plánem ve fázi konceptu navržená protipovodňová štola vedoucí z vodní nádrže Mšeno
do prostoru Brandlu byla již realizována a je v provozu. Zároveň byla zkapacitněna stávající štola
z Lučanské Nisy (Jablonecké Paseky) do VN Mšeno. Celý systém spolu se stávající štolou z Bílé
Nisy (Loučná) tvoří účinné protipovodňové opatření pro ochranu centra města Jablonec nad Nisou.

G.5.5.11 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA
OHROŽENÍ PŘÍRODNÍMI VLIVY 
Sněhová kalamita

Představuje  reálné  ohrožení  území  města  a  jeho  okolí.  Podle  rozsahu  způsobí  problémy
v průjezdnosti komunikací, zajištění dopravy osob a zásobování, pohybu osob po komunikacích,
snížení dostupnosti zdravotní pomoci a zásahu jednotek IZS, může dojít k ohrožení základních
funkcí města, ke zranění osob. Sněhová kalamita ohrozí základní funkce na celém území města,
silniční a železniční dopravu, budou omezeny a ohroženy dodávky energií a tepla. 

Vichřice 

Vichřice  způsobí  na  území  města  jen  místní  škody  nebo  omezení  v  dopravě.  Může  dojít
k vyvrácení  stromů,  spadu  ulomených  větví;  budou  ohroženi  obyvatelé  na  chodnících  nebo
v osobních  autech.  Dojde  k  omezení  (narušení)  místní  dopravy  i  výjezdy z  města,  železniční
dopravy,  přepravy  tram,  k  poškození  vedení  VVN,  VN  i  mimo  území  města,  k  poruchám
v zásobování  elektřinou a tím i  teplem, vodou.  Polomy způsobí  i  poškození  objektů,  vichřice i
narušení střech domů. Přímo vichřicí může být ohrožené území celého města, především však
části Proseč, Mšeno, Rýnovice, Paseky.

OHROŽENÍ ANTROPOGÉNNÍMI VLIVY (PŘÍČINY TECHNOLOGICKÉ HAVÁRIE, 
ČINNOST ČLOVĚKA) 

Nehody v dopravě 

Možným ohrožením na území města jsou nehody v dopravě, a to hromadné silniční, v železniční
dopravě nebo v přepravě osob v tramvají.  Zásadnější  svým rozsahem a následky mohou být
nehody na železnici, a to přímo na trati Liberec – Jablonec n.N. – Lučany, nebo v železničních
tunelech.  Mohou  způsobit  zranění  nebo  ztráty  na  životech  cestujících,  dlouhodobé  omezení
železniční  dopravy a tím i  ovlivnění  dopravy silniční.  Složité budou likvidace následků v těžko
přístupném terénu. Vážné následky mohou mít i nehody na tramvajové trati Liberec – Jablonec
n.N. 

Nehody v silniční dopravě ohrožují jednotlivce a svým rozsahem zásadně neovlivní funkce města. 
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Nehody v dopravě s kombinovaným účinkem 

Na  území  Jablonce  n.N.  působí  řada  ekonomických  subjektů,  které  ve  výrobním  procesu,
službách  nebo  údržbě  užívají  nebezpečné  chemické  látky.  Ty  jsou  dopravovány  převážně
automobily  s  cisternovými  návěsy.  Přestože  jsou  tyto  cisterny  chráněné  před  poškozením při
případné nehodě, může dojít k úniku nebezpečné látky nebo zplodin a k ohrožení zdraví a životů
obyvatel. Jedná se především o přepravu desítek tun kyselin – sírové, dusičné, chlorovodíkové,
dále o kontejnerovou přepravu chlóru do úpraven vody,  přepravu oxidu arzenitého a ostatních
nebezpečných látek; těch ale v již menším množství. 

Samotná dopravní nehoda při přepravě těchto látek způsobí rozsáhlé omezení pohybu vozidel a
osob, uzavírky prostorů, zákazy vycházení, případně evakuaci obyvatel z možného ohroženého
prostoru. Při možném úniku nebezpečných látek (převážně kyselin, oxidů síry a dusíku, chlóru) by
došlo k rozsáhlému znečistění ovzduší, půdy a povrchových vod, k závažnému ohrožení zdraví
obyvatel do okruhu několika set metrů. 

Ohroženými  jsou  především  prostory  u  hlavních  silničních  tahů  Proseč-Jablonec-Lučany,
Bedřichov-Jablonec-Lučany, Rychnov-Jablonec a lokality Mšeno, Proseč, Paseky, Rýnovice. 

Úniky nebezpečných látek 

Na území města Jablonec n.N. je 15 zdrojů možného úniku nebezpečných látek velkého rozsahu.
Při  technologické  havárii  nebo  rozsáhlém  požáru  může  dojít  k  úniku  nebezpečných  látek
do ovzduší, nebo kapalin do půdy. Může dojít k ohrožení zdraví a životů obyvatel do okruhu stovek
metrů, k rozsáhlému znečistění  půdy,  povrchových (podzemních) vod,  k podstatnému omezení
dopravy a pohybu osob v ohrožených prostorech,  k možné rozsáhlé evakuaci stovek obyvatel
po úniku oxidů síry, dusíku, dále chlóru, amoniaku, chlorovodíku, propanu aj. 

Nejvíce ohroženými lokalitami jsou Proseč, Rýnovice, Mšeno, část Jabloneckých Pasek. 

OSTATNÍ OHROŽENÍ 
Epidemie 

Podle Plánu hygienických a protiepidemických opatření  se mohou na území města vyskytnout
4 typy epidemických situací: 

1. výskyt onemocnění se shodnými příznaky u více nemocných, 
2. výskyt nebo kontakt u osob s použitím biologických agens vojensky nebo teroristicky, 
3. výskyt u osob, které byly v kontaktu s infekčně nemocnými ad 1,2, 
4. výskyt u osoby pobývající před 21 dny v oblasti s výskytem možné nákazy.

Výskyt epidemie znamená organizaci zásahu, přijetí a realizaci přísných opatření včetně izolace
velkých skupin (značného množství) obyvatelstva, zajištění míst pobytu, zajištění míst s výskytem
infekcí, značné omezení volného pohybu osob a osobních svobod, zpřísněný režim zásobování. 

Nákazy 

Na území Jablonce nad Nisou, ale především v jeho okolí nebo na území obcí správního obvodu
obce  s  rozšířenou  působností,  se  mohou  vyskytovat  nákazy  a  nemoci  přenosné  ze  zvířat
na člověka. Řešení prevence a zdolávání nákaz mohou zásadně ovlivnit činnost obyvatel Jablonce
přímo (v ohnisku nákazy), nebo v rámci přijímaných opatření v ochranném pásmu (3 km) nebo
v pásmu dozoru (10 km). 

V Libereckém kraji, v okrese Jablonec n.N. se mohou z hlavních nákaz vyskytnout klasický mor
prasat, SLAK, katarální horečka ovcí, aviární influenza (ptačí chřipka), pseudomor drůbeže, mor
koní. Při výskytu těchto nákaz jsou připravena a přijímají se zvláštní opatření i s omezujícími vlivy
na život obyvatel. 

Ohrožení životního prostředí 

Nejčastější událostí je znečistění vodních toků - ve většině případů i s následným úhynem ryb.
Příčinou je  zpravidla  nekázeň  provozovatelů,  vypouštění  nebezpečných látek  do vodních toků
(Lužická Nisa, Bílá Nisa, Mohelka) při nízkém stavu vody, nebo zvýšená koncentrace škodlivin
v odpadních vodách při nízkém stavu vodního toku. 
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SCHÉMA OBJEKTÙ DÙLE�ITÝCH PRO CIVILN˝ OCHRANU A BEZPE¨NOST

JABLONEC NAD NISOU

ODÙVODNÌN˝ ÚZEMN˝HO PL`NU

SEVERKA

LEGENDA

Popis

HRANICE ØE�ENÉHO ÚZEM˝

HRANICE KATASTR`LN˝CH ÚZEM˝

KATASTR`LN˝ ÚZEM˝ - POPIS

OBJEKTY PO�`RN˝ OCHRANY

HZS

DH

OBJEKTY POLICIE ¨R

ÚZEMN˝ ODBOR KRAJSKÉHO ØEDITELSTV˝

OBVODN˝ ODDÌLEN˝

PSINEC

OBJEKTY DÙLE�ITÉ PRO OBRANU ST`TU

OBJEKTY DÙLE�ITÉ PRO OBRANU ST`TU

OBJEKTY CIVILN˝ OCHRANY

EVAKUA¨N˝ M˝STA

DAL�˝ ZAØ˝ZEN˝

SKLAD CIVILN˝ OCHRANY

Jablonec nad Nisou

Kokonín

Vrkoslavice

ProseŁ nad Nisou

LukÆ�ov

Rýnovice

M�eno nad Nisou

JabloneckØ 
Paseky
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G.5.5.12 DŮLEŽITÉ OBJEKTY

Objekt důležitý pro obranu státu 

Na území města v části Kokonín se nachází zařízení MO ČR, Kokonín čp.293.

Objekt civilní ochrany 

Havarijní plán Libereckého kraje neeviduje na území města Jablonec nad Nisou žádný stálý úkryt CO.

Objekt požární ochrany 

Na území města se nachází:
Územní odbor HZS Libereckého kraje, Jablonec nad Nisou, ul. Palackého 4680/91
požární stanice: HZS Libereckého kraje, ul. Palackého 4680/91 
požární zbrojnice: Jablonecké Paseky, ul. Pionýrů 7

Kokonín, ul. Požární 400 
Proseč, ul. Prosečská 4928/63

Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie ČR 

Na území města se ze sledovaného jevu nachází :

Územní odbor krajského ředitelství, Územní odbor Jablonec nad Nisou, 28. října 10

Základní útvary:

Obvodní oddělení Jablonec nad Nisou - město, 5. května 60:
spádové obce a části: Jablonec nad Nisou - město, Jablonecké Paseky, Kokonín, Proseč 
nad Nisou, Rýnovice, Vrkoslavice

Obvodní oddělení Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mládí 2:
spádové obce a části: Jablonec nad Nisou - Mšeno, Rýnovice, Lukášov, Janov nad Nisou,
Bedřichov, Hrabětice, Karlov

Psinec
Jablonec nad Nisou - u areálu Věznice Rýnovice

G.6 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Krajina je odborný geografický a ekologický pojem, který vědeckým způsobem popisuje vybranou
část  zemského povrchu s typickou kombinací přírodních a kulturních prvků a charakteristickou
scenérií. K základním složkám krajiny patří reliéf, půda, vodstvo, klima, vegetační pokryv, zvířena a
člověk. 

 přírodní krajina - území nedotčené lidskou činností, v němž dominují přirozené prvky,
(takových oblastí však na Zemi zbývá velmi málo),

 kulturní  krajina -  vzniklá  přetvořením  původní  přírodní  krajiny  činností  člověka.
(v současnosti převládá)

G.6.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

ZÁKLADNÍ KRAJINÁŘSKÉ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

Bioregionální členění:

Dle  biogeografického  členění  ČR (Culek,  1994)  náleží  řešené  území  do  biogeografické
podprovincie  Hercynské,  v  rámci  které  jsou  zde  vymezeny  bioregiony, které  jsou  tvořeny
jednotlivými biochorami: 

 bioregion 1.36 - Železnobrodský, biochory 4VS a 5VQ,
 bioregion 1.56 - Žitavský, biochora 4BR,
 bioregion 1.67 - Jizerský, biochory 4BR, 4SR, 5SR, 5VR a 5HS.
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SCHÉMA Z`KLADN˝ KRAJINNÉ  TYPOLOGIE A KRAJINNÉ VÝZNA¨NOSTI

JABLONEC NAD NISOU

ODÙVODNÌN˝ ÚZEMN˝HO PL`NU

6L13

6L2

6M2

5U0

5M2

5U0

5M2

6L2

6L2

6L2

6L13

5M2

5M2

5M2

6M2

SEVERKA

LEGENDA

Popis

Stav   

HRANICE ØE�ENÉHO ÚZEM˝

HRANICE KATASTR`LN˝CH ÚZEM˝

KATASTR`LN˝ ÚZEM˝ - POPIS

LESN˝ KRAJINA

LESOZEMÌDÌLSK` KRAJINA

URBANIZOVAN` KRAJINA

VÝZNA¨N` KRAJINA VÝRAZNÝCH SVAHÙ A SKALNATÝCH HØBETÙ

LukÆ�ov

Rýnovice

M�eno nad Nisou

ProseŁ nad Nisou

JabloneckØ 
Paseky

Jablonec nad Nisou

Vrkoslavice

Kokonín
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Krajinná typologie:

Dle „Typologie české krajiny (Löw a spol.,  s.r.o.,  MŽP)“ je zdejší  krajina členěna na jednotlivá
teritoria, kde 1. místo kódu = hledisko osídlení, 2. místo = převažující způsob využití, 3. místo = typ
reliéfu. V řešeném území jsou zastoupeny rámcové krajinné typy 5M2, 5U0, 6M2, 6L2 a 6L13, kde
označení znamená:

 z hlediska osídlení (1. místo kódu)

 5 pozdně středověkou sídelní krajinu Hercynica
 6 novověkou sídelní krajinu Hercynica

 z hlediska způsobů využití (2. místo kódu):
 L lesní krajiny
 M lesozemědělské krajiny
 U urbanizované krajiny

 z hlediska reliéfu (3. místo kódu):
 0 krajinu bez vylišeného reliéfu
 2 krajiny vrchovin Hercynica
 13 krajiny výrazných svahů a skalnatých hřbetů

 z hlediska vzácnosti patří k „význačným krajinným typům“:

 6L13  krajina  výrazných  svahů  a  skalnatých  hřbetů  -  novověká  sídlení  krajina
Hercynica, krajina lesní

 Ostatní krajina náleží k tzv. „běžným krajinným typům“, z hlediska unicity se zde
nevyskytují typy jedinečné.

Základní krajinné typy dle způsobů využití:

- lesní krajiny (L) -  krajinný typ obecně tvořený zejména matricí  ploch lesních a ploch
přírodních:

možná 
ohrožení

zábory PUPFL v souvislosti s investiční výstavbou všeho druhu, z krajinářského hlediska zástavba a 
necitlivé umísťování obnovných prvků na horizontech a v blízkosti krajinných dominant, extrémní 
zatěžování lesů rekreačně sportovními aktivitami

rámcové 
zásady 
využívání

- hospodařit v lesích za dodržování podmínek pro udržitelný rozvoj s cílem udržení přírodních hodnot
- obnovu lesů cílit na navyšování druhové a prostorové diverzity a stability, v lokalitách zájmů ochrany 
přírody důsledně dle stanovištních podmínek
- vytvářet podmínky pro využívání vymezeného prostoru pro obyvatele a návštěvníky v souladu s 
principy udržitelného rozvoje
- úroveň a intenzitu mysliveckého hospodaření podmínit úživností stanovišť

činnosti 
přípustné

- činnosti a hospodaření využívající půdní fond v harmonii s ostatními funkcemi, případné vědecké a výchovné aktivity
- přírodní, lesní (vodní) hospodaření
- územně a druhově diferencovaná rekreace a cestovní ruch, činnosti nenarušující podmínky 
udržitelného rozvoje a zájmy obecné i zvláštní ochrany přírody – pro činnosti jsou limitující podmínky 
ochrany přírody a krajiny stanovené orgánem ochrany přírody a krajiny

činnosti 
podmínečně 
přípustné

účelová urbanizace vedoucí k zajištění určujících funkcí, zejména lesnické činnosti vč. vodního 
hospodářství, myslivosti, ochrany přírody

činnosti 
nepřípustné

činnosti vedoucí k výraznému omezení určujících funkcí a krajinných hodnot a narušující podmínky 
udržitelného rozvoje, jakákoliv urbanizace a činnosti v rozporu s oborovými a legislativními předpisy
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- lesozemědělské krajiny (M) - krajinný typ, kde určující matricí je obecně mozaika ploch
lesních,  přírodních lesních i  nelesních a zemědělských,  s ostatními  plochami tvořícími
okraje i části souvislejší zástavby:

možná 
ohrožení

zástavba mimo zastavěná a zastavitelná území vyžadující plošné požadavky na ZPF a PUPFL, 
necitlivé způsoby zástavby vč. krajinně cizorodých, nadměrných a architektonicky nevhodných prvků 
vč. vnášení nových umělých krajinných dominant, zanedbávání ploch a probíhající sukcese na 
pozemcích nevyužívaných a opuštěných, nerespektování zájmů ochrany přírody a krajiny

rámcové 
zásady 
využívání

- využívat půdní fond za dodržování podmínek udržitelného rozvoje
- zachovávat a obnovovat harmonický vztah sídel a volné krajiny, a to přírodních i urbanistických hodnot
- novou zástavbu situovat přednostně do zastavěných a zastavitelných území obcí
- posuzovat vliv významných staveb na krajinný ráz
- chránit významné prvky vzrostlé nelesní zeleně v sídlech i ve volné krajině
- udržovat volnou krajinu tradičními i netradičními formami využívání
- důsledně chránit a využívat lokality v zájmech ochrany přírody a krajiny

činnosti 
přípustné

- činnosti hospodaření využívající půdní fond v harmonii s ostatními funkcemi, případné vědecké a 
výchovné aktivity přírodní, zemědělské
- lesní a vodní hospodaření, rekreace a cestovní ruch, činnosti nenarušující podmínky udržitelného 
rozvoje – pro činnosti jsou limitující podmínky ochrany přírody a krajiny stanovené orgánem ochrany 
přírody a krajiny, v urbanizovaných částech v souladu s ÚPD s ohledem na ostatní limitující skutečnosti
vyplývající ze zákonných ustanovení 

činnosti 
podmínečně 
přípustné

urbanizace vedoucí k zajištění určujících funkcí, zejména zemědělské a lesnické činnosti vč. vodního 
hospodářství, v urbanizovaných částech činnosti v souladu s ÚPD s ohledem na ostatní limitující 
skutečnosti vyplývající ze zákonných ustanovení

činnosti 
nepřípustné

činnosti vedoucí k výraznému omezení určujících funkcí a krajinných hodnot a narušující podmínky 
udržitelného rozvoje, nekoncepční a nekoordinované zásahy do krajinné nelesní zeleně, urbanizace 
v rozporu s oborovými a legislativními předpisy

- urbanizované krajiny (U) - krajinný typ obecné matrice pestré mozaiky funkčních ploch
tvořících zástavbu města:

možná 
ohrožení

nerespektování zájmů památkové péče, umísťování nevhodných novodobých dominant (zejména v budovaných 
průmyslových a obchodních areálech v dominantních partiích okrajů města), zanedbávání stavebního fondu

rámcové 
zásady 
využívání

- posuzovat vliv významných staveb na krajinný ráz
- rozvoj průmyslových, výrobních a obchodních center (vč. architektonických řešení a objemů) 
přizpůsobovat místnímu krajinnému rázu

činnosti 
přípustné

využívání území v přísném souladu s ÚPD, s důrazem na ochranu prvků vzrostlé nelesní zeleně a 
zájmy památkové péče

činnosti 
podmínečně 
přípustné

další urbanizace v souladu s ÚPD a nenarušující místní krajinný ráz, s ohledem na ostatní limitující 
skutečnosti vyplývající ze zákonných ustanovení 

činnosti 
nepřípustné

činnosti vedoucí k výraznému omezení určujících funkcí a krajinných hodnot a narušující podmínky 
udržitelného rozvoje,  další urbanizace v rozporu s oborovými a legislativními předpisy

Pozn.: - výše formulované rámcové zásady jsou blíže konkretizovány v návrzích pro jednotky krajinného rázu
- pro vyhodnocení krajinářských hodnot území byl využit i koeficient ekologické stability (KES) - viz kap. ÚSES

VYMEZENÍ OBLASTÍ (OKR), PODOBLASTÍ (POKR) A MÍST KRAJINNÉHO 
RÁZU (MKR)

Definice: „Krajinný ráz,  kterým je zejména přírodní,  kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti,  je
chráněn před  činností  snižující  jeho  estetickou  a  přírodní  hodnotu.  Zásahy  do  krajinného rázu,  zejména
umisťování  a  povolování  staveb,  mohou  být  prováděny  pouze  s  ohledem  na  zachování  významných
krajinných  prvků,  zvláště  chráněných  území,  kulturních  dominant  krajiny,  harmonické  měřítko  a  vztahy
v krajině.“

Oblast krajinného rázu: „Území se stejným či velmi podobným souborem typických znaků, odrážejících jeho
stav a vývoj. Krajinný ráz je dán určitou typickou kombinací přírodních, kulturních a historických charakteristik
oblasti krajinného rázu, které jsou lidmi vnímány jako její typické znaky, které pro ně určitý prostor identifikují a
vytváří jeho obraz.“

Místo krajinného rázu je „individuální, většinou pohledově související krajinný prostor – území, které může
být pohledově dotčeno realizací určitého záměru“.

Evropská  úmluva  o  krajině: „Krajina  znamená  část  území,  tak,  jak  je  vnímána  obyvatelstvem,  a  jejíž
charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních nebo lidských faktorů. Ochrana krajiny
znamená  činnosti  směřující  k  zachování  a  udržení  význačných  nebo  charakteristických  rysů  krajiny,
odůvodněné její dědičnou hodnotou, vyplývající z její přírodní konfigurace nebo z lidské činnosti.“
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SCHÉMA KRAJINNÉHO R`ZU

JABLONEC NAD NISOU

ODÙVODNÌN˝ ÚZEMN˝HO PL`NU

SEVERKA

03 - JIZERSKÉ HORY

02 - LIBERECKO

06 - �ELEZNOBRODSKO
       RYCHNOVSKO

06 - �ELEZNOBRODSKO
       RYCHNOVSKO

03 - JIZERSKÉ HORY

LEGENDA

HRANICE ØE�ENÉHO ÚZEM˝

HRANICE KATASTR`LN˝CH ÚZEM˝

HRANICE OBLASTI KRAJINNÉHO R`ZU

HRANICE PODOBLASTI KRAJINNÉHO R`ZU

HRANICE M˝STA KRAJINNÉHO R`ZU

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - MÌSTO

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - HISTORICKÉ CENTRUM

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - PROSE¨

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - NOVOVESKO

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - LUK`�OV

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - MAR�OVICE

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - NOVÝ HARCOV

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - NAD HRANI¨NOU

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - RÝNOVICE

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - NAD LUK`�OVEM

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - DOBROVODSKO

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - PØEHRADA, U BØ˝ZEK

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - PROSE¨SKÝ HØEBEN

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - H`JSKO

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - HRADE�˝N

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - R`DELSKO

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - DOLINA

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - ¨ERNOSTUDNICKO

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - M�ENSKÝ LES

M˝STO KRAJINNÉHO R`ZU - NAD PROSE¨˝, POD HØEBENEM

03 - 7 Okraj Liberce

03 - 1 CentrÆlní ŁÆst

03 - 3 Janov - Joseføv Døl
          - DesnÆ

02 - 1 LibereckÆ kotlina

03 - 5 Smr�ovka
       - Tanvlad

03 - 6 ¨ernostudniŁní hłbet

06 - �eleznobrodsko

06 - 2 Rychnovsko
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Vymezení  významově  „vyšších“  jednotek  krajinného  rázu  (OKR  a  POKR)  je  provedeno
upřesněním dle nadřazené dokumentace „ZÚR LK (SAUL, 2011)“, na území CHKO Jizerské hory
dle  dokumentace  „Preventivní  hodnocení  krajinného  rázu  území  CHKO  Jizerské  hory
(J. Brychtová, 2008)“, vymezení MKR je návrhem zpracovatele ÚP. 
Hranice jednotek krajinného rázu nekorespondují s administrativními hranicemi (CHKO, katastrálními
územími, ani hranicemi obcí a měst), neboť krajina je obecně utvářena bez ohledu na ně. 

Návrhy  urbanistického  řešení  respektují  stanovené  cíle  a  specifika  ochrany  krajinného  rázu
v uvedených vymezených jednotkách – míst krajinného rázu (MKR).
V případě pochybností či zjevných nevhodností nových záměrů je nutné tyto posuzovat dle vlivů
na krajinný ráz v rámci daných legislativních předpisů (v kompetenci místně příslušných orgánů
ochrany přírody a krajiny).

MKR Nad Lukášovem (dle Preventivního hodnocení KR území CHKO JH: ABC-1-b), OKR 03 -
Jizerské hory, POKR 03-1 Centrální část:

Část náhorní plošiny s pozměněnými přírodními charakteristikami (zejména druhové a prostorové
složení lesních porostů a s nimi související vlastnosti půdy, vodního režimu, mikroklimatu apod.).
Náhorní plošina se mírně svažuje k jihu a je členěna poměrně mělkými údolími a nevýraznými
vrchy. Na jižní straně se projevuje stupňovitě klesající kerný reliéf s širokými třetihorními údolími a
okrajovými svahy rozčleněnými  relativně hlubokými údolními  zářezy.  Žulové podloží  podmiňuje
tvary georeliéfu, charakter vodních toků i půdní typy a často vystupuje na povrch v podobě skalek
a  balvanů.  Území  je  téměř  úplně  lesnaté  (typ  krajiny  lesní),  míra  poškození  lesů  je  různá  –
převládají monokulturní porosty smrku ztepilého, místy v mozaice s horskými třtinovými smrčinami,
smíšenými porosty a ojedinělé zbytky původních bukových porostů. I přes pozměněnou druhovou
skladbu  mají  lesy  stále  velký  význam na  spoluutváření  krajinného  rázu,  a  to  nejen  pro  jejich
estetický vliv, ale také prostřednictvím ovlivnění vodního režimu a mikroklimatu. Podporují retenci
vody a podmiňují existenci mnoha pramenišť, rašelinišť a drobných vodních toků.
Cílem je ochrana této části Jizerských hor, jež je krajinářsky mimořádně cenná pro své přírodní
podmínky a to i přes dočasně narušenou dřevinnou i věkovou strukturu lesních porostů. Prioritou je
postupná revitalizace lesních porostů a jejich navrácení do přírodě blízkého stavu (prakticky mimo
působnost územního plánování). Obnova zdejších lesů na stanovištně původní struktury, ochrana
porostních  plášťů  a  bezlesních  enkláv  v  okrajích  lesů.  Uvážlivé  situování  obnovných  prvků
v pohledově svažitých partiích. 

MKR Nad Hraničnou (C-1-a, C-1-c), OKR 03 - JIZERSKÉ HORY, POKR 03-1 Centrální část:

Svažité partie nad Hraničnou (v ř.ú. se jedná o jižní výběžek MKR) - vyvážený podíl luk, drobných
lesů a rozptýlené venkovské zástavby (typ krajiny lesozemědělské). 
Cílem  ochrany  je  zachování  současného  charakteru  krajinného  rázu,  obnova  zdejších  lesů
na stanovištně původní struktury, ochrana porostních plášťů a bezlesních enkláv v okrajích lesů.
Uvážlivé situování obnovných prvků v pohledově svažitých partiích a hřbetech. 

MKR Nový Harcov a Lukášov (B-2-c), OKR 03 - JIZERSKÉ HORY, POKR 03-7 Okraj Liberce:

Původní venkovské sídlo (přípotoční lánová ves) ležící  v údolí  Harcovského potoka, v blízkosti
lesních komplexů (charakter MKR pokračuje v území města Liberce). Jedná se o území s obytnou
a částečně rekreační funkcí, pouze částečně a extenzivně se využívá zemědělsky, spíše se jedná
o  opuštěné  travní  porosty  (částečně  v okolí  Starého  Harcova  a  Lukášova)  -  typ  krajiny
lesozemědělské. Území je do jisté míry ovlivněné blízkostí měst. Jeho potenciálem je krátkodobá
rekreace  pro  obyvatele  Liberce  i  Jablonce  nad  Nisou.  Jedná  se  o  přechodové  území  mezi
výraznou  městskou  aglomerací  Liberce  a  cennými  přírodními  a  přírodě  blízkými  plochami.
Management POKR by měl spočívat v ochraně cenných částí  území před expanzí  výstavby a
zachování volnějšího a přechodového charakteru území.
Cílem ochrany krajinného rázu je zachování částí venkovských sídel a přilehlé zemědělské krajiny,
podpora vhodného rozvoje,  který nenaruší  venkovský charakter  sídla a charakter  přechodu ke
krajině  přírodní.  Zachování  částí  venkovského  sídla  a  přilehlé  zemědělské  krajiny,  podpora
vhodného  rozvoje,  který  nenaruší  venkovský  charakter  sídla  a  charakter  přechodu  ke  krajině
přírodní. 
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MKR Mšenský les (C-1-a), OKR 03 - JIZERSKÉ HORY, POKR 03-3 Janov - Josefův Důl - Desná:

Rozsáhlé  lesní  komplexy  hřbetů  a  svahů,  druhově  většinou  pozměněné  (převažují  smrkové
monokultury, občas prostřídané fragmenty listnatých a smíšených porostů, na okrajích se místy
vyskytují  lemy z listnatých dřevin),  poměrně častý je výskyt  členitých lesních okrajů.  Lesy tvoří
charakteristickou  matrici  MKR,  mají  velký  význam  pro  vodní  režim  (výskyt  drobných,  přírodě
blízkých vodních toků, pramenná oblast). I přes zdejší naprostou převahu lesů je tato část krajiny
v širším významu součástí typu krajiny lesozemědělské.
Cílem ochrany krajinného rázu je zachování lesních porostů a jejich postupná obnova druhové
skladby a  prostorové struktury dle  daných  stanovištních  podmínek (prakticky  mimo působnost
územního plánování). Obnova zdejších lesů na stanovištně původní struktury, ochrana porostních
plášťů  a  bezlesních  enkláv  v  okrajích  lesů.  Uvážlivé  situování  obnovných  prvků  v  pohledově
svažitých partiích, hřbetech a vyhlídkových bodech. 

MKR Rýnovice (C-1-b), OKR 03 – JIZERSKÉ HORY, POKR 03-3 Janov - Josefův Důl - Desná:

Část ř.ú. tvořená členitým terénem s místy příkřejšími svahy zahrnujícími převažující travní porosty
a spodní okraje lesních komplexů (typ krajiny lesozemědělské), v SZ části údolní partie navazující
na MKR Nový Harcov a Lukášov. Zástavba většinou rozptýlená a soustředěnější podél silnic. 
Cílem  ochrany  krajinného  rázu  je  zachování  a  ochrana  charakteru  současné  zástavby,  a
zachování okrajů lesů a jejich porostních plášťů (prakticky mimo působnost územního plánování).
Zachování částí venkovského sídla, okrajů zástavby města a přilehlé zemědělské krajiny, podpora
vhodného rozvoje, který nenaruší venkovský charakter sídla. 

MKR Nad Jindřichovem (C-1-c), OKR 03 – JIZERSKÉ HORY, POKR 03-3 Janov – Josefův Důl –
Desná:

V řešeném území pouhá okrajová část zahrnující většinou okraje lesů nad údolím s rozptýlenou
zástavbou (mimo ř.ú.), typu krajiny lesozemědělské.
Cílem  ochrany  krajinného  rázu  je  zachování  současného  charakteru  spodního  okraje  lesů  a
porostních plášťů (prakticky mimo působnost územního plánování). Důsledná ochrana okrajů lesa
a porostního pláště, uvážlivé situování obnovných prvků ve svazích vzhledem k okrajům lesa.

MKR Černostudnicko, OKR 03 - JIZERSKÉ HORY, POKR 03-6 Černostudniční hřbet:

MKR  Černostudnicko  je  tvořené  typem  lesní  krajiny  s  velkými  komplexy  lesa  ve  zdejší  části
Černostudničního hřbetu, který náleží tzv. význačnému krajinnému typu.
Cílem ochrany krajinného rázu je  zejména zachování charakteru  krajiny,  jejího reliéfu,  přírodních
dominant  a lesních porostů,  postupná  obnova jejich  druhové  skladby a  prostorové struktury  dle
daných stanovištních podmínek, náležité využívání zemědělských pozemků. Prioritou je  postupná
revitalizace lesních porostů a jejich navrácení do přírodě blízkého stavu, zemědělské hospodaření a
celková  vyváženost  urbanizovaného  prostoru.  Obnova  zdejších  lesů  na  stanovištně  původní
struktury  (aktuálně  v  naprosté  většině  s  nepůvodní  dřevinnou  skladbou).  Ochrana  přilehlé
zemědělské krajiny (vč. enkláv zástavby). Ochrana porostních plášťů a bezlesních  enkláv v  okrajích
lesů. Uvážlivé situování obnovných prvků v místech terénních hřebenů a pohledových svahů. 

MKR Novovesko, OKR 03 - JIZERSKÉ HORY, POKR 03-5 Smržovka - Tanvald:

MKR Novovesko je tvořené obecně lesozemědělskou krajinou, zde s velkými komplexy lesa pod
Černostudničním hřbetem a zčásti urbanizovanými částmi v S části, krajina představuje doznívající
část  horské krajiny,  je  typu krajiny lesozemědělské.  Svahy jsou modelovány údolími  drobných
vodních toků. 
Cílem ochrany krajinného rázu je zejména zachování charakteru krajiny, jejího reliéfu, přírodních
dominant a lesních porostů, postupná obnova jejich druhové skladby a prostorové struktury dle
daných stanovištních podmínek, náležité využívání zemědělských pozemků. Prioritou je postupná
revitalizace lesních porostů a jejich navrácení do přírodě blízkého stavu, zemědělské hospodaření
a  celková vyváženost  urbanizovaného prostoru.  Obnova zdejších  lesů na stanovištně původní
struktury (aktuálně v naprosté většině s nepůvodní dřevinnou skladbou). Ochrana zachovaných
částí venkovských sídel a přilehlé zemědělské krajiny, podpora vhodného rozvoje, který nenaruší
venkovský charakter sídel. Ochrana porostních plášťů a bezlesních  enkláv v okrajích lesů. 

174 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou G – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

MKR Černostudnicko, OKR 03 - JIZERSKÉ HORY, POKR 03-5 Smržovka - Tanvald:

MKR Černostudnicko  je  tvořené  typem  lesní  krajiny  s  velkými  komplexy  lesa  ve  zdejší  části
Černostudničního hřbetu, který náleží tzv. význačnému krajinnému typu.
Cílem ochrany krajinného rázu je zejména zachování charakteru krajiny, jejího reliéfu, přírodních
dominant a lesních porostů, postupná obnova jejich druhové skladby a prostorové struktury dle
daných stanovištních podmínek, náležité využívání zemědělských pozemků. Prioritou je postupná
revitalizace lesních porostů a jejich navrácení do přírodě blízkého stavu, zemědělské hospodaření
a  celková vyváženost  urbanizovaného prostoru.  Obnova zdejších  lesů na stanovištně původní
struktury  (aktuálně  v  naprosté  většině  s  nepůvodní  dřevinnou  skladbou).  Ochrana  přilehlé
zemědělské  krajiny  (vč.  enkláv  zástavby).  Ochrana  porostních  plášťů  a  bezlesních   enkláv
v okrajích lesů. Uvážlivé situování obnovných prvků v místech terénních hřebenů a pohledových
svahů. 

MKR Přehrada, U břízek (část C-1-d), OKR 02 - LIBERECKO, POKR 02-1 Liberecká kotlina:

Soustava rekreačně využívaných vodních nádrží  v těsném sousedství  sídlištní  zástavby města
na přechodu do přírodní krajiny. Enkláva zastavěného území ve svahu a v údolí v okraji lesního
komplexu poblíž areálu V břízkách, s rodinnými vilkami a chatami v okolních zahradách. Území
MKR je součástí typu krajiny urbanizované a lesozemědělské.
Cílem ochrany krajinného rázu je zachování současného charakteru MKR. Způsoby obnovy lesů
podřídit celospolečenským zájmům dle kategorizace lesů, ochrana porostních plášťů.

MKR Město, OKR 02 - LIBERECKO, POKR 02-1 Liberecká kotlina:

Rozsáhlý  prostor  obytné  a  průmyslově  výrobní  zástavby města  (typ  krajiny urbanizované),  při
okrajích  zástavby  v  kontaktu  s  otevřenou  nebo  lesnatou  krajinou  (typu  krajin  lesní  a
lesozemědělské).
Cílem ochrany krajinného rázu je zachování obrazu města – urbanizované krajiny uvnitř typu krajin
lesní  a  lesozemědělské  ve  smyslu  celkové  vyváženosti  urbanizovaného  prostoru  ve  vazbě
na volnou krajinu.

MKR Historické centrum, OKR 02 - LIBERECKO, POKR 02-1 Liberecká kotlina:

Část  města  v  hranicích  městské památkové zóny –  intenzívně zastavěný prostor  s  vloženými
plochami  veřejné  zeleně  v  rámci  celkové  zástavby  města.  Území  je  součástí  typu  krajiny
urbanizované.

Cílem ochrany krajinného rázu je zachování historického kulturního dědictví.

MKR Prosečský hřeben, OKR 02 - LIBERECKO, POKR 02-1 Liberecká kotlina:

V SZ části MKR výrazný geomorfologický útvar tvořený cca souvislým hřbetem (s Rozhlednou Nad
Prosečí), v J části členitým terénem s prudkými svahy. Jednotícím prvkem MKR (kromě reliéfu
terénu)  jsou  lesní  porosty  -  na  vlastním  Prosečském  hřebenu  souvislé,  v  J  části  členěné
zemědělskou půdou a rozptýlenější zástavbou. I přes územní převahu lesů je MKR v širším území
součástí typu krajiny lesozemědělské.
Cílem ochrany krajinného rázu je zachování současného charakteru území, zejména lesnatých
partií s nedotknutelným reliéfem terénu.
Ochrana KR spočívá v údržbě zemědělských pozemků (zamezení sukcesních jevů),  v obnově
zdejších lesů na stanovištně původní struktury, v uvážlivém situování obnovných prvků v místech
terénních hřebenech a pohledových svazích, v zachování porostních plášťů a bezlesních enkláv
v okrajích lesů a přilehlé zemědělské krajiny, v minimalizaci urbanismu. 

MKR Proseč, OKR 02 - LIBERECKO, POKR 02-1 Liberecká kotlina:

MKR je geomorfologicky tvořené jednak údolím Lužické Nisy a přilehlými svahy (JZ místy jejich
pouhými bázemi oddělenými hranicí ř.ú., SV významněji s několika příčnými údolími a místními
vrcholky (Prosečský vrch...). Prostor je v typu urbanizované krajiny tvořený zástavbou historicky
sledující významnou vodoteč a komunikace (výrobní areály, místy i charakteru brownfields), v typu
lesozemědělské krajiny je tvořený plošně i liniově ucelenými lokalitami i zástavbu rozptýlenou, ale i
prostorem připravované zástavby.  Plochy a  linie  zastavěných území  jsou  v  prostoru  doplněny
travními porosty, v J části MKR i okraji lesních komplexů přecházejících vně ř.ú.
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Cílem ochrany krajinného rázu je zachování současného charakteru území s důrazem na způsoby
připravované zástavby s plošnou i výškovou diferenciací při okrajích zastavěného prostoru. Údržba
zemědělských  pozemků,  obnova  zdejších  lesů  na  stanovištně  původní  struktury  (aktuálně
v naprosté většině s nepůvodní  dřevinnou skladbou).  Ochrana zachovaných částí  venkovských
sídel  a  přilehlé  zemědělské  krajiny,  podpora  vhodného  rozvoje,  který  nenaruší  venkovský
charakter sídel. Ochrana porostních plášťů a bezlesních enkláv v okrajích lesů.

MKR Dobrovodsko, OKR 02 - LIBERECKO, POKR 02-1 Liberecká kotlina:

Pestrá  mozaika  směsi  zemědělských  (orné  půdy  i  TTP)  a  lesních  (drobných  lesů)  pozemků,
s ojedinělou  rozptýlenou  zástavbou.  MKR  je  v  širším  pohledu  součástí  typu  krajiny  lesní  i
lesozemědělské. V území jsou evidovaná dvě místa výhledů.
Cílem ochrany je zachování současného charakteru území, a ochrana míst výhledů.
Obnova zdejších lesů na stanovištně původní struktury (aktuálně v naprosté většině s nepůvodní
dřevinnou skladbou) a údržba zemědělských pozemků. Ochrana porostních plášťů a bezlesních
enkláv v okrajích lesů.

MKR Hájsko, OKR 02 - LIBERECKO, POKR 02-1 Liberecká kotlina:

Převážně  okraje  rozsáhlejších  lesních  komplexů  (typ  krajiny  lesní)  pokračujících  vně  ř.ú.
v poměrně členitém terénu a na prudších svazích. Prostor s očekávanou zátěží připravovaných
silničních komunikací.
Cílem ochrany krajinného rázu je zachování současného charakteru území, a eliminace dopadů
připravovaných silničních komunikací na KR (reliéf  terénu, pohledové aspekty, zábory PUPFL).
Obnova zdejších lesů na stanovištně původní struktury (aktuálně v naprosté většině s nepůvodní
dřevinnou skladbou) a údržba zemědělských pozemků. Ochrana porostních plášťů a bezlesních
enkláv v okrajích lesů. 

MKR Nad Prosečí, Pod hřebenem, OKR 02 - LIBERECKO, POKR 02-1 Liberecká kotlina:

Většinou svažité území tzv. volné krajiny (typ krajiny lesozemědělské) - mezi okrajem zástavby
Proseče  nad  Nisou  (současné  i  připravované)  a  okraji  lesních  komplexů  (v  SZ  části  MKR
Prosečského hřebene). Většinou se jedná o zemědělské pozemky převahy TTP o různé intenzitě
využívání  s  prvky vzrostlé  nelesní  zeleně,  ale  i  o  drobné údolní  nivy s  evidovaným výskytem
zvláště chráněných druhů. Součástí vymezeného MKR je v SZ okraji i soustava drobných rybníků
s okolními drobnými lesy.
Cílem ochrany je udržení současného charakteru této části území a zachování volného prostoru
mezi zástavbou a okraji lesních komplexů. Ochrana výhledů od okrajů lesa na Ještědský hřeben a
část Liberce. Údržba zemědělských pozemků pro eliminaci nežádoucích sukcesních jevů. 

MKR Lukášov, OKR 02 - LIBERECKO, POKR 02-1 Liberecká kotlina:

Esteticky hodnotné území pestré mozaiky zemědělských pozemků (TTP), drobných lesů, množství
prvků vzrostlé nelesní zeleně a rozptýlené zástavby v členitém svažitém terénu. MKR je součástí
typu krajiny lesozemědělské v sousedství krajiny urbanizované.
Cílem ochrany krajinného rázu zachování současného charakteru MKR s minimalizací zástavby
pouze  rodinných  domů.  Obnova  zdejších  lesů  na  stanovištně  původní  struktury  (aktuálně
v naprosté většině s nepůvodní dřevinnou skladbou) a údržba zemědělských pozemků. Ochrana
zachovaných částí venkovských sídel a přilehlé zemědělské krajiny, podpora vhodného rozvoje,
který  nenaruší  venkovský  charakter  sídel.  Ochrana  porostních  plášťů  a  bezlesních  enkláv
v okrajích lesů.

MKR Hradešín (OKR 06 - Železnobrodsko, Rychnovsko, POKR 06-2 Rychnovsko):

Mírné  návrší  místního  stejnojmenného  vrcholku  (v  sousedícím  území)  s  ucelenou  plochou
venkovské zástavby v okolí  silnice a  přilehlé zemědělské pozemky.  V širším pohledu je  MKR
součástí lesní krajiny.
Cílem ochrany krajinného rázu je zachování půdorysu současné zástavby. Údržba zemědělských
pozemků. 
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MKR Maršovicko, OKR 06 - Železnobrodsko, Rychnovsko, POKR 06-1 Železnobrodsko:

Enkláva  současné  rozvolněné  zástavby  podél  silnice  za  hranicí  sevřenější  zástavby  města,
tvořená  vesměs  zahradami  a  loukami,  JV  směrem  charakter  pokračuje  v  sousedním  území.
Vzhledem k budoucí zástavbě je MKR součástí typu urbanizované krajiny.
Cílem ochrany krajinného rázu je zachování současného charakteru zástavby, prioritou je údržba
TTP. Údržba zemědělských pozemků. Ochrana zachovaných částí venkovského sídla a přilehlé
zemědělské krajiny, podpora vhodného rozvoje, který nenaruší venkovský charakter.

MKR Rádelsko (OKR 06 - ŽELEZNOBRODSKO, RYCHNOVSKO, POKR 06-2 Rychnovsko):

Mírné svahy pod Hradešínem -  v  S  části  střední  komplex  lesa,  střední  a  J  část  zemědělské
pozemky s převahou orně využívané půdy. MKR je součástí typu krajiny lesozemědělské.
Cílem ochrany krajinného rázu je zachování současného charakteru území i způsobů využívání
půdního fondu - údržbou zemědělských pozemků, obnovou zdejších lesů na stanovištně původní
struktury. Ochrana porostních plášťů a bezlesních  enkláv v okrajích lesů. 

MKR Dolina (OKR 06 - ŽELEZNOBRODSKO, RYCHNOVSKO, POKR 06-2 Rychnovsko):

Svažité podvrcholové partie otevřené krajiny nad zástavbou města s drobnými lesy a rozsáhlejšími
pastvinami (součástí typu lesozemědělské krajiny).
Cílem  ochrany  krajinného  rázu  je  zachování  současného  charakteru  území  (otevřené  krajiny
pastvin  pohledově  od  zástavby  města),  s  důrazem  na  údržbu  zemědělských  pozemků,  a
zachování drobných lesů. Důraz na ochranu pohledových okrajů zástavby na přechodu do přilehlé
zemědělské krajiny.

G.6.2 VÝZNAMNÉ VYHLÍDKOVÉ BODY, KRAJINNÉ DOMINANTY
Součástí  míst  krajinného  rázu  jsou  i  některé  přírodní  i  umělé  významné  vyhlídkové  body  a
dominanty,  které  jsou  součástí  typických  dominantních  znaků  krajinného  rázu,  a  které  jsou
i kladnými krajinářskými hodnotami.  Úroveň výhledů z významných bodů je limitovaná reliéfem
terénu a lesnatostí ve směrech pohledů, zejména:

 k.ú.  Vrkoslavice  –  vyhlídkové  body:  rozhledna  Petřín  s  objektem a  „Rulové  černé
skalisko Dobrá voda“,

 k.ú.  Proseč  nad  Nisou  –  vyhlídkový  bod:  rozhledna  a  prostor  Chaty Nad  Prosečí
(vlastní objekt chaty byl po požáru v r. 2003 odstraněn).

K nejvýznamnějším přírodním krajinným dominantám v řešeném území patří masív Prosečského
hřebenu, Prosečský vrch, Bartlův vrch, Hradešín (samotný vrcholek je za hranicí ř.ú.) a několik
bezejmenných vrcholků a hřebenů, mimo území města rozhledna Bramberk a Černá Studnice.

K pohledově dominantním prvkům zajišťujícím funkce celkové kompozice území jsou městská
památková  zóna  s  objekty  kostela  Nejsvětějšího  srdce  Ježíšova  na  Horním  náměstí,  objekt
radnice,  městská  knihovna  (stará  radnice),  kostel  svaté  Anny,  Evangelický  kostel  Doktora
Farského, Starokatolický kostel Povýšení svatého Kříže, kostel v Rýnovicích, v neposlední řadě i
umělá vodní nádrž Mšeno. K novodobým dominantám patří i  panelové domy sídlišť Janovská a
Mšeno, jejichž pohledové působení v obraze města je významné. 

K důležitým aspektům vnímání krajiny (kromě reliéfu terénu a způsobů využívaní částí krajiny –
zástavba, způsoby a intenzita hospodaření...), který podstatnou mírou ovlivňuje místa krajinného
rázu (opticky i svým charakterem), patří zdejší lesy a prvky nelesní zeleně (blíže kap. C5.4).

V  lokalitách  současných  i  uvažovaných  vyhlídkových  bodů  a  výhledů  na  lesních  pozemcích
v místech krajinných dominant se v odůvodněných a prokázaných případech připouští částečné
odlesnění (v plochovém členění LHP/LHO přeřazením částí porostní plochy do tzv. ploch bezlesí)
ve směrech uvažovaných výhledů.

G.6.3 PROSTUPNOST KRAJINY
Prostupnost krajiny je pro obyvatele a návštěvníky nutná pro zajištění přímého komunikačního
propojení sídel v krajině, pro zajištění hospodárného využívání a údržby dílčích částí krajiny, ale i
pro zachování vztahu obyvatel ke krajinnému prostředí bez ohledu na vlastnické vztahy.

Prostupnost krajiny pro velké savce (spárkatou zvěř)  je v migrační  trase č.  884 (dle „Ochrana
průchodnosti  krajiny  pro  velké  savce“,  EVERNIA,  2010)  cca  shodná  s  trasou  NR biokoridoru
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K19MB  -  překážkou  je  křížení  této  trasy  v  údolí  Lužické  Nisy  se  silniční  komunikací  a
s tramvajovou tratí (odstranění této bariéry je mimo možnosti územního plánování).

Veškerá činnost ve zdejší krajině (vyplývající z podnikatelských záměrů vlastníků pozemků či jejich
nájemců)  je  v  podmínkách  řešeného  území  obecně  podřízena  podmínkám  platné  legislativy,
zejména  podmínkám  orgánů  ochrany  přírody  a  krajiny  (v  prostoru  zástavby  města  i  orgánů
památkové péče), kdy jedním z atributů je dodržení zásad udržitelného rozvoje. Pro zachování
rázu „volné krajiny“ a pro její údržbu a prostupnost jsou prakticky relevantním zejména způsoby a
intenzita lesnického hospodaření  a údržby pozemků ZPF i  z jiných „nezemědělských“  důvodů.
Praktická činnost zemědělského a lesnického hospodaření se odehrává diferencovanými způsoby
na příslušných druzích pozemků, kdy pro technologickou přístupnost slouží soustava účelových
komunikací. 

Prostupnost krajiny (včetně prostupnosti optické) je kompromisem mezi zájmy vlastníků pozemků
(danými jejich podnikatelskými záměry a používanými technologiemi), zájmy veřejnosti a státu, a
podmínkami ochrany přírody a krajiny.

Pro zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny je nutné dodržování ochranného režimu jednotlivých
výše vymezených lokalit krajinného rázu, kdy prostupnost krajiny, resp. volný pohyb návštěvníků,
bude v řešeném území omezena zájmy obecné i zvláštní a mezinárodní ochrany přírody.

G.6.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Předchozí  stupeň  ÚP  nezaznamenal  výskyt  erozních  jevů  ani  pozemků  potencionálně  takto
ohrožených  (vzhledem  k  charakteru  zdejších  svažitějších  a  svažitých  pozemků  s  převahou
travních porostů, a většinovému ústupu od orného využívání pozemků ZPF, není v řešeném území
tento aspekt  v kritické rovině a nutný k přijímání zvláštních opatření).  Výjimkou mohou být  na
lesních pozemcích nešetrné způsoby vyklizování vytěžené dřevní hmoty, kdy eliminace těchto jevů
v podmínkách řešeného území spočívá v dodržování technologické kázně a používání k půdě a
pokryvu šetrných technologií.

G.6.5 VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)
Def.: Územní  systém  ekologické  stability  (dále  ÚSES,  systém  -  součást  tzv.  obecné  ochrany  přírody)  je

krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení ekologické stability od nejmenších celků až po celoevropské
sítě. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny definuje ÚSES: „Územní systém ekologické stability je
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují
přírodní  rovnováhu.  Hlavním  smyslem  ÚSES  je  posílit  ekologickou  stabilitu  krajiny  zachováním  nebo
obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ 

G.6.5.1 PODKLADY PRO VYMEZENÍ ÚSES V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Vymezení územního systému ekologické stability v řešeném území je převzato z dokumentace
„Aktualizace  ÚSES na  území  města  Jablonce  n.N.“  (Jan  Hromek -  LESPROJEKT,  lesnické  a
parkové úpravy, 10/2010), s konfrontací s řešením „Studie nadregionálního ÚSES ČR“ (AOPK -
MŽP, 2011) i se ZÚR LK (SAUL, 2011).

G.6.5.2 ZPŮSOB VYMEZENÍ PRVKŮ SYSTÉMU V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Systém, tvořený soustavou jednotlivých biocenter a biokoridorů, je vymezen na celém řešeném
území, a plně navazuje na území sousedící. Vymezený systém vychází z řešení dle aktualizované
verze ÚTP NR a R ÚSES a ZÚR LK.

Jednotlivé prvky systému jsou jednoznačně vymezeny dle stavu katastru nemovitostí, tzn. že jejich
hranice  jsou  na  základě  aktuálního  stavu  v  terénu  určeny  hranicemi  parcel,  v  případě  prvků
vymezených na lesních pozemcích i hranicemi jednotek prostorového rozdělení lesa dle OPRL. 

Označení jednotlivých prvků systému (BC a BK) koresponduje s údaji Koncepce ochrany přírody a
krajiny Libereckého kraje (KOPK), tzn. že se v případě části území mimo CHKO Jizerské hory
jedná o celokrajskou posloupnost označení, na území CHKO JH je označení prvků provedeno
dle evidence Správy CHKO JH. 

Vymezený systém po provedené Aktualizaci doznal oproti předchozím řešením místy i podstatných
změn, které jsou vyvolány nutností  odstranění nedostatků původní vymezenosti  (podrobněji  viz
dále).
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Systém je v řešeném území tvořen:

a) prvky nadregionálního biogeografického významu - biokoridory:

 část  trasy  nadregionálního  biokoridoru  K19MB  (mezofilně  bučinná),  tvořená  zde
úseky biokoridorů: 7/199A, 7/251, 25/201, 199A/200A, 200A/201, 251/1267, v trase
regionálními  biocentry 7-RC12 a RC1267,  a místními  vloženými  biocentry v  trase:
199A, 200A a 201, 

 část trasy nadregionálního biokoridoru K19H (horská), tvořená zde úsekem 1267/B6a,

 část  trasy  nadregionálního  biokoridoru  K22MB (mezofilně  bučinná),  tvořená  zde
úseky  biokoridorů:  205/206,  206/207,  207/208,  208/209,  209/210,  210/210B,
210/A/210B, 210A/211, 211/212, a místními vloženými biocentry v trase: 205, 206,
207, 209, 210, 210A, 210B, 211.

b) prvky regionálního biogeografického významu:

 biocentra:  7-RC12  (v  trase  nadregionálního  K19MB)  a  RC1267  (v  trase
nadregionálního K19MB a regionálního RK647),

 biokoridory:  část  trasy regionálního  biokoridoru  -  úseky RK647:  B6/B6a,  B6/B11,
B11/B12, a místní vložená biocentra v trase: B6, B6a, B11 a B12.

c) prvky místního biogeografického významu v systému místního významu:

 biocentra: 199, 200, 1442, 1537, 1538, 1539 a B26,

 biokoridory: 7/1442,  7/1501,  199/7/199A,  199/200,  200/201,  206/1537,  210/1517,
211/1538, 211/1539, 1498/C, 1538/210A, 1539/1540 a B12/B26.

G.6.5.3 SNÍMEK TABULEK PRVKŮ SYSTÉMU V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

V následujících  tabulkách prvků jsou uvedeny údaje  nutné pro  identifikaci  biocentra  a  stručné
relevantní  údaje  uzpůsobené  potřebám  územního  plánování.  Identifikace  prvku  dle  LHP  je
uvedena z důvodu orientace při realizaci níže uvedených návrhů - bližší údaje viz dokumentace
„Aktualizace  ÚSES  na  území  města  Jablonce  n.N.“.  Uvedené  druhy  pozemků  jsou  určeny
z aktuálních  digitalizovaných  map  katastru  nemovitostí.  Prvky  systému  jsou  následně  řazeny
dle územní kompetence příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny a dle číselné posloupnosti,
bez ohledu na jejich biogeografický význam.

Biocentra na území v kompetenci orgánu ochrany přírody města Jablonce nad Nisou:

7-RC12

biogeografický význam, „název“ regionální, v trase NR významu K19MB, „Prosečský hřeben“

celková výměra [m2] 567841

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční

aktualizace popisu
Svahy J a JZ expozice s příčnými údolími a hřebeny, lesní porosty věkově 
v různých fázích obnovy, převaha SM struktur se skupinovou příměsí BK, KL, JV, 
MD, vtr. JŘ, BŘ, DB, OS, BO...

identifikace prvku dle OPRL 704 D, E

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, ostatní plochy

SAUL s.r.o 179



G – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

199 

biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Horní Proseč“

celková výměra [m2] 53308

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

přítoková část „Rybník pod lesním divadlem“ je v územním překryvu 
s navrhovaným registrovaným VKP (z iniciativy orgánu ochrany přírody a krajiny 
MěÚ Jablonec n.N.) - výskyt zvláště chráněných druhů (dle AOPK Bufo bufo, 
Rana temporaria, Motacilla cinerea, předpokládán výskyt Triturus alpestris, 
T. vulgaris a Natrix natrix).

funkčnost funkční

aktualizace popisu

Druhově značně heterogenní plocha:
- umělá vodní nádrž s betonovou hrází, v litorálu orobinec, při hrázi křídlatka
- lesní pozemky na svazích směs BŘ, OS, SM, OL, SMP, DB, BK, JŘ... 
ve slabých kmenovinách, v S části elektrovod s nárosty
- TTP charakteru nevyužívaných luk s obvodovými hustými liniemi a skupinami 
nárostů DB, BŘ, OS, JV, OL, KL, LP, JS, TŘ a keřů (hloh, bez černý, střemcha, 
pustoryl, růže šípková, svída krvavá...), v přítokové části nádrže přirozená olšina

identifikace prvku dle OPRL 706 C (část)

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP, vodní plochy, ostatní plochy

199A 

biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase K19MB, „K vodojemu“

celková výměra [m2] 43696

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční

aktualizace popisu
Zralá SM kmenovina na svahu J expozice, rozpracovaná obnovnými prvky 
(výsadba JD a BK), místy mezery s BK zmlazením.

identifikace prvku dle OPRL 706 B

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek

200 

biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu,  „U Zlaté uličky“

celková výměra [m2] 67501

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

na p.č. 816 a 817 VKP č. 22 (LK 129) Rybníček Proseč

funkčnost funkční

aktualizace popisu
Skupinovitě různověké, skupinovitě i jednotlivé směsi převládajícího SM s příměsí
BK a vtr. BŘ, OS, JŘ, DB... V S části výběžek původní vodní nádrže (tč. 
poškozená hráz) s mokřadem (orobinec, při březích nárosty BŘ, VR, OS...).

identifikace prvku dle OPRL 705 B

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, vodní plocha, ostatní plochy

200A 

biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase K19MB,  „Nad Brandlem“ 

celková výměra [m2] 53719

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční

aktualizace popisu

Prudký, ve V části balvanitý svah J expozice. Tvořeno většinou nepěstěnými 
lesními porosty věkově v různé fázi obnovy od tyčkovin po přestárlé kmenoviny. 
Převaha SM porostů s významnou skupinovou i jednotlivou příměsí BK, BŘ, DB, 
MD, JV, KL..., ve V části přestárlá BK kmenovina víceetážového charakteru. 
Na ploše množství mrtvé i poškozené hmoty ze sněhové kalamity 10/2009.

identifikace prvku dle OPRL 706 F

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek
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201

biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase K19MB, „Zelené údolí“

celková výměra [m2] 48053

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční (funkčnost snížena vlivem nepůvodní dřevinné skladby)

aktualizace popisu

Úzký pás lesa mezi železniční a tramvajovou tratí - slabé zapojené homogenní 
SM kmenoviny s vtr. DB, BŘ, KL, BK..., množství vrškových zlomů ze sněhové 
kalamity v 10/2009. Ve střední části napříč biocentrem ponechaná mezera 
pro uvažovanou trasu silniční komunikace (biocentrum sestává ze dvou částí).

identifikace prvku dle OPRL 738 A

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, ostatní plocha

205

biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase K22MB, „U Hradešína“

celková výměra [m2] 32365

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční (snížena vlivem nepůvodní dřevinné skladby)

aktualizace popisu

Homogenní zapojené SM tyčkoviny, tyčoviny až slabé kmenoviny, ojediněle vtr. 
BK, KL, BŘ, JŘ... Středem plochy linie zrušeného elektrovodu s nárosty KL, SM, 
BŘ, vrby jívy...
Pozn.: BC vymezeno pouze v části řešeného území (na území obce Rádlo 
v systému navazuje biokoridorem).

identifikace prvku dle OPRL 743 C

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

206

biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase K22MB, „Ve skaličkách“

celková výměra [m2] 50974

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční (snížena vlivem nepůvodní dřevinné skladby)

aktualizace popisu
Věkově i stanovištně značně heterogenní plocha izolovaného lesa - odrůstající 
zabuřenělé kultury SM a DB, SM mlaziny, tyčkoviny až slabé kmenoviny se 
skupinovitou i jednotlivou příměsí BŘ, BK, KL, DB, v okrajích lesa OS...

identifikace prvku dle OPRL 742 C, D

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP, ostatní plochy

207

biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase K22MB, „Pod vodárnou“ 

celková výměra [m2] 73497

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční

aktualizace popisu

Druhově značně heterogenní plocha tvořená nevyužívanými loukami a skupinami 
vzrostlých nárostů na evidovaných TTP a ostatních plochách - různověká směs 
KL, BŘ, OS, JS, OL, JŘ..., s podrostem zmlazených dřevin, bezu černého, 
v bylinném patru významné zastoupení nitrofilních druhů (vč. nepůvodní 
netýkavky žlaznaté). Prameniště, podmáčené lokality.

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, orná půda, ostatní plochy, zastavěné plochy
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209 (v řešeném území část)

biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase K22MB, „Dolní Kokonín“ 

výměra v části ř.ú. [m2] 40258

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční (snížená vlivem pomístně nepůvodní dřevinné skladby)

aktualizace popisu

Z část biocentra sestává z: 
- izolovaného lesa (dozrávající až zralé kmenoviny skup. směsi SM, DB s příměsí 
BK, KL..., a mlazina listnáčů na prudkém svahu,
- nárostů charakteru vzrostlého lesa na evidované ostatní ploše mobilním 
oplocením zahrnutého do pastevního prostoru (směs SM, DB, KL, JV, BO, JS...)
- nevyužívaná louka s počínajícím nárosty dřevin a keřů na prudkém svahu
V část: v ř.ú. část izolovaného lesa v okolních pastvinách - slabé SM kmenoviny 
s příměsí BŘ, DB, JŘ, OS...
Pozn.: Část biocentra je vymezena i v sousedícím území Rychnova u Jablonce.

identifikace prvku dle OPRL v části
ř.ú. 

756 B, E

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP, ostatní plochy

210

biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase K22MB, „Dolina“ 

celková výměra [m2] 103384

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční (snížená vlivem nepůvodní dřevinné skladby)

aktualizace popisu
Pravidelné homogenní SM kmenoviny na svahu, v okrajích lesa vtr. DB, BŘ, 
OS..., ve spodní části potok (Mohelnice) s linií nárostů OL. V okraji lesa v SV části
nárost OL na evidované vodní ploše.

identifikace prvku dle OPRL 756 A

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP, vodní plochy, ostatní plochy

210A

biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase K22MB, „Pod Maršovickým kopcem“

celková výměra [m2] 31682

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční (funkčnost snížena vlivem nepůvodní dřevinné skladby)

aktualizace popisu
SM kmenovina s rozvolněným zápojem, s příměsí MD a vtr. BŘ, KL, místy 
zmlazení SM a JŘ.

identifikace prvku dle OPRL 666 A

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

210B

biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase K22MB, „Nad Dolinou“ 

celková výměra [m2] 29003 (nutně tolerovatelná nepodstatná odchylka od min. požadované výměry)

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční (snížená vlivem nepůvodní dřevinné skladby a věkové struktuře)

aktualizace popisu
Drobný izolovaný lesík (směs SM, MD, DB, BŘ, OS... v tyčkovině až tyčovině) 
vzhledu tzv. selského lesa, v S části využívané loučky.

identifikace prvku dle OPRL 756 A

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP, ostatní plochy
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211

biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase K22MB, „Sáňková cesta“

celková výměra [m2] 136373

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční

aktualizace popisu
Většinou SM porosty v různé fázi obnovy - od dosud nezajištěných kultur 
(s hloučky přirozeného zmlazení SM, JŘ), mlazin, tyčkovin až po zralé kmenoviny 
(v mezerách s podrostem JŘ, SM).

identifikace prvku dle OPRL 659 E

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, ostatní plocha

1442

biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Rybníky“

celková výměra [m2] 78406

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční

aktualizace popisu

3 zarybněné vodní nádrže s přítoky, přírodě blízkého charakteru,
- lesní pozemky s jednotlivou směsí DB, JV, SM (více ve skupinách), BK, KL, JŘ, 
BŘ, OS...
- nárosty OL, DB, BŘ, JS... na ostatních plochách a v části TTP
- mokřady podél S hranice s nárosty BŘ, OL, OS...

identifikace prvku dle OPRL 704 F

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP, vodní plochy, ostatní plochy

1505 (v řešeném území část)

biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Nad Novým světem“

celková výměra v části ř.ú. [m2] 3630

funkčnost funkční

aktualizace popisu
V ř.ú. pouhý okraj biocentra, tvořený výběžkem lesa a nárosty na evidovaném 
TTP.

identifikace prvku dle OPRL v části
ř.ú. 

734 A

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek

1537

biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Pod kostelem“

celková výměra [m2] 46276

funkčnost funkční

aktualizace popisu
Izolovaný les v okolní zástavbě a luk - většinou mladé SM porosty tyčkovin a 
tyčovin, zapojené (místy mezery po sněhovém polomu), v okrajích lesa vtr. DB, 
BŘ, OS, KL... 

identifikace prvku dle OPRL 742 E

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek
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1538

biogeografický význam, „název“
místní, v systému místního významu, „U Vrkoslavic“, „Bartlův vrch“, 
„U buku“

celková výměra [m2] 51558

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční (snížená vlivem nepůvodní dřevinné skladby)

aktualizace popisu
SM porosty na svazích S expozic, věkově v různé fázi obnovy - od mlazin (příměs
BK) po zralé kmenoviny (vtr. BK, KL, BŘ, JŘ...). Vrcholová část výběžku lesa 
mezernaté nárosty BŘ, JŘ, KL, OS, vrby jívy...

identifikace prvku dle OPRL 662 A

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

1539 (v řešeném území část)

biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „U Nové Vsi“

celková výměra [m2] 110515

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční

aktualizace popisu

Místy prudký svah, většinou homogenní smrčiny (tyčkoviny, většinou dozrávající 
kmenoviny), ve starších porostních skupinách s ojedinělým zmlazením BK, JŘ, 
SM (krušina), v SZ části víceetážový porost směsi listnáčů (1. et. BŘ, OS, KL, 
DB..., 2. et. hustý podrost BK, KL, JŘ, DB... s bohatým bylinným patrem). 
Součástí BC je v J části i úsek Novoveského potoka. Biocentrum v rámci 
vymezeného porostu pokračuje vně řešeného území).

identifikace prvku dle OPRL v části
ř.ú. 

721 E

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, vodní plocha

Bioiocentra na území v kompetenci orgánu ochrany přírody Správy CHKO Jizerské hory
(územní překryv s kategorií zvláštní ochrany přírody – V-ZCHÚ):

RC1267 (v řešeném území část)

biogeografický význam, „název“ regionální, v trase K19MB a RK647, „Harcovské bučiny“

výměra v ř.ú. [m2] 147623

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory

funkčnost funkční

aktualizace popisu

Členitý terén s balvanitými svahy převážně JZ expozice a příčnými údolími a 
hřebeny. Lesní porosty věkově v různé fázi obnovy (místy typologicky charakteru 
ochranného lesa), většinou skupinovitá směs BK a SM porostů s příměsí BK, 
od kultur po zralé kmenoviny. 

identifikace prvku dle OPRL v části
ř.ú. 

425 B

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, zastavěná plocha

B6 

biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase RK647, „U vodárny“

výměra v ř.ú. [m2] 38400

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory

funkčnost funkční

aktualizace popisu
Prudší svahy i rokle. SM kmenoviny s vydatnou příměsí BK, místy bohatým 
středním patrem JŘ a KL, odrůstající mlaziny a tyčkoviny s příměsí DB, JŘ, DBČ

identifikace prvku dle OPRL 429 C, D

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky
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B6a

biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase RK647, „V koutě“

výměra v ř.ú. [m2] 38839

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory

funkčnost funkční

aktualizace popisu
Většinou prudký svah pod hřebenem převažující JZ expozice, místy balvany. SM 
tyčkoviny až kmenoviny s příměsí MD a BK, s vtr. KL...

identifikace prvku dle OPRL 428 B

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

B11

biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase RK647, „Nad Hraničnou“

výměra v ř.ú. [m2] 38219

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory

funkčnost funkční

aktualizace popisu
Prudké svahy se SM strukturami časově v různé fázi obnovy - od mlazin 
po dozrávající kmenoviny (zde místy podrost JŘ a krušiny).

identifikace prvku dle OPRL 708 G

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

B12

biogeografický význam, „název“ místní, vložené v trase RK647, „Loučenský vrch“, „U strmé cesty“

výměra v ř.ú. [m2] 51901

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory

funkčnost funkční

aktualizace popisu
SM porosty v různých fázích obnovy - od odrůstajících mlazin po dozrávající 
kmenoviny (zde místy bohaté zmlazení SM a JŘ).

identifikace prvku dle OPRL 709 B

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek

B26 

biogeografický význam, „název“ místní, v systému místního významu, „Přehrada Mšeno“, „3. přehrada“

výměra v ř.ú. [m2] 35535

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory

funkčnost funkční

aktualizace popisu

- horní část soustavy vodních nádrží (zarybněno)
- na březích nárosty směsi OL, JS, JV, KL, DB, BŘ...
- v S části na PUPFL SM kmenovina oboustranně podél přítoku, a na evidovaném
lesním pozemku elektrovod charakteru  nevyužívané nivy
- chodníky

identifikace prvku dle OPRL 708 C

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP, vodní plocha, ostatní plochy
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Biokoridory na území v kompetenci orgánu ochrany přírody města Jablonce nad Nisou:

7/199A 
biogeografický význam, „název“ úsek nadregionálního K19MB, „Lesní divadlo“, „ K vodojemu“

délka [m] 630

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční (snížená vlivem nepůvodní dřevinné skladby)

aktualizace popisu

Vymezeno zčásti napříč lesního komplexu (v SZ a JV části) s převahou SM 
skupinovitě různověkých kmenovin s vtr. BK, MD, BŘ, JŘ, KL, OL..., v okraji lesa 
s vyšším zastoupením listnáčů a pestřejší dřevinnou skladbou směsi DB, BK, BŘ, 
OS, MD, SM, JV, JŘ..., s dosud patrnými pozůstatky sněhové kalamity z 10/2009.

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

7/251 (v řešeném území část)
biogeografický význam, název úsek nadregionálního K19MB, „Prosečský hřeben“

délka v řešeném území [m] 392

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční (funkčnost snížena vlivem nepůvodní dřevinné skladby)

aktualizace popisu
Trasa zahrnující PUPFL věkově v různých fázích obnovy - akt. SM kmenoviny 
v kulisách, vtr. BK, BO...

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

7/1442
biogeografický význam, „název“ místní, „Za hřbitovem“

délka [m] 845

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

lokalita předpokládaného výskytu zvláště chráněných druhů (Crex crex).

funkčnost funkční 

aktualizace popisu
Trasa přírodě blízkého charakteru zahrnující drobný vodní tok a okolní nivní 
partie, v trase vodní nádrž, údolní podmáčené louky (vč. travnatých ostatních 
ploch) se skupinami nárostů OL, VR, BŘ, OS...

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, ostatní plochy

7/1501 (v řešeném území část)
biogeografický význam, „název“ místní, „Prosečský hřeben“

délka [m] 405

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční (funkčnost snížena vlivem nepůvodní dřevinné skladby)

aktualizace popisu
Trasa tvořena cca podhřebenovými partiemi, SM struktury - od mlazin po slabé 
kmenoviny, vtr. BK, BO, MD...

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

25/201 (v řešeném území část)
biogeografický význam, „název“ úsek nadregionálního K19MB, „Zelené údolí“, „Pod Areálem zdraví“

délka [m] 510

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční 

aktualizace popisu

Trasa zahrnuje mělká úžlabí potoka:
- pod železniční tratí mlazina směsi listnáčů (BK, DB, KL, JL, BŘ, OS...)
- nad tratí potok a okolní SM kmenoviny s rozvolněným zápojem (vtr. BK), místy v 
mezerách skupinky OL nárostů (zčásti poškozených sněhovou kalamitou z 
10/2009)

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky
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199/7/199A
biogeografický význam, „název“ místní, „Lesní divadlo“

délka [m] 100

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční (funkčnost snížena vlivem nepůvodní dřevinné skladby)

aktualizace popisu
Původní nadregionální biogeografický význam změněn na místní, trasa 
upřesněna dle uvedené změny a dle parcelního členění a jednotek prostorového 
rozdělení lesa (OPRL).

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

199/200 
biogeografický význam, „název“ místní, „U skládky“

délka [m]
- funkční část 280
- nefunkční, navržená k založení 325

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost
Celkově nefunkční:
- část funkční
- část nefunkční, navržená k založení

aktualizace popisu

Funkční část: drobný les - kmenovina směsi BK, DB, BŘ, MD..., a tč. nevyužívaná
louka s obvodovými liniemi nárostů DB, BŘ, SM, OS, TŘ, JŘ, hlohu lísky, svídy 
krvavé...
Nefunkční část: tč. nevyužívaná louka s náletem BŘ podél pozemku skládky.
Interakční funkce narušena silnicí a existencí elektrovodu v místě napojení na BC 
200 (v tzv. překročitelné vzdálenosti).
Pozn.: nutné zajištění uvedených pozemků pro realizaci i stav biokoridoru! 
Navržená část se po realizaci stane i krajinným prvkem s hygienickou funkcí 
(odčlenění připravované zástavby od pozemků původní skládky).

návrh opatření
celoplošné zalesnění (dřevinné složení viz níže) nefunkční části (důvodem je 
snaha o zajištění interakční funkce)

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP, orná půda, ostatní plochy

199A/200A 
biogeografický význam, „název“ úsek nadregionálního K19MB, „V Pekle“

délka [m] 900 (nutně tolerovatelné překročení délky)

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční (funkčnost snížena vlivem nepůvodní dřevinné skladby)

aktualizace popisu

Trasa zahrnuje SM porosty (v J polovině vymezeno okrajem lesa) věkově v různé 
fázi obnovy - od tyčkovin po zralé kmenoviny, místy s vtr. BO, MD, BŘ, DB, OS, 
BK... Kontinuita propojení je ve střední části v tzv. překročitelných vzdálenostech 
přerušena širokou silnicí, v trase lesními cestami, průseky a elektrovody VN 
(součásti BK).

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, ostatní plochy

200/201 
biogeografický význam, „název“ místní, „Lužická Nisa“

délka [m] 95

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost
funkční (snížena v místě křížení se silnicí a tramvajovou tratí, tzv. překročitelných 
vzdáleností)

aktualizace popisu
- část toku L.Nisy s břehovými porosty OL, JS a nivy s nárosty OL,JS,JV,KL,BŘ,
- úzký pás lesa mezi silnicí a tramvajovou tratí (směs KL, JV, JS, SM...)

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plocha, lesní pozemek, TTP
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200A/201 
biogeografický význam, „název“ úsek nadregionálního K19MB, „Nad Nisou“

délka [m] 350

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost
funkční (snížená pro antropogenní bariéru v místě napojení na BC 201, tzv. 
překročitelných vzdáleností)

aktualizace popisu

Trasa je sestupně tvořena nepěstěnými lesními porosty na prudkém svahu 
(převaha SM věkově v různé fázi obnovy), v J části je součástí i úsek toku Lužické
Nisy (vlastní tok a břehové porosty OL, JS, JL..., křídlatka). 
Před vyústěním do BC 201 je trasa BK křížena asfaltovou cestou, frekventovanou 
silnicí a tramvajovou tratí v tzv. překročitelné vzdálenosti.

návrh opatření likvidace křídlatky opt. v celém toku

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, vodní plocha

205/206
biogeografický význam, „název“ úsek nadregionálního K22MB, „Pod vyhlídkou“

délka [m] 290

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční 

aktualizace popisu
Část vymezena na PUPFL (pravidelná SM kmenovina pod zatáčkou silnice), část 
na evidované ostatní ploše a TTP (vzrostlé zapojené nárosty směsi DB, JŘ, KL, 
BŘ, JS, JV, OS, vrby jívy...).

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek, ostatní plochy, TTP

206/207
biogeografický význam, „název“ úsek nadregionálního K22MB, „Nad prameništi“

délka [m] 125

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční 

aktualizace popisu
Krátký úsek využívající pás vzrostlých nárostů směsi KL, JS, BŘ, OS (SM) 
na ostatních plochách i evidovaných TTP.

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, ostatní plochy

206/1537
biogeografický význam, „název“ místní, „Pod Větrným vrchem“

délka [m] 355

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční 

aktualizace popisu

Trasa tvořena zčásti okrajem lesa (jednotlivá různověká směs KL, OS, BK, BŘ, 
JS, DB, SM...) s vyvinutým porostním pláštěm, zčásti za okrajem využívané louky 
v pásu nevyužívaných trávníků  s potůčkem a skupinou výsadby SM, nárostů OS, 
BŘ, ostružiníku, maliníku a křídlatky.

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP, ostatní plochy
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207/208 (v řešeném území část)
biogeografický význam, „název“ úsek nadregionálního K22MB, „U Dobré vody“

délka [m] 260

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost nefunkční 

aktualizace popisu

Úsek NK sestává z:
- části na tč. orně využívané půdě podél oplocení průmyslové plochy (část 
navržená k založení).
- části na tč. orně využívané půdě v tzv. „překročitelné“ vzdálenosti (55m), tento 
úsek budiž ponechán bez opatření z důvodu nutnosti zachování technologie 
obdělávání celého pozemku,
- části  se vzrostlými nárosty OL, JS, OS nad hraničním potokem na evidovaném 
TTP.

návrh opatření zatravnění vymezené části orné půdy, založení 2 remízů vyšší víceetážové zeleně

druh dotčeného pozemku dle KN orná půda, TTP, ostatní plocha

208/209 (v řešeném území část)
biogeografický význam, „název“ úsek nadregionálního K22MB, „Mohelka“

délka [m] 15

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční 

aktualizace popisu
Úsek BK tvořený částí břehových porostů podél Mohelky - od hranice biocentra 
209 je kontinuita propojení narušena silnicí a zahradou.

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plocha, TTP

209/210
biogeografický význam, „název“ úsek nadregionálního K22MB, „Nad pastvinami“

délka [m] 545

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční 

aktualizace popisu
Biokoridor vymezen většinou okrajem lesa - ve SM kmenovinách tvořen porostním
pláštěm, v trase mlaziny listnáčů i slabé DB kmenoviny. JV část vymezena napříč 
využívanou loukou.

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP, ostatní plocha

210/210B
biogeografický význam, „název“ úsek nadregionálního K22MB, „Nad Mohelnicí“

délka [m] 75

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční 

aktualizace popisu
Krátký úsek tvořený využívanými loukami (v S části s nárosty propojujícími 
sousedící lesy) a drobným izolovaným lesem v trase.

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP, ostatní plocha
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210A/210B (v řešeném území část)
biogeografický význam, „název“ úsek nadregionálního K22MB, „Kokonín“, „K Maršovickému kopci“

délka [m] 770 (celková 1040)

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost snížená, vlivem druhové nesouvislosti (různorodosti pozemků)

aktualizace popisu

Nutně tolerovatelná délková odchylka nadměrného úseku bez praktické možnosti 
vymezení dalšího biocentra v tomto úseku (v řešeném i sousedícím území).
Trasa ve směru od 210B tvořena využívanými loukami (mimo ř.ú. drobným 
izolovaným lesem), nevyužívanou loučkou pod zatáčkou, travnatými plochami 
využívaných zahrad s několika ovocnými stromy, linií nárostů (BŘ, BO, JS, KL, 
JŘ...), drobným lesem směsi listnáčů (KL, JS) se SM, skupinami nárostů na 
nelesní půdě v okolních využívaných loukách (v okraji pod elektrovodem populace
křídlatky), a okrajem a částí lesa (SM kmenoviny, místy s podrostem křídlatky).
Pozn.: vzhledem k nemožnosti vymezení pouze v řešeném území (důvodem je 
nutná změna trasy pro současně probíhající či připravovanou zástavbu) je část 
BK vymezena i v sousedícím území obce Maršovice

návrh opatření likvidace křídlatky z trasy a jejího ovlivnitelného okolí

druh dotčeného pozemku dle KN TTP, zahrady, lesní pozemky, ostatní plochy

210A/211
biogeografický význam, „název“ úsek nadregionálního K22MB, „V zatáčkách“, „Nad Zadním koutem“

délka [m] 1020 (nutně překročená délka úseku)

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční 

aktualizace popisu
Trasa tvořena lesními porosty v různé fázi obnovy - od mlazin po kmenoviny, 
příměs KL, vtr. BK, JS, JŘ, MD, místy podrost JŘ, lísky... V JV části mladší 
listnáče (KL, JS, BK...) podél silnice, v sousedství SM tyčkovina.

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

211/212 (v řešeném území část)
biogeografický význam, „název“ úsek nadregionálního K22MB, „U Vinčovky“

délka [m] 845 (nutně překročená délka úseku)

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční (místy funkčnost snížena vlivem nepůvodní dřevinné skladby)

aktualizace popisu
V trase skupinovitě různověké SM porosty v různé fázi obnovy - od tyčkovin 
po zralé kmenoviny, vtr. KL, MD, JŘ, BK...

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

211/1538
biogeografický význam, „název“ místní, „Nad Zadním koutem“

délka [m] 560

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční (funkčnost místy snížena vlivem nepůvodní dřevinné skladby)

aktualizace popisu

- V část pod silnicí tvořena dozrávající SM kmenovinou s vtr. KL, BK a s 
podrostem JŘ,
- střední část mladší listnaté porosty (směs KL, BK, BŘ, JŘ, JS, vtr. SM) char. 
tyčkovin
- Z část pravidelná slabá SM kmenovina

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky
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211/1539
biogeografický význam, „název“ místní, „U Staré sáňkařské“, „Černostudniční potok“

délka [m] 1260

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční 

aktualizace popisu

V trase převaha SM porostů většinou slabých až dozrávajících kmenovin, v J části
se SM zmlazením na podmáčených stanovištích v okolích potoků, v S části podél 
silnice převaha mladších listnáčů (BK, KL, JS, JŘ, BŘ...) a SM tyčkovina s vtr. KL, 
BK, BŘ...

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

251/1267 (v řešeném území část)
biogeografický význam, „název“ úsek nadregionálního K19MB, „Lukášov“

délka [m] 610

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory

funkčnost funkční (funkčnost místy snížena vlivem nepůvodní dřevinné skladby)

aktualizace popisu

- trasa v SV části v údolních partiích tvořena nad silnicí částí potoka, pod silnicí 
část Harcovského potoka a nivní nevyužívanou louku s nárosty OL? JS...,  
- střední část tvořena částmi většinou SM kmenovin na balvanitém prudkém svahu
s příměsí BK, KL..., 
- nelesní pozemky evidovaných a tč. nevyužívaných luk i zahrad se skupinami 
nárostů BŘ, OS, vtr. DB, JŘ...
- Z část tvořená SM tyčovinou v okraji lesa a částí kmenoviny směsi SM, MD, BO, 
KL, BK...

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, vodní plocha, TTP, zahrady

1498/C (v řešeném území část)
biogeografický význam, „název“ místní, „Lužická Nisa“

délka [m] 240

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost
existující, celkově částečně funkční - úseky toku bez břehových společenstev, část
prvku zahrnuje i území města Liberce

aktualizace popisu trasa vymezena tokem řeky a přilehlým okolím, bez dřevinných doprovodů

druh dotčeného pozemku dle KN vodní plochy, TTP

1539/1540 (v řešeném území část)
biogeografický význam, „název“ místní, „U Kynastu“

délka [m] 1340

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

0

funkčnost funkční (funkčnost snížena v úsecích s nepůvodní dřevinnou skladbou)

aktualizace popisu

- na PUPFL trasa tvořena většinou SM porosty (tyčkovinami až dozrávajícími 
kmenovinami), v okrajích lesa vytvořený porostní plášť s příměsí listnáčů (místy 
jejich převaha - KL, BK, BŘ, JŘ...),
- v S části na nelesní půdě (evidovaný TTP, zahrada i orná půda) nárosty KL, JS, 
BŘ... s bohatým bylinným patrem

identifikace prvku dle OPRL v části
ř.ú. 

720 A, B, 721 B, C

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, orná půda, TTP
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Biokoridory na území v kompetenci orgánu ochrany přírody správy CHKO Jizerské hory:

B6/B6a

biogeografický význam, „název“ regionální, úsek RK647, „Nad vodojemem“

délka [m] 600

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory

funkčnost funkční (funkčnost snížena v úsecích s nepůvodní dřevinnou skladbou)

aktualizace popisu
V trase většinou SM kmenoviny s příměsí BK a BŘ, s vtr. MD, BO, JŘ, KL, DB, 
DBČ...

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

B6/B11 (v řešeném území dva úseky)

biogeografický význam, „název“ regionální, úsek RK647, „Pod Hraničnou“

délka [m] 210

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory

funkčnost funkční (funkčnost snížena v úsecích s nepůvodní dřevinnou skladbou)

aktualizace popisu

- Z část využívá úžlabí (evidovaná vodní plocha) s nárosty OS a JS, dále 
pokračuje napříč kmenovinami směsi SM a BK, s vtr. JŘ, BO, MD... na mírném 
hřbítku
- V úsek v ř.ú. využívá úsek Bílé Nisy a okolní nivu s nárosty OL a JS.

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, TTP, vodní plochy, ostatní plocha

B11/B12

biogeografický význam, „název“ regionální, úsek RK647, „Nad Mšenským potokem“

délka [m] 750

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory

funkčnost funkční (funkčnost snížena v úsecích s nepůvodní dřevinnou skladbou)

aktualizace popisu
V trase SM struktury - v JZ části homogenní tyčoviny až slabé kmenoviny, v SV 
části mlaziny až tyčkoviny.

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky

B12/B26

biogeografický význam, „název“ místní, „Mšenský potok“

délka [m] 1165

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory

funkčnost funkční (funkčnost snížena v úsecích s nepůvodní dřevinnou skladbou)

aktualizace popisu

- na PUPFL úžlabí s okolními SM porosty v různých fázích obnovy (od kultur 
po zralé kmenoviny)
- od zahrádkářské kolonie po vyústění v přehradě tok napřímen a technicky 
opevněn, v horní části úseku s nárosty OL, JS, VR, BŘ, SM..., spodní část 
lemovaná cestami a TTP

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemek, vodní plochy, ostatní plochy

1267/B6a

biogeografický význam, „název“ regionální, úsek RK647, „Nad koutem“, „Harcovský potok“

délka [m] 315

překryv s ostatními kategoriemi 
ochrany přírody

CHKO Jizerské hory

funkčnost funkční (funkčnost snížena vlivem nepůvodní dřevinné skladby)

aktualizace popisu
SM porosty věkově v různých fázích obnovy na prudkých svazích, většinou 
dozrávající kmenoviny s příměsí BK a vtr. KL...

druh dotčeného pozemku dle KN lesní pozemky, vodní plocha
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G.6.5.4 VYHODNOCENÍ VYMEZENÍ A FUNKČNOSTI ÚSES, ZÁVĚRY

Vymezený a upřesněný systém v řešeném území (převzatý z „Aktualizace ÚSES...“, 10.2010) tvoří
součást  okolní  krajiny  s vymezeným  systémem  ekologické  stability  -  prvky  zde  pokrývají
reprezentativní i unikátní společenstva dostatečným způsobem, a systém v řešeném území plně
navazuje na systém území sousedících (jsou respektovány body napojení). Systém je v naprosté
většině  funkční  (snížená  funkčnost  je  u  uvedených  lesních  společenstvech  způsobena  pouze
místně neadekvátní aktuální dřevinnou skladbou rozdílnou od skladby přirozené dle stanovištních
podmínek, či narušenou věkovou strukturou – doporučuje se náprava stavu, která je dlouhodobou
záležitostí  a je předmětem lesního hospodářsko-úpravnického plánování a následné realizace).
Výjimkou jsou nefunkční prvky (či jejich části ) navržené k založení (důvodem je snaha o zajištění
interakční  funkce).  Před  realizaci  je  nutné  zpracování  odborné  projektové  dokumentace,
vymezující  územní  možnosti  vč.  vypořádání  vlastnických  vztahů  k  pozemkům  a  způsoby
financování, a stanovující způsob realizace. Rekapitulace údajů tabulek:

207/208: zatravnění  vymezené  části  orné  půdy,  založení  2  remízů  vyšší  víceetážové
zeleně - řešeno návrhem urbanistického řešení „záborovou“ lokalitou SK.2.

Pro navýšení interakční funkce vytipovaných prvků s výskytem nepůvodních a expanzních druhů
rostlin je nutné jejich odstranění – rekapitulace údajů tabulek:

199, 207, 1537, 200A/201, 206/1537 a 210A/210B.

Uvedený  systém  je  tzv.  územně  vymezený,  a  to  i  v  případě  prvků  navržených  k  založení.
Předmětem vymezeného ÚSES již nejsou prvky v dokumentaci „Aktualizace ÚSES...,  10/2010“
navržené ke zrušení.

Naprostá  většina  vymezených  biocenter  na  lesních  pozemcích  dosud  nedisponuje  nutnou
příslušnou  kategorií  lesa  zvláštního  určení  z  titulu  existence  ÚSES.  Pro obnovu  LHP  je
doporučována změna kategorií lesa tvořící biocentra ÚSES (v souladu s názory odborné členské
základny  v  ČKA autorizovaných  projektantů  ÚSES)  –  dle  zákona  č. 289/95  Sb.,  § 8,  odst. 2.,
písm. f: přeřazení do kategorie lesů zvláštního určení, tj. lesů u kterých veřejný zájem na zlepšení
a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je
nadřazen  funkcím  produkčním  -  lesy  potřebné  pro  zachování  biologické  různorodosti  (ÚSES,
genové  základny,  ...).  Doporučení  je  zdůvodněno  potřebou  odlišného  způsobu  lesnického
hospodaření na plochách biocenter, s cílem zabezpečení funkčnosti prvků ÚSES. Podkladem pro
tuto změnu budiž údaje ÚP.

Doporučení  na  důsledné  dodržování  obnovných  cílů  v prvcích  ÚSES vymezených  na  lesních
pozemcích  se  týká  zejména  přechodného  období  platnosti  LHP/LHO  do  doby  realizace  výše
uvedeného  návrhu  (mj.  i  kontrolou  orgánů  ochrany  přírody  nad  formulacemi  navrhovaných
opatření v obnovovaných LHP/LHO).

Návrh na náležité využívání skladebných částí ÚSES se týká zejména údržby travních porostů
na nelesních pozemcích a pěstební  opatření  na plochách vzrostlých nárostů  nelesní  zeleně –
důvodem je snaha o zachování, spíše však navýšení interakční funkce prvků.

G.6.5.5 KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY (KES)

Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat
rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů, tzn. že se systém brání
změnám během působení  cizího činitele zvenčí  nebo se vrací  po skončeném působení  cizího
činitele  k  normálu.  Protože  potenciálními  nositeli  ekologické  stability  krajiny  jsou  přirozené
ekosystémy,  racionální  využívání  krajiny  nejen  nevylučuje,  ale  nutně  zahrnuje  jejich  trvalou
existenci.

Na základě příslušného podílu jednotlivých druhů ploch zastoupených a evidovaných v řešeném
území (hodnocení provedeno dle statistických údajů v jednotlivých sektorech), tj. porovnáním ploch
relativně  stabilních  s  výměrou  ploch  ekologicky  nestabilních,  činí  pro  řešené  území  koeficient
ekologické stability hodnotu  4,5, což krajinu celého města z tohoto aspektu definuje jako typ  C
relativně přírodní.

SAUL s.r.o 193



SCHÉMA EKOLOGICKÉ STABILITY
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Pro  průměrnou  ekologickou  stabilitu  jednotlivých  k.ú.  i  celého  území  města  je  tento  relativně
příznivý stav dán významnějším zastoupením zejména evidované lesní půdy a TTP (vč. vodních
ploch) v porovnání s výměrou orné půdy a zastavěných ploch. Tento teoretický vztah však vychází
pouze z údajů katastru nemovitostí,  nikoliv z aktuálního a skutečného druhu pozemků a jejich
způsobu  a  intenzity  využívání  –  do  vztahu  tak  není  zahrnuta  výměra  některých  plošně
významnějších  pozemků  tzv.  ostatních  ploch,  které  jsou  často  charakteru  vznikajícího  lesa
(vč. některých  jiných  zanedbaných  pozemků  s  nárosty  vznikajícího  lesa),  značná  výměra
zatravněné orné půdy či jiných pozemků o vyšším aktuálním stupni ekologické stability.

Tab. G.6.5.5a Koeficient ekologické stability

kód k.ú. katastrální území KES krajinný typ

655970 Jablonec nad Nisou 1
B - typ krajiny harmonické, území mírně stabilní (běžná kulturní krajina, 
v níž jsou technické objekty v relativním souladu s charakterem relativně 
přírodních prvků)

656038 Jablonecké Paseky 3,4
C - typ krajiny relativně přírodní, území stabilní (technické objekty jsou 
roztroušeny na malých plochách při převaze relativně přírodních prvků)

656071 Vrkoslavice 27,4
C - typ krajiny relativně přírodní, území stabilní (technické objekty jsou 
roztroušeny na malých plochách při převaze relativně přírodních prvků)

656101 Rýnovice 2,1
B-C - typ krajiny harmonické až relativně přírodní, území mírně stabilní – 
běžná kulturní krajina, v níž jsou technické objekty v relativním souladu 
s charakterem relativně přírodních prvků

656127 Lukášov 6,8
C - typ krajiny relativně přírodní, území stabilní (technické objekty jsou 
roztroušeny na malých plochách při převaze relativně přírodních prvků)

656135 Mšeno nad Nisou 11,3
C - typ krajiny relativně přírodní, území stabilní (technické objekty jsou 
roztroušeny na malých plochách při převaze relativně přírodních prvků)

667960 Kokonín 4,9
C - typ krajiny relativně přírodní, území stabilní (technické objekty jsou 
roztroušeny na malých plochách při převaze relativně přírodních prvků)

733211 Proseč nad Nisou 4,9
C - typ krajiny relativně přírodní, území stabilní (technické objekty jsou 
roztroušeny na malých plochách při převaze relativně přírodních prvků)

celkem území Jablonce n.N. 4,5 C - typ krajiny relativně přírodní, území stabilní 

Zdroj:        Aktualizace ÚSES..., 10/2010

Pozn.: Vyhodnocení území z hlediska koeficientu ekologické stability poskytuje pouhou informaci o velikosti tohoto
jevu, kdy cílem návrhů ÚP není ve „slabších“ územích KES navyšovat (či dokonce jej unifikovat na celkové
průměrné hodnoty), neboť podmínky pro takový krok jsou prakticky značně omezené, jsou objektivně dány a
vycházejí z reálných možností, historického vývoje a z dalšího rozvoje města a jeho částí.

G.6.6 SÍDELNÍ A KRAJINNÁ ZELEŇ

Ochrana prvků nelesní  zeleně je  v pojetí  § 2,  3,  7-9 zákona č.  114/92 Sb.  cílena na „dřeviny
rostoucí mimo les“, kterými se rozumí „strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné
krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond“. Výskyt nelesní zeleně patří
mezi významné krajinotvorné prvky místního významu, přirozené a přírodě blízké struktury jsou
často přirozeným refugiem pro zde závislé organismy, mnohdy tvoří  skladebné prvky ÚSES či
registrované VKP (stávající i navrhované) i VKP ze zákona, umělé a cíleně založené struktury jsou
často  využívány  obyvateli  města  jako  místo  pro  oddech...  Prvky  vzrostlé  nelesní  zeleně  jsou
součástí obecné (VKP ze zákona i registrované) a zvláštní ochrany (památné stromy), požívají
vyšší ochranu vyplývající z dalších ustanovení zákona. 

Vyhodnocení  zeleně  (podrobněji  viz  předchozí  stupeň  ÚP  Průzkumy  a  rozbory)  vč.  grafické
lokalizace je provedeno dle „Generelu zeleně města Jablonce nad Nisou“ (Zahradní a krajinářská
tvorba,  spol.  s  r.o.,  Brno,  2000)  a  „Evidence  parků“  (databáze  orgánu  ochrany  přírody  ORP
Jablonec nad Nisou“, stav 2007). 
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G.6.6.1 VYMEZENÍ FUNKČNÍCH TYPŮ NELESNÍ ZELENĚ

Tab. G.6.6.1a: Zeleň v řešeném území je dle lokalizace a funkcí rozčleněna na základní kategorie:

funkční typy nelesní zeleně výměra (ha) podíl z celkové výměry ř.ú. (%)

Městská zeleň 64,8 2,1

Krajinná zeleň 164,1 5,2

Zeleň hřbitovů 3,7 0,1

Zeleň vodních a vodohospodářských ploch 16,5 0,5

Urbanizovaná zeleň (bydlení, OV, TV) 424,4 13,5

Zeleň ploch pro rekreaci a sport 33,2 1,1

Doprovodná zeleň komunikací 61,3 2

Zdroj: předchozí stupeň ÚP Průzkumy a rozbory (viz)
Pozn.: v řešeném území je evidována celková délka stromořadí téměř 11 km.

Tab. G.6.6.1b: Evidence městských parků z databáze MěÚ Jablonec nad Nisou (2007):

poř.
číslo

název k.ú., p.p.č. vlastník 
druh současné 
funkční plochy

stav 2007

1 Tyršovy sady Jablonec n.N., 303 Město Jablonec n.N. park rekonstruováno v roce 2001

2
Liberecká  pod
ZŠ

Jablonec n.N., 854/1
ČR-Úřad pro 
zastupování státu ve 
věcech majetkových 

park přestárlé keře, chybí mobiliář

3
Anenské
náměstí

Jablonec n.N., 2/1 Město Jablonec n.N. park rekonstruováno v roce 2002

4
Generála
Mrázka

Jablonec n.N., 146, 
148/1

Město Jablonec n.N. park rekonstruováno v roce 2005

5 Máchova
Jablonec n.N., 1001/5, 
1001/7

Sbor Bratrské jednoty
baptistů v Jablonci 
n.N. 

občanské vybavení 
polyfunkční

rekonstruováno v roce  2005

6
Opletalova
svahy

Jablonec n.N., 989/6, 
990/1, 992/1, 

Město Jablonec n.N. park chybí cesty, mobiliář

7
Komenského
náměstí

Jablonec n.N., 142 Město Jablonec n.N. park přestárlé keře

8 Park u divadla
Jablonec n.N., 169, 
175/3, 176/1

Město Jablonec n.N. park po rekonstrukci

9
Horní  náměstí
(u kostela)

Jablonec n.N., 1030/1, 
1030/6, 1030/7

Římskokatolická 
farnost - děkanství 
Jablonec n.N.,
Město Jablonec n.N.

občanské vybavení 
polyfunkční

bez výsadeb

10 Letní kino Jablonec n.N., 1027/3 Město Jablonec n.N.
park + občanské 
vybavení polyfunkční

zanedbaná zeleň

11
Okolí  letního
kina

Jablonec n.N., 1027/1 soukromá osoba
občanské vybavení 
polyfunkční

nedokončené úpravy

12
Pod  Baštou  –
svahy

Jablonec n.N., 1036/2 soukromá osoba
část park a smíšené 
bydlení v centru

louka se stromy

13
Pod  Baštou  –
park 

Jablonec n.N., 1032 Město Jablonec n.N. park špatný stav cest i zeleně

14 Dvořákova Jablonec n.N., 1018/1 Město Jablonec n.N. park po rekonstrukci

15
Mírové
náměstí

Jablonec n.N., 107/2 Město Jablonec n.N. střední školy chybí cesta, špatný mobiliář

16
Vrchlického
sady

Jablonec n.N., 2544 Město Jablonec n.N. park 
nutná rekonstrukce cest i 
zeleně

17
Smetanova  –
Mánesova 

Jablonec n.N., 1145/9 Město Jablonec n.N. park 
poškozená zeleň i mobiliář, 
nálety

18
Podzimní  –
Skelná 

Jablonec n.N., 1359/1 Město Jablonec n.N.
plocha pro rodinné 
domy městského 
typu, park 

špatné cesty i mobiliář, 
přerostlé keře

19
Náměstí
B. Němcové

Jablonec n.N., 1454/1, 
1520, 2428/9

Město Jablonec n.N.
park + smíšené 
bydlení v centru

poškozený mobiliář, cesty 
neznatelné, nekvalitní zeleň
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poř.
číslo

název k.ú., p.p.č. vlastník 
druh současné 
funkční plochy

stav 2007

20 Novoveská
Jablonec n.N., 1657, 
1660/2, 1663/1, 
1666/1, 2507/3

Město Jablonec n.N.

park, sportovní 
stadiony kryté, 
občanské vybavení 
polyfunkční

okolí koupaliště

21 Růžová Jablonec n.N., 1813 Město Jablonec n.N. lehká drobná výroba zdevastovaná plocha

22
Perlová  –
5.května

Jablonec n.N., 1934/1 Město Jablonec n.N. park 
přestárlá zeleň, chybí 
mobiliář, špatný stav cest 

23
Raisova  –
Horská 

Jablonec n.N., 2083/1 Město Jablonec n.N.
plocha pro bydlení v 
bytových domech

stromy ve špatném stavu, 
chybí mobiliář a cesty

24
Pod  Hájem  –
Vzdušná 

Jablonec n.N., 2172/3 Město Jablonec n.N. park 
mobiliář i cesty ve špatném 
stavu

25
Vzdušná  –
Kokonínská 

Jablonec n.N., 2153/1 Město Jablonec n.N. park špatný stav, chybí mobiliář

26
5.května  –
Kokonínská 

Jablonec n.N., 2158/1 Město Jablonec n.N.
smíšené bydlení v 
centru

špatný stav

27
Pražská  –
V Aleji 

Jablonec n.N., 2263/2 Město Jablonec n.N. park přestárlé keře, špatné cesty

28
Wolkerova  –
parky 

Jablonec n.N., 395/9, 
401/1

Město Jablonec n.N.
plocha pro rodinné 
domy městského 
typu

přestárlá zeleň, chybí cesty i 
mobiliář

29 Park Vodní Jablonec n.N., 462/2 Město Jablonec n.N.
plocha pro rodinné 
domy městského 
typu

přerostlé keře, poškozený 
mobiliář, využíváno 
návštěvníky nápojky, TS

30 Nerudova Jablonec n.N., 454/3 Město Jablonec n.N. park přírodní park, chybí mobiliář

31
Pasecké
náměstí

Jablonecké  Paseky,
1633/2

Město Jablonec n.N. park rekonstruováno v roce 2003

32
Jindřichovská
parčík

Jablonecké  Paseky,
804/4

Město Jablonec n.N. park 

33 Lučanská
Jablonecké  Paseky,
1824/1

Město Jablonec n.N. park 

34 Pod Petřínem Vrkoslavice, 898 Město Jablonec n.N. park po rekonstrukci

35 Petřínská - sad Vrkoslavice, 965/1 Město Jablonec n.N. park nově založený třešňový sad

36 Janáčkova Vrkoslavice, 165 Město Jablonec n.N. park rekonstruováno v roce 2003

37 Mšenský park 

Mšeno n.N., 109, 
115/1, 296/1, 296/2, 
297, 298/1, 298/3,  
299/1, 299/2, 299/3, 
300, 301/1, 308, 318/1,
318/9, 518/35

Město Jablonec n.N., 
Pozemkový fond ČR, 
Stavební bytové 
družstvo LIAZ, 
soukromá osoba

park + hromadné 
garáže

nutná rekonstrukce zeleně, 
cest, rybníků

38 Čsl. armády Rýnovice, 131 Město Jablonec n.N. park velké pěnišníky

39 Pod Prosečí Lukášov, 161 Město Jablonec n.N. park 
bývalý hřbitov, terénní 
nerovnosti, neupravené

Pozn.: V evidenci parků MěÚ Jablonec n.N. je veden i Lesopark Na svahu (k.ú. Kokonín, p.č. 800/1, vlastník Město
Jablonec  nad Nisou),  který  je  tvořen  lesním pozemkem (dle  OPRL 742 E,  předmět  vyhodnocení  v  kap.
PUPFL)  v  současnosti  kategorizovaným  jako  les  hospodářský.  Vzhledem  k  charakteru,  lokalizace  a
rekreačnímu potencionálu lokality je při obnově LHP navržená změna kategorie přeřazením do kategorie lesa
zvláštního určení (dle zákona č. 289/96 Sb. o lesích..., § 8), subkategorie příměstské a další lesy se zvýšenou
rekreační funkcí (dle odst. 2, písm. c zákona).

Na internetových stránkách města je v této kategorii zeleně evidován ještě Park pod přehradou (pod hrází) a
Park ve Vrkoslavicích (údajně na rohu ulic Janáčkova a Vrkoslavická).

Vzhledem k sněhové kalamitě z 10/2009 s většinou katastrofickým dopadem na stav vzrostlé zeleně jsou
některé uvedené údaje patrně zastaralé. Z tohoto důvodu je vhodné vypracování nového aktualizovaného
pasportu  stavu, vč. stanovení potřeb údržby či rekonstrukcí.

Kategorie lesní zeleň a zeleň zemědělské výroby (pozemky ZPF) nejsou zde hodnoceny, vyhodnocení viz
ostatní části dokumentace
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G.6.6.2 VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU NELESNÍ ZELENĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA

k.ú. Jablonec nad Nisou

Katastrální území patří výměrou zastoupení zeleně k hůře vybaveným. Zeleň u zástavby rodinných
domů tvoří asi 30 % veškeré zeleně ve městě s výměrou okolo 120 ha, přibližně pětinu této rozlohy
(asi  20 ha)  tvoří  zeleň sídlištní.  Specifikem území s  kompaktní  zástavbou rodinných domů se
soukromou veřejně nepřístupnou zelení je, že pro širší veřejnost neumožňuje vytvoření rekreačně
využívaných  ploch,  oproti  nezastavěným  plochám  sídlišť,  které  jsou  rekreačním  zázemím
pro obyvatele města.

Okolo  8  % (cca 30  ha)  stávající  zeleně  tvoří  tzv.  zeleň  vyhrazenou  s  největším zastoupením
v areálech zdravotnictví, školství, obchodu a služeb. Jde o zeleň s omezeným přístupem, tudíž
méně vhodnou k běžné denní rekreaci. V území je i částečně zastoupena zeleň areálů drobné
výroby. Dvojnásobek tvoří zeleň podél komunikací, aleje jsou zde zastoupeny ve fragmentech a
ojediněle (praktické možnosti pro zakládání alejí jsou malé pro stísněné prostorové podmínky, linie
inženýrských sítí apod.). Zeleň v plochách technické vybavenosti tvoří malé výměry (celkem 3 ha)
s výjimkou areálů pro zásobování teplem (z celkové výměry ploch pro technickou vybavenost cca
2 ha).  Cca 1 ha zeleně se nachází  podél  vodotečí  a vodních ploch,  cca 2,5 ha jsou tvořeny
zahrádkářskými koloniemi (s převahou užitkových druhů dřevin) na okrajích katastrálního území,
v k.ú. se nacházejí i  zahrady a ovocní sady (dtto),  v katastru se nachází téměř dvouhektarový
hřbitov. 

Vlastní funkčně samostatná zeleň je reprezentována cca 14 ha krajinné zeleně a cca 30 ha zeleně
městské.  Zeleň  parková  a  menší  sadovnicky  upravené  plochy  jsou  zastoupeny  ve  shodném
poměru (obojí po cca 5 ha). Zhruba trojnásobek (17 ha) tvoří ostatní městská zeleň – nekoncepční
plochy bez potřebného vybavení a údržby. Tyto plochy jsou velkou rezervou pro kvalitní městskou
funkčně  samostatnou  zeleň,  stejně  tak  jako  zeleň  krajinná,  která  v  tyto  plochy  může  být
přeměňována zvláště na okrajích katastru a u nově zakládaných obytných celků.

Stávající  městská zeleň tvoří  v  centru  města  většinou  malé,  roztříštěné  plochy bez vzájemné
vazby. Tento stav vzhledem k charakteru zástavby nelze však výrazně změnit, ovlivnit jej lze pouze
v území s výskytem sídlištních obytných celků, kde nezastavěná území mohou vytvořit vzájemně
navázané dostatečně velké plochy funkčně samostatné zeleně. Určitou rezervou pro zakládání
veřejné zeleně jsou větší souvislé plochy u garáží, parkovišť a jiných dopravních objektů, které
jsou  většinou  charakteru  nepěstěných  náletů,  místy  i  se  skládkami.  Rovněž  pro  rekreační
využívání jsou v území určitou rezervou katastrované lesní pozemky.

Plochy stávající  zeleně nejsou však jednotlivou výměrou přílišně dostatečně velké,  krátkodobá
rekreace na nich je v převážné většině omezená, vybaveností a výměrou vyhovující plochy jsou
často přetěžovány. V řadě lokalit není změna k lepšímu vzhledem k charakteru zástavby prakticky
možná.

k.ú. Jablonecké Paseky

Vzhledem k převažujícímu typu zástavby (rodinné domy s předzahrádkami a zahradami) chybějí
plochy městské zeleně (stávající zeleň této funkce tvoří cca 1 ha, tj. 2 % z celkového zastoupení
zeleně  na  k.ú.),  a  to  jak  parky,  tak  sadovnicky  upravené  plochy  a  rekreační  městská  zeleň
s příslušným  vybavením.  Plochy  stávající  zeleně  inklinují  svým  charakterem  převážně  k  rázu
zeleně krajinné (11 ha,  tj.  17 % zeleně v k.ú.),  bez vybavení  mobiliářem a tudíž méně hodné
k rekreaci obyvatel. Dostatečně vybavené a udržované plochy zeleně pro krátkodobou rekreaci
obyvatel jsou zastoupeny pouze na sídlištích, sportovní vyžití je možné na centrálním sportovišti
(1 ha, 2 %), méně vhodné je umístění produkčních zahrad u hřbitova (0,5 ha, 1 %). 

Ve východní  a jižní  části  katastru  jsou v převaze lesní  porosty (13 ha,  20 %),  které  vyvažují
nedostatek  jiné  vhodné  zeleně  k  odpočinku  obyvatel  rodinných  domků.  Katastr  je  rozdělen
železnicí,  lesní  porosty  na  jihu  tedy  nemohou  být  bezbariérovou  náhradou  městské  zeleně
k rekreaci pro obyvatele zástavby rodinných domků. 

Z  bilancí  vyplývá  nedostatek  ploch  parkové  městské  zeleně,  sadovnicky  upravených  ploch  a
rekreační městské zeleně, bloky rodinných domů nevytvářejí dostatečný prostor pro výsadbu alejí.
Je vhodné zachovat všechny plochy stávající zeleně, zabezpečit dostatečné vybavení mobiliářem
a zajistit potřebnou údržbu, a to včetně ploch sídlišť. 
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k.ú. Kokonín

Stávající městskou zeleň (7 ha, tj. 2 % zeleně v k.ú.) reprezentuje jedna větší sadovnicky upravená
plocha,  ostatní  plochy  zeleně  jsou  nekomponované,  bez  vybavení  a  bez  dostatečné  údržby,
výměrou malé, zcela chybí zeleň parková. Specifikem území je existence zahrádkářské kolonie
v SV části  k.ú.  a  menší  lokality  v  centru  a  v  okrajích,  v  území  je  i  hřbitov  o výměře 0,3  ha.
V zastavěném  území  se  vyskytují  plochy  přírodě  blízké  s  charakterem  krajinné  zeleně.  Aleje
vzhledem k charakteru uzavřené  zástavby rodinných domů, oplocených a soukromě využívaných
pozemků) většinou chybějí. 

Na zastavěné území navazují lesní porosty (90 ha, tj. 26 % z plochy zeleně v k.ú.), z nichž bezlesí
v odd. 742 E je využíváno v podobě „Lesoparku na svahu“ - vzhledem k citelnému nedostatku
rekreační městské zeleně (s funkcí park, sadovnicky upravených ploch a ploch pro krátkodobou
rekreaci obyvatel zde existuje možnost dalšího jeho rozšíření  do porostní plochy (viz návrhy kap.
PUPFL).

k.ú. Lukášov

Prostor  výskytu  prvků  nelesní  zeleně  je  tvořen  centrem  katastrálního  území  s  rozptýlenou
zástavbou rodinných domů v okolních plochách zemědělských pozemků luk a zahrad na přechodu
mezi zastavěným územím a okraji lesních komplexů (60 ha, tj. 50 % zeleně v území k.ú.) v J a S
části území. Nelesní zeleň je zde charakteru zeleně krajinné s velkým podílem náletových struktur
bez údržby a technického rekreačního vybavení,  s  pouhými fragmenty sadovnicky upravených
ploch a se zbytky alejí, zcela chybí parky a rekreační městská zeleň. Stávajícím i navrhovaným
plochám bydlení a občanské vybavenosti chybí zcela zázemí rekreační a parkové zeleně. 

Prostorem pro zakládání ploch s rekreační zelení jsou volné enklávy nevyužívaných zemědělských
pozemků  (aktuálně  v  různých  fázích  sukcese)  a  nepěstěné  náletové  struktury  jevící  nutnost
pěstebních opatření. Pro zachování charakteru krajinného rázu je nutné využívání luk a pastvin
před vznikem nežádoucí sukcese a ruderalizace.

k.ú. Mšeno nad Nisou

Plochy a prvky nelesní zeleně jsou soustředěny v Z a J části k.ú. (větší část zde tvoří komplexy
lesů - cca 334 ha, tj. 67 % zeleně v k.ú.) - kromě soustavy vodních ploch je toto území tvořené
zastavěnou částí města se zástavbou rodinných domů (cca 40 ha) a panelovými sídlišti  (30 %
z objemu zástavby),  v  území  jsou zastoupeny objekty hromadné rekreace (zeleň na nich tvoří
celkem asi 11 ha výměry, tj. 2 %). Mezi zástavbou rodinných domů zůstaly zastoupeny rozsáhlé
zahrádkářské kolonie (17 ha, 3,5 %). V zastavěném území se vyskytují parkově upravené plochy
(11,5 ha, 2 %), krajinná zeleň (vč. zeleně nivních poloh) zde zaujímá 24 ha (tj. cca 5 %) a navazuje
na lesní porosty. Aleje se zde vyskytují  v podobě fragmentů či v nedávno založených a dosud
nedominantních podobách.

Rekreační funkce nelesní zeleně (vzhledem k jejímu nedostatku v zastavěném území města) zčásti
suplují lesní pozemky (v okolí sportovního areálu Břízky zčásti zařazené v příslušné kategorii lesa).
Specifikem jsou zde koncepčně řešené zelené plochy v sídlištní zástavbě. K záporné charakteristice
patří zahrádky v sousedství Elitexu, které jsou vhodné pro přeměnu na park.

k.ú. Proseč nad Nisou

Lokality a plochy vzrostlé nelesní (i lesní) zeleně jsou zde charakteristickou a určující  součástí
krajinného rázu - vyskytují se zde v podobě nepěstěné krajinné zeleně (cca 60 ha, tj. cca 12 %
zeleně v k.ú.), zahrádkářských koloniích (cca 7 ha území, 1 %) v okrajových částech území i v jeho
zastavěné  části  (tyto  lokality  mohou,  spolu  s  rekultivovanými  skládkami  odpadů,  sloužit  jako
rezerva pro plochy funkčně samostatné městské zeleně), břehová zeleně vodních toků a nádrží
(cca 4 ha, 1 %) i zeleně hřbitova (0,7 ha). 

V území jsou zastoupené i  aleje (cca 0,5 km),  zeleň v zástavbě (cca 4,7 ha,  1 %),  zeleň ve
smíšených (polyfunkčních) plochách (1,4 ha - jedná se převážně o objekty obchodu, školství a
církve).  Výměra  zeleně  v  plochách  technické  vybavenosti  (sběr  a  zpracování  odpadů)  je
zanedbatelná  (cca  1  ha).  Zahrady,  louky  a  pastviny  zde  tvoří  značnou  část  volné  krajiny
na přechodu do okrajových lesů – cca 110 ha. Podstatnou část území zde zaujímají lesní pozemky
(cca 240 ha,  47 %), které tvoří převážně rozsáhlé souvislé porosty na severu, severovýchodě,
východě a jihu území.
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Pro zachováni  krajinného rázu je  nutné využívání  zemědělských pozemků pro zabránění  další
nežádoucí sukcese a ruderalizace, v souladu s dalšími požadavky ochrany přírody, myslivosti ...
Tyto  pozemky v  enklávách  zástavby  jsou  vhodným prostorem  pro  zakládání  ploch  rekreační,
sportovní a oddechové zeleně, vč. nezastavěných ploch připravované souvislé zástavby. Vhodným
prostorem pro rekreační využívání je i okolí vodních nádrží v SZ okraji ř.ú.

k.ú. Rýnovice

V území mimo rozsáhlejší  průmyslové zástavby je 6 ha ploch městské zeleně (4 %) a hřbitov
(0,3 ha) bezprostředně navazující na obytnou zástavbu, plošně převažuje krajinná zeleň (přírodě
blízkého charakteru, často zarůstají a jsou ruderalizovány vlivem blízkosti lidských sídel - 17 ha,
10 %) a zeleň v obytné zástavbě  (ostatní městská zeleň bez záměrné sadovnické kompozice,
dostatečného vybavení a údržby - 25 ha, 14 %), v severní a jihozápadní části při katastrální hranici
jsou okrajové části  komplexů lesa (57 ha,  33 %).  V území chybí  parky,  sadovnicky upravené
plochy a rekreační městská zeleň, aleje jsou zastoupeny ojediněle.

Pro zavádění  chybějících ploch zeleně pro krátkodobou rekreaci  nejsou v území příliš  vhodné
prostorové podmínky. Vzhledem k existenci rozsáhlého průmyslového areálu a drobných výrobních
center je nutné tyto prostory oddělit od ploch bydlení založením zeleně s hygienickou funkcí. 

k.ú. Vrkoslavice

Převážnou část území pokrývají  komplexy lesů (317 ha, tj.  cca 84 % území).  Zastavěné území,
vč. prvků nelesní zeleně, je soustředěno do východní části území - nejvíce je zde zastoupena zeleň
v plochách  bydlení  (rodinných  domů,  domů  městského  typu  v  uzavřených  blocích  i  s  objekty
občanské vybavenosti - 28 ha zeleně, 7 % v k.ú.). Zeleň malých výměr v areálech výroby se zde
vyskytuje ojediněle (1 ha, 0,2 %). Aleje vzhledem k charakteru zástavby v ulicích chybí. V západní
části katastru se nachází lyžařský vlek, jediné centrum hromadné rekreace (3 ha, 1 % zeleně v k.ú.). 

Kvalitní funkčně samostatná městská zeleň vhodná ke krátkodobé rekreaci obyvatel v zastavěném
území chybí (je zde zastoupena na 3 ha, 1 % zeleně v k.ú.). Rozloha parků je mizivá, sadovnicky
upravené plochy a rekreační městská zeleň jsou zastoupeny ojediněle. Stávající městská zeleň je
převážně nekoncepční, bez odpovídajícího vybavení a údržby. Krajinná zeleň (5 ha, 1 %) navazuje
převážně  na  lesní  porosty,  ojediněle  se  vyskytuje  v  zastavěné  části  obce.  Hřbitov  (0,1  ha)  je
v území zastoupen, navazuje přímo na zástavbu. Možnosti krátkodobé rekreace obyvatel jsou malé.

Pro  zlepšení  stavu  je  vhodné  zachovat  všechny  plochy  stávající  zeleně  (ochránit  je  před
zástavbou) a provést jejich rekonstrukci,  neboť možnosti  využití  ploch jiných funkcí  pro zřízení
funkčně  samostatné  zeleně  jsou  zde  omezené.  Zachováním  současného  stavu  s  pomístnou
absencí  ploch  nelesní  zeleně  budou  ostatní  stávající  menší  plochy  zeleně  v  centru  obce
přetěžovány, a vzdálenější lesy nemohou být pro svou polohu a charakter rovnocennou náhradou
za zeleň městskou. Je vhodné všechny další dosud volné stávající plochy bez zástavby rezervovat
pro  funkčně  samostatnou  zeleň  městskou  parkovou,  sadovnicky  upravené  plochy  nebo  zeleň
městskou rekreační. 
Pozn.:     bližší údaje viz Generel zeleně města Jablonce nad Nisou

G.6.7 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND, ZEMĚDĚLSTVÍ

Pozemky zemědělského půdního fondu tvoří  vymezené tzv. plochy zemědělské, v krajinářském
členění zde tvoří  součást typu tzv. krajiny lesozemědělské. Jsou určeny pro  obhospodařování
zemědělské  půdy  pro  zemědělskou  rostlinnou  i  živočišnou  prvovýrobu,  a  to  bez  ohledu
na současnou intenzitu i způsoby hospodářského využívání. Dle evidence KN zde zaujímají cca
912 ha, tj. 29,1 % z celkové výměry ř.ú.

Řešené území je charakterem druhové struktury pozemků ZPF poměrně fádní. Je  charakteristické
rozsahem pozemků LFA, a v posledních dvou desetiletích díky obecnému nezájmu o zemědělské
hospodaření  (způsobeno  i  resortní  politikou  a  snazší  obživou  v  okolních  městech),  destrukci
zemědělské  hospodářské  základny  (zejména  provozů  živočišné  výroby  a  center  zemědělské
výroby)  a  zpracovatelského  sektoru,  v  neposlední  řadě  i  díky  charakteru  držby  a  specifickým
klimatickým a půdním podmínkám, je zdejší obor řazen do oblasti pro zemědělské hospodaření
méně perspektivní. 
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PLOCHY ZEMÌDÌLSKÉ - II. TØ˝DA OCHRANY - PRODUK¨N˝ ZÓNA
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PLOCHY ZEMÌDÌLSKÉ - IV. TØ˝DA OCHRANY

PLOCHY ZEMÌDÌLSKÉ - V. TØ˝DA OCHRANY

INVESTICE DO PÙDY ZA Ú¨ELEM ZLEP�EN˝ PÙDN˝ ÚRODNOSTI - MELIORACE

(BEZ DATA REALIZACE)



G – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

G.6.7.1 DRUHOVÁ STRUKTURA POZEMKŮ ZPF

Orná půda: tento druh pozemku je aktuálně v naprosté většině výměry charakteru travních porostů
(způsob  založení  cílený  za  dotační  pomoci  státu,  nejčastěji  však  živelný  ukončením  orného
hospodaření).  Evidovaná orná půda zde zahrnuje celkovou výměru 125 ha (tj.  4  % z celkové
výměry ř.ú., tj. 13,7 % z celkové výměry pozemků ZPF = zornění).

Zahrady: v podmínkách řešeného území jsou místy okrasného charakteru v okolí obytné zástavby,
jsou  často  i  charakteru  zde  neevidovaných  ovocných  sadů,  vyskytují  se  zde  mozaikovitě  jak
v intravilánu města a jeho částí,  jejich způsoby využívání  i  intenzita odvisí  od zájmů vlastníků
těchto  pozemků.  Zahrady zde  dle  evidence  KN zaujímají  celkovou  výměru  273  ha  (tj.  8,7  %
z celkové výměry ř.ú., tj. 29,9 % z celkové výměry pozemků ZPF).

Trvalé  travní  porosty  luk  a  pastvin:  jejich  současná  intenzita  využívání  je  na  značně  rozdílné
úrovni. Některé pozemky jsou identicky  využívány (vč. jiných, v současnosti zatravněných druhů
pozemků), a to jak pro potřeby pozůstatků zemědělských provozů, ale i z jiných nezemědělských
důvodů.  Některé  pozemky  však  jeví  již  značný  stupeň  zanedbanosti  vč.  projevů  probíhající
sukcese (nálety dřevin a křovin). TTP zde dle evidence KN zaujímají  celkovou výměru 514 ha
(tj. 16,4 % z celkové výměry ř.ú., tj. 56,4 % z celkové výměry pozemků ZPF), tento údaj je však
podhodnocený, neboť sem není zahrnuta výměra aktuálně zatravněné orné půdy.
Pozn.: ostatní druhy zemědělských pozemků zde nejsou evidovány

G.6.7.2 KVALITA A OCHRANA POZEMKŮ ZPF

V řešeném území se plochy s kvalitní zemědělskou půdou (zařazenou i do vyšších tříd ochrany
ZPF)  mimo  zastavěné  území  vyskytují  zejména  v  části  Horní  Proseče,  na  západní  hranici
Kokonína a severně od zástavby Rýnovic a středu Lukášova. Ve všech případech (zejména v k.ú.
Horní  Proseč)  zde  dochází  ke  kolizi  s  rozvojovými  záměry  města.  Z  aktuální  intenzity
zemědělského  hospodaření  vyplývá,  že  na  značné  výměře  ZPF  nejsou  vyčerpány  možnosti
pro intenzivní zemědělské hospodaření, a to i na zainvestovaných pozemcích.

Pozn.: z evidence BPEJ vyplývá, že nejkvalitnější pozemky ZPF nejvyšších tříd ochrany se vyskytují v zastavěných
částech  města  (zde  tvořené  většinou  zahradami  v  drobné  držbě),  kdy  tato  část  území  není  vhodná
pro intenzivní velkoplošné zemědělské využívání

G.6.7.3 INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI

Pro zvýšení úrodnosti zemědělských půd byly v řešeném území v minulosti realizovány meliorační
opatření  plošného drenážního odvodnění na celkové ploše 27,01 ha (tj. cca 3% podíl z výměry
pozemků ZPF). Vstupní údaje (ÚAP ORP) neuvádějí data realizací, avšak vzhledem k naprosté
převaze aktuálně zatravněné orné půdy a k postupnému ústupu od orného hospodaření není tento
aspekt pro případné změny využívání těchto pozemků přílišně limitujícím prvkem (při hodnocení
bylo často zjištěno, že na části těchto evidovaných lokalit se aktuálně vyskytuje zástavba, a že
značná část odvodněných ploch již neslouží intenzivní zemědělské výrobě).

Vymezené  plochy  zemědělské  jsou  prostorem  pro  zemědělské  hospodaření.  Návrhy
urbanistického  řešení  minimalizují  zábory  ZPF,  respektují  zdejší  současné  i  potencionální
zemědělské hospodaření a obecnou ochranu zemědělských pozemků, a veškeré lokality zájmů
ochrany přírody a krajiny na zemědělských pozemcích.

Údržba  zdejších  pozemků  ZPF  je  nutná  pro  udržení  krajinného  rázu,  umožnění  rozvoje
chráněných druhů v lokalitách zájmů ochrany přírody a pro zamezení nežádoucích sukcesních
jevů.

Pěstování  biomasy a rychlerostoucích dřevin pro energetické účely bude povolováno ve velmi
omezené míře, neboť významná část řešeného území se nachází v územních zájmech ochrany
přírody  a  krajiny.  Důvodem  jsou  obecné  ochranné  podmínky  těchto  území  (zákaz  introdukce
nepůvodních druhů), expanzní vlastnosti případně pěstovaných druhů a nebezpečí jejich zavlečení
do  těchto  území  a  nekontrolovatelné  šíření  do  okolí  v  případě  zanedbání  pěstební  kázně
z jakýchkoliv důvodů.

Způsoby  a  intenzita  zemědělského  hospodaření  jsou  základním  předpokladem  pro  zachování
krajinného rázu volné krajiny a zabránění hlavně vzniku sukcesních jevů.
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G.6.8 POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL), LESNICTVÍ

Dle katastru nemovitostí jsou lesní pozemky (PUPFL) bez ohledu na jejich začlenění v LHP/LHO
(v plochovém členění tvořeny tzv. porostní plochou a bezlesími), tvoří vymezené tzv. plochy lesní,
v případě významového překryvu s územními zájmy ochrany přírody a krajiny i tzv. plochy přírodní
lesní,  v  krajinářském  členění  tvořící  součást  typu  tzv.  krajiny  lesní  příp.  lesozemědělské.
Dle evidence KN zde zaujímají cca 1205 ha, tj. 38,4 % z celkové výměry ř.ú. (= lesnatost, tento
údaj je nad průměrem libereckého kraje i ČR). Hospodaření v lesích je řízeno příslušnými Lesními
hospodářskými plány a osnovami.

Lesy  řešeného  území  jsou  dle  OPRL (Lesní  zákon  č.  289/1995  Sb,.  §  23  a  Vyhlášky  MZe
č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
– zpracovatelem je ÚHÚL Brandýs nad Labem) součástí přírodních lesních oblastí (PLO):

PLO 21a - Jizerské hory a Ještěd

katastrální území: Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Mšeno, Lukášov, Rýnovice, Proseč
n.N., Vrkoslavice, menší část Kokonína

PLO 23 - Podkrkonoší

katastrální území: větší jižní část Kokonína

G.6.8.1 KATEGORIZACE LESŮ

Funkce lesů jsou definovány v jejich kategorizaci,  kde zejména v podmínkách řešeného území
kromě hospodářských funkcí plní lesy další i tzv. mimoprodukční funkce: ekologicko stabilizační,
rekreační, půdoochranné, klimatické… Do kategorií lesa je v pojetí zákona o lesích zahrnuta pouze
tzv. porostní plocha (nikoliv bezlesí byť vymezené na v katastru nemovitostí evidovaných lesních
pozemcích).

Lesy ochranné
V řešeném území se vyskytují  lesy zařazené v kategorii  lesů ochranných (dle „lesního“

zákona č. 289/95 Sb., oddíl druhý, § 6 – kategorizace lesů, § 7 – lesy ochranné, odst. 1, dle písm.
a  –  lesy  na  mimořádně  nepříznivých  stanovištích  (sutě,  kamenná  pole,  prudké  svahy,  strže,
nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky). Tyto lesy jsou v platných LHP/LHO
uvedeny pod kódem 21a.

Lesy zvláštního určení

V řešeném území se vyskytují lesy zařazené v uvedených subkategoriích lesů zvláštního určení
(dle „lesního“ zákona č. 289/95 Sb., oddíl druhý, § 6 – kategorizace lesů, § 8):

 dle odst.1 – lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými:

 dle písm. a - v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně (v LHP/LHO kód
31a)

 dle písm. b - v ochranném pásmu zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních
vod (31b)

 dle odst.2 - lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí
nebo  jiný  oprávněný  zájem  na  plnění  mimoprodukčních  funkcí  lesa  je  nadřazen
funkcím produkčním

 dle písm. a -  lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách (32a)

 dle písm. e - lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou
nebo krajinotvornou (32e)

 dle písm. f - lesy pro zachování biologické různorodosti (32f)
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LESY HOSPOD`ØSKÉ 
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Lesy hospodářské

V řešeném území se vyskytují hospodářské lesy (dle „lesního“ zákona č. 289/95 Sb., oddíl druhý,
§ 6  –  kategorizace  lesů,  §  9  –  lesy  hospodářské),  které  nejsou  zařazeny  v  kategorii  lesů
ochranných nebo lesů zvláštního určení.

V řešeném území nejsou dosud v platných LHP/LHO kategorizovány lesy tvořící plošné segmenty
ÚSES (biocentra)  v  náležité  subkategorii  lesa zvláštního určení  (odůvodněno v  kapitole  C.5.3
ÚSES). Při obnově LHP/LHO se doporučuje provést změnu ze současné kategorie do kategorie
lesů  zvláštního  určení,  dle  §  8,  odst.  2,  písm.  e  -  se  zvýšenou  funkcí  půdoochrannou,
vodoochrannou,  klimatickou  nebo  krajinotvornou,  příp.  f  -  potřebné  pro  zachování  biologické
různorodosti  (s významovým překryvem s  případnými  ostatními  kategoriemi  a subkategoriemi).
Následná  identifikace  se  týká  pouze  biocenter  nebo  jejich  částí  vymezených  na  lesních
pozemcích:

BC aktuální lokalizace dle OPRL BC aktuální lokalizace dle OPRL 

7-RC12 704 D,E 210A 666 A

199 706 C 210 B 756 A

200 705 B 211 659 E

201 738 A 1442 704 F

205 743 C 1537 742 E

206 742 C,D 1538 662 A

209 756 B,E 1539 721 E

210 756 A 1549 739 A

Způsoby hospodaření  v lesích tvořících prvky ÚSES podléhají  zásadám rámcově stanovených
v podrobných  dokumentacích  ÚSES,  promítnutých  do  předpisů  platných  LHP/LHO.  Důraz  je
obecně kladen na způsoby obnov lesů vč. důsledného stanovování obnovného cíle a při realizaci
obnov  jeho  respektování.  Zásady  hospodaření  v  lesích  tvořících  prvky  ÚSES  jsou  zaměřeny
především na ochranu před devastací a na maximální snahu o vytvoření a zachování přírodních
ekosystémů, např.:

 v zastoupení dřevin se dle možností přiblížit přirozené skladbě,

 v  zákazu introdukce a podporování  cizích  dřevin  (výjimkou může být  odůvodněně
příměs modřínu),

 v časovém situování obmýtí a obnovné doby cílových dřevin na horní hranici modelu
příslušného hospodářského souboru (při rekonstrukci i nižší),

 ve zjemnění forem hospodářského způsobu, s preferencí podrostního a výběrného,
popř.  násečných  forem  (v  porostech  se  silně  změněnou  skladbou),  při  běžném
hospodaření s vyloučením holosečí

 výchovu podle možností přizpůsobit stabilizační funkci (skladba, výstavba, struktura),
s podporou věkové a prostorové diferenciace,

 v obnově uplatňovat postup přihlížející na zachování původnosti přírodního prostředí;
maximálně uplatňovat clonné seče a přirozenou obnovu,

 s omezením těžké mechanizace, koncentrace výroby i chemizace,

 s přizpůsobením hospodaření výskytu ohrožených druhů rostlin a živočichů,

 s ponecháváním doupných stromů a vybraných jedinců až do jejich rozpadu.

Doporučení na změnu kategorie lesa (742 E) „Lesoparku na svahu“ (k.ú.  Kokonín, p.č.  800/1,
vlastník Město Jablonec nad Nisou) ze současné kategorie lesa hospodářského do kategorie lesa
zvláštního určení (dle zákona č. 289/96 Sb. o lesích..., § 8), subkategorie příměstské a další lesy
se zvýšenou rekreační funkcí (dle odst. 2, písm. c zákona) je odůvodněno lokalizací lesa částečně
v okolní  zástavbě  (s  omezenou  technologickou  přístupností),  který  i  současným  částečným
charakterem a způsoby využívání je rekreačním zázemím obyvatel města (rekreačně technická
vybavenost je aktuálně soustředěna do plochy bezlesí č. 102, okolní porostní plocha však skýtá
další možnosti dovybavení).

202 SAUL s.r.o

file:///D:/aktualni_zakazky/Jablonec%20nad%20Nisou/_UP/KONCEPT/zprava/Hromek/od_Hromka/2011_02_21/jednotlive_VKP/vkp2.html
file:///D:/aktualni_zakazky/Jablonec%20nad%20Nisou/_UP/KONCEPT/zprava/Hromek/od_Hromka/2011_02_21/jednotlive_VKP/vkp2.html


Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou G – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Pozn.: Z důvodu územního překryvu s biocentrem 1537 zde v případě realizace doporučení změny kategorie lesů
tvořících biocentra ÚSES dojde rovněž k překryvu se subkategorií lesů potřebných pro zachování biologické
různorodosti  (dle  odst.  2,  písm.  f  zákona).  Vzájemný  překryv  nevylučuje  souběh  obou  hlavních
mimoprodukčních  funkcí,  tuto  skutečnost  lze  v  mobiliáři  budoucího  příměstského  lesa  využít  vhodným
osvětovým programem.

Návrh  na  uvážlivé  umísťování  obnovných  prvků  v  místech  pohledově  krajinných  dominant  je
zdůvodněno snahou o ochranu krajinného rázu před necitlivými umělými zásahy do pohledových
horizontů  -  zajištění  je  v  kompetenci  orgánů  ochrany  přírody  a  krajiny  promítnutím  zásad
do obnovovaných LHP/LHO.

Návrh na šetrné vyklizování a soustřeďování vytěžené dřevní hmoty při obnově lesů je odůvodněn
snahou o zamezení erozních jevů ve svažitých pozemcích. V těchto lokalitách je nutné používání i
netradičních technologií šetrných k povrchu půdy.

Vzhledem k relativně dlouhodobé platnosti územního plánu a pokračujícímu procesu zalesňování
dosud drobných nelesních pozemků nejsou tyto změny zde kvantifikovány - realizace zájemců je
na  posouzení  příslušných  orgánů  státní  správy.  Případné  větší  plošné  zásahy,  či  v  případě
pochybností, je nutno záměry podložit i vyhodnocením vlivů na krajinný ráz.

Pro rekreační a sportovní využívání jsou v platném LHP/LHO vymezeny či navrženy lesy kategorie
zvláštního určení - lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Výjimkou mohou být
aktivity probíhající na účelových komunikacích či nevyžadující plošné požadavky (např. singletrack
aj.) nebo nenarušující půdní kryt, vegetaci a neomezující lesní hospodaření. Tyto aktivity je nutné
podmiňovat souhlasem vlastníka lesa a orgánu státní správy.

G.6.8.2 OCHRANNÉ PÁSMO LESA

Dle uvedeného zákona, oddíl druhý, § 14, odst. 2, je vzdálenost ochranného pásma lesa 50 m
od okraje lesa limitní pro jakékoliv záměry (znázornění viz koordinační výkres). Dotčení pozemků
do vzdálenosti do 50 m od lesa je možné pouze se souhlasem orgánu státní správy lesů.

S ohledem na existující stav v území ÚP stanovuje  minimální odstup nových stavbeb hlavních
25 m od okraje lesního pozemku. Zejména v případech, kdy les plní funkci izolační zeleně nebo při
dostavbě proluk v existující zástavbě nebo doplnění uličních front lze při prokázání přijatelné míry
vzájemných negativních vlivů nové výstavby a funkcí lesa připustit odlišné individuální řešení.

G.7 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

G.7.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÚP Jablonec nad Nisou pro naplňování cílů a úkolů územního plánování člení celé správní území
statutárního města Jablonec nad Nisou (řešené území územního plánu) na plochy podle významu
a podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití.

PLOCHY PODLE VÝZNAMU

Zastavitelnost ploch

Z hlediska zastavitelnosti jsou plochy v řešeném území členěny na:
- plochy zastavěné (plochy stabilizované vč. ploch změn – přestavby), 
- zastavitelné (plochy změn – návrhové lokality na dosud nezastavěném území), 
- nezastavěné (stabilizované plochy),
- nezastavitelné (plochy změn),
Úhrn vymezení ploch z hlediska jejich zastavitelnosti pokrývá 100% řešeného území.
Zastavitelnost ploch se v grafické části dokumentace ÚP rozlišuje jejich příslušným ohraničením.
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Časové rozlišení ploch

Z hlediska časového rozlišení jsou plochy členěny na:
- plochy stabilizované (stav) 
- plochy změn (návrh / přestavby) 
- územní  rezervy představují  pouze ochranu daného území pro  předpokládané budoucí

využití za orientačním návrhovým horizontem územního plánu, proto jsou územní rezervy
zobrazeny nad plochami stabilizovanými a změn.

Úhrn vymezení ploch z hlediska jejich časového rozlišení pokrývá 100% řešeného území.
Časové rozlišení  ploch  se  v  grafické  části  dokumentace  ÚP rozlišuje  jejich  odlišným plošným
pojednáním (stabilizované plochy – plné, plochy změn – šrafované, územní rezervy - obrysem).

PLOCHY PODLE ZPŮSOBU VYUŽITÍ

Specifikace (kategorie) ploch s rozdílným způsobem využití

Návrh  ploch  s rozdílným  způsobem  využití,  jejich  členění  a  podmínky  využití  jsou  v souladu
s aktuálním zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášek
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence  územně  plánovací  činnosti,  č.  501/2006  Sb.,  o obecných  požadavcích  na využívání
území.  Některé  kategorie  ploch  definované  vyhláškou  č. 501/2006  Sb.  jsou  dále  podrobněji
členěny a některé jsou doplněny dle konkrétních potřeb zjištěných v řešeném území. 

Úhrn vymezení ploch z hlediska jejich využití pokrývá 100% řešeného území.
Kategorie  ploch  se  v  grafické  části  dokumentace  ÚP  rozlišují  jejich  odlišným  barevným
pojednáním.

G.7.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné, zastavitelné a přestavby:

BM PLOCHY BYDLENÍ – MĚSTSKÉ
 podkategorie ploch bydlení dle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
 určení:  zejména  pro  individuální  bydlení  v  rodinných  domech  nebo  pro  kolektivní

bydlení v bytových domech;
 využití:  umožňují  nerušený  a  bezpečný  pobyt  a  každodenní  rekreaci  a  relaxaci

obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a základního občanského vybavení;
 umístění:  v  kvalitním  prostředí  zpravidla  v  návaznosti  na  plochy  centra města  a

podružných městských center. 

BP PLOCHY BYDLENÍ – PŘÍMĚSTSKÉ
 podkategorie ploch bydlení dle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
 určení:  zejména  pro  individuální  bydlení  ve  spojeni  s  rozmanitými  ekonomickými

aktivitami, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a pro rodinnou rekreaci;
 využití:  umožňují  nerušený  a  bezpečný  pobyt,  každodenní  i  sezónní  rekreaci  a

relaxaci  obyvatel  i  ekonomické  aktivity  obyvatel  vymezené  plochy  slučitelné
s bydlením (služby, zemědělství, nerušící výroba), dostupnost veřejných prostranství a
základního občanského vybavení a příměstské krajiny;

 umístění: v kvalitním prostředí zpravidla na okrajích zastavěného území v návaznosti
na  krajinné  zázemí  města  a podružná  městská  centra  nebo  lokální  centra
příměstských částí.

 V souladu s Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Jablonec n.N.  po veřejném projednání
(vydané v dubnu 2016) byly v rámci řešení Zadání RP5 doplněny kategorie BP3/2
s výškovou hladinou max. 3 + 1 podkroví a min. 2NP a ve smyslu stanovení podílu
výšek hladiny zástavby kategorie BPX, vymezovaná v plochách o rozloze nad 15 ha.
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SC PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – CENTRÁLNÍ
 podkategorie ploch smíšených obytných dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
 určení: zejména pro hygienicky a esteticky přijatelné a společensky žádoucí promíšení

kolektivního  bydlení  a  vyšších  obslužných  funkcí  v  centru  města  a  bydlení  a
obslužných  funkcí  v  podružných městských  centrech  a  lokálních  centrech
příměstských částí;

 využití:  umožňují  nerušený a bezpečný pobyt,  dostupnost  veřejných prostranství  a
občanského  vybavení  a  ekonomické  aktivity,  které  vytvářejí  atraktivitu  center  a
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení;

 umístění:  v  atraktivním  prostředí  centra  města  a uzlových  prostorů  podružných
městských center  a  lokálních  center  příměstských  částí s relativně nejvyšší  zátěží
veřejných  prostranství,  kde  s  ohledem  na  charakter  zástavby,  její  urbanistickou
strukturu a způsob dosavadního využití není účelné členit území na plochy bydlení a
občanského  vybavení,  vždy  přístupné  z  kapacitně  dostačujících  ploch  dopravní
infrastruktury.

SM PLOCHY SMÍŠENÉ MĚSTSKÉ
 nově  definovaná  kategorie  ploch  dle  §  3,  odst.  4  vyhlášky  č.  501/2006  Sb.,  pro

specifická a z velké části již stabilizovaná území, kde je historicky promíšena širší
škála funkcí (zejména bydlení a výroba), které se obvykle neslučují, ale které vedle
sebe mohou existovat při zachování přijatelné kvality prostředí;  

 určení:  zejména  pro  hygienicky  a  esteticky  přijatelné  a  společensky  únosné
promíšení, záměny funkcí a revitalizaci bydlení a rozmanitých ekonomických aktivit,
u kterých lze vyloučit negativní vliv na kvalitu prostředí a pohodu bydlení;

 využití: pro tento typ plochy se s ohledem na výše uvedené nestanovuje hlavní využití
-  umožňuji  koexistenci  (soužití)  rozmanitých  ekonomických  aktivit  i  nerušený  a
bezpečný pobyt, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení; 
- pro rozvoj území tyto plochy představují potenciál využitelný v souladu s budoucími
trendy  a  aktuálními  potřebami  uživatelů  území  –  umožňují  též  využití  aktuálně
nevyužívaných zejména průmyslových provozoven a areálů pro jiné funkce;

 umístění:  v  tradičně  promíšených  funkčně  a  prostorově  narušených  částech  obce
přístupných z kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, kde s ohledem na
charakter  zástavby,  její  urbanistickou strukturu  a  způsob  dosavadního využití  není
účelné členit území na plochy bydlení a výroby;

 v  rámci  ploch  smíšených  městských  je  omezena  velikost  občanského  vybavení  –
obchodního prodeje – nákupní a obslužná centra max. velikostí pozemku 5 000 m2

(včetně normové kapacity parkovacích ploch) – v souladu s požadavkem KÚLK.

 Na základě Pokynů pro  úpravu návrhu ÚP Jablonec n.N.  po veřejném projednání
(vydané v dubnu 2016) doplněna kategorie SM3 s výškovou hladinou 3 + 1 podkroví.

SO PLOCHY SMÍŠENÉ MĚSTSKÉ – KAPACITNÍ
 nově  definovaná  kategorie  ploch  dle  §  3,  odst.  4  vyhlášky  č.  501/2006  Sb.,

pro specifická a z velké části již stabilizovaná území, kde je historicky promíšena širší
škála funkcí (zejména bydlení a výroba), které se obvykle neslučují, ale které vedle
sebe mohou existovat při zachování přijatelné kvality prostředí;  

 určení:  zejména  pro  hygienicky  a  esteticky  přijatelné  a  společensky  únosné
promíšení, záměny funkcí a revitalizaci bydlení a rozmanitých ekonomických aktivit,
u kterých lze vyloučit negativní vliv na kvalitu prostředí a pohodu bydlení;

 využití: pro tento typ plochy se s ohledem na výše uvedené nestanovuje hlavní využití
-  umožňuji  koexistenci  (soužití)  rozmanitých  ekonomických  aktivit  i  nerušený  a
bezpečný pobyt, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení; 
- pro rozvoj území tyto plochy představují potenciál využitelný v souladu s budoucími
trendy  a  aktuálními  potřebami  uživatelů  území  –  umožňují  též  využití  aktuálně
nevyužívaných zejména průmyslových provozoven a areálů pro jiné funkce;

 umístění:  v  tradičně  promíšených  funkčně  a  prostorově  narušených  částech  obce
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přístupných z kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, kde s ohledem na
charakter  zástavby,  její  urbanistickou  strukturu  a  způsob dosavadního  využití  není
účelné členit území na plochy bydlení a výroby

 v rámci ploch smíšených městských – kapacitních není omezena velikost občanského
vybavení – obchodního prodeje – nákupní a obslužná centra.

RZ PLOCHY REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY
(st. zákon ani vyhl. č. 501/2006 Sb. neobsahují problematiku zahrádkových osad)
 podkategorie ploch rekreace dle § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
 určení: pro specifický způsob rekreace ve spojení se zemědělským využitím pozemků;
 využití: zahrádkové osady pro samozásobitelskou pěstitelskou činnost;
 umístění: v rámci zastavěného území – zejména v jeho okrajových polohách.

OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
 kategorie ploch občanského vybavení dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
 určení:  zejména  pro  významná  zařízení  základních  i  vyšších  obslužných  funkcí,

zřizovaná a  užívaná  ve veřejném zájmu a  sloužící  obecnému užívání  bez  ohledu
na vlastnictví;

 využití:  umožňují  stabilizaci  umístěni  významných  prvků  celoměstské  struktury  a
nerušený a bezpečný pobyt v dostupnosti z veřejných prostranství;

 umístění:  ve  specifickém  prostředí  odpovídajícím  jejich  účelu  nebo  v atraktivních
spádových  (centrálních)  polohách,  vždy přístupné  z  kapacitně  dostačujících  ploch
veřejných  prostranství  -  zařízení  občanského  vybavení  mohou  být  v  souvislosti
obslužných  funkcí  s  jinými  funkcemi  zahrnuta  do  ostatních  ploch  s rozdílným
způsobem využití, zejména: 
 jako součásti centrotvorného charakteru v plochách smíšených centrálních,
 pro zajištění základních obslužných funkcí v plochách pro bydlení.

OS PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A REKREACE
 podkategorie ploch občanského vybavení dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., která se

vymezuje z důvodu zajištění specifické funkce ploch pro sport a rekreaci, které jsou
umísťovány často v přímé návaznosti na volnou krajinu;

 určení:  zejména  pro  tělovýchovu,  sport  a  kolektivní  formy  rekreace,  zřizované  a
užívané ve veřejném zájmu i na komerční bázi pro vlastní potřebu obyvatel města i
využití sportovně rekreačního potenciálu pro cestovní ruch;

 využití:  umožňují  nerušený  a  bezpečný  pobyt  a  dostupnost  sportovně  rekreačních
funkcí a umístění veřejných prostranství;

 umístění:  ve specifickém prostředí odpovídajícím jejich účelu, přístupné z kapacitně
dostačujících ploch dopravní infrastruktury.

OH PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOVY 
 podkategorie ploch občanského vybavení dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., která se

vymezuje z důvodu zajištění specifických podmínek pro hřbitovy a jejich příslušenství;
 určení: plochy veřejných pohřebišť, zřizované a užívané ve veřejném zájmu, sloužící

obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví;
 využití:  umožňují  nerušený  a  bezpečný  pobyt,  umístění  veřejných  prostranství  a

dostupnost pietních funkcí;
 umístění:  ve  specifickém  prostředí  tradičních  lokalit  odpovídajícím  jejich  účelu,

přístupné z kapacitně dostačujících ploch veřejných prostranství.

VK PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – KOMUNIKACE
 podkategorie  ploch  veřejných  prostranství  dle  §  7  vyhlášky  č.  501/2006  Sb.

(ÚP  rozlišuje  podkategorie:  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  a  plochy
veřejných prostranství – zeleň z důvodu dělení ploch na zastavitelné a nezastavitelné);
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 určení: plochy veřejných prostranství, u nichž využití pozemků, malá intenzita dopravy
a vliv na kvalitu prostředí nevylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití,
avšak jiné využiti těchto pozemků není možné;

 využití:  umožňují  dostupnost  veřejných  prostranství,  zajištění  dopravní  přístupnosti
ploch s jiným způsobem využití, stabilizaci prostorové kostry obce – náměstí, návsi,
ulice,  kde veškeré činnosti  směřují  k bezúplatnému využívání  veřejností  pro denní
rekreaci a relaxaci a společenské funkce - běžné i slavnostní shromažďování;

 umístění:  po celém území obce v rozsahu a polohách odpovídajících jejich účelu,
funkci v celkovém systému veřejných prostranství a obsluhovaném území.

DS PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ
 podkategorie ploch dopravní infrastruktury dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.; rozdělení

ploch  dopravní  infrastruktury  z  důvodu  zajištění  podmínek  pro  odlišné  způsoby
dopravy;

 určení:  plochy  dopravní  infrastruktury  silniční,  kde  rozsah  dopravních  staveb  a
zařízení,  intenzita  dopravy  a  potenciální  vliv  na  kvalitu  prostředí  vylučuje  jejich
začlenění do ploch jiného způsobu využití a jiné využití těchto pozemků není možné;

 využití: umožňují dopravní přístupnost ploch s jiným způsobem využití v obci i širším území;
 umístění:  ve  specifických  polohách  odpovídajících  jejich  účelu,  funkci  v celkovém

systému dopravy a obsluhovaném území.

DD PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ 
 podkategorie ploch dopravní infrastruktury dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.; rozdělení

ploch  dopravní  infrastruktury  z  důvodu  zajištění  podmínek  pro  odlišné  způsoby
dopravy;

 určení:  plochy  dopravní  infrastruktury  drážní,  kde  rozsah  dopravních  staveb  a
zařízení,  intenzita  dopravy  a  potenciální  vliv  na  kvalitu  prostředí  vylučuje  jejich
začlenění do ploch jiného způsobu využití a jiné využiti těchto pozemků není možné;

 využití:  umožňuji dopravní přístupnost ploch s jiným způsobem využití v obci i širším
území;

 umístění:  ve  specifických  polohách  odpovídajících  jejich  účelu,  funkci  v celkovém
systému dopravy a obsluhovaném území. 

TI PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 kategorie ploch technické infrastruktury dle § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
 určení: zejména pro stavby a zařízení technické infrastruktury, kdy využití pozemků

pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a jiné
využiti těchto pozemků není možné;

 využití:  umožňují  zajištění  funkcí  technické  infrastruktury  pro  město  Jablonec  nad
Nisou i v kontextu širšího území, zejména zásobování pitnou vodou, odkanalizování,
zásobování elektřinou, plynem, teplem, spoje a nakládání s odpady;

 umístění:  ve  specifických  polohách  odpovídajících  jejich  účelu,  funkci  v celkovém
systému technické infrastruktury území.

VS PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
 kategorie ploch výroby a skladování dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.; 
 určení: zejména pro stavby výroby a skladování a stavby zemědělské, kde z důvodu

možných negativních vlivů za hranici  těchto pozemků vylučuje začlenění  pozemků
s těmito vlivy do ploch jiného způsobu využití;

 využití: umožňují soustředění ekonomických aktivit tvořících hospodářskou základnu
města; 

 umístění:  v soustředěných zónách na okraji zastavěného území nebo ve specifickém
prostředí  odpovídajícím  jejich  účelu  a  vlivu  na  kvalitu  prostředí,  vždy  zajištěné
technickou  infrastrukturou  a  přístupné  z  kapacitně  dostačujících  ploch  dopravní
infrastruktury.
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Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné a nezastavitelné

VH PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
 kategorie ploch vodních a vodohospodářských dle § 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
 určení:  zejména pro  nakládání  s  vodami,  ochranu  před  jejich  škodlivými  účinky  a

suchem, regulaci vodního režimu území a plněni dalších účelů stanovených právními
předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny, jejichž
rozsah a charakter vylučuje jejich začleněni do ploch jiného způsobu využití;

 využití:  umožňují  stabilizaci  a  ochranu  vodních  ploch,  koryt  vodních  toků  a  jiných
pozemků určených pro převažující vodohospodářské využití;

 umístění:  po celém území obce v rozsahu a polohách odpovídajících přirozenému
utváření krajiny i jejich specifickému účelu.

ZP PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
 kategorie ploch zemědělských dle § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
 určení: zejména pro zajištění podmínek hospodářského využití zemědělské půdy; 
 využití: umožňují stabilizaci a ochranu zemědělského půdního fondu;
 umístění:  po celém území obce v rozsahu a polohách odpovídajících přirozenému

utváření krajiny i jejich specifickému účelu.

LP PLOCHY LESNÍ 
 kategorie ploch lesních dle § 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
 určení: zejména pro pro zajištění podmínek využití pozemků pro les;
 využití: umožňují stabilizaci a ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa;
 umístění:  po celém území obce v rozsahu a polohách odpovídajících přirozenému

utváření krajiny i jejich specifickému účelu. 

PP PLOCHY PŘÍRODNÍ 
 kategorie ploch přírodních dle § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
 určení: zejména pro ochranu přírody a krajiny; 
 využití: zajištění podmínek pro ochranou přírody a krajiny;
 umístění:  po celém území obce v rozsahu a polohách odpovídajících přirozenému

utváření krajiny i jejich specifickému účelu – biocentra ÚSES všech biogeografických
významů,  zvláště  chráněná  území  (zejména  I.  a  II.  zóny  CHKO  JH),  evropsky
významné lokality soustavy NATURA 2000.
 Poznámka: zastavěným a zastavitelným plochám a plochám vodním a vodohospodářským, i když

jsou  součástí  území  splňujících  výše  uvedené  vymezení  ploch  přírodních,  ponecháno  základní
označení svého způsobu využití.

SK PLOCHY SMÍŠENÉ KRAJINNÉ 
 podkategorie ploch smíšených nezastavěného území dle § 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

s odlišným názvem z důvodu lokálního výskytu těchto ploch i v zastavěném území;
 určení: zejména pro krajinné struktury nelesní a neprodukční;
 využití: činnosti k zajištění ekologickostabilizačních a krajinněestetických funkcí;
 umístění: zejména v prolukách mezi ostatními nezastavěnými plochami v rozsahu a

polohách odpovídajících přirozenému utváření krajiny.

VZ PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZELEŇ 
 podkategorie  ploch  veřejných  prostranství  dle  §  7  vyhlášky  č.  501/2006  Sb.

(ÚP  rozlišuje  podkategorie:  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  a  plochy
veřejných prostranství – zeleň z důvodu dělení ploch na zastavitelné a nezastavitelné);

 určení: zejména pro veřejná prostranství, u nichž využití pozemků a vliv na kvalitu
prostředí  nevylučuje  jejich  začlenění  do  ploch  jiného  způsobu  využití,  avšak  jiné
využiti těchto pozemků není možné;
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 využití: umožňují dostupnost veřejných prostranství a stabilizaci kostry sídelní zeleně,
kde veškeré činnosti směřují k bezúplatnému využívání veřejností pro denní rekreaci a
relaxaci;

 umístění:  umisťované po celém území  obce v  rozsahu  a  polohách odpovídajících
jejich účelu, funkci v celkovém systému veřejných prostranství.

G.7.2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
Vymezení pozemků v plochách 

Podmínka, že hlavní využití musí zaujímat nadpoloviční výměru vymezené plochy je stanovena
z důvodu  zajištění  dominance  hlavního  využití  v  rámci  plochy  (nikoliv  v  rámci  jednotlivých
pozemků). Pokud by se způsob využití, který není uveden jako hlavní stal dominantním, mohlo by
to zásadně změnit charakter plochy a narušit právní jistotu v území.
Podmínka týkající  se vymezování  stavebních pozemků je  obecnou formulací,  která má zajistit
základní funkčnost území.

Prostorové uspořádání staveb
ÚP vymezuje  plochy  s  rozdílným  způsobem  využití  zastavitelné  a  nezastavitelné  a  stanovuje
základní  podmínky  jejich  prostorového  uspořádání,  cílené  zejména  na  ochranu  charakteru
městských  částí,  krajinného  rázu  a  jedinečného  panoramatu  města.  Pro  regulaci  staveb
na zastavitelných plochách je primárně určen regulační plán. 

Území plán Jablonec nad Nisou stanovuje následující základní parametry regulující zástavbu:

 Výšková  hladina  zástavby –  parametr,  který  reguluje  nejvyšší  přípustnou  výšku
zástavby  ve  vymezených  plochách,  je  stanoven  zejména  z  důvodu  ochrany
panoramatu města a krajinného rázu; regulace je provedena dle max. počtu podlaží
při  současné  definici  max.  konstrukční  výšky  podlaží,  v  některých  plochách  je
definována  též  minimální  podlažnost  z důvodu  zachování  městského  charakteru
zástavby (zejména centrální oblasti); výšková hladina zástavby je obecně nejvyšší v
centru  města  (včetně  sídlišť,  kde  je  výšková  hladina  již  nastavena  stávající
zástavbou), postupně se snižuje k okrajům města (příměstským částem) - nejnižší je
při  přechodu zástavby do volné krajiny;  pro stanovení  výškové hladiny zástavby v
zastavěném území byla  určující  výška existujících  staveb;  tento parametr  zároveň
představuje ochranu stávající zástavby v území před neuváženými zásahy.

 Intenzita zastavění pozemků v plochách:
IZP – index zastavění nadzemními stavbami se stanovuje z důvodu regulace hustoty
zástavby  území  a  ochrany  krajinného  rázu,  aby  nedošlo  k  nevhodným  zásahům
do území  zejména  v  případech,  kdy  vidina  zisku  vede  k maximalizaci  výtěžnosti
z pozemku  a  ve  výsledku  k  objemově  nevhodné  zástavbě  pro  dané  území;  tento
parametr představuje ochranu stávající zástavby v území před neuváženými zásahy;
index se týká pouze nadzemních staveb, nikoliv těch, které nejsou v krajině vnímatelné;
IOZ – index  zeleně se stanovuje jako minimální hodnota  z důvodu  zachování podílu
zeleně ve městě a retenční schopnosti území; 

Využívání pozemků na stabilizovaných plochách: v obytných souborech (zejména
původní  KBV  na  plochách  bydlení  městského)  jsou  veřejná  prostranství  obvykle
vymezena jako společná pro skupiny staveb, popř. sekcí - jednoznačná příslušnost
pozemků zde není rozlišitelná.

 Minimální velikost stavebního pozemku – parametr představující  spolu s IZP a IOZ
plošnou regulaci zástavby, jeho smyslem je eliminovat v případech, kde je to možné,
hustotu a odstupy zástavby území.

Uvedené regulace dávají předpoklady k vytvoření kvalitního území, které s předpoklady pro plnění
příslušných funkcí dle jejich určení.

Omezení ve využívání ploch

Koridory dopravních staveb
Důležitou  regulaci  v  územním  plánu  představují  koridory  dopravních  staveb,  které  u stávající
dopravní  infrastruktury řeší  časté problémy s nevyhovujícím šířkovým uspořádáním stávajících
komunikací  v  území,  historicky vytyčených v dobách,  kdy na ně byly kladeny podstatně méně
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náročné požadavky. Koridory dopravních staveb se týkají ploch dopravní infrastruktury – silniční a
ploch  veřejných  prostranství  –  komunikace.  Rozšiřování  komunikací  není  v měřítku  územního
plánu zobrazitelné,  proto se navrhuje toto řešení:  komunikace budou rozšířeny do sousedních
ploch  s  jinou  funkcí  (např.  bydlení),  přičemž  než  se  tak  stane,  každý  stavebník  sousedící
s komunikací musí předpokládat, že rozšíření bude provedeno na úkor jeho plochy a přizpůsobit
tomu svou stavební činnost, tj umístit stavby tak, aby rozšíření bylo možné bez problémů provést. 
V případě navržených koridorů dopravních staveb se jedná o to, že v době zpracování územního
plánu je sice znám záměr, není však k dispozici podrobnější dokumentace stavby, na základě které
by bylo možné přesně vymezit potřebnou plochu, proto územní plán vymezuje širší koridor, v rámci
kterého  bude  následně  dopravní  stavba  umístěna  a  zbylé  plochy  podél  komunikace  náležící
do koridoru budou přiřazeny k funkci sousedící s koridorem.

Koridory technické infrastruktury
Protože územní plán navrhuje řadu liniových vedení sítí technické infrastruktury, na které prozatím
není  zpracována podrobnější  dokumentace a nelze je  přesně fixovat  v území,  je  třeba nechat
prostor  projektantovi  podrobnější  dokumentace sítí,  aby na základě podrobných podkladů určil
přesně trasu sítě v rámci koridoru určeném územním plánem.

Na základě Pokynů pro úpravu návrhu ÚP Jablonec n.N po veřejném projednání (vydané
v dubnu 2016) byla do kapitoly D "Veřejná infrastruktura" zapracována Hierarchie VK a
VZ.

Koridory prvků ÚSES – biokoridory
Biokoridory,  propojující  strukturu  biocenter  (plochy  přírodní)  se  vymezují  minimálně  v  šířkách,
odpovídajících jejich biogeografickému významu.

Ochranné pásmo lesa 
Řada návrhových lokalit územního plánu z různých důvodů zasahuje do ochranného pásma lesa.
Povolování  novostaveb v ochranném pásmu lesa bude podléhat  souhlasu příslušného orgánu;
s ohledem na bezpečnost staveb a ochranu krajinného rázu nelze umisťovat nové hlavní stavby
do vzdálenosti 25 m od okraje lesa.

Významné krajinné prvky (VKP)

- VKP ze zákona: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy; 
- registrované VKP: mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní porosty, naleziště

nerostů a zkameněliny, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy i cenné plochy
porostů, sídelních útvarů, vč. historických zahrad a parků.

Vymezení zastavitelných ploch ÚP respektuje strukturu VKP. Aktivity na přilehlých vymezených
zastavitelných plochách ÚP nesmí narušit jejich funkčnost: např. vodní režim v krajině, prostupnost
krajiny,  agroenvironmentální  funkce  v  zemědělské  činnosti,  zachování  biodiversity  a
udržení/zvýšení ekologické stability území.

Ochrana zvláště chráněných druhů (živočišných druhů a rostlin)

VE  VÝROKU  JE  UVEDENO:  "Vymezení  zastavitelných  ploch  ÚP respektuje  aktuálně  známé
lokality s výskytem zvláště chráněných druhů v době jeho pořízení, vyplývající z ÚAP a dalších
dostupných  zdrojů.  Budou-li  zvláště  chráněné  druhy  prokazatelně  zjištěny  dodatečně  i
na vymezených  zastavitelných  plochách  ÚP,  bude  zastavitelnost  těchto  ploch  možná  pouze
při splnění zákonných podmínek ve smyslu ochrany přírody a krajiny."

ODŮVODNĚNÍ:

1 součástí  konceptu  řešení  bylo  Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou
na udržitelný - Ekobau, 07/2011,  

2 zpracovatel  –  autorizovaná osoba dle  §19 zákona č.  100/2001Sb.,  o  posuzování  vlivů
na životní  prostředí  a  rozvoj  území  zpracovatel  –  autorizovaná  o  změně  některých
souvisejících zákonů, 

3 součástí vyhodnocení byl návrh opatření, který byl z větší části akceptován, 

4 zákonnými podmínkami ochrany zvláště chráněných druhů se rozumí proces povolení
výjimky z ochranných  podmínek  zvláště  chráněných  druhů,  včetně  doložení  veřejného
zájmu na realizaci záměru, doložení potřebnosti realizace  záměru a neexistence jiného
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uspokojivého  řešení  a  doložení  skutečnosti,  že  realizací  záměru  nebude  ovlivněno
dosažení  či  udržení  příznivého  stavu  dotčených  chráněných  druhů  z  pohledu  jejich
ochrany,  

5 Dohoda stanoviska příslušného dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny

V rámci Koordinovaného stanoviska odborných složek dotčeného orgánu Krajského úřadu
LK k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou (č.j.  OÚPSŘ/155/2010/OÚP ze dne 13.října 2015)
uplatnil Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody a
krajiny požadavek na nutnost informovat případné investory o skutečnosti, že na povolení
výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992
Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění  pozdějších  předpisů  není  právní  nárok  ani
v situaci, kdy plochy jsou platným územním plánem určeny k zástavbě. V tomto duchu byl
na dohodovacím jednání stanovisek dotčených orgánů k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
dne 17.12.2015 učiněn závěr,  že bude zpracován grafický podklad,  který bude zaslán
příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny k odsouhlasení  a z něj  bude zpracován
textový výstup – podmíněnost výstavby zpracováním biologického hodnocení zastavitelné
lokality do tabulky funkčních ploch (kapitola C.2.1. Zastavitelné plochy).

Obr.: Pro posouzení velikosti předmětné problematiky byl zpracován následující grafický podklad.

Grafický podklad ze dne 15.1.2016, znázorňující rozsah předmětné problematiky - úhrn ploch potenciálně dotčených
možností výskytu chráněných druhů po vydání ÚP
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Z podkladu vyplývá, že pod podmínkou biologického hodnocení se nachází téměř 90%
zastavitelných lokalit  navržených v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. Případné uplatnění
tohoto  principu  popírá  cíle  a  úkoly  územního  plánování  i  smysl  vyhodnocení  SEA.
Koncepce ÚP Jablonec nad Nisou respektuje výstupy odborně zpracovaného vyhodnocení
SEA,časově vázaného na datum zpracování koncepce ÚP. Pořizovatel v této souvislosti
dodává, že Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území
- Ekobau, 07/2011 (vyhodnocení SEA) komplexně zbilancovalo mimo jiné výskyt zvláště
chráněného  druhu  živočicha  –  chřástala  polního  na  plochách  s  nově  navrhovaným
funkčním vymezením. Součástí vyhodnocení SEA byl návrh opatření pro fázi územního
plánu jako věcný podklad pro návrh stanoviska příslušných dotčených orgánů. V rámci
dohodovacích  jednání  stanovisek  dotčených  orgánů  bylo  cca  90%  požadavků
na vypuštění  zastavitelných  ploch  v  případě  výskytu  chřástala  polního  ze  strany
pořizovatele  akceptováno  a  promítnuto  do  Návrhu  pokynů  pro  zpracování  návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou. Pro biotop chřástala polního byla v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
vymezena plocha jižní paty Prosečského hřebene – nad zastavěným územím tzv. Horní
Proseče. Podmínka zpracování biologického hodnocení na drtivé většině zastavitelných
ploch byla ze strany pořizovatele hodnocena jako nepřiměřená. Územní plán poskytuje pro
navazující  rozhodování  základní  podklad,  který  v  rámci  svého  měřítka  a  podrobnosti
zpracování  stanoví  určitou  míru  právní  jistoty  pro  budoucí  investory.  Vymezení
zastavitelných  ploch  je  výsledkem  několikastupňového  procesu,  kdy  byly  vyvažovány
zájmy  ochrany  přírody  a  zájmy  obce,  občanů  města  a  majitelů  nemovitostí.  Tímto
postupem  bylo  nalezeno  optimální  řešení  rozvojových  požadavků  obce  v  mantinelech
daných právními předpisy. Plošné podmínění rozvoje na většině rozvojových lokalit by tak
zpochybnilo účel územního plánu a jeho regulativní funkci.

G.8 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VPS, VPO A ASANACÍ 

Realizace  navržených  změn  využití  řešeného  území  v jednotlivých  lokalitách  bude  prováděna
na základě vypořádání s vlastníky dotčených pozemků a objektů (odkoupení, společné podnikání
apod.). Návrh koncepce usiluje o co nejmenší zásah do stabilizovaných fondů. Přesto se nelze
z důvodu optimalizace ekonomie využití  území a napravení předchozího nekoncepčního vývoje
území, zejména v oblasti dopravní obsluhy, technické infrastruktury a ÚSES, vyhnout minimálním
záborům  soukromých  pozemků  a  demolicím  pro  veřejné  účely.  Z tohoto  důvodu  jsou  některé
pro město významné návrhové plochy,  zejména dopravní trasy zasahující  okrajově velký počet
malých  pozemků,  zařazeny  do kategorie  veřejně  prospěšných  staveb  (VPS)  a  veřejně
prospěšných opatření (VPO).

Pozemky, stavby a práva k nim potřebné pro uskutečnění těchto VPS a VPO lze vyvlastnit podle
Stavebního  zákona  nebo  práva  omezit  rozhodnutím  stavebního  úřadu,  pokud  nebude  možno
řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Po schválení ÚP formou „opatření obecné povahy“ se stane jeho závaznou součástí výčet VPS a
VPO,  které  jsou  zakresleny ve výkresu  č. 5  –  Výkres  veřejně prospěšných  staveb,  opatření  a
asanací grafické části ÚP.

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou v ÚP rozděleny na VPS a VPO, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

 veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury (v rámci ÚP uplatněno),
 veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury (v rámci ÚP uplatněno),
 veřejně  prospěšná  opatření  –  snižování  ohrožení  území  povodněmi  a  jinými

přírodními katastrofami (v rámci ÚP neuplatněno – protipovodňová přepadová štola
z vadní nádrže Mšeno byla již realizována),

 veřejně prospěšná opatření  – zvyšování  retenčních schopností  území (v rámci  ÚP
neuplatněno),

 veřejně prospěšná opatření – založení prvků ÚSES (v rámci ÚP uplatněno),
 veřejně  prospěšná  opatření  –  ochrana  archeologického  dědictví  (v  rámci  ÚP

neuplatněno),
 stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu (v rámci ÚP neuplatněno),
 asanace – ozdravění území (v rámci ÚP neuplatněno);
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a VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo:
 veřejně prospěšné stavby občanského vybavení (v rámci ÚP neuplatněno),
 veřejně prospěšné stavby veřejných prostranství (v rámci ÚP uplatněno).

G.8.1 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

VPS PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU (VYVLASTNĚNÍ)
 DS.2 – součást trasy tzv. západní tangenty – silnice I/14 s křižovatkou a napojením

ul. Turnovské,  koridor  byl  vyhledán  v  rámci  zpracování  konceptu  ÚP  v  souladu
s požadavky zadání ÚP a pokynů pro zpracování návrhu ÚP;

 DS.3 – součást trasy tzv. západní tangenty – silnice I/14 s křižovatkou a napojením
ul. Tovární,  koridor  byl  vyhledán  v  rámci  zpracování  konceptu  ÚP  v  souladu
s požadavky zadání ÚP;

 DS.4 – plocha pro řešení okružní křižovatky Mostecká x Podhorská x Mlýnská jako
součást městského dopravního okruhu a trasy silnice II/614;

 DS.6 – koridor pro silnici III/28717, která napojuje města Jablonec nad Nisou na jižní
obchvat města;

 DS.7 – koridor pro přeložku navržené silnice III/29024 do souběhu s tramvajovou tratí,
tato úprava je provedena z důvodu zlepšení parametru uvedené silnice a dále též
z důvodu zlepšení využitelnosti plochy výrobně obchodní VO4.2;

 DS.10  –  plocha  pro  řešení  křižovatky  Palackého  x  U  Přehrady  jako  součást
městského okruhu; vymezení zahrnuje plochu pro možné řešení úrovňové (křižovatka
světelná nebo okružní) i mimoúrovňové (varianta „tunel“);

 DS.11 – plocha pro řešení okružní křižovatky U Přehrady x Smetanova jako součást
městského okruhu;

 DS.12  –  úprava  trasy  ul.  U  Přehrady  jako  součást  městského  okruhu  a  silnice
III/29025 včetně napojení ul. Březová;

 DS.13  –  plocha  pro  okružní  křižovatku  v  ul.  Chelčického,  ze  které  bude
prostřednictvím ul. Průběžné napojen sportovní areál V Břízkách a prostřednictvím ul.
Vysoké sídliště Šumava;

 DS.14 – koridor pro silnici I/14, která vede z Liberce (OK Kunratice) do Jablonce nad
Nisou (navržená křižovatka Československé armády x Belgická), v úseku Liberec –
Lukášov  se  jedná  o  koridor  umožňující  vybudování  čtyřpruhové  silnice,  v  úseku
Lukášov –  křižovatka  Československé armády x Belgická se jedná o  koridor  pro
rozšíření stávající dvoupruhové silnice na čtyřpruhové uspořádání;

 DS.16 – plocha pro řešení okružní křižovatky Ostrý roh;

 DS.17  –  součást  trasy  jižního  obchvatu  města  –  silnice  I.  třídy  a  silnice  I/14
s křižovatkou a napojením ul.  Pražské,  v rámci lokality je  navržen východní  portál
dlouhého tunelu a západní portál krátkého tunelu, koridor je dlouhodobě stabilizovaný;

 DS.18  –  součást  trasy  jižního  obchvatu  města  –  silnice  I.  třídy  a  silnice  I/14
s křižovatkou a napojením silnice III/28717, v rámci lokality je navržen východní portál
krátkého tunelu, koridor je dlouhodobě stabilizovaný;

 DS.19 – koridor pro přeložku silnice III/28717 ve vazbě na jižní obchvat města;

 DS.20  –  koridor  pro  přeložku  silnice  III/28741,  která  je  vyvolaná  mimoúrovňovým
vykřížením s jižním obchvatem města;

 DS.21  –  koridor  pro  přeložku  silnice  III/28741,  která  je  vyvolaná  mimoúrovňovým
vykřížením s jižním obchvatem města;

 DS.23  –  plocha  pro  řešení  křižovatky  ulic  Liberecká  x  Budovatelů  s  prostorem
pro možnost  řešení  okružní  křižovatky včetně vyvolané úpravy stávající  tramvajové
trati, jedná se o křižovatku na silnici III/29024;
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 DS.24 – plocha pro novou křižovatku ulic Prosečská x Horní, která umožní kvalitnější
napojení části Horní Proseč, kde je navržen rozvoj zejména v rámci obytných ploch,
úprava je v souladu s pokyny pro zpracování návrhu ÚP;

 DS.25 – plocha pro úpravu křižovatky ulic Pražská (II/287) x Janáčkova (III/2878) x
Ke Starému buku (místní obslužná);

 DD.1 – plocha pro zlepšení směrových parametrů stávající tramvajové trati Liberec –
Jablonec nad NIsou;

 DD.2 – plocha pro zlepšení směrových parametrů stávající tramvajové trati Liberec –
Jablonec nad NIsou;

 D.1 – rozšíření profilu v ul. K Černé studnici z důvodu navrženého trasování silnice
III/28717, která napojuje město na jižní obchvat;

 D.2 – součást trasy tzv. západní tangenty – silnice I/14 – mostní úsek s napojením
na plochy  DS.2  a  DS.3,  koridor  byl  vyhledán  v  rámci  zpracování  konceptu  ÚP
v souladu s požadavky zadání ÚP, silnice na ploše DS.8 proběhne pod mostem;

 D.3  –  cyklostezka  podél  Rýnovické  Nisy  vedoucí  směrem  na  Janov  nad  Nisou,
zakresleno v souladu s ověřovací územní studií "Stezka pro cyklisty Jablonec n.N. -
Janov n.N. - Bedřichov" (Atelier 4, 2001). Podrobně pospáno a zdůvodněno v kapitole
G.5.1.7.

 D.4 – tramvajová trať – prodloužení stávající tramvajové trati Liberec – Jablonec nad
Nisou  do přednádražního  prostoru  hlavního  nádraží  ČD Jablonec  nad  Nisou,  kde
vzniká přestupní místo veřejné osobní dopravy.

 D.5  –  tramvajová  trať  –  prodloužení  stávající  tramvajové  trati  Liberec  –  Jablonec
nad Nisou do navrženého přestupního terminálu veřejné osobní dopravy Jablonec –
střed  vymezeného  ul.  5.  května,  Kamenná  a  Lipanská.  Trať  je  navržena  formou
smyčky.

 D.6 – cyklostezka v rámci MTK Odra – Nisa;  Územím města Jablonce nad Nisou
prochází multifunkční turistický koridor (dále jen MTK) Odra – Nisa jehož součástí je
významná celostátní cyklotrasa s přeshraničními vazbami na SRN a Polsko. V celkové
koncepci  této  cyklotrasy  je  proto  snaha  realizovat  maximum  dílčích  úseků
v uspořádání  cyklostezky  (segregovaný  provoz).  V  rámci  řešeného  území  je
cyklotrasa v tomto MTK zanesena jako navržená v celé délce a je pro ni vymezena
veřejně prospěšná stavba. Více v kap. G.5.1.7.

 D.7  –  cyklostezka  v  rámci  MTK  Nová  hřebenovka  –  jižní  větev;  Územím  města
Jablonce  nad  Nisou  prochází  multifunkční  turistický  koridor  (dále  jen  MTK)  Nová
hřebenovka  –  jižní  větev  jehož  součástí  je  významná  celostátní  cyklotrasa
s přeshraničními  vazbami  na SRN a  Polsko.  V celkové  koncepci  této  cyklotrasy  je
proto  snaha  realizovat  maximum  dílčích  úseků  v uspořádání  cyklostezky
(segregovaný provoz). V rámci řešeného území je cyklotrasa v tomto MTK zanesena
jako navržená v celé délce a je  pro ni  vymezena veřejně prospěšná stavba.  Více
v kap. G.5.1.7.

 D.8 – turistická stezka v rámci MTK Nová hřebenovka – jižní větev; Územím města
Jablonce  nad  Nisou  prochází  multifunkční  turistický  koridor  (dále  jen  MTK)  Nová
hřebenovka – jižní větev jehož součástí je významná turistická trasa s přeshraničními
vazbami na SRN a Polsko.  V celkové koncepci  této turistické trasy je  proto snaha
realizovat  maximum  dílčích  úseků  v uspořádání  turistické  stezky  (segregovaný
provoz).  V  rámci  řešeného  území  je  turistická  trasa  v  tomto  MTK zanesena  jako
navržená v celé délce a je pro ni vymezena veřejně prospěšná stavba. Více v kap.
G.5.1.7.

VPS PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (VYVLASTNĚNÍ)

Územní  plán navrhuje plošné i  liniové VPS pro technickou infrastrukturu – vodní  hospodářství
(zásobování vodou a kanalizace) a energetiku.

Vodní hospodářství – zásobování vodou
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 TI1.4 – plocha pro rozšíření vodojemu v Kokoníně;

 V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6 – vodovodní řady pro zásobování navržených lokalit;

 ATS 1, ATS 2 – automatické tlakové stanice.

Vodní hospodářství – kanalizace

 TI2.2 – plocha nutná pro ČOV Kokonín;

 K.1, K.3, K.4, K.5, K.7, K.8, K.9, K.10, K.11, K.12, K.13, K.14, K.15, K.16, K.17, K.18,
K.19, K.20, K.21, K.22, K.23, K.24, K.25, K.26, K.27, K.28, K.29, K30  – kanalizační
řady nutné pro odkanalizování navržených rozvojových ploch;

 ČSOV 1, ČSOV 2, ČSOV 3, ČSOV 4, ČSOV 5, ČSOV 6, ČSOV 7, ČSOV 8, ČSOV 9,
ČSOV 11, ČSOV 12, ČSOV 13, ČSOV 14, ČSOV 15, ČSOV 16, ČSOV 17, ČSOV 18
– čerpací stanice odpadních vod nutné pro odkanalizování navržených rozvojových
ploch;

 SŠ 1,  SŠ 2  –  spadištní  šachty nutné  pro  odkanalizování  navržených  rozvojových
ploch.

Energetika – zásobování elektrickou energií

 E.3, E.5 – přívodní vedení VN pro zásobování navržených rozvojových ploch;

 TN 4, TN 6, TN 8, TN 9, TN 10, TN 13, TN 14, TN 15, TN 17, TN 19, TN 21, TN 22,
TN 25,  TN  26,  TN  27  –  trafostanice  VN/NN  včetně  přívodních  vedení  VN  nutné
pro zásobování navržených rozvojových ploch.

Pozn.: TI2.1 – rozvodna a transformovna 110/22(10) kV Jablonec – JIH včetně přívodního vedení 110 kV byla již
realizována, proto byly vypuštěny VPS TI2.1, E.1 a E.2.

Energetika – zásobování plynem

 P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 – středotlaké plynovody v rámci celoměstského
systému a nutné pro zásobování navržených rozvojových ploch;

Energetika – zásobování teplem

 T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 – teplovody nutné pro realizaci „Revitalizace stávajícího
systému CZT“;

 Z2, Z4, Z5, Z5-1, Z5b, Z6, Z7, Z8, Z9, Z9a, Z12, Z16 – centrální zdroje tepla nutné pro
realizaci „Revitalizace stávajícího systému CZT“.

VPO PRO ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 
(VYVLASTNĚNÍ)

 SK.2  –  plocha  smíšená  krajinná  nezbytná  pro  založení  části  nadregionálního
biokoridoru K22MB (207/208) územního systému ekologické stability.

ASANACE

Plochy asanací nejsou územním plánem vymezeny – žádný požadavek nebyl vznesen ani žádná
potřeba nevyplynula v rámci procesu zpracování konceptu ÚP.

MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ KORIDORY – VPO

Turistické,  cykloturistické  i  sportovní  trasy  jsou  v  územním  plánu  vymezeny  stabilizované  i
navržení dle nejaktuálnějších dostupných podkladů. Tyto vymezené trasy zcela jistě představují
zpřesnění  tzv.  „multifunkčních  turistických  koridorů“,  které  vymezují  Zásady  územního  rozvoje
Libereckého kraje. Vymezením konkrétních spojitých liniových tras je zajištěna v těchto trasách
na úrovni územního plánu prostupnost krajiny pro daný typ trasy (pěší, cyklo apod.). Pro některé
úseky  výše  uvedených  tras,  kde  je  třeba  budovat  konkrétní  stavbu  byly  vymezeny  konkrétní
veřejně prospěšné stavby, např. rozšíření úseku místní komunikace pro možnost vedení cyklotrasy
VK.44.  Veřejně  prospěšná  opatření  pro  výše  uvedené  trasy  navržena  nejsou,  a  to  zejména
z důvodu nesouladu takového případného vymezení  s  platnou legislativou – dle § 170 SZ lze
veřejně  prospěšné  opatření  vymezit  pro  1)  snižování  ohrožení  území  povodněmi  a  jinými
přírodními katastrofami, 2) zvyšování retenčních schopností území, 3) založení prvků ÚSES a 4)
ochranu archeologického dědictví  – turistické či  cykloturistické trasy nesplňují  ani jeden z výše
uvedených účelů.
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G.8.2 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO

VPS PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (PŘEDKUPNÍ PRÁVO)
 VK.3  –  plocha  přeložky  místní  komunikace  vyvolaná  řešením  rozvojové  plochy

pro překladiště odpadů (VS4.1);

 VK.4  –  plocha  přeložky  místní  komunikace  vyvolaná  přeložkou  silnice  III/29024
(plocha DS.7);

 VK.5 – plocha kolem ul. Lipanská, která zajišťuje přístup k navazujícím plochám SC a
zároveň v ní bude řešena městská pobytová úprava koryta Lužické Nisy;

 VK.6 – plocha nutná k zajištění přístupu z centra města (z ul. 5. května) k železniční
zastávce Jablonec – střed;

 VK.8  –  plocha  východně  od  ul.  Mostecká,  která  zajišťuje  přístup  k  navazujícím
plochám SC a zároveň v ní bude řešena městská pobytová úprava koryta Lužické
Nisy;

 VK.10  –  plocha  pro  navrženou  páteřní  místní  komunikaci  zpřístupňující  navržené
zastavitelné  plochy  v  lokalitě  Dolina,  plocha  je  vymezena  s  ohledem  na  přístup
k navržené ploše technické infrastruktury TI2.1 (rozvodna a transformovna Jablonec
nad Nisou – JIH);

 VK.11 – plocha pro přeložku místní obslužné komunikace a její napojení na navrženou
silnici III/28717;

 VK.12  –  plocha  pro  okružní  křižovatku  místní  obslužné  komunikace  Pod  Baštou
včetně  napojení  podzemního  parkovacího  domu  pod  Horním  náměstím  a
mimoúrovňového propojení do ul. Hasičské;

 VK.13  –  plocha  místní  obslužné  komunikace  Smetanova  –  Mlýnská,  jedná  se
o úpravu trasování, vylepšení parametrů a řešení křižovatek se stávajícími místními
komunikacemi;

 VK.14  –  plocha  komunikace  zpřístupňující  plochu  pro  rozšíření  zázemí  hřbitova
z navržené okružní křižovatky Tovární x Široká;

 VK.15 – plocha pro navrženou místní komunikaci zpřístupňující navržené zastavitelné
plochy,  plocha  je  vymezena  v  souladu  s  urbanistickou  studií  poskytnutou
pořizovatelem;

 VK.16 – plocha pro přeložku místní obslužné komunikace v souladu se zpracovanou
urbanistickou  studií  řešení  sportovního  areálu  V  Břízkách,  jedná  se  o  zlepšení
parametrů  místní obslužné komunikace zpřístupňující celý areál;

 VK.17 – plocha pro přeložku místní obslužné komunikace v souladu se zpracovanou
urbanistickou  studií  řešení  sportovního  areálu  V  Břízkách,  jedná  se  o  zlepšení
parametrů  místní obslužné komunikace zpřístupňující celý areál;

 VK.20 – plocha pro napojení místních komunikací na navrženou křižovatku na silnici
I/14 Lukášov, jedná se o plochu vyvolanou návrhem plochy DS.14;

 VK.21 – plocha pro napojení místní komunikace na navrženou křižovatku na silnici
I/14 Lukášov, jedná se o plochu vyvolanou návrhem plochy DS.14;

 VK.22  –  plocha  pro  přeložku  místní  komunikace,  jedná  se  o  plochu  vyvolanou
návrhem plochy DS.14;

 VK.23  –  plocha  pro  přeložku  místní  komunikace,  jedná  se  o  plochu  vyvolanou
návrhem plochy DS.14;

 VK.24  –  plocha  komunikace  zpřístupňující  navrženou  plochu  bydlení  BM6.23
z navržené okružní křižovatky Tovární x Široká;

 VK.25  –  plocha  pro  okružní  křižovatku  místní  obslužné  komunikace  (ul.  Horní)
s místními komunikacemi, smyslem je zlepšení dopravní přístupnosti Horní Proseče –
vzhledem k velkému navrženému rozvoji ploch smíšených obytných – příměstských;
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 VK.26  –  plocha  pro  přeložku  místní  obslužné  komunikace  (ul.  Horní)  ve  vazbě
na řešení  na  správním  území  statutárního  města  Liberec,  kde  je  připravováno
napojení  okružní  křižovatkou  na  silnici  III/29024,  smyslem  je  zlepšení  dopravní
přístupnosti  Horní  Proseče  –  vzhledem  k  velkému  navrženému  rozvoji  ploch
smíšených obytných – příměstských;

 VK.32 – komunikace pro zpřístupnění navržených ploch SP v okolí ul. U Tenisu;

 VK.33 – plocha veřejného prostranství, v rámci níž vznikne komunikace zpřístupňující
navrženou plochu SP2.116 z ul. Tyršova stezka, v rámci plochy VK.33 se předpokládá
vznik/zachování zeleného pásu;

 VK.34 –  úsek komunikace,  jehož  úprava  je  vyvolána novým řešením napojení  ul.
Horní do ul. Prosečské, jedná se o část ul. Na Kopečku, která bude napojena do téže
křižovatky s ul. Horní a Prosečskou;

 VK.35  –  komunikace  napojující  ul.  Cihelnou  na  ul.  Československé  armády,  tato
komunikace je v souladu se zpracovanou podrobnější dokumentací;

 VK.36  –  úprava  úseku  ul.  Pod  Prosečí  umožňující  její  mimoúrovňové  křížení
bez napojení s navrženou silnicí I/14 (DS.14);

 VK.37 – úprava ul. Tovární (městská sběrná, součást městského okruhu) v souvislosti
s návrhem koridoru pro silnici I/14 (DS.3);

 VK.40 – úprava místní komunikace vč. výstavby cyklostezky;

 VK.41 – plocha pro parkoviště v rámci obytného souboru Mšeno uvolněná po demolici
dlouhodobě nevyužívaného objektu;

 VK.42 – plocha historického centrálního prostoru Rýnovic, jedná se o jeho obnovu a
revitalizaci tak, aby mohl v budoucnu sloužit  svému původnímu účelu jako veřejné
prostranství; zároveň je smyslem posílení významu centra Rýnovic;

 VP.1  –  rozšíření  profilu  veřejného  prostranství  v  ul.  Horní  (místní  obslužná
komunikace) na min. šířku 12 m v souladu s odst.1, § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
toto řešení se navrhuje v souvislosti s mohutným rozvojem ploch smíšených obytných
– příměstských v oblasti Horní Proseče;

 VP.2  –  rozšíření  profilu  veřejného  prostranství  v  ul.  Horní  (místní  obslužná
komunikace) na min. šířku 12 m v souladu s odst.1, § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
toto řešení se navrhuje v souvislosti s mohutným rozvojem ploch smíšených obytných
– příměstských v oblasti Horní Proseče;

 VP.3 – rozšíření profilu veřejného prostranství v ul.  Zemědělská a Cihelná na min.
šířku 12 m v souladu s odst.1, § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., toto řešení se navrhuje
v souvislosti  s rozvojem ploch smíšených obytných – příměstských a pro zlepšení
napojení oblasti Zemědělská / Stará osada na ul. Belgická / Československé armády
(v návrhu I/14);

 VP.4  –  rozšíření  profilu  veřejného  prostranství  ve  spojce  ulic  Cihelná  a
Československé  armády  na  min.  šířku  12  m  v  souladu  s  odst.1,  §  22  vyhlášky
č. 501/2006  Sb.,  tato  spojka  je  důležitá  pro  obsluhu  okolních  ploch  smíšených
obytných  příměstských  a  ploch  výroby  a  skladování  a  pro  napojení  celé  oblasti
na navrženou křižovatku Lukášov na silnici I/14.
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G.8.3 TABULKA PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÉ ZASAHUJÍ 
JEDNOTLIVÉ VPS A VPO

označení k.ú. dotčené parcely

Veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění

DS.2 Jablonec nad Nisou 414/4, 414/7, 423/25, 424/1, 429/7, 442/30, 442/69, 442/70, 651/2, 2330/2, 2330/13, 
2330/14, 2336/1, 2340/5, 2500/5, 2561/1, 2561/7, 2561/8, 2561/9, 2561/20, 2561/21, 
2561/22, 2561/23, 2561/24, 2609/1, 2609/4, 2609/8, 2609/11

DS.3 Jablonec nad Nisou 665/2, 665/3, 665/4, 665/5, 666/1, 671, 673/2, 2565/1, 2565/10, 2565/11, 2565/12, 
2565/13, 2565/14, 2565/15, 2565/53, 2565/54, 2659, 2710, 2711

Proseč nad Nisou 537/5, 537/24, 537/25, 647/8

DS.4 Jablonec nad Nisou st.1161; 1108/1, 1108/5, 1111/2, 1315/4, 1315/5, 1315/8, 1315/9, 1316/2, 1316/5, 
1316/6, 2295/2, 2295/3, 2295/4, 2295/9, 2295/19, 2295/20, 2295/22, 2295/23, 
2295/25, 2395/1, 2395/3, 2508/1, 2626/1, 2626/2

DS.6 Vrkoslavice 1139, 1151, 1152, 1156, 1159/1

Jablonec nad Nisou st.2302/3; 1736, 1774/10, 1784/1, 1784/4, 1486, 2459, 2506, 2703

DS.7 Jablonec nad Nisou 429/5, 442/25, 442/36, 442/37, 2340/1, 2352/4, 2352/18, 2633, 2666/1, 2666/2, 2675, 
2676

DS.10 Jablonec nad Nisou 1008/8, 1008/17, 1024/3, 2299/1, 2544, 2545/1

DS.11 Jablonec nad Nisou st.3490, st.4234; 1063/1, 1063/5, 1070/8, 2402/1, 2508/1, 2545/1

DS.12 Jablonec nad Nisou 1399/1, 1403/2, 1403/3, 1403/6, 1403/8, 1404/6, 1409/9, 2407/1, 2545/1

Jablonecké Paseky 807/5, 1633/1

DS.13 Jablonecké Paseky 177/1, 181/2, 182/1, 723/1, 807/2, 807/3, 807/4, 809/2, 1633/1, 1633/4, 1633/5, 1711, 
1879

DS.14 Rýnovice 755/143, 755/178, 755/203, 755/207, 755/221, 780, 792/1, 793, 794/1, 795, 796, 797, 
798, 799, 803/1, 803/2, 804/1, 804/2, 804/3, 805, 806/1, 807, 808, 809, 812, 813 

Lukášov 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 7/1, 7/4, 10/1, 10/4, 39/1, 40/1, 40/2, 41/2, 42/2, 47/1, 
47/3, 48/2, 146/1, 146/2, 152/1, 152/2, 152/3, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 154/2, 
156/3, 156/4, 157/1, 158/3, 159/3, 160/2, 160/6, 160/8, 160/9, 162, 164/2, 172/2, 
172/3, 173/3, 173/4, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 192, 193/1, 193/2, 194/1, 194/3, 
194/4, 194/5, 194/6, 194/8

DS.16 Rýnovice st.145, 146, 148, 153/9, 154/1, 162, 163, 164/4, 165/1, 166, 168, 179/5, 191, 805, 
1041

DS.17 Vrkoslavice 13, 14/1, 108, 127, 516, 517, 518, 1096/1, 1096/3, 1123, 1125, 1129, 1130, 1131, 
1132, 1133/1, 1133/3, 1133/4, 1136, 1137, 1142/1

DS.18 Vrkoslavice 1139, 1151, 1152, 1155, 1156, 1159/1, 1160, 1171, 1173, 1176, 1177, 1178, 1179, 1187

Jablonec nad Nisou 1986/2, 1986/6

DS.19 Vrkoslavice 1139, 1151, 1152, 1154, 1155, 1160

DS.20 Vrkoslavice 1173, 1176

DS.21 Vrkoslavice 1159/1, 1173

DS.23 Jablonec nad Nisou 745/3, 745/31, 745/32, 745/33, 745/34, 745/35, 745/39, 745/58, 745/130, 745/131, 
766/2, 766/3, 766/4, 766/5, 766/6, 766/9, 771/1, 825/1, 825/3, 2352/14, 2352/15, 
2352/17, 2352/24, 2361, 2367/1, 2637/1, 2637/8

DS.24 Proseč nad Nisou 14/1, 14/4, 537/6, 1534, 1540, 1541, 1542, 1569, 1570

DD.1 Jablonec nad Nisou 2675, 2676, 429/6, 2340/4, 442/37

DD.2 st.1562, 1563, 1561

D.1 Jablonec nad Nisou 2461, 2464/3, 2527/11

D.2 Jablonec nad Nisou st.243/3, st.5906, st.6278, 657/1, 657/8, 665/1, 671, 685, 2352/4, 2352/11, 2352/12, 
2352/35, 2353/1, 2502/1, 2526/4

D.3 Rýnovice st.1045/1, 1046, 1048, 1011/5, 1012/1, 1016, 1017, 1022, 1023, 1041, 1042/2, 1044

Mšeno nad Nisou 1116, 1117/10, 1140/6, 1140/7, 1140/8

D.4 Jablonec nad Nisou 362/11, 362/53, 362/54, 362/55, 362/56, 362/57, 362/58, 362/60, 362/61, 381/4, 2331, 
2333/15, 2533/1, 2533/3
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označení k.ú. dotčené parcely

D.5 Jablonec nad Nisou 216/2, 696/1, 696/2, 696/3, 2065/10, 2065/12, 2065/42, 2275/3, 2278, 2287, 2314/1, 
2361, 2474/21, 2500/35, 2502/1, 2551/1, 2637/1, 2637/8, 2749, 2751, 2752, 2754, 
3072

D.6 Proseč nad Nisou, 
Jablonec nad 
Nisou, Jablonecké 
Paseky, Mšeno nad
Nisou

k.ú. Proseč nad Nisou: p.p.č. 349, 348/3, 348/1, 308/1, 339, 338, 308/1, 308/3, 308/4, 
308/5, 308/1, 446, 305, 434, 482/2, 482/1, 437, 435/1, 438, 439/1, 441, 532, 534, 535,
536, 523, 237/4;
k.ú. Jablonec nad Nisou: p.p.č. 2674, 2678, 2676, 2665, 430/1, 2352/25, 432/20, 
2352/9, 432/4, 432/2, 432/1, 2645, 2643, 2660, 2522/1, 2353/1, 2565/1, 2565/58, 
2352/14, 2352/43, 745/2, 720/11, 2502/1, 642, 641/2, 2360, 2361, 744/2, 489/1, 362/1,
2976, 362/3, 2533/4, 2533/3, 2533/1, 303, 2316/1, 218/1, 217/2, 216/4, 217/1, 217/12,
2278/3, 2278/2, 2278/1, 2511/20, 7/9, 2752, 2239/4, 2749, 2751, 2474/192474/21, 
3072/2, 2754/2, 3080, 2065/42, 2474/9, 2474/23, 2474/10, 2474/11, 2038/3, 2035/4, 
2911, 1952/3, 2912, 1947/5, 1952/5, 1947/8, 2474/28, 2474/29, 2474/30, 2474/31, 
2474/25, 2474/26, 2056/3, 2474/22, 2474/12, 2474/2, 2474/13, 2763, 2474/17, 
2474/3, 1846/4, 2412/3, 1808/5, 1669/2, 1670/3, 2464/12, 2464/16, 2464/15, 1657, 
1666/1, 1668/5, 2464/14, 2464/25, 2505, 2464/19, 2502/1, 2428/2, 2428/22, 1520, 
2428/23, 2428/6, 2428/24, 1500/8, 2503, 1499/3, 1499/1, 1494/18, 1494/9, 2612, 
1478/10, st.p.č. 3473, 594, 415;
k.ú. Jablonecké Paseky: p.p.č. 835/1, 835/4, 1712/3, 832/6, 838/7, 838/4, 1712/1, 
844/3, 844/72, 842/2, 842/1, 1633/2, 1633/2, 1868, 1785/1, 1633/18, 1633/20, 1853, 
1720/42, 1720/41, 1720/1, 1720/30, 1720/36, 1720/26, 1633/1, 1852, 825/6, 1720/43, 
1785/8, 1720/45, 1720/1, 962/3, 962/1, 1831/1, 1838, st.p.č. 583;
k.ú. Mšeno nad Nisou: p.p.č. 1887, 1888, 1885/2, 1885/3, 1871, 1880, 1873, 1872, 
2045, 1914, 1905, 1902, 1932, 1939, st.p.č. 1885/1

D.7 Vrkoslavice, 
Kokonín

k.ú. Vrkoslavice: p.p.č. 757, 16/1, 13, 107, 88, 1167, 1151;
k.ú. Kokonín: p.p.č. 937/1, 736/14, 736/22, 736/16, 937/2, 734, 733, 941/1, 936/1, 956

D.8 Vrkoslavice, 
Kokonín

k.ú. Vrkoslavice: p.p.č. 757, 730, 743, 731, 181/1, 16/1, 16/4, 16/5, 14/2, 21, 13, 12, 
107, 88, 1167, 1151
k.ú. Kokonín: p.p.č. 870/1, 89/4, 870/2, 870/4, 89/3, 85/2, 52/16, 53, 868, 881/3, 23/3, 
866/4, 867, 937/1, 736/14, 736/22, 736/16, 937/2, 734, 733, 941/1, 936/1, 956, 956

Veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění – technická infrastruktura – zásobování energiemi

TI1.4 Kokonín 669/2

V.1 Kokonín 31/1, 31/3

V.2 Proseč nad Nisou 1054, 1098

V.3 Proseč nad Nisou 785/1, 786, 789

V.4 Proseč nad Nisou 503, 512, 515, 516/1, 516/2, 519, 520, 521, 522/1, 801, 802/1, 802/3, 802/9, 802/12, 
840

V.5 Lukášov 43/1, 47/1

V.6 Rýnovice 11, 975/1, 975/2, 976/1, 976/4, 977,978, 805, 824/1

ATS 1 Jablonecké Paseky 947/30

ATS 2 Vrkoslavice st.520; 737/3

Veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění – technická infrastruktura – vodní hospodářství – kanalizace

TI2.2 Kokonín 106, 309/3

K.1 Rýnovice 262, 263/1

K.3 Proseč nad Nisou 1470/2

K.4 Proseč nad Nisou 1124/1, 1125/1, 1125/2, 1126/1, 1368, 1372, 1374, 1375, 1376/1, 1376/2, 1378/1, 
1378/3

K.5 Proseč nad Nisou 913, 914, 925/1, 925/2

K.7 Kokonín 66/2, 66/5, 109/2

K.8 Kokonín st.592; 444/1, 444/8, 470/1

K.9 Proseč nad Nisou 781, 783, 785/1

K.10 Proseč nad Nisou 1151, 1156/4

K.11 Proseč nad Nisou 1386, 1470/1, 1472, 1474

K.12 Proseč nad Nisou 1124/1, 1125/1, 1125/2

K.13 Proseč nad Nisou 850
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označení k.ú. dotčené parcely

K.14 Proseč nad Nisou 847/3, 846/1

K.15 Proseč nad Nisou 802/1, 802/11

K.16 Proseč nad Nisou 517

K.17 Proseč nad Nisou 516/1

K.18 Proseč nad Nisou 765/1, 767, 768, 770/3

K.19 Lukášov 160/2

K.20 Lukášov 43/1, 43/6

K.21 Rýnovice 755/67, 755/143, 778/2, 780, 789/2, 790, 

K.22 Rýnovice 755/143

K.23 Mšeno nad Nisou 1450

K.24 Jablonecké Paseky 947/1, 947/28

K.25 Jablonecké Paseky 862/5, 869, 870/2, 870/3, 1773/1

K.26 Jablonec nad Nisou 362/1, 2502/1

K.27 Jablonec nad Nisou 1979/8, 1999/24, 1999/25, 1999/29

K.28 Kokonín 129/2

K.29 Proseč nad Nisou 1122, 1124/1

K.30 Proseč nad Nisou 1144/1, 1121/1

ČSOV 1 Proseč nad Nisou 516/1

ČSOV 2 Proseč nad Nisou 516/1, 517

ČSOV 3 Proseč nad Nisou 802/1

ČSOV 4 Lukášov 160/2

ČSOV 5 Rýnovice 795

ČSOV 6 Mšeno nad Nisou 1450

ČSOV 7 Mšeno nad Nisou 2025, 2052/4

ČSOV 8 Jablonecké Paseky 947/1

ČSOV 9 Jablonec nad Nisou 1999/25

ČSOV 10 Vrkoslavice 745

ČSOV 11 Vrkoslavice 128

ČSOV 12 Kokonín 172

ČSOV 13 Kokonín st.592, 444/1

ČSOV 14 Kokonín 820/3

ČSOV 15 Kokonín 703

ČSOV 16 Kokonín 285/2

ČSOV 17 Proseč nad Nisou 1253/1

ČSOV 18 Proseč nad Nisou 926

SŠ 1 Proseč nad Nisou 27

SŠ 2 Proseč nad Nisou 1124/1

Veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění – technická infrastruktura – zásobování energiemi

E.3 Jablonecké Paseky 947/29

E.5 Proseč nad Nisou 863/1, 863/3

TN 4 Jablonec nad Nisou 1712/4, 1712/5

TN 6 Mšeno nad Nisou 2052/2

TN 8 Rýnovice 602/1, 607/1

TN 9 Rýnovice 743/1

TN 10 Rýnovice 290/1
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TN 13 Rýnovice 813

TN 14 Rýnovice 829/2

TN 15 Rýnovice 780, 789/2, 790, 806/1

TN 17 Rýnovice 55

TN 19 Proseč nad Nisou 1398

TN 21 Proseč nad Nisou 63

TN 22 Proseč nad Nisou 831

TN 25 Vrkoslavice 16, 725, 736/2

TN 26 Kokonín 56/1

TN 27 Kokonín 285/2

P.1 Rýnovice st.808, 755/143, 807/3, 809 

P.2 Rýnovice 805, 816/2, 816/12, 825/1, 825/8 

P.3 Rýnovice 3, 6, 59/1, 78, 805, 823/1, 823/5, 823/9, 976/3

P.4 Jablonec nad Nisou 1021/1

P.5 Jablonec nad Nisou 1343/2

P.6 Jablonec nad Nisou 771/1

P.7 Jablonec nad Nisou 309/6, 841/1, 908/42, 2959

P.8 Jablonec nad Nisou 2695

T.1 Rýnovice 825/1, 825/8

T.2 Mšeno nad Nisou st.672/17, 66/1, 66/42, 66/60, 66/64, 665/1, 665/3, 672/6, 672/8, 672/9, 672/13, 1106/1

T.3 Mšeno nad Nisou 4/22, 4/31, 4/51, 36, 37/1, 38/1, 66/60, 66/65, 448/8, 448/15, 448/18 

T.4 Mšeno nad Nisou 66/29, 66/60, 66/61, 115/1, 654

T.5 Mšeno nad Nisou 807/5, 1603/44, 1603/53, 1618, 1628/1, 1632/1, 1636

T.6 Jablonec nad Nisou 2695, 2697, 2701, 2758/1

T.7 Jablonec nad Nisou st.77, st.3003, st.5006, 128/1, 128/2, 2275/1, 2304/2

Z2 Jablonec nad Nisou st.4559

Z4 Jablonec nad Nisou st.6431

Z5 Jablonec nad Nisou st.309/9

Z5-1 Jablonec nad Nisou st.5197

Z5b Jablonec nad Nisou st.3003

Z6 Jablonec nad Nisou st.3797

Z7 Jablonec nad Nisou st.6339

Z8 Mšeno nad Nisou st.66/13

Z9 Mšeno nad Nisou st.348/7

Z9a Mšeno nad Nisou st.403/13

Z12 Jablonec nad Nisou st.5668

Z16 Mšeno nad Nisou st.1603/3

Veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění

SK.2 Kokonín 208/7, 208/8, 881/1

Veřejně prospěšné stavby s možností uplatnění předkupního práva

VK.3 Jablonec nad Nisou 429/2, 2667, 2668

VK.4 Jablonec nad Nisou 429/5, 429/6, 2352/4, 2666/1, 2666/2, 2675, 2676

VK.5 Jablonec nad Nisou st.1167, st.1517/5, st.2044, st.2069, st.2281, st.2756, st.3007, st.3028, st.3029, 
st.3030, st.3068; 40/1, 42/2, 44/1, 44/3, 48, 82/2, 2046/4, 2052/1, 2053/1, 2053/4, 
2053/5, 2053/6, 2053/9, 2053/10, 2053/11, 2065/1, 2280/2, 2282/6, 2280/7, 2280/9, 
2291, 2474/1, 2474/9, 2474/10, 2488/1, 2502/1, 2502/8, 2755, 2758, 2759, 2777/1, 
2777/2
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VK.6 Jablonec nad Nisou 2051/2, 2054/2, 2055/1, 2055/5, 2056/4, 2077/1, 2489/1

VK.8 Jablonec nad Nisou 1315/4, 1318, 1945/4, 1946/1, 1946/3, 2502/1

VK.10 Jablonec nad Nisou st.2056; 1865/2, 1897/1, 1897/2, 1897/3, 1897/14, 1898/1, 1901, 1905/2, 1983/1, 
1986/2, 1999/1, 1999/19, 1999/25, 2480/2

VK.11 Jablonec nad Nisou 1152, 1156, 1159/1

Vrkoslavice 1786, 1863/1, 2471/3, 2530

VK.12 Jablonec nad Nisou st.717, st.6638; 107/2, 108, 1030/2, 1032, 1034/1, 1090/6, 1090/10, 1090/12, 1090/13,
1090/14, 2299/1, 2299/2, 2563/1, 2706, 2707

VK.13 Jablonec nad Nisou st.1309, st.1788; 1090/12, 1125/5, 1129/1, 1129/2, 1129/4, 1129/5, 1133/1, 2395/1, 
2396, 2402/1, 2823, 3059

VK.14 Jablonec nad Nisou 792/1, 2565/12

VK.15 Jablonecké Paseky 936/1, 936/2, 936/9, 936/13, 936/14, 936/16, 936/17, 936/19, 936/33, 936/36, 936/38, 
938/1, 938/8, 938/9, 938/10, 944/1, 944/4, 947/1, 947/28, 947/29

Mšeno nad Nisou 1992/1, 2019, 2052/2

VK.16 Mšeno nad Nisou 1553/1, 1561

VK.17 Mšeno nad Nisou 1533/1, 1551/1, 1551/2, 1551/4

VK.20 Lukášov 39/1, 42/2, 43/1, 43/4, 43/5, 48/1, 48/2, 50/1, 50/5, 50/6

VK.21 Lukášov 6/1, 6/2, 41/2, 41/3

VK.22 Lukášov 6/2, 6/6, 172/1, 172/2, 173/1, 173/3, 174/2

VK.23 Lukášov 6/6, 164/2

VK.24 Jablonec nad Nisou 2710

Proseč nad Nisou 647/8, 647/13

Rýnovice 606/1, 606/2, 606/3, 607/1, 607/2, 607/3

VK.25 Proseč nad Nisou 537/6, 810/1, 810/6, 813/1, 813/2, 821, 822/1, 823, 824

VK.26 Proseč nad Nisou 537/6, 1447/1, 1503/1, 1503/2, 1504/1, 1504/2, 1504/3, 1512/1, 1514/1, 1516, 1525, 
1539, 1540

VK.32 Proseč nad Nisou 768, 770/3, 771/10, 772/1, 772/2, 773, 774, 775, 777

VK.33 Kokonín 284/1, 284/2

VK.34 Proseč nad Nisou 537/6, 1541, 1542, 1569, 1570, 1574, 1576, 1577

VK.35 Rýnovice 791, 794/1, 794/2

Lukášov 54/2

VK.36 Lukášov 146/2, 146/3, 192, 194/2, 194/5

VK.37 Jablonec nad Nisou st.4089, st.6361, st.6278; 663/1, 663/4, 663/5, 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, 671, 685, 
2353/1, 2353/3, 2565/1, 2565/11, 2565/13, 2565/50, 2565/51, 2565/52, 2565/53, 
2565/54, 2565/56, 2565/57

VK.39 Mšeno 1547/1, 1547/3, 1548, 1549/2, 1552/4, 2086/41, 2086/60 

VK.40 Rýnovice 179/23, 520/1, 521/3, 521/4

VK.41 Mšeno nad Nisou st.808/2, 196/57, 808/1

VK.42 Rýnovice st.p.č. 65/2; p.p.č.
60/1, 64/3, 988/96, 859, 988/69, 988/89, 988/70, 988/80, 64/1, 64/2, 805, 65/1, 66, 67,
68, 227/2, 227/1, 206

VP.1 Proseč nad Nisou 537/6

VP.2 Proseč nad Nisou 537/5, 537/6, 537/52

VP.3 Lukášov 13, 31

Rýnovice 844, 852, 859

VP.4 Lukášov 48/1, 57, 59
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G.9 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV

Územní plán vymezuje plochy i koridor územních rezerv. 

Jedná se o tři součásti vodovodu umožňujícího zásobování města Jablonec nad Nisou z vodního
zdroje Josefův Důl (úpravna vody Bedřichov) – vodovodní řad (koridor územní rezervy UR3) a dva
vodojemy  (plochy  územních  rezerv  UR1  a  UR2).  Smyslem  je  odstranit  závislost  Jablonce
nad Nisou  na  jednom  zdroji  pitné  vody  (vodní  nádrž  Souš).  Předpokládaný  časový  horizont
realizace je po roce 2030. Podrobnější informace v kapitole Vodní hospodářství.

Dále se vymezuje skupina koridorů územních rezerv (UR6, UR7, UR8 a UR9) pro západní obchvat
města silnice I/14. Jedná se o alternativní trasu, která je více vzdálena od stabilizované obytné
zástavby na území města a vede jihozápadně od sportovně-rekreačního areálu Srnčí důl. Koncové
body  jsou  koridoru  jsou  křiž.  Tovární  x  Široká  a  Turnovská  na  výjezdu  z  města  směrem
na Rádelský mlýn. Koridor je v koncových bodech rozšířen z důvodu možnosti umístění křižovatek,
o jejichž  podobě není  prozatím rozhoduto.  Tato  trasa musí  být  následně podrobně prověřena.
Trasa zasahuje mimo řešené území na správní území sousední obce Rádlo.

Vymezuje se koridor územní rezervy UR10 pro kanalizační řad Kokonín – Rychnov u Jablonce
nad Nisou, v rámci kterého bude prověřena možnost odkanalizování Kokonína na ČOV Rychnov
u Jablonce nad Nisou.

Na základě Pokynů pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou po veřejném projednání z dubna
2016 byla vymezena územní rezerva UR11 pro přístupovou komunikaci ke sportovnímu areálu
Břízky vč. prostoru pro napojení na stávající komunikační síť. Tato komunikace byla vymezena
v souladu se zpracovanou urbanistickou studií  řešení  sportovního areálu  V Břízkách (stávající
komunikace má takové stoupání, že je téměř nesjízdná).

G.10 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO 
ROZHODOVÁNÍ

Koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování se
nevymezují.

V územním plánu je vymezeno 18 ploch, jejichž využití je podmíněno zpracováním územní studie,
jedná se o tyto lokality:

 US3 – Dolina,
 US4 – Širší centrum,
 US5 – Rýnovice – u vodojemu,
 US8 – Horní Proseč – sever,
 US9 – Horní Proseč – západ,
 US10 – Horní Proseč – jih,
 US14 – Pivovarský rybník,
 US15 – Bartlův vrch,
 US18 – Konečná,
 US19 – Průmyslová zóna Rýnovice – jih,
 US20 – Podlesí,
 US21 – Zelené údolí,
 US22 – Průmyslová zóna Rýnovice – východ,
 US23 – Průmyslová zóna Rýnovice – západ,
 US24 – Revitalizace přednádražního prostoru,
 US25 – Dolní Kokonín,
 US26 – Jahodová,
 US27 – Průmyslová zóna Rýnovice – severozápad.

Územní studie jsou vymezeny v lokalitách, které jsou plošně rozsáhlejší nebo je třeba na nich řešit
specifické  vazby  ploch  mezi  sebou,  tak  aby byly  koordinovaným postupem zajištěny  všechny
požadované  funkce  území.  Územní  studie  mají  za  úkol  řešit  zejména  způsob  zastavění,  síť
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komunikací  pro  dopravní  obsluhu,  dopravní  napojení  na stávající  komunikace,  veřejná
prostranství, technickou infrastrukturu a zeleň. Zároveň je třeba v rámci některých z těchto ploch
umístit  plochy veřejných prostranství o dané minimální výměře. Tento požadavek vyplývá z § 7
vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.

Vzhledem k tomu, že byla již využita převážná část plochy US13 – Čertův Kámen, byla US13
z územního plánu vypuštěna.

Byly doplněny územní studie US25 – Dolní  Kokonín (býv.  část RP4) a US26 – Jahodová (dle
požadavku DO.

Na základě Pokynů pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou po veřejném projednání z dubna
2016 byla do ÚP zařazena územní studie US3, jejímž úkolem je podrobně řešit rozvojové plochy
v lokalitě Dolina, které nejsou součástí regulačního plánu RP1. A dále byla zařazena US27, jejímž
úkolem je prověřit zejména dopravní napojení zahrnutých výrobních ploch. 

V územním plánu je vymezen 1 koridor, jehož využití je podmíněno zpracováním územní studie,
jedná se o tuto lokalitu:

 US28 – Cyklostezka Ostrý roh – Janov nad Nisou.

Dle aktuálně sledované podrobnější dokumentace byla v ÚP upravena trasa cyklostezky Ostrý roh
– Janov nad Nisou s pokračováním směrem na Bedřichov. Nově je cyklostezka navržena podél
Bílé Nisy a je pro ní dle požadavku pořizovatele předepsáno zpracování územní studie US28.
Zároveň je zařazena mezi VPS z důvodu jejího trasování přes některé soukromé pozemky, které
přímo navazují na vodní tok.

G.11 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ 
REGULAČNÍHO PLÁNU

Koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování se
nevymezují.

V územním plánu jsou vymezeny 4 plochy, jejichž využití je podmíněno zpracováním regulačních
plánů, jedná se o tyto lokality:

 RP1 – Dolina,
 RP2 – Nový Lukášov,
 RP3 – Větrný vrch,
 RP4 – Dolní Kokonín,
 RP5 – Horní Proseč – jih.

Regulační  plány  jsou  vymezeny v  lokalitách,  které  jsou  plošně  rozsáhlejší  nebo  se nacházejí
v pohledově exponovaných polohách nebo v odlehlých polohách, kde je třeba zajistit dostupnost
technické infrastruktury nebo ve složitějších územních podmínkách,  ve  kterých je  třeba zajistit
podmínky ochrany přírody, tak aby byly koordinovaným postupem zajištěny všechny požadované
funkce  území.  Regulační  plány  mají  za  úkol  řešit  zejména  způsob  zastavění,  komunikace
pro dopravní  napojení  na stávající  komunikace a dopravní  obsluhu lokalit,  veřejná prostranství,
technickou infrastrukturu  a  zeleň.  Současně je  třeba v rámci  některých z těchto ploch umístit
plochy veřejných prostranství o dané minimální výměře. Tento požadavek vyplývá z § 7 vyhlášky
č. 501/2006 Sb. v platném znění. 

Požadavky  na  vymezení  regulačních  plánů  RP1  až  RP4  vyplývají  z požadavků  KÚLK a  DO.
Regulační plán RP5 byl do ÚP zařazen na základě Pokynů pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou po veřejném projednání z dubna 2016.

Součástí ÚP jsou návrhy zadání pro zpracovaní jednotlivých regulačních plánů.

V rámci zpracování upraveného návrhu byla upravena lokalita RP4 – Dolní Kokonín – západní část
byla vyřazena z řešeného území RP4 a byla nově podmíněna zpracováním územní studie US25.
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G.12 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT 
ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN 
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

Komplexní  stavebně technický  průzkum, který by zahrnoval  hodnocení  architektonického nebo
urbanistického  významu  jednotlivých  konkrétních  staveb  na  celém  území  města  Jablonec
nad Nisou, není k dispozici.

Plán ochrany Městské památkové zóny Jablonec nad Nisou (CASUA spol. s r.o., 2013), zabývající
se územím MPZ, vedle nemovitých kulturních památek a objektů navržených k zápisu do seznamu
nemovitých  kulturních  památek  mimo  jiné  dále  rozlišuje  architektonicky  cenné  stavby,  stavby
indiferentní i stavby hmotově narušující charakter území.

Územní plán na základě dostupných údajů vymezuje urbanisticky významnou plochu s vyhlášenou
Městskou  památkovou  zónou  Jablonec  nad  Nisou,  koncentrující  architektonicky  a  urbanisticky
cenné  hodnoty  města,  ve  které  je  provádění  novostaveb  a  celkových  obnov  staveb  (objektů)
podmíněno  vypracováním  architektonické  části  projektové  dokumentace  autorizovaným
architektem. 

Při vyhodnocování architektonicky a urbanisticky význaných staveb je nezbytné posuzování:
 architektonické hodnoty objektů,
 urbanistické kvality – potenciálu stavby nebo souboru staveb pro zachování genia loci

a identity území.

Tato kapitola byla do ÚP zařazena na základě požadavku uvedeného pod bodem 11) v Pokynech
pro úpravu návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání ze dne 1.7.2015.
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H VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA URÚ A INFORMACE JAK BYLO
RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ 
NA ŽP

H.1 INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ 

H.1.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí bylo provedeno ve formě samostatného elaborátu „Vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území – územní plán Jablonec nad Nisou“, který zpracovala firma Ekobau –
Mgr. Pavel Bauer (červenec 2011) a bylo součástí  Odůvodnění konceptu ÚP Jablonec nad Nisou.
Bylo provedeno v souladu se zněním Stavebního zákona a přiměřeně v rozsahu jeho přílohy a
přílohy  č.  5  vyhlášky  č.  500/2006Sb.  o  územně  analytických  podkladech,  územně  plánovací
dokumentaci  a  způsobu  evidence  územně  plánovací  činnosti.  Zpracovatel  vyhodnocení  –
fa. Ekobau – Mgr.  Pavel  Bauer Březový vrch 737,  460 15 Liberec 15 (rozhodnutí  o autorizaci
ke zpracování dokumentace a posudku podle §19 zákona č.100/2001Sb., č.j. 8903/1612/OIP/03).
Bližší  informace jsou předmětem vlastní  dokumentace „Vyhodnocení  vlivů na udržitelný  rozvoj
území – územní plán Jablonec nad Nisou“.

Vyhodnocení vlivů ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení) bylo
veřejně projednáno současně s konceptem řešení ÚP Jablonec nad Nisou dne 18. srpna 2011.
Na základě dohodovacích jednání,  která  proběhla  ve dnech  6.  září  2011 a  5.  prosince 2011
za účasti Mgr. Pavla Bauera - zpracovatele  vyhodnocení, Krajského úřadu LK 

-  orgánu  příslušného  dle  §22 písm.  e)  zákona č.  100/2001Sb.,  o  posuzování  vlivů  na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu  ust. § 10i uvedeného zákona, orgánu ochrany
zemědělského  půdního  fondu  –  orgánu  příslušného  podle   §17a  písmene  a)  odst.1  zákona
č. 334/1992Sb.  o  ochraně   zemědělského  půdního  fondu,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
nadřízeného orgánu územního plánování,  Městského úřadu Jablonec nad Nisou  Odboru stavební
a životního prostředí – orgánu ochrany přírody a krajiny a pořizovatele ÚP Jablonec nad Nisou.
Na těchto jednáních byly přijaty společné závěry k požadavkům plynoucím z vyhodnocení, které se
staly podkladem pro formulaci Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byly na základě pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec
nad  Nisou  zahrnuty  nové  plochy,  posouzené  v rámci  doplněné  dokumentace  SEA,  kterou
zpracovala  firma  Ekobau  –  Mgr.  Pavel  Bauer  (červen  2012).  Jednalo  se  zejména  o  plochy
schválených/vydaných  změn  platného  ÚP  města  Jablonce  nad  Nisou,  zejména  v souvislosti
s problematikou  náhrady  za  změny  v území  dle  ustanovení  §102  zákona  č.  183/2006Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

H.2 INFORMACE, JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO 
K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽP 

Stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu Jablonec nad Nisou na ŽP bylo vydáno Odborem
životního  prostředí  a  zemědělství  Krajského  úřadu  Libereckého  kraje  -  příslušným  orgánem
dle § 22  písm.  e)  zákona  č.  100/2001Sb.,  o  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí,  ve  znění
pozdějších předpisů, ve smyslu  ust. § 10i uvedeného zákona dne 30. září 2011 pod č.j. KULK
72126/2011.  Ve stanovisku  byly  v souladu  se  závěry  vyhodnocení  uplatněny  níže  uvedené
podmínky a opatření pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.
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VYHODNOCENÍ SOULADU SE STANOVISKEM K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

                    STRUČNÝ OBSAH STANOVISKA ZPŮSOB VYŘÍZENÍ

1)  BM2.1, BM2.2, BM2.3 – plochy bydlení – Na dohodovacím jednání
dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto,  že lokality
budou redukovány na stav dle platného územního plánu (KÚ LK, orgánu
ochrany  přírody  a  krajiny  bude  zpracován  podrobný  přírodovědný
průzkum – stávající mokřad a přilehlé cenné plochy budou zachovány
funkční, omezit zastavitelnou plochu tak, aby byl zachován mokřad a jeho
funkce doporučuje také dokumentace SEA – viz situace 1, dokumentace
SEA,  požadavek  na  omezení  plochy,  která  zasahuje  do  přírodního
prostředí prameniště, mokřadních luk a vodního toku včetně břehových
porostů  vyplývá  také ze  stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou,  orgánu
ochrany přírody a krajiny. Dále ze stanoviska vyplývá požadavek vyjmout
ze  zastavitelných  ploch  pozemky p.č.  2132/1,  2132/2  a  2132/3  v  k.ú.
Jablonec  nad  Nisou  –  jedná  se  o přechodné  stádium  mezi  loukou  a
lesem,  které  zvyšuje  biodiverzitu  prostředí.  Nezastavitelnou  plochu  je
požadováno vymezit  také v místě kulturní louky na p.č. 1995 a 1999/1
v k.ú. Jablonec nad Nisou, a to z důvodů uvedených ve stanovisku MěÚ
Jablonec nad Nisou.

vyhovuje se částečně  -plocha
se  v návrhu  redukuje  na
základě  vyhodnocení  SEA  a
požadavků  dotčených   orgánu
na  rozsah  lokality
z dohodovacího  jednání  dne
5.12.2011,  u nově  vzniklé
lokality  BM2.42 je podmínkou
realizace   záměru  zpracování
RP (RP1 – Dolina)

2) BM2.4 – plochy bydlení – Dle dokumentace SEA není navržená funkce
příliš vhodná, vzhledem k šíři plochy (25 m) lze předpokládat, že nebude
dodržen odstup objektu 20 m od okraje lesa. Plochu lze tolerovat pouze
za předpokladu souhlasu orgánu ochrany lesa.

bere  se na vědomí,  lokalita  je
v návrhu zachována - vypuštění
lokality  by  vedlo  ke  zrušení
určení  pozemku  k zastavění
(§102SZ)

3) BM2.6 – BM2.8 – plochy bydlení – Dle dokumentace SEA plochu VZ
mezi plochami BM2.7 a BM2.8 rozšířit i na severní část vodoteče (napříč
plochou BM2.6) a na této ploše zvážit možnost retence vody z řešených
ploch bydlení (BM2.6, BM2.7, BM2.8), požadavek na zachování drobné
vodoteče procházející územím vyplývá také ze stanoviska KÚ LK, orgánu
ochrany přírody a krajiny a dále ze stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou,
orgánu ochrany přírody a krajiny.
Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo
dohodnuto, že v okolí stávajícího vodního toku bude vymezena přírodní
plocha

vyhovuje  se  nad  rámec
požadavků  -  lokalita  BM2.6  je
v návrhu   vypuštěna   na
základě   negativního
vyhodnocení  SEA  -existence
ekologické  zátěž  a  lokalizace
v OP železnice,  ostatní plochy
jsou  ponechány

4) BM2.9 – plochy bydlení – Dle dokumentace SEA bude obtížné zajistit
odstup objektu 20 m od kraje lesa, plocha je široká cca 30 m. Plochu lze
tolerovat pouze za předpokladu souhlasu orgánu ochrany lesa. V případě
ponechání lokality v územním plánu požadujeme na základě stanoviska
MěÚ  Jablonec  nad  Nisou,  orgánu  ochrany  přírody  vyjmout  ze
zastavitelných ploch p.p.č. 2584/33 v k.ú. Jablonec nad Nisou – jedná se
o výběžek lesa, který je součástí VKP.

vyhovuje  se  –  pozemek  p.č.
2584/33  v  k.ú.  Jablonec
nad Nisou je v návrhu vypuštěn
na základě vyhodnocení SEA a
trasování  vodovodního
přivaděče

5)  BM4.11 –  plochy  bydlení  –  Plocha  zasahuje  do  okraje  městského
parku  u  kostela  v  ulici  Pod  Baštou.  Zastavění  plochy  může  vizuálně
negativně  ovlivnit  nebližší  okolí  nemovité  kulturní  památky  v  rámci
městské památkové zóny. Rovněž bude ovlivněna kompozice městského
parku v severovýchodní části. Na základě doporučení dokumentace SEA
požadujeme  ponechání  plochy  ve  funkci  VZ  –  plochy  veřejných
prostranství – zeleň. S vymezením plochy nesouhlasí ani MěÚ Jablonec
nad Nisou, orgán ochrany přírody a krajiny.  MěÚ Jablonec nad Nisou -
orgán  ochrany  přírody  přehodnotil  své  stanovisko  na  dohodovacím
jednání  dne 24.11.2011 - souhlasí s obytnou funkcí v rozsahu platného
ÚP.

vyhovuje  se   -  zastavitelná
plocha  je  v návrhu  pouze
redukována,  a  to  i  přes
negativní  vyhodnocení  SEA.
Vypuštěním by došlo ke ztrátě
určení pozemku k zastavění  
(§102SZ)
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6)  BM2.12 –  plochy  bydlení  –  Dle  dokumentace  SEA je  třeba  funkci
bydlení omezit na jižní část – pás podél komunikace o šířce 30 – 40 m.
Požadavek  na  ponechání  spodní  části  ploch  stávajícímu  charakteru
vyplývá  také  ze  stanoviska  KÚ LK,  orgánu ochrany  přírody  a  krajiny.
Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo
dohodnuto, že plocha bude redukována tak, že připustí zástavbu pouze
v prolukách  podél  stávající  cestní  sítě.  Nebudou  prováděny  terénní
úpravy  –  bude  doplněno  do  odůvodnění  územního  plánu.
Na dohodovacím jednání dne 6.12.2011 bylo dohodnuto – respektovat
vydané  ÚR  na  technickou  infrastrukturu  a  komunikace.  Akceptace
zastavitelných ploch dle platného ÚP.

vyhovuje  se  –  v návrhu  se
plochy  redukují  -respektuje  se
vydané  ÚR  na  technickou
infrastrukturu  a  komunikace,
zastavitelné  plochy  jsou
ponechány  v rozsahu
platného ÚP  

7) BM2.13, SP1.5 – Z důvodu podpory sítě ekologicky stabilnějších ploch
v krajině, ochrany vodoteče na p.p.č. 873 a 869 v k.ú. Jablonecké Paseky
a zachování propojenosti nezastavitelných ploch budou lokality omezeny
dle  požadavku  MěÚ  Jablonec  nad  Nisou,  orgánu  ochrany  přírody  a
krajiny.

BM2.13 - vyhovuje se – plochy
jsou  v návrhu  redukovány  a
změněny dle požadavků, 
SP1.5 – vyhovuje se  - v návrhu
jsou  plochy    redukovány
v rozsahu   platného ÚP,  zbylé
plochy  jsou  zařazeny do ploch
SK  

8) BM1.15 – plochy bydlení – Dokumentace SEA doporučuje ponechání
plochy jako plochy přírodní. U BM1.15 však již bylo vydáno platné ÚR
na zahrádkářskou osadu. Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ
Jablonec nad Nisou bylo proto dohodnuto, že plocha bude redukována
dle vydaného ÚR. Zbytek plochy bude ponechán stávající funkci.

vyhovuje se částečně – plocha
je  v návrhu  ponechána  (nové
lokality  RZ1.1,  RZ1.2)  –
respektuje se vydané ÚR, zbylé
části  však  jsou   zařazeny
do ploch  bydlení  v rozsahu
platného  ÚP  –  vypuštění
zastavitelných  ploch  by
znamenalo  zrušení  určení
pozemku k zastavění (§102SZ)

9)  BM1.16 –  plochy bydlení  –  Na dohodovacím jednání  dne 6.9.2011
na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že lokalita bude vymezena
v  jiných  podmínkách  využití  –  jako  SP.  Na  základě  požadavku  MěÚ
Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody bude stanovena podmínka
max. 1 objekt pro bydlení.
Na  dohodovacím  jednání  s orgánem  ochrany  přírody  a  krajiny  MěÚ
Jablonec  nad  Nisou  dne  24.11.2011  bylo  dohodnuto,  že  se  netrvá
na požadavku umístění 1 RD

vyhovuje  se  –  v návrhu
vymezena  plocha  v kategorii
SP1  i  přes  podmínečně
přípustné  vyhodnocení  SEA
(nově  lokalita  SP1.145).
Výstavbu RD limituje OP lesa.

10)  BM2.17 –  plochy  bydlení  –  Dle  dokumentace  SEA západní  část
v prudším  svahu  ponechat  nezastavitelnou  (nepřehrnout  výkopovou
zeminou). Tento požadavek vyplývá také ze stanoviska KÚ LK, orgánu
ochrany  přírody  a  krajiny.  Jedná  se  o botanicky  cennou  plochu.
K zástavbě možno využít pouze proluku u stávající komunikace.

vyhovuje  se  -   plocha  je
v návrhu   redukována  dle
požadavku vyhodnocení SEA

11) BM6.23 – plochy bydlení – Dle požadavku KÚ LK, odboru životního
prostředí  a  zemědělství,  státní  správy  lesů  bude  lokalita  přesvědčivě
zodpovězena nebo vyřazena z územního plánu a ponechána stávající
funkci.  Orgán státní  správy lesů by připustil  změnu např.  na veřejnou
zeleň,  která by tvořila přechod mezi  sídlištěm a lesem. Zastavění této
plochy je z hlediska ochrany lesa nežádoucí. Zároveň bude respektováno
stanovisko MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny –
zachovat plochy původní zeleně (PL), rozšířit pás zeleně na p.p.č. 608/4
v k.ú. Rýnovice.

vyhovuje  se  –  v návrhu  jsou
zastavitelné  plochy  v patě
Prosečského  hřebene
redukovány a zeleň zachována
v  rozsahu  platného  ÚP,
na záměr  výstavby  obytného
souboru  Park  Podlesí  bylo
vydáno ÚR
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12)  BM1.32 –  plochy  bydlení  –  Plochu  omezit,  ponechat  část  plochy
ve funkci nezastavitelné extenzivní zeleně – viz situace 1, dokumentace
SEA,  požadavek  na omezení  plochy  vyplývá  také  ze  stanoviska  MěÚ
Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny.  Na dohodovacím
jednání s orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Jablonec nad Nisou
dne 24.11.2011 bylo  dohodnuto,  že  se souhlasí  s ponecháním lokality
v zastavitelných  plochách  pod  podmínkou  zpracování  ÚS a  deklarace
zachování zeleně a stanovišť živočichů.

nevyhovuje  se  –  v návrhu  je
ponechána  lokalita  celá,  část
lokality  BM1.32   je  sice
negativně   vyhodnocena
v rámci  SEA,  jedná  se  však
o bezúplatný převod z PFČR a
hrozilo  by  zrušení  určení
pozemku k zastavění (§102SZ),
s ponecháním  souhlasí  i
Správa  CHKOJH jako  dotčený
orgán,  podmínkou  realizace
záměru je zpracování ÚS (ÚS5)

13)  BM4.33 – plochy bydlení – Dle stanoviska Správy CHKO Jizerské
hory  plochu  zařadit  do  BM2.33.  Důvodem  je  uchování  měřítka
přiměřeného prostorového uspořádání zástavby, která je součástí kulturní
a  historické charakteristiky  krajinného rázu místa  (§  12 zákona),  mezi
sídlištěm  a  navazující  nízkopodlažní  zástavbou  SP2.  Nesouhlas
s umístěním  parkovacího  domu,  který  je  v  rozporu  se  strukturou
navazující nízkopodlažní zástavby.

vyhovuje  se  -  v návrhu  je
plocha akceptována a zařazena
nově  do kategorie  BM2.33.  –
snížení  podlažnosti  na  max.
2 N.P. + podkroví

14)  BM1.39 – plochy bydlení – Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011
na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že lokalita bude podmíněna
zpracováním územní studie s posouzením na krajinný ráz.

vyhovuje  se  –  plocha  je
v návrhu  ponechána,  realizace
je  podmíněna  zpracováním
ÚS(ÚS18),  návrh  vymezuje
nové  dílčí  lokality  BM1.49,
BM1.50, BM1.51 a BM1.52  

15) LP.4, LP.5 – plochy lesní – Dokumentace SEA doporučuje ponechat
jako nelesní enklávu s ohledem na výrazný nedostatek nelesních biotopů,
požadavek na ponechání plochy ve stávajícím funkčním zařazení (louka)
vyplývá  také  ze  stanoviska  KÚ LK,  orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny.
Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo
dohodnuto,  že rozvoj bydlení  bude respektován na ploše dle platného
územního plánu. Zbytek ploch nebude vymezen pro zalesnění. V souladu
s dokumentací SEA požaduje MěÚ Jablonec nad Nisou, orgán ochrany
přírody a krajiny zachování stávajícího biotopu a zahrnutí do ploch SK –
plochy smíšené krajinné. 

vyhovuje se  – na J části  lok.
LP.5  je  v návrhu  vymezena
zastavitelná  plocha  (nově
lokalita  SP2.146)  v rozsahu
platného  ÚP  –  vypuštění  by
vedlo  ke  zrušení  určení
pozemku k zastavění (§102SZ),
zbytek  LP.5  a  lokalita  LP.4
zahrnuty do ploch SK 

16) OS2.1 – OS2.6 – plochy občanského vybavení – sport a rekreace –
Dle požadavku KÚ LK, odboru životního prostředí a zemědělství, státní
správy lesů a orgánu ochrany přírody a krajiny budou lokality vyřazeny
z územního plánu a ponechány stávající funkci, požadavek na vyřazení
ploch z ÚP vyplývá také ze stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu
ochrany přírody a krajiny (kromě plochy OS2.1, kterou MěÚ doporučuje
zahrnout  jako  rezervu).  Plochu  lze  dle  stanoviska  MěÚ na  úrovni  ÚP
akceptovat,  v  následných  fázích  však  bude  nutné  posoudit  vlivy
jednotlivých záměrů na životní prostředí.  V případě, že nebude plocha
OS2.1 z územního plánu vyřazena, bude třeba toto dohodnout také s KÚ
LK,  odborem životního  prostředí  a  zemědělství,  státní  správou  lesů  a
orgánem  ochrany  přírody  a  krajiny.  V  případě  trvajícího  nesouhlasu
těchto správních orgánů nelze plochu do ÚP zahrnout ani jako rezervu.

vyhovuje  se  –  v návrhu  bude
ponechána  pouze  plocha
OS2.3  s podmínkou zachování
pásu  zeleně  oddělující
sportovní  plochu  od  ostatního
obytného území (umístění pásu
zeleně  prověří  územní  studie,
která  je  v současné  době
zadána)   a  OS2.4,  ostatní
plochy jsou vypuštěny, 

17)  OS2.7 –  plochy  občanského  vybavení  –  sport  a  rekreace  –  Dle
požadavku MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny
bude  zachován  pás  zeleně  (dle  stávajícího  ÚP),  který  kopíruje  trasu
Mšenského potoka mezi ul. Mánesovou a U Přehrady.

vyhovuje  se  nad  rámec
požadavků – plocha je v návrhu
ponechána  v  rozsahu  změny
č. 58 – vymezení nových ploch
VZ10,  VZ19  –  veřejná
prostranství zeleň
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18)  OS4.8 –  plochy  občanského  vybavení  –  sport  a  rekreace  –  Dle
požadavku MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny
bude  vymezen  pruh  pro  pěší  komunikaci,  která  by  spojovala  ul.  Pod
Skalkou a Sv. Čecha (jedná se o zohlednění stávajícího stavu).

vyhovuje se částečně – plocha
je v návrhu ponechána, v rámci
plochy OS se  může realizovat
požadované  propojení pro pěší
–  podmínky  využití  ploch  to
připouští

19)  OS4.11 –  plochy občanského vybavení  –  sport  a  rekreace  – Dle
požadavku KÚ LK,  orgánu ochrany přírody a krajiny a MěÚ Jablonec
nad Nisou,  orgánu ochrany přírody a krajiny plochu z územního plánu
vypustit,  zachovat  přírodní  funkci  a  respektovat  tak  stávající  stav  a
ochranu mokřadního biotopu kolem zálivu. Na dohodovacím jednání dne
6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že lokalita bude
vypuštěna  z  rozvojových  ploch.  Také  Správa  CHKO  Jizerské  hory
požaduje  v  souladu  s  vyhodnocením  SEA plochu  zařadit  do  plochy
smíšené krajinné  SK.  Na základě  dohodovacího jednání   se Správou
CHKOJH dne 4.1.2012 se souhlasí s redukcí plochy OS4.11 v rozsahu
změny  č.  15c  platného  ÚP.  Zbylé  plochy  transformovat  do  ploch
přírodních.

vyhovuje se  – i přes negativní
vyhodnocení SEA bude severní
část  plochy  v návrhu
ponechána zastavitelná plocha
v rozsahu  změny  č.   15c  -
ostatní  plochy  jsou  převedeny
do kategorie LP (lokalita LP.7)  

20)  OS2.13 –  plochy občanského vybavení  –  sport  a  rekreace  –  Dle
dokumentace  SEA je  třeba  zajistit  zachování  remízku  s  roklinou  na
severozápadním okraji  plochy.  Vyjmutí  remízu a ponechání stávajícího
charakteru této části plochy požaduje také KÚ LK, orgán ochrany přírody
a krajiny.

vyhovuje  se  -  v  návrhu  jsou
plochy  redukovány,  plocha
remízu  je  v severní  části
zapracována do ploch SK 

21)  OS2.14 –  plochy občanského vybavení  –  sport  a  rekreace  –  Dle
dokumentace SEA by využití zásadně změnilo krajinný rámec stávajícího
sídla  i  charakter  krajiny.  Plocha je  součástí  biotopu chřástala  polního,
nachází se na ZPF I.  třídy ochrany. Je třeba ponechat stávající funkci
louky a pole.  Požadavek na ponechání plochy stávající  funkci  vyplývá
také ze stanoviska KÚ LK, orgánu ochrany ZPF a orgánu ochrany přírody
a krajiny. Omezení rozsahu plochy tak, aby byly zachovány cenné složky
místní krajiny požaduje také MěÚ Jablonec nad Nisou. Na dohodovacím
jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že
lokalita bude vypuštěna z rozvojových ploch.

vyhovuje  se   –  plocha  je
z návrhu vypuštěna na základě
negativního vyhodnocení SEA –
biotop chřástala polního 

22) OS1.15 –  plochy  občanského vybavení  –  sport  a  rekreace  – Dle
dokumentace  SEA  ponechat  stávající  funkci,  popřípadě  jako  plochu
sportu  nezastavitelnou.  Požadavek  na  vypuštění  lokality  vyplývá  také
ze stanoviska KÚ LK, orgánu ochrany ZPF a orgánu ochrany přírody a
krajiny.  Na  dohodovacím  jednání  dne  6.9.2011  na  MěÚ  Jablonec
nad Nisou  bylo  dohodnuto,  že  lokalita  bude  redukována  dle  platného
územního  plánu.  Požadavek  na  vypuštění  lokality  vyplývá  také
ze stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny.
Krajský úřad požaduje k etapě návrhu územního plánu předložit, zda a
jak byl tento požadavek respektován či dohodnut. 

vyhovuje  se  -  dle  negativního
vyhodnocení SEA  je  v návrhu
plocha   redukována  pouze  na
rozsah  dle platného ÚP

23)  OS1.16 –  plochy  občanského  vybavení  –  sport  a  rekreace  –  Na
dohodovacím jednání  dne  6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad  Nisou  bylo
dohodnuto,  že  lokalita  bude  ponechána  v  rozvojových  plochách  jako
SP1.16.

vyhovuje  se   -  plocha  je
v návrhu  ponechána  jako
lokalita  SP1.93  (plochy
smíšené  obytné  –  příměstské)
–  akceptace    změny  č.  30
platného  ÚP  města  Jablonce
nad Nisou 
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24)  OS2.18 –  plochy  občanského  vybavení  –  sport  a  rekreace  –
na základě požadavku MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody
nerozlišovat  zastavitelné  plochy  v  okolí  rybníka  nad  rámec  ploch
ve stávajícím ÚP

vyhovuje se – plochy kategorie
SP  (plochy  smíšené  obytné)
jsou  v návrhu   vymezeny
v rozsahu vydané změny č. 22
(lokalita  SP2.147),  ve  zbytku
jsou   vymezeny   plochy
kategorie  OS  v rozsahu
platného  ÚP+  přidán  jižní  cíp
s ohledem  na  komunikační
napojení  (OS2.18).  Zbylé
plochy jsou zařazeny do ploch
kategorie  VZ  (veřejná
prostranství  -  zeleň).
Podmínkou  realizace  je
zpracování ÚS (ÚS14)

25) OS2.19, OS2.20 – plochy občanského vybavení – sport a rekreace –
Dle dokumentace SEA lze na úrovni  ÚP akceptovat.  Přijatelnost  nové
funkce je nutno posoudit na úrovni projektu. K tomuto názoru se přiklání
také  MěÚ Jablonec  nad  Nisou,  orgán  ochrany  přírody  a  krajiny  –  na
úrovni ÚP lze akceptovat funkční využití pro venkovní sportovní areály
v kombinaci  s  přírodními  plochami  (obdoba  in-linového  hřiště  v
Čelakovského).  U konkrétního záměru bude nutné posoudit  zachování
významnějších přírodních prvků území (drobné mokřady, solitérní dřeviny
atd.)  a zakomponovat je do sportovního areálu. Nevhodné je umístění
velkoplošných hřišť s nárokem na rozsáhlé srovnání terénu a odvodnění
(vložit do regulativů k této ploše).

vyhovuje  se  –  plochy  jsou
v návrhu   ponechány  za
předpokladu  zpracování
biologického hodnocení lokality
v dalším  stupni  projektové
přípravy (pozn. V Tab.
G.3.20a  odůvodnění)
 

26) OV4.1 – plochy občanského vybavení – Na úrovni ÚP lze akceptovat.
Přijatelnost nové funkce je nutno posoudit na úrovni projektu.

bere  se  na  vědomí  -  areál
bývalého  pivovaru  je  užíván
k podnikatelské  činnosti  –
sladovna,   v návrhu  je  proto
nově  zařazen  do  v ploch
kategorie  SM4  (smíšené
plochy) - stav

27)  OV4.2 – plochy občanského vybavení – Na dohodovacím jednání
dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto,  že lokalita
bude  vypuštěna  z  rozvojových  ploch.  Požadavek  na  vyjmutí  ze
zastavitelných  ploch  vyplývá  také  ze  stanoviska  MěÚ  Jablonec  nad
Nisou,  orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny.  Na  základě  dohodovacího
jednání ze dne 24.11.2011 lze plochu akceptovat v rozsahu platného ÚP-
původně záměr na výstavbu krajského hospice.

nevyhovuje  se  –  i  přes
částečně  negativní
vyhodnocení SEA jsou v návrhu
ponechány rozvojové  plochy  –
původně  umístění  krajského
hospice,  nově  jsou  plochy
v návrhu  vymezeny v  kategorii
SM4.8  (smíšené  plochy),
vypuštěním  ploch  by  došlo  ke
zrušení  určení  pozemku
k zastavění  (§102SZ).  Plocha
je  pro  město  strategická  též
pro  umístění  dopravního
vybavení  v dotyku
s významnou  městskou
křižovatkou.   

28)  SA2.4 – plocha smíšených aktivit  – Dle  stanoviska Správy CHKO
Jizerské  hory  dořešit  návrh  využití  plochy  v  souvislosti  se  sousední
plochou SA2. Využití plochy SA2.4 bylo řešeno v rámci 28. změny ÚP –
na plochu bydlení v bytových domech D1. Současně navržené podmínky
využití  plochy  SA2  umožňují  velmi  široké  spektrum  staveb  včetně
nákupních center, což v této lokalitě není přijatelné.

vyhovuje  se  –  plocha  je
v návrhu  transformována
do zastavitelných  ploch  SP2
(lokalita SP2.148) v  návaznosti
na  plochu přestavby SP2.160
(plocha  bývalého  areálu  ZD).
Výčet  přípustných  činností  je
tímto řešením omezen.
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29) SA4.3 – plocha smíšených aktivit – Využití plochy je dle dokumentace
SEA možné  za  předpokladu,  že  budou  dotčené  orgány  souhlasit  se
zásahem do nivy a toku – VKP. Na projektové úrovni se projedná míra
zásahu. Zastavění nivy nebo další regulace potoka bude mít negativní
vliv  zejména  na  hydrologické  poměry  v  území,  zvýší  a  urychlí  se
povrchový odtok apod. Proto musí být na projektové úrovni dále řešen
vliv na tyto hydrologické poměry. Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011
na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že lokalita bude ponechána
v  územním  plánu  jako  zastavitelná.  Vzhledem  k  výskytu  nivy  drobné
vodoteče (VKP) a mokřadu s výskytem zvláště chráněných druhů bude
nutné  konkrétní  projekt  konzultovat  s  orgány  ochrany  přírody.  MěÚ
Jablonec nad Nisou, orgán ochrany přírody a krajiny požaduje vymezení
zastavitelné části pouze na degradovaných a zavezených plochách. Je
vhodné zachovat i níže položený mokřad. Krajský úřad požaduje k etapě
návrhu  územního  plánu  předložit,  zda  a  jak  byl  tento  požadavek
respektován či dohodnut. 

vyhovuje  se  -  zastavitelná
plocha je v návrhu redukována
a  nově  označena  v kategorii
SM (plochy smíšené obytné) –
vše v rozsahu degradovaných a
zavezených ploch – v návrhu je
zachován  mokřad  v JZ  části
lokality – zařazen do kategorie
VZ  –  veřejná  prostranství  –
zeleň

30)  SC6.9 – plochy smíšené obytné – centrální – Dle stanoviska MěÚ
Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny vymezit jižní část
plochy  jako  VZ  –  veřejnou  zeleň.  Na  základě  dohodovacího  jednání
s orgánem  ochrany  přírody  a  krajiny  MěÚ  Jablonec  nad  Nisou  dne
14.11.2011 lze plochu akceptovat.

vyhovuje  se  -  plocha  je
v návrhu  ponechána,
vypuštěním by došlo ke zrušení
určení  pozemku  k zastavění
(§102SZ)

31)  SC6.13 – plochy smíšené obytné – centrální – Dle stanoviska MěÚ
Jablonec  nad  Nisou,  orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny  plochu  mimo
bytové domy zahrnout do VZ – veřejné zeleně.  MěÚ přehodnotilo své
stanovisko dne 24.11.2011 a  na základě dohodovacího  jednání ze dne
5.12.2011 se souhlasí s vymezením obytné funkce rozsahu platného ÚP.

vyhovuje  se  –  plocha  je
v návrhu  redukována  mimo
stávající  obytné  domy  (zde
vymezena  plocha stavu) 

32) SC2.20 – plochy smíšené obytné – centrální – Dle dokumentace SEA
omezit (vyloučit) využití pro bytové domy apod. 

vyhovuje  se  –  s ohledem
na vyhodnocení SEA je plocha
nově  zařazena  do    kategorie
SP (nově lokalita SP2.149) 

33)  SC4.22 – plochy smíšené obytné – centrální – Dokumentace SEA
doporučuje plochu ponechat ve stávající funkci. Tento požadavek vyplývá
také ze stanoviska KÚ LK, orgánu ochrany přírody a krajiny, požadavek
na vyloučení lokality z územního plánu vyplývá také ze stanoviska MěÚ
Jablonec  nad  Nisou,  orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny.  Na  základě
dohodovacího jednání ze dne 5.12.2011 lze plochu akceptovat v rozsahu
platného ÚP.

vyhovuje se – i  přes negativní
vyhodnocení  SEA  je   plocha
v návrhu  ponechána,  a  to
s ohledem na  hrozbu   zrušení
určení  plochy  k zastavění
(§102SZ)

34)  SC4.23 – plochy smíšené obytné – centrální – Dokumentace SEA
doporučuje plochu ponechat ve stávající funkci, tento požadavek vyplývá
také  ze  stanoviska  KÚ  LK,  orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny  a  MěÚ
Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny. Na dohodovacím
jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že
lokalita bude vypuštěna z rozvojových ploch.

vyhovuje  se  –  negativní
vyhodnocení  SEA –   v návrhu
je  plocha  vypuštěna  a
vyhrazena  plochou  VZ  –
veřejné prostranství – zeleň 

35) SC4.24  –  plochy  smíšené  obytné  –  centrální  –  Na  dohodovacím
jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že
lokalita bude ponechána jako zastavitelná k rozvoji bydlení. KÚ LK, orgán
ochrany přírody a krajiny však upozorňuje na skutečnost, že na ploše je
množství  vzrostlých  dřevin.  Navrhovaným funkční  využitím bude třeba
dřeviny vykácet.  Kácení podléhá dle  zákona povolení  a za provedené
kácení  lze  dle  zákona  uložit  náhradní  výsadbu.  V  tomto  případě  lze
předpokládat, že náhradní výsadba bude poměrně značného rozsahu.

bere se na vědomí  – plocha je
v návrhu  ponechána  a  navíc
transformována  do  kategorie
SP (nově lokalita SP2.67)

36) SP2.1, SP2.2 – plochy smíšené obytné – příměstské – Ze stanoviska
KÚ  LK,  orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny  vyplývá  požadavek  na
ponechání  ploch  ve  stávajícím  stavu.  Na  dohodovacím  jednání  dne
6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že lokality budou
vypuštěny (resp. redukovány) dle platného územního plánu.

vyhovuje se – plocha SP2.1 je
v návrhu   redukována  dle
platného ÚP s doplněním pruhu
mezi  SP2.1  a  u.licí  Alešovou,
lokalita  SP2.2  je  v návrhu
vypuštěna 

232 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou H – Vyhodnocení vlivů na URÚ

37)  SP2.3 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA lze využití plochy tolerovat za předpokladu splnění hlukových limitů
na projektové úrovni – nutno doložit.

vyhovuje  se  –  plocha  je
v návrhu   ponechána
s upozorněním  na  podmínku
splnění  hlukových  limitů
v odůvodnění (Tab. G.3.20a)  

38)  SP1.6 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA je  doporučeno  omezit  plochu  tak,  aby  byla  zástavba  připuštěna
pouze  jako  doplnění  proluk  podél  obslužné  komunikace.  Jižní  okraj
plochy  –  doplnění  řady  RD  –  lze  akceptovat.  Severní  okraj
(pravděpodobně výstavba  druhé  řady  RD)  ponechat  stávající  funkci  –
došlo by k významnému zásahu do mimolesní zeleně a tím k narušení
půdoochranné funkce s urychlením povrchového odtoku a zvýšení rizika
eroze,  severní okraj  navíc bude ovlivněn hlukem z železnice. Lze zde
navíc přepokládat výskyt běžnějších druhů zvláště chráněných živočichů.
Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo
dohodnuto,  že  lokalita  bude  ponechána  jako  zastavitelná  k  rozvoji
bydlení.  KÚ  LK,  orgán  ochrany  přírody  a  krajiny  však  upozorňuje  na
skutečnost, že na ploše je předpokládán výskyt zvláště chráněných druhů
– nutný souhlas orgánu ochrany přírody. Požadavek na omezení plochy
dle dokumentace SEA vyplynul také ze stanoviska MěÚ Jablonec nad
Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny. 

vyhovuje  se  –  na  základě
negativního  vyhodnocení SEA
v S části  jsou v návrhu plochy
redukovány  a  zastavitelné
plochy  jsou  vymezeny
v rozsahu platného ÚP u hlavní
komunikace

39)  SP1.7 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA by  bylo  vhodné  ponechat  plochu  stávající  funkci,  popř.  zvážit,
společně s dalšími  plochami se vzrostlou mimolesní  zelení  charakteru
lesa v okolí, zařazení do PUPFL. Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011
na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že lokalita bude ponechána
jako zastavitelná k rozvoji bydlení. KÚ LK, orgán ochrany přírody a krajiny
však  upozorňuje  na  skutečnost,  že  na  ploše  je  předpokládán  výskyt
zvláště chráněných druhů – nutný souhlas orgánu ochrany přírody. Dle
požadavku MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny
budou na ploše povoleny max. 1 – 2 izolované rodinné domy. 

vyhovuje  se  –  plochy  jsou
v návrhu   redukovány  na
rozsah  platného  ÚP,  a  to  na
základě  negativního
vyhodnocení SEA

40)  SP1.8 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA by bylo vhodné omezit zastavitelnou plochu na severní část o šířce
35 m od komunikace na severu plochy.  Na dohodovacím jednání dne
6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že lokalita bude
ponechána jako  zastavitelná  k  rozvoji  bydlení.  KÚ LK,  orgán  ochrany
přírody  a  krajiny  však  upozorňuje  na  skutečnost,  že  na  ploše  je
předpokládán výskyt zvláště chráněných druhů živočichů – nutný souhlas
orgánu ochrany přírody. Ze stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu
ochrany přírody a krajiny vyplynul požadavek na vymezení nezastavitelné
plochy.

vyhovuje  se  –  plochy  jsou
v návrhu  zásadně  redukovány,
a  to  na  základě  negativního
vyhodnocení  SEA  a
následného  dohodovacího
jednání,  vznik  nové  lokality
(SP1.171)

41)  SP2.12 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA ponechat  stávající  funkci.  Šířka  plochy  je  35  m,  rovněž  odstup
sousedního objektu od lesa je 35 m. Je pravděpodobné, že bude obtížné
pro RD dodržet odstup od lesa 20 m a zachovat dostatečný odstup od
objektu  na  sousedním  pozemku.  Požadavek  na  vyloučení  lokality  z
územního plánu vyplývá také ze stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou,
orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny.  Také  Správa  CHKO  Jizerské  hory
požaduje  v  souladu  s  vyhodnocením  SEA plochu  zařadit  do  plochy
smíšené krajinné SK.

vyhovuje  se  –  v návrhu  je
plocha  vypuštěna  na  základě
negativního  vyhodnocení  SEA
a nahrazena plochou SK

42) SP2.13 – plochy smíšené obytné – příměstské – V jižní části se jedná
o zohlednění stavu – probíhá výstavba RD. Severní část je v prudkém
svahu s kvalitní mimolesní zelení. Dle dokumentace SEA omezit kapacitu
plochy na 1 RD.

bere  se  na  vědomí,  plocha  je
v návrhu  ponechána  -
v současné  době  probíhá
výstavba RD dle platného ÚP
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43)  SP2.14 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA ponechat stávající funkci. V krajním případě, pokud budou souhlasit
orgány ochrany přírody,  tolerovat  doplnění řady objektů podél západní
hranice,  v  jižní  polovině  plochy,  požadavek  na  vyloučení  lokality  z
územního plánu vyplývá také ze stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou,
orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny.  Také  Správa  CHKO  Jizerské  hory
požaduje  v  souladu  s  vyhodnocením  SEA plochu  zařadit  do  plochy
smíšené krajinné SK. Správa CHKO Jizerské hory se v hodnocení lokality
ztotožňuje s odborným návrhem hodnocení vlivu ÚP na životní prostředí
(SEA). V souladu s ním lze kompromisně připustit zařazení JZ části do
plochy SP smíšené obytné – příměstské. 

vyhovuje  se  –  v návrhu  je
zásadní  redukce  ploch  dle
vyhodnocení  SEA  (výskyt
vemeníku  zelenavého)  a
dohodovacího  jednání  se
Správou  CHKOJH.  V návrhu
jsou   připuštěny  zastavitelné
plochy  v JZ  části  lokality  –
podmínka  – úprava  parcelace.
Ostatní  plochy  zařazeny  do
ploch kategorie SK

44)  SP1.15 – plochy smíšené obytné –  příměstské –  Zčásti  se  jedná
o zohlednění  stavu.  V severozápadní  části  jsou  vzrostlé  javory klen  v
extrémně prudkém svahu. Tuto část zajistit dle dokumentace SEA jako
nezastavitelnou.  Dle  požadavku  Správy CHKO Jizerské hory z  plochy
vyjmout pozemky p.p.č. 867/1, 560/15, 560/1 (část), 463 (část) a zařadit
je  do  plochy  smíšené  krajinné  SK.  Důvodem  je  uchování  dochované
struktury  rozptýlené  zástavby  včetně  nelesní  zeleně  v  okrajové  části
Lukášova ve 3. zóně CHKO Jizerské hory, která je součástí kulturní a
historické  charakteristiky  krajinného  rázu  místa  (§  12  zákona).   Na
základě  dohodovacího  jednání  ze   dne  4.1.2012  dohodnuta  zásadní
redukce rozvojových ploch.

vyhovuje  se  –  dle
dohodovacího  jednání  je
v návrhu  uplatněna   zásadní
redukce  zastavitelných  ploch
v intencích vyhodnocení SEA  a
požadavků DO, nově označené
lokality pro zástavbu SP1.150 a
SP1.151  jsou  vymezeny
při komunikaci Na Strání

45)  SP1.28  – plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  –  Dle  požadavku
Správy CHKO Jizerské hory z plochy vyjmout severní část – p.p.č. 560/11
(část), 559/1 (část) a zařadit ji do plochy smíšené krajinné SK. Záměr je
v rozporu se zásadami Plánu péče o CHKO Jizerské hory pro 3. zónu
(§ 38 zákona) a ochranou krajinného rázu. Plochy jsou umístěny mimo
dochovanou strukturu  zástavby včetně  nelesní  zeleně  v okrajové  části
Lukášova, která je součástí kulturní a historické charakteristiky krajinného
rázu místa (§ 12 zákona).  Na základě dohodovacího jednání ze   dne
4.1.2012 dohodnuta zásadní redukce rozvojových ploch.

vyhovuje  se  –  dle
dohodovacího  jednání  je
v návrhu  uplatněna  zásadní
redukce  zastavitelných  ploch
v intencích vyhodnocení SEA a
požadavků DO 

46) SP1.29 – plochy smíšené obytné – příměstské – Na ploše nedaleko
potoka je stavba realizována, jedná se o zohlednění stavu. Připustit dle
dokumentace SEA pouze 1 RD (celkem).

vyhovuje  se  částečně  –
v návrhu  je  Z část  plochy
ponechána pro zástavbu (nově
lokalita  SP1.152),  střední  část
je  zapracována  do zastavěné
území,  východní  část  je
rozšířena  pro  zástavbu
v rozsahu platného ÚP.  Území
limituje OP lesa.

47)  SP2.30  – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA v  západní  a  severní  části  plochy  se  stromovou  vegetací  rozšířit
PUPFL, na severním okraji zajistit ukončení zástavby v úrovni stávajících
nových objektů, které sousedí na východním okraji plochy – viz situace 1,
dokumentace SEA.  Tento požadavek vyplývá také ze stanoviska MěÚ
Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny.Na dohodovacím
jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že
lokalita bude vypuštěna z rozvojových ploch.

vyhovuje  se  –  lokalita  je
v návrhu vypuštěna na základě
negativního vyhodnocení SEA –
plocha  je  značně  svažitá,
zástavbou  by  došlo
k nežádoucím  terénním
úpravám

48)  SP2.31 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA lze plochu akceptovat. Dle stanoviska KÚ LK, orgánu ochrany ZPF
se  jedná  o  plochu  v platném  územním  plánu  odsouhlasenou  jako
návrhovou  k  nezemědělskému  využití,  a  tedy  plochu  dlouhodobě
nevyužitou.  Zájmem  ochrany  ZPF  je  redukce  plochy  s  možností
ponechání  částí  zasahujících  do  stávající  zástavby,  přiléhajících  ke
stávající  funkční  cestní  síti.  Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na
MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že budou z rozvojových ploch
vypuštěny  ty  části,  které  nenavazují  na  stávající  cestní  síť  –  bude
navrženo arch. Hronem a konzultováno s orgánem ochrany ZPF.

vyhovuje  se  –  v návrhu  je
plocha   redukována  -  ze
zastavitelných   ploch  byly
vypuštěny  ty  části,  které
nenavazují  na  stávající  cestní
síť   -  nově  jsou  plochy  tři  –
menší  lokalita  SP2.31  a  nově
označené  lokality   SP2.153  a
SP2.169 – navazující na cestní
síť
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49)  SP2.32 –  plochy  smíšené obytné  –  příměstské  –  Funkční  plochu
omezit  na  jižní  část  se  stávající  oplocenou zahradou – viz  situace  1,
dokumentace  SEA.  V  souladu  s  dokumentací  SEA bylo  vydáno  také
stanovisko  MěÚ  Jablonec  nad  Nisou.  Ostatní  plocha  je  velmi  cenná
z pohledu  zájmů  ochrany  přírody  a  krajiny,  s  výskytem  zvláště
chráněných druhů (Planthera chlorantha) – KÚ LK, orgán ochrany přírody
a  krajiny  proto  požaduje  tuto  plochu  ponechat  v  nezastavitelných
plochách. Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad
Nisou bylo dohodnuto, že lokalita bude vypuštěna z rozvojových ploch.
Na základě dohodovacího jednání ze dne 5.12.2011
je plocha akceptována za předpokladu redukce na rozsah dle stávajícího
oplocení, ostatní části plochy v návrhu vypustit. 

vyhovuje  se  –  na  základě
negativního  vyhodnocení  SEA
v S části  lokality  (výskyt
vemeníku   zelenavého)  je
plocha   v návrhu  zásadně
redukována  na  rozsah  dle
požadavků DO

50) SP2.35 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dokumentace SEA
doporučuje  ponechat  jako  území  nezastavitelné  –  jedná  se  o  svažitý
terén,  při  jehož  zastavění  lze  očekávat  terénní  úpravy,  které  budou
znamenat urychlení povrchového odtoku a podpoří riziko eroze. Plocha
bude  negativně  ovlivněna  hlukem  z  dopravy.  Dle  stanoviska  KÚ  LK,
orgánu ochrany  přírody  a  krajiny  se  jedná  o  území  k  zástavbě  zcela
nevhodné – požaduje limitovat výstavbu (max. 1 RD – navážka). Také
ze stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny
vyplývá  nesouhlas  s  rozšiřováním  zastavitelných  ploch  nad  rámec
stávajícího ÚP. Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec
nad Nisou bylo dohodnuto, že plocha bude redukována na pozemky s
vydaným stavebním povolením.  Zbývající  část  plochy bude vypuštěna
z rozvojových ploch a bude ponechána stávající funkci.

vyhovuje  se  částečně  –
v návrhu  je  rozsah
zastavitelných ploch redukován
dle  platného  ÚP  a
pravomocného  ÚR  –
vypuštěním  by  došlo  ke 
zrušení  určení  pozemku
k zastavění  (§102SZ)

51)  SP2.36, SP2.37, SP2.38 – plochy smíšené obytné – příměstské –
Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo
dohodnuto, že lokality budou podmíněny zpracováním regulačního plánu,
v rámci kterého dojde k vytvoření konkrétních limitů zástavy. Krajský úřad
upozorňuje, že součástí regulačního plánu může být také jeho posouzení
vlivů na životní prostředí (EIA), pokud konkrétní záměry budou naplňovat
ustanovení  některého  z  bodů  přílohy  č.  1  zákona  č.  100/2001  Sb.,
o posuzování  vlivů  na životní  prostředí,  ve  znění  pozdějších  předpisů.
Požadavek na zpracování regulačního plánu vyplývá také ze stanoviska
MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny. Na základě
stanoviska MěÚ budou dále  vyjmuty ze zastavitelných ploch pozemky
okolo stávajícího potoka a mokřadů, bude vyjmuta část plochy SP2.38.

vyhovuje se – i přes podmíněně
přípustnou  možnost  umístění
zástavby  je   plocha  v návrhu
ponechána  -bude  řešena  jako
celek  –  podmínka  realizace
záměru je zpracování RP (RP2
–  Nový  Lukášov),  vypuštění
části  ploch  SP2.38  kolem
mokřadu   by  znamenalo
zrušení  určení  pozemku
k zastavění  (§102SZ),  v rámci
projednání  RP  je  možné
regulovat

52) SP2.39 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dokumentace SEA
doporučuje  ponechat  jako  území  nezastavitelné  ve  funkci  louky.
Požadavek  na  ponechání  plochy  stávající  funkci  vyplývá  také  ze
stanoviska KÚ LK, orgánu ochrany přírody a krajiny.  Na dohodovacím
jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že
lokalita bude vypuštěna z rozvojových ploch.

vyhovuje  se   –  plocha  je
v návrhu vypuštěna – negativní
hodnocení  SEA  –  výskyt
vemeníku zeleného, zástavbou
by  se  zvýšila  možnost  eroze
ploch. 

53)  SP1.40,  SP2.50 –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  –  Na
dohodovacím jednání  dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo
dohodnuto,  že  zástavba  bude dle  stanoviska  KÚ LK,  orgánu  ochrany
přírody limitována vzhledem k ÚSES (výstavba se připouští mimo plochy
ÚSES, případně posun ÚSES v rámci funkčního vymezení).

bere se na vědomí  – v návrhu
jsou  plochy  ponechány  jako
zastavitelné,  ÚSES  je
akceptován  

54)  SP1.41 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA ponechat stávající funkci jako ZPF, požadavek na ponechání plochy
stávající funkci vyplývá také ze stanoviska KÚ LK, orgánu ochrany ZPF a
orgánu ochrany přírody a krajiny. Omezení rozsahu plochy tak, aby byly
zachovány cenné složky místní krajiny požaduje také MěÚ Jablonec nad
Nisou.  Na  dohodovacím  jednání  dne  6.9.2011  na  MěÚ Jablonec  nad
Nisou bylo dohodnuto, že lokalita bude vypuštěna z rozvojových ploch.

vyhovuje  se  -  negativní
vyhodnocení  SEA  –   biotop
chřástala  polního,  plocha  je
v návrhu vypuštěna
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55)  SP1.42 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA ponechat ve stávající funkci louky, požadavek na ponechání plochy
stávající funkci vyplývá také ze stanoviska KÚ LK, orgánu ochrany ZPF a
orgánu ochrany přírody a krajiny. Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011
na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že lokalita bude vypuštěna
z rozvojových ploch (kromě východní části, až po vrchní vedení VVN).
Omezení rozsahu plochy tak, aby byly zachovány cenné složky místní
krajiny požaduje také MěÚ Jablonec nad Nisou.

vyhovuje  se   –  negativní
vyhodnocení  SEA  –  plocha
v návrhu zásadně  redukována,
kromě SV cípu 

56)  SP1.43 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA větší  část  plochy  ponechat  ve  funkci  louky.  Jako  zastavitelný  by
mohl být západní výběžek plochy – viz situace 1, dokumentace SEA (ta
část plochy, která je na půdě IV. třídy ochrany). Požadavek na ponechání
plochy stávající funkci vyplývá také ze stanoviska KÚ LK, orgánu ochrany
ZPF a orgánu ochrany přírody a krajiny. Omezení rozsahu plochy tak, aby
byly zachovány cenné složky místní krajiny požaduje také MěÚ Jablonec
nad Nisou. Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad
Nisou bylo dohodnuto, že lokalita bude vypuštěna z rozvojových ploch.

vyhovuje  se  –  na  základě
negativního  vyhodnocení  SEA
na cca  ¾ plochy  je   v návrhu
plocha  zásadně  redukována,
kromě  Z části,  plocha  je
součástí  biotopu  chřástala
polního 
K zástavbě  určena  plocha
s nižší  třídou  ochrany  dle
požadavku DO.

57)  SP1.44 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA ponechat stávající funkci. Požadavek na ponechání plochy stávající
funkci  vyplývá  také  ze  stanoviska  KÚ  LK,  orgánu  ochrany  přírody  a
krajiny a stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a
krajiny.  Na  dohodovacím jednání  dne 6.9.2011 na  MěÚ Jablonec nad
Nisou bylo dohodnuto, že lokalita bude vypuštěna z rozvojových ploch.

vyhovuje  se   –  plocha  je
v návrhu  vpuštěna na základě
negativního  stanoviska  SEA –
extrémně prudký svah, zásadní
terénní  úpravy,  zvýšení  rizika
eroze 

58)  SP2.47 –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  –  Na  základě
požadavku  MěÚ  Jablonec  nad  Nisou  bude  lokalita  vyjmuta
ze zastavitelných  ploch.  Na základě  dohodovacího  jednání  s Orgánem
ochrany přírody a krajiny MěÚ Jablonec nad Nisou ze dne 24.11.2011 se
plocha akceptuje v rozsahu platného ÚP.

vyhovuje  se  –  plocha  je
v návrhu  ponechána v rozsahu
platného ÚP

59) SP2.55, SP2.56, SP2.59 – plochy smíšené obytné – příměstské – Na
dohodovacím jednání  dne  6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad  Nisou  bylo
dohodnuto,  že  část  plochy  SP2.56,  na  které  bylo  vydáno  územní
rozhodnutí, bude ponechána k zástavbě. Zbývající část plochy SP2.56 a
dále  plochy SP2.55 a SP2.59 budou podmíněny zpracováním územní
studie  s  posouzením  na  krajinný  ráz.  Dle  požadavku  MěÚ  Jablonec
nad Nisou,  orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny  budou  v rámci  těchto
pozemků navrženy propojovací pásy zeleně.

vyhovuje se  – plocha  SP2.56
je  v návrhu  ponechána  –
vydané  ÚR,  ostatní  plochy
ponechány  pod   podmínkou
zpracování  ÚS(ÚS9),  v  ÚS
bude  řešena  problematika
migračních pásů pro zvěř

60)  SP2.57 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA ponechat převážnou část plochy stávající funkci jako ZPF. Východní
okraj plochy možno akceptovat, protože doplní stávající sídelní strukturu
jednoho z center sídla – viz situace 1, dokumentace SEA. Ze stanoviska
KÚ  LK,  orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny  vyplývá  požadavek  na
ponechání plochy stávající funkci. Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011
na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že převážná část lokality
bude vypuštěna z rozvojových ploch. Ponechán v územním plánu bude
pouze  pruh  od  hřbitova.  Omezení  rozsahu  plochy  tak,  aby  byly
zachovány  cenné  složky  místní  krajiny  požaduje  také  MěÚ  Jablonec
nad Nisou. 

vyhovuje  se  -  negativní
vyhodnocení  SEA  –  biotop
chřástala polního,   v návrhu je
plocha  zásadně  redukována,
ponechán  k zástavbě  pouze
V výběžek  v rozsahu platného
ÚP 

61)  SP2.60 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA  východní  výběžek  ponechat  nezastavěný  se  stávající  loukou.
V případě západní části lze tolerovat extenzivní výstavbu 1(2) RD, část
plochy  ponechat  v  režimu  bez  intenzivních  zásahů.  Tento  požadavek
vyplývá  také ze  stanoviska  MěÚ Jablonec nad Nisou,  orgánu ochrany
přírody a krajiny. Ze stanoviska KÚ LK, orgánu ochrany přírody a krajiny
vyplývá  požadavek  na  ponechání  stávajícího  charakteru  plochy  –
nezastavitelné.  Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec
nad Nisou bylo dohodnuto, že lokalita bude redukována dle dokumentace
SEA.

vyhovuje  se   –  negativní
vyhodnocení SEA ve 2/3 plochy
(výskyt  vemeníku  zelenavého)
–  plocha  je  v návrhu  zásadně
redukována, kromě Z části
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62)  SP2.61 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA plochu ponechat jako nezastavěnou. Tento požadavek vyplývá také
ze stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny.

vyhovuje  se   –  negativní
vyhodnocení SEA -   plocha je
v návrhu vypuštěna 

63)  SP2.65 – plochy smíšené obytné – příměstské – Větší část plochy
ponechat  stávající  funkci,  jako  zastavitelný  vymezit  východní  výběžek
plochy – viz situace 1, dokumentace SEA. Tento požadavek vyplývá také
ze stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny.
Ze  stanoviska  KÚ  LK,  orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny  vyplývá
požadavek na ponechání stávajícího charakteru plochy – nezastavitelné.
Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo
dohodnuto,  že  lokalita  bude  redukována  dle  dokumentace  SEA.
Dohodovací jednání ze dne 5.12.2011 potvrdilo požadavek na vypuštění
větší části lokality.

vyhovuje  se  –  na  základě
negativního vyhodnocení SEA -
biotop  chřástala  polního  je
lokalita z větší části vypuštěna,
v S části jsou vymezeny plochy,
kde  jsou  již  realizované  RD
(kategorie  SP2 – stav), nově je
vymezena dílčí lokalita SP2.172

64)  SP2.67 –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  –  Na  základě
stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny
bude vyjmut z této plochy pás v údolní části na p.p.č. 1224, 1228 a 1222
v  k.ú.  Proseč  nad  Nisou.  Na  základě  dohodovacího  jednání  ze  dne
24.11.2011 se plocha akceptuje v rozsahu platného ÚP.

vyhovuje  se   –  v návrhu  je
plocha  ponechána  obytné
funkci 

65) SP2.68 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dokumentace SEA
doporučuje plochu ponechat ve stávající funkci. Tento požadavek vyplývá
také  ze  stanoviska  KÚ  LK,  orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny  a  MěÚ
Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny. Na dohodovacím
jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že
lokalita bude vypuštěna z rozvojových ploch.

vyhovuje  se   –  na  základě
negativního  vyhodnocení SEA
– lokalita vypuštěna 

66)  SP2.71 –  plochy smíšené obytné –  příměstské –  Na plochu byla
vydána  změna  č.  45  územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou.  Na
dohodovacím jednání  dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo
dohodnuto, že lokalita bude ponechána v územním plánu jako rozvojová,
ovšem s omezeními vyplývajícími ze stanoviska SEA vydaného ke změně
č.  45.  Veškeré  plochy  vymezené  nad  rámec  již  odsouhlasené  změny
požadujeme  ponechat  stávajícímu  charakteru  –  nezastavitelné.  Tento
požadavek vyplývá také ze stanoviska KÚ LK, orgánu ochrany přírody a
krajiny. Do návrhu ÚP dojde k upřesnění výškové zástavby.V souladu se
stanoviskem MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny
musí  být  dále  splněny požadavky stanovené ve změně č.  45 v  rámci
vyjádření  OŽP  č.j.  89790/2009.  Plochy,  které  byly  vyjmuty  ze
zastavitelných pozemků, budou vyznačeny v novém ÚP. Dále budou ze
zastavitelných ploch vyjmuty pozemky p.č. 214, 215, 847/1 a 847/2 v k.ú.
Proseč nad Nisou.

vyhovuje  se  –   v  návrhu  je
plocha  ponechána,  zohledňuje
se  vydaná  změna  č.  45,
vydané  ÚR  na  technickou
infrastrukturu a komunikace dle
I.  etapy  záměru  Futurum  –
v návrhu  jsou  nově  vymezené
lokality  SP3.155,  SP3.156,
SP3.170,  realizace  záměru  je
podmíněna  zpracováním  ÚS
(ÚS10),  studie  zohledňuje
vymezení  ekotonových  prvků,
ekotonový  pás  vymezen  v hl.
výkresu,  požadavek  na
vypuštění  dílčích  pozemků  je
v návrhu akceptován 

67)  SP2.73 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA ponechat  jako  plochu  nezastavitelnou.  Tento  požadavek  vyplývá
také  ze  stanoviska  KÚ  LK,  orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny  a  MěÚ
Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny. Na dohodovacím
jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že
lokalita bude vypuštěna z rozvojových ploch.

vyhovuje  se  –  negativní
vyhodnocení  SEA –  lokalita  je
v návrhu   vypuštěna 

68) SP2.76 – plochy smíšené obytné – příměstské – S ohledem na malou
rozlohu plochy nebude možné dodržet  odstup ani  20 m od kraje lesa.
Krajský úřad upozorňuje na nutnost souhlasu dotčeného orgánu k zásahu
do vzdálenosti  50  m od okraje  lesa.  Také  z  důvodu  nesouhlasu  MěÚ
Jablonec nad Nisou požadujeme vyjmout plochu ze zastavitelných ploch.
Na základě dohodovacího jednání ze dne 5.12.2011 se plocha akceptuje
v rozsahu platného ÚP.

vyhovuje  se  –  plocha  je
v návrhu   ponechána,
vypuštěním by došlo ke zrušení
určení  pozemku  k zastavění
(§102SZ) 
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69)  SP2.79 –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  –  S  ohledem na
protáhlý tvar plochy (šířka cca 38 m) může být obtížné dodržet odstup
alespoň 20 m od kraje lesa. Krajský úřad upozorňuje na nutnost souhlasu
dotčeného orgánu k zásahu do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Také z
důvodu  nesouhlasu  MěÚ  Jablonec  nad  Nisou  požadujeme  vyjmout
plochu ze zastavitelných ploch. Na základě dohodovacího jednání ze dne
5.12.2011 se plocha akceptuje v rozsahu platného ÚP.

vyhovuje  se  –  plocha  je
v návrhu   ponechána,
vypuštěním by došlo ke zrušení
určení  pozemku  k zastavění
(§102SZ)

70) SP2.84 – plochy smíšené obytné – příměstské – Plocha zasahuje na
kraj lesíku, jedná se o fragment vzrostlého lesa. Dle dokumentace SEA
ponechat stávající funkci, resp. zohlednit faktický stav – umožnit obnovu
objektu a vymezit plochy lesní (PUPFL). MěÚ Jablonec nad Nisou, orgán
ochrany přírody rovněž nesouhlasí se zařazením do zastavitelných ploch.
Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo
dohodnuto, že lokalita bude vypuštěna z rozvojových ploch.

vyhovuje  se  –  negativní
vyhodnocení  SEA  –plocha  je
v návrhu  vypuštěna  

71)  SP2.86 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA ponechat  stávající  funkci.  V  krajním případě  lze  tolerovat,  ale  je
nutný souhlas dotčeného orgánu k zásahu do vzdálenosti 50 m od okraje
lesa. Na projektové úrovni je třeba zachovat pás vzrostlých dubů mezi
plochami SP2.86 a SP2.87.

bere  se  na  vědomí  tolerance
plochy  –  v návrhu  je  plocha
ponechána  –  akceptace
konkrétního  záměru  pod
pravomocným ÚR 

72)  SP2.87 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA ponechat  stávající  funkci.  V  krajním případě  lze  tolerovat,  ale  je
nutný souhlas dotčeného orgánu k zásahu do vzdálenosti 50 m od okraje
lesa. Na projektové úrovni je třeba zachovat pás vzrostlých dubů mezi
plochami SP2.86 a SP2.87. Také z důvodu nesouhlasu MěÚ Jablonec
nad Nisou požadujeme vyjmout plochu ze zastavitelných ploch.

bere  se  na  vědomí  tolerance
plochy  –  v návrhu  je  plocha
ponechána  –  akceptace
konkrétního   záměru  pod
pravomocným ÚR 

73)  SP2.90 –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  –  Na  základě
stanoviska  MěÚ Jablonec nad Nisou,  orgánu ochrany přírody  vymezit
jako  veřejnou  zeleň.Na  základě  dohodovacího  jednání  s orgánem
ochrany krajiny a přírody MěÚ Jablonec nad Nisou ze dne 4.11.2011 se
plocha  ponechává  na  zvážení  pořizovatele  a  dne  14.11.2011  orgán
ochrany přírody a krajiny souhlasí s ponecháním.

bere se na vědomí – v návrhu
je plocha ponechána s ohledem
na bezúplatný převod ze správy
PFČR na město Jablonec nad
Nisou

74)  SP1.91 – plochy smíšené obytné – příměstské – Ze stanoviska KÚ
LK,  orgánu  ochrany  ZPF a  orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny  vyplývá
požadavek na podmínění lokality zpracováním regulačního plánu, v rámci
kterého dojde k vytvoření konkrétních limitů zástavy. MěÚ Jablonec nad
Nisou  požaduje  v  souladu  s  dokumentací  SEA volit  citlivější  formu
zastavění menšího rozsahu pro max. 2 – 3 RD podél komunikace. Na
dohodovacím jednání  dne  6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad  Nisou  bylo
dohodnuto, že lokalita bude vypuštěna z rozvojových ploch.

vyhovuje  se  nad  rámec
požadavků – v návrhu je plocha
zásadně redukována v rozsahu
platného ÚP 

75)  SP1.92 – plochy smíšené obytné – příměstské – Výstavba v tomto
prostoru již probíhá, jedná se z části o zohlednění stavu. Dokumentace
SEA doporučuje navržené zastavitelné území omezit na části, kde jsou již
vydaná územní rozhodnutí a další rozhodnutí podle stavebního zákona.
Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo
dohodnuto, že lokalita bude podmíněna zpracováním regulačního plánu,
v rámci kterého dojde k vytvoření konkrétních limitů zástavy. Krajský úřad
upozorňuje, že součástí regulačního plánu může být také jeho posouzení
vlivů na životní prostředí (EIA), pokud konkrétní záměry budou naplňovat
ustanovení  některého  z  bodů přílohy  č.  1  zákona č.  100/2001 Sb.,  o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dále
bude respektován požadavek MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany
přírody a krajiny, aby pozemky v okolí VKP zůstaly nezastavitelné.

vyhovuje se - vyhodnocení SEA
připouští  podmínečně  možnou
zástavbu – plocha se v návrhu
ponechává,  ze  zastavitelných
ploch  se  vypouští  p.č.  743  a
podmínkou  je  zpracování  RP
(RP3 – Větrný Vrch)
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76)  SP1.93 – plochy smíšené obytné – příměstské – Ze stanoviska KÚ
LK,  orgánu  ochrany  ZPF  a  orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny  vyplývá
požadavek  na  redukci  plochy.  Na  dohodovacím  jednání  dne  6.9.2011
na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že lokalita bude vypuštěna
z rozvojových  ploch  kromě  západní  části  (přímo  navazující  na  plochu
SP1.16 – dříve omylem vedenou jako OS1.16). MěÚ Jablonec nad Nisou,
orgán  ochrany  přírody  a  krajiny  požaduje  omezit  plochu  na  rozsah
stávajícího ÚP. 

vyhovuje se  -  původní plocha
lokality je  v návrhu redukována
–  nově  však  pod  stejným
označením  zahrnuje  okolní
rozvojové  lokality,  konkrétní
záměr  na  zástavbu  je
podmíněn  zpracováním  ÚS
(ÚS15) 

77)  SP2.95,  SP2.96 –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  –
Dokumentace  SEA  doporučuje  zachovat  stávající   funkci.  Tento
požadavek vyplývá také ze stanoviska KÚ LK, orgánu ochrany přírody a
krajiny.  Na  dohodovacím  jednání  dne  6.9.2011  na MěÚ Jablonec  nad
Nisou  bylo  dohodnuto,  že  bude  akceptována  výstavba  dle  platného
územního  plánu.  Ze  stanoviska  MěÚ  Jablonec  nad  Nisou,  orgánu
ochrany přírody a krajiny vyplynul požadavek vyjmutí ze zastavitelných
ploch. Krajský úřad požaduje k etapě návrhu územního plánu předložit,
zda  a  jak  byl  tento  požadavek  respektován  či  dohodnut.  Na základě
dohodovacího  jednání  s orgánem  ochrany  krajiny  a  přírody  MěÚ
Jablonec nad Nisou ze dne 24.11.2011 se plocha ponechává v rozsahu
platného ÚP.

vyhovuje  se  –  přes  negativní
vyhodnocení  SEA  se  jedná
o pozemky  bezúplatně
převedené  městu  se
zasmluvněním  další  osobě  –
plocha je v návrhu  redukována
v rozsahu    platného  ÚP
(v návrhu vymezeny navíc nové
lokality SP2.157, SP2.158)

78) SP2.98 – plochy smíšené obytné – příměstské – Plocha je široká cca
25 m, nebude dodržen odstup objektu alespoň 20 m od kraje lesa. Dle
dokumentace  SEA lze  tolerovat  pouze  se  souhlasem orgánu  ochrany
lesa.

bere  se  na  vědomí  –  i přes
podmíněně přípustné možnosti
zastavění   je  plocha  v návrhu
ponechána

79)  SP1.99 – plochy smíšené obytné – příměstské – Výstavba v tomto
prostoru  již  probíhá,  jedná  se  z  části  o  zohlednění  stavu.
Dle dokumentace SEA navržené zastavitelné území omezit na části, kde
jsou již vydaná územní rozhodnutí a další rozhodnutí podle stavebního
zákona.  Na  dohodovacím  jednání  dne  6.9.2011  na  MěÚ  Jablonec
nad Nisou  bylo  dohodnuto,  že  budou  akceptována  vydaná  územní
rozhodnutí a stavební povolení. MěÚ Jablonec nad Nisou, orgán ochrany
přírody  požaduje  z  důvodu  zachování  remízu  tuto  část  vyjmout
ze zastavitelných ploch. 

vyhovuje  se  –  plocha  je
v návrhu  redukována,
ze zástavby   je   vypuštěn
požadovaný  remíz,  jinak  jsou
akceptována vydaná ÚP a SP
(zapracováno jako SP – stav),
v návrhu  navíc  vymezena
lokalita  SP1.167.  Lokality  jsou
součástí ÚS (ÚS13)

80) SP1.100 – plochy smíšené obytné – příměstské – Výstavba v tomto
prostoru  již  probíhá,  jedná  se  z  části  o  zohlednění  stavu.  Dle
dokumentace SEA navržené zastavitelné území omezit na části, kde jsou
již  vydaná  územní  rozhodnutí  a  další  rozhodnutí  podle  stavebního
zákona. Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad
Nisou bylo dohodnuto, že budou akceptována vydaná územní rozhodnutí
a stavební povolení. MěÚ Jablonec nad Nisou požaduje jižní část plochy
vymezit  jako  nezastavitelnou.   Na základě  dohodovacího  jednání  dne
5.12.2011 bylo konstatováno, že na požadavku orgánu ochrany přírody a
krajiny MěÚ Jablonec nad Nisou na nezastavitelnost jižní části plochy se
netrvá  s ohledem  na  existenci  prvků  ekologické  stability  v těsném
sousedství  s lokalitou.  Navíc  jsou  pozemky  určené  k zástavbě  dle
platného ÚP již oploceny.

bere se na vědomí  - plocha je
v návrhu  ponechána  –  je
zohledněn  stav, na plochu jsou
vydána pravomocná ÚR a SP,  
přes  částečné  podmíněně
přípustné  umožnění  zástavby
dle  vyhodnocení  SEA  jsou
plochy  v návrhu  ponechány
v plném  rozsahu,  vypuštěním
ploch  by  došlo  ke  zrušení
určení  pozemků  k zastavění
(§102SZ),  nově  je  vymezena
lokalita  SP2.168. Lokality jsou
součástí ÚS (ÚS13) 

81)  SP1.101 –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  –  Omezit
o jihozápadní výběžek z důvodu izolace louky na jih a východ od plochy.
Ve východní části plochu mírně omezit tak, aby byla umožněna zástavba
pouze jako doplnění řady podél komunikace tvořící severní hranici,  viz
situace 1, dokumentace SEA. Dle požadavku MěÚ Jablonec nad Nisou
jižní  část  plochy  vymezit  jako  nezastavitelnou.  Krajský  úřad  požaduje
k etapě návrhu územního plánu předložit, zda a jak byl tento požadavek
respektován  či  dohodnut.  Na  základě  dohodovacího  jednání  dne
5.12.2011 bylo konstatováno, že na požadavku orgánu ochrany přírody a
krajiny MěÚ Jablonec nad Nisou na nezastavitelnost jižní části plochy se
netrvá  s ohledem  na  existenci  prvků  ekologické  stability  v těsném
sousedství s lokalitou.

bere  se  na  vědomí  –  přes
podmíněně přípustnou možnost
zástavby  na části  lokality  dle
vyhodnocení  SEA  se  plochy
v návrhu  ponechávají,  je
zapracován  skutečný  stav
(SP1-stav) a je vymezena nová
lokalita SP1.166.  Lokality jsou
součástí ÚS (ÚS13)
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82) SP1.102 – plochy smíšené obytné – příměstské – Na dohodovacím
jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že
bude lokalita redukována pouze na východní část dle platného územního
plánu a tato zmenšená plocha bude podmíněna zpracováním regulačního
plánu,  v  rámci  kterého  dojde  k  vytvoření  konkrétních  limitů  zástavy.
Krajský úřad upozorňuje, že součástí regulačního plánu může být také
jeho posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), pokud konkrétní záměry
budou naplňovat  ustanovení  některého z bodů přílohy č.  1  zákona č.
100/2001  Sb.,  o  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí,  ve  znění
pozdějších  předpisů.  Požadavek  na  zpracování  RP  vyplývá  také  ze
stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny.
MěÚ Jablonec nad  Nisou  dále  nesouhlasí  s  rozšiřováním ploch   nad
rámec stávajícího ÚP a požaduje omezit zastavitelné plochy dosahující
těsně k hranici lokálního biocentra. Krajský úřad požaduje k etapě návrhu
územního plánu předložit, zda a jak byl tento požadavek respektován či
dohodnut.

vyhovuje  se   -  v návrhu  je
plocha zásadně  redukována a
zástavba   podmíněna
zpracování RP na zbytku ploch
(RP4 – Dolní Kokonín)

83)  SP1.103 – plochy smíšené obytné – příměstské – Na dohodovacím
jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že
lokalita bude podmíněna zpracováním regulačního plánu, v rámci kterého
dojde k vytvoření konkrétních limitů zástavy. Krajský úřad upozorňuje, že
součástí regulačního plánu může být také jeho posouzení vlivů na životní
prostředí  (EIA),  pokud  konkrétní  záměry  budou  naplňovat  ustanovení
některého z bodů přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na  životní  prostředí,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Požadavek  na
zpracování regulačního plánu vyplývá také ze stanoviska MěÚ Jablonec
nad  Nisou,  orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny.  Dokumentace  SEA
doporučuje plochu omezit o severovýchodní část tak, aby bylo zajištěno
širší  propojení  BC  do  volné  krajiny.  V souladu  s  dokumentací  SEA
požaduje  MěÚ  Jablonec  nad  Nisou,  orgán  ochrany  přírody  rozšířit
nezastavitelnou plochu pro biokoridor napojující lesopark v Kokoníně s
dalšími biocentry. Krajský úřad požaduje k etapě návrhu územního plánu
předložit, zda a jak byl tento požadavek respektován či dohodnut.  

vyhovuje  se   -  v návrhu  je
plocha  s vymezením
biokoridoru  v SV  části  plochy
akceptována,  pro konkrétní
realizaci  stavebního záměru je
stanovena  podmínka
zpracování  RP  (RP4  –  Dolní
Kokonín)

84) SP1.104 –  plochy smíšené obytné – příměstské – Na dohodovacím
jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že
lokalita bude vypuštěna z rozvojových ploch.

vyhovuje  se   –  negativní
vyhodnocení SEA – v návrhu je
plocha  vypuštěna  

85) SP1.105 – plochy smíšené obytné – příměstské –  Dle dokumentace
SEA plochu co nejvíce z jihu omezit, tolerovat nejlépe 1(2) RD a zástavbu
ve směru na jih ukončit. Dle stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu
ochrany přírody a krajiny část pozemku zahrnující vzrostlou zeleň vyloučit
ze zastavitelných ploch.

vyhovuje  se  –  částečně
negativní  vyhodnocení  SEA –
v návrhu je plocha redukována
dle vyhodnocení 

86) SP1.107 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle stanoviska KÚ
LK, orgánu ochrany ZPF a orgánu ochrany přírody a krajiny ponechat
původní  funkci.  Tento  požadavek  vyplývá  také  ze  stanoviska  MěÚ
Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny. Na dohodovacím
jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že
lokalita bude vypuštěna z rozvojových ploch.

vyhovuje  se   –  negativní
vyhodnocení SEA – v návrhu je
plocha vypuštěna

87)  SP1.108 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA  plochu  zachovat  jako  nezastavitelnou  ve  funkci  louky.  Tento
požadavek vyplývá také ze stanoviska KÚ LK, orgánu ochrany přírody a
krajiny a stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a
krajiny.  Na  dohodovacím jednání  dne 6.9.2011 na  MěÚ Jablonec nad
Nisou bylo dohodnuto, že lokalita bude vypuštěna z rozvojových ploch.

vyhovuje  se  nad  rámec
požadavků  –  negativní
vyhodnocení  SEA,  v návrhu  je
plocha vypuštěna

88)  SP1.110 –  plochy smíšené obytné – příměstské – Dle  stanoviska
MěÚ Jablonec nad Nisou omezit plochu na rozsah stávajícího ÚP.

vyhovuje  se  –  plocha  je
v návrhu  ponechána v rozsahu
platného  ÚP a  začleněna  pod
 lokalitu  SP1.93,  na  ploše  je
vymezena povinnost  zpracovat
ÚS  s vymezením   migračních
pásů zvěře (US15)
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89) SP1.111 – plochy smíšené obytné – příměstské – Ze stanoviska KÚ
LK,  orgánu  ochrany  ZPF  vyplynul  požadavek  na  redukci  plochy.  Na
dohodovacím jednání  dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo
dohodnuto,  že lokalita bude redukována dle platného územního plánu.
To byl také požadavek MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody
a krajiny.

vyhovuje  se  –  plocha  je
v návrhu   redukována  dle
platného ÚP,  realizace záměru
je podmíněna zpracováním ÚS
s vymezením  migračních pásů
zvěře (US15) 

90) SP2.112 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA je  třeba vyloučit  ovlivnění vodoteče na projektové úrovni – nutný
souhlas orgánu ochrany přírody se zásahem do VKP. Dle stanoviska KÚ
LK, orgánu ochrany ZPF bude plocha redukována na plochu nezbytně
nutnou, pro cca 1 RD. Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ
Jablonec  nad  Nisou  bylo  dohodnuto,  že  lokalita  bude  redukována  po
zlom v komunikaci (Studená).

vyhovuje  se  –  zastavitelná
plocha je v návrhu  redukována
na  plochu  nezbytně  nutnou  –
po zlom v komunikaci 

91) SP2.116 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dokumentace SEA
doporučuje ponechat stávající funkci,  popř. připustit  jednu řadu objektů
v dolní  části  plochy.  Na  dohodovacím  jednání  dne  6.9.2011  na  MěÚ
Jablonec  nad  Nisou  bylo  dohodnuto,  že  zástavba  bude  připuštěna  v
rozsahu změny č. 34 územního plánu Jablonec nad Nisou. Dále dojde
k úpravě plochy PS – přístupová komunikace. MěÚ Jablonec nad Nisou,
orgán ochrany přírody a krajiny požaduje plochu podmínit zpracováním
územní studie. 

vyhovuje se – i přes  negativní
vyhodnocení  SEA  je   lokalita
v návrhu ponechána  v rozsahu
vydané  změny  č.  34  včetně
přístupové  komunikace  –
označení  plochy  VK.33
(vypuštěním  by  došlo
ke zrušení  určení  pozemků
k zastavění  (§102SZ).
Požadavek  na  zpracování  ÚS
akceptován,  studie  je  již
zpracována  ve  variantách.
V současné  době  probíhá
realizace  záměru   Jablonecké
terasy)

92) SP2.123 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA severní  třetinou  plochy  prochází  drobná  stružka.  Na  projektové
úrovni  nutno  řešit  tak,  aby  nedocházelo  k  urychlování  povrchového
odtoku, tj. pokud možno přeložit, nezatrubňovat. 

bere se na vědomí  – plocha je
v návrhu  ponechána, konkrétní
limity  využití  budou  upřesněny
v rámci následného  územního
řízení

93) SP2.124 – plochy smíšené obytné – příměstské – Jedná se o zásah
do krajinářsky  citlivého  krajinného  rámce.  Dle  dokumentace  SEA lze
akceptovat pro 1RD v severovýchodní části plochy, kde bude ovlivnění
KR  nejmenší.  Tento  požadavek  vyplývá  také  ze  stanoviska  KÚ  LK,
orgánu ochrany přírody a krajiny a stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou,
orgánu ochrany přírody a krajiny. Z dohodovacího jednání dne 6.9.2011
na  MěÚ  Jablonec  nad  Nisou  vyplynulo,  že  se  jedná  o  plochu  ze
schválené změny č. 29 územního plánu Jablonec nad Nisou. Na základě
dohodovacího jednání ze dne 14.11.2011 s orgánem ochrany přírody a
krajiny se na omezení počtu RD netrvá.

bere se na vědomí  - plocha je
v návrhu  ponechána  v rozsahu
vydané změny č. 29, vypuštění,
či omezení podmínek využití by
vedlo  ke  zrušení  určení
pozemku k zastavění (§102SZ)

94) SP2.125 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA je  třeba  zajistit  minimalizaci  záboru  porostu  olše  podél  vodoteče
v jižní  části  plochy,  tzn.  zajistit  odstup  terénních  úprav  alespoň  20  m
od okraje porostů. Dle stanoviska KÚ LK, orgánu ochrany přírody protéká
plochou drobná vodoteč, zástavbou tedy dojde k zásahu do VKP – nutný
souhlas orgánu ochrany přírody – nezasahovat do VKP. Na dohodovacím
jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že
bude připuštěna výstavba dle probíhající změny č. 57 územního plánu
Jablonce nad Nisou.  Bude chráněn (respektován) břehový porost.  Dle
stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny
bude  akceptováno  vyjádření  orgánu  ochrany  přírody  vč.  zákresu,
doložené k předchozí změně ÚP.

vyhovuje  se   -  plocha  je
v návrhu ponechána v rozsahu
vydané   změny  č. 57,
požadavky  orgánu  ochrany
přírody  a  krajiny  budou
uplatněny  v rámci  konkrétního
územního řízení 
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95) SP2.126 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA je  třeba  na  projektové  úrovni  respektovat  prameništní  polohu  –
zajistit retenci vody na části plochy. Na základě stanoviska MěÚ Jablonec
nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny požadujeme vyjmutí plochy
ze  zastavitelných  ploch.  Na  základě  dohodovacího  jednání  ze  dne
5.1.2012  s orgánem  ochrany  přírody  a  krajiny  Správou  CHKOJH  –
Agenturou ochrany přírody a krajiny  se netrvá na vypuštění lokality –
trasa nadregionálního biokoridoru je trasována po správním území obce
Maršovice (konzultováno se zpracovatelem a zástupci obce únor 2012)

nevyhovuje  se  -OŽP  MěÚ
Jablonec  nad  Nisou  podmínilo
souhlas  odsouhlasením  plochy
Agenturou  ochrany  přírody  a
krajiny – plocha je ponechána –
Agentura  ochrany  přírody  a
krajiny plochu nerozporovala

96) SP2.127 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA plochu  vymezit  jako  podmíněně  přípustnou,  za  předpokladu,  že
budou splněny hlukové limity.

vyhovuje  se  –  plocha  je
v návrhu  ponechána   i  přes
podmíněně přípustnou možnost
zastavění  -  podmínka  splnění
hlukových  limitů  z přilehlé
komunikace  v dalším  stupni
projektové přípravy

97)  SP2.128,  SP2.129 –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  –  Dle
dokumentace SEA zachovat alespoň část přírodního biotopu a kontinuitu
luk – viz situace, 1 dokumentace SEA. Dle stanoviska KÚ LK, orgánu
ochrany  přírody  by  měla  být  zástavba  podmíněna  zpracováním
regulačního  plánu.  Na  dohodovacím  jednání  dne  6.9.2011  na  MěÚ
Jablonec  nad  Nisou  bylo  dohodnuto,  že  lokalita  bude  podmíněna
zpracováním územní studie. Nutno respektovat ochranné pásmo lesa –
tím bude zachována alespoň část přírodního biotopu a kontinuita luk dle
dokumentace  SEA.  Na  základě  stanoviska  MěÚ Jablonec  nad  Nisou,
orgánu ochrany přírody a krajiny požadujeme vyjmutí východní části ze
zastavitelných  ploch.  Na  základě  dohodovacího  jednání  ze  dne
14.11.2011 s orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Jablonec nad Nisou
se upustilo od požadavku na  průchodnost  území,  a to s ohledem na
stávající realizované stavby a pravomocná ÚR. 

bere se na vědomí, plochy jsou
v návrhu  ponechány  a
modifikovány - v lokalitě jsou již
realizovány  stavby  (nově
vymezeno  zastavěné  území  –
SP2 - stav), dále je připravován
konkrétní  záměr  na  výstavbu
RD  (zastavitelné  plochy
rozšířeny  v rozsahu  platného
ÚP) –  požadavek  na vypuštění
východní  části  ploch  nemá
smysl  –  ztratila  se  vazba
na západní  část  lokality,
neexistuje  průchodnost  mezi
lokalitami,  vypuštěním
předmětné  plochy  se
u pozemku ruší jeho určení
k zastavění  (§102SZ).
S ohledem na konkrétní záměry
na  zástavbu  v časovém
horizontu  platného  ÚP  je
podmínka  zpracování  ÚS
bezpředmětná. 

98)  SP2.134 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle stanoviska
MěÚ  Jablonec  nad  Nisou  omezit  plochu  na  rozsah  stávajícího  ÚP.
Na základě dohodovacího jednání ze dne 14.11.2011 s orgánem ochrany
přírody a krajiny MěÚ Jablonec nad Nisou  se upustilo od požadavku na
průchodnost  území,  a  to s ohledem na již neexistující  přírodní  plochy,
které by na předmětnou lokalitu navazovaly, tak aby migrační koridor byl
spojitý.

vyhovuje  se  –  plocha  je
v návrhu  ponechána  v plném
rozsahu – investor  se nachází
ve fázi  legitimního očekáván –
prodej  pozemku  městem
s příslibem  zapracování
do nového ÚP – migrační pásy
v dané lokalitě již nespojité 

99)  SP2.135 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle stanoviska
MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody část plochy vyjmout ze
zastavitelných  ploch.  Na základě  dohodovacího  jednání  ze  dne
14.11.2011 s orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Jablonec nad Nisou
se na požadavku netrvá. 

vyhovuje  se  –  plocha  je
v návrhu  ponechána  v plném
rozsahu,  zachování  vzrostlé
zeleně  bude  řešeno
v podrobnějším  stupni
projektové přípravy 
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100) SP2.137 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA lze v této fázi akceptovat. Nelze však vyloučit, že zásahy na ploše
neovlivní prameniště, zejména s ohledem na vodní režim. Dle stanoviska
KÚ LK, orgánu ochrany přírody a krajiny plocha navazuje na prameniště
Mohelky,  zástavba  musí  toto  respektovat,  nesmí  dojít  k  negativnímu
ovlivnění  tohoto  prameniště.  Na  dohodovacím  jednání  dne  6.9.2011
na MěÚ  Jablonec  nad  Nisou  bylo  dohodnuto,  že  bude  připuštěna
výstavba dle platného ÚP. Podmínkou realizace výstavby na ploše bude
zpracování  hydrogeologického  průzkumu  –  ovlivnění  významného
prameniště Mohelky – bude doplněno do odůvodnění územního plánu.

vyhovuje  se   –  plocha  je
v návrhu  ponechána v rozsahu
platného  ÚP,  v dalším  stupni
projektové  přípravy  provést
hydrologický  průzkum
za účelem minimalizace zásahu
do pramenišť

101) SP2.138 – plochy smíšené obytné – příměstské – Dle dokumentace
SEA ponechat  stávající  funkci,  především  s  ohledem  na  významné
ekologické funkce – jedná se o přírodní biotop nevápnitých mechových
slatinišť  s  hustou  pokryvností  rašeliníku,  ze  zákona  VKP,  biotop  je
v řešeném prostoru ojedinělý, lze očekávat specifickou faunu, plocha je
významná pro retenci vody v krajině. Tento požadavek vyplývá také ze
stanoviska KÚ LK, orgánu ochrany přírody a krajiny a stanoviska MěÚ
Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny. Na dohodovacím
jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že
lokalita  bude  vypuštěna  z  rozvojových  ploch.  Na  základě  závěrů
dohodovacího  jednání  ze  dne  5.12.2011  bylo  dohodnuto  ponechání
plochy v návrhu.

vyhovuje se – i  přes negativní
vyhodnocení  SEA   je  plocha
v návrhu   ponechána
pro zástavbu,  její  vypuštění  by
znamenalo  zrušení  určení
pozemku k zastavění (§102SZ),
zachování rašeliniště -  VKP ze
zákona  bude  řešeno  v rámci
podmínek  ÚR  ke konkrétnímu
záměru

102)  SP2.140 –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  –  Zajistit
nezastavitelnost  a  vyloučit  negativní  narušení  jihozápadní  části  –  viz
situace 1, dokumentace SEA. Jižní část (vlhkou louku, pravděpodobné
stanoviště  zvláště  chráněných druhů) požaduje  KÚ LK, orgán ochrany
přírody  a  krajiny  rovněž  z  územního  plánu  vyjmout.  Vyjmutí  plochy
z územního plánu dle dokumentace SEA požaduje také MěÚ Jablonec
nad Nisou, orgán ochrany přírody a krajiny. Na dohodovacím jednání dne
6.9.2011  na  MěÚ  Jablonec  nad  Nisou  bylo  dohodnuto,  že  bude
připuštěna  výstavba  pouze  v  severní  části.  Na  základě závěrů  z
dohodovacího jednání dne 5.12.2011 se zástavba v rámci celé lokality
ponechává.

vyhovuje  se   –  přes  negativní
vyhodnocení  SEA  je  plocha
ponechána  v zastavitelných
plochách  –  vypuštěním  by
došlo  ke  zrušení  určení
pozemků  k zastavění (§102SZ)

103)  VO4.1,  VO4.2 –  plochy  výrobně  obchodní  –  Na  dohodovacím
jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že
lokalita bude ponechána v územním plánu. KÚ LK, orgán ochrany přírody
a  krajiny  však  upozorňuje  na  skutečnost,  že  se  jedná  o  silný  zásah
do VKP  –  les  +  drobná  vodoteč,  vzhledem  k terénním  poměrům  je
navrhované využití obtížně realizovatelné, předpokladem budou rozsáhlé
terénní  úpravy,  které  negativně  ovlivní  celý  prostor  (narušení  vodního
režimu – ovlivnění i okolních lesních pozemků). Souhlas orgánu ochrany
přírody se zásahem do VKP bude pravděpodobně problematický.

bere  se  na  vědomí,  lokalita
VO4.1  je v návrhu ponechána
pod  novým  označením  plochy
VS4.1  –  plochy  výroby  a
skladování  -  pro  daný  účel  je
tato lokalita výhodná z hlediska
dopravní  přístupnosti  a  min.
pohledového  uplatnění
v krajině.  Realizace  záměru  je
podmíněna  zpracováním  ÚS
(ÚS21),  lokalita  VO4.2
(v návrhu  pod  novým
označením VS4.2)  je  plochou
navazující na aktivity sběrného
a  separačního  dvora  a  ve
vazbě  na  stávající  areál
výtopny Brandl a Dolní nádraží
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104)  VO4.1,  VK.3,  VK.4 –  překladiště  odpadu.  Lokalita  je  z  hlediska
ochrany  lesa  nevhodná.  Dle  požadavku  KÚ  LK,  odboru  životního
prostředí  a  zemědělství,  státní  správy  lesů  bude  lokalita  přesvědčivě
zodpovězena nebo vyřazena z územního plánu a ponechána stávající
funkci.  Součástí  řešení  musí  být  i  zpřístupnění  lesa  mezi  tramvají  a
železnicí, který by byl realizací překladiště odříznut od dopravní sítě. Jako
nevhodné  se  lokality  (včetně  přeložky  silnice  DS.7)  jeví  také  MěÚ
Jablonec nad Nisou,  orgánu ochrany přírody a krajiny.  MěÚ požaduje
přehodnotit  rozsah navržených ploch a minimalizovat negativní dopady
na VKP. 

vyhovuje se částečně – lokalita
je  v návrhu  ponechána,  je  pro
daný  účel  výhodná  z hlediska
dopravní  přístupnosti  a
minimálního  pohledového
uplatnění  v krajině, požadavek
na  zpracování  ÚS  je
akceptován  –  realizace  je
podmíněna  zpracováním  ÚS
(ÚS21-  mimo  jiné  bude  řešit
zpřístupnění lesa mezi tramvají
a železnicí )  

105)  OV4.2 –  Dle  požadavku  KÚ  LK,  odboru  životního  prostředí  a
zemědělství,  státní správy lesů bude lokalita přesvědčivě zodpovězena
nebo vyřazena z územního plánu a ponechána stávající funkci. Je třeba
přesněji specifikovat účel záboru.

bere  se  na  vědomí  –  i přes
částečně  negativní
vyhodnocení SEA  je  v návrhu
plocha  ponechána  pod  novým
označením  SM4.8  (plocha
smíšená),  původně  plocha
určena pro  umístění  krajského
hospice, nově by měla splňovat
funkci  dopravní  vybavenosti
k budoucí  významné  městské
křižovatce (plocha je pro město
strategická),  vypuštěním  by
došlo  ke  zrušení  určení
pozemku k zastavění  

106)  VO4.4 –  plochy  výrobně obchodní  –  Plocha  sousedí  s  obytným
územím.  Dle dokumentace SEA nelze vyloučit  zhoršení  kvality  bydlení
u nejbližších objektů a zároveň omezenou využitelnost plochy s ohledem
na nezbytnost  zajištění  standardů ŽP u obytné zástavby.  Krajský úřad
požaduje  upravit  funkční  využití  na režim méně rušivých  výrob  (SA –
plochy  smíšených  aktivit),  popř.  vymezení  pásu  izolační  zeleně.
Vymezení pásu izolační zeleně o šířce minimálně 20 m, který oddělí zónu
bydlení a výroby, požaduje také MěÚ Jablonec nad Nisou, orgán ochrany
přírody  a  krajiny.  Dále  požaduje  ze  zastavitelných  ploch  vyjmout  pás
zeleně podél vodního toku.

vyhovuje se částečně – plocha
je v návrhu ponechána s novým
označením  VS4.4  –  plocha
výroby  a  skladování,
podmínkou  realizace  bude
zpracování  ÚS  (ÚS19),  která
bude mimo jiné řešit i  způsob
eliminace příp. negativních vlivů
výroby  na  sousední  stávající
zástavbu,  včetně  umístění
izolační zeleně 

107)  VO4.5 –  plochy  výrobně  obchodní  –  Využití  plochy  je  dle
dokumentace  SEA možné  za  předpokladu,  že  budou  dotčené  orgány
souhlasit  se zásahem do nivy a toku – VKP. Na projektové úrovni  se
projedná míra zásahu. Zastavění nivy nebo další regulace potoka bude
mít  negativní  vliv  zejména  na  hydrologické  poměry  v  území,  zvýší  a
urychlí  se povrchový odtok apod. Proto musí být  na projektové úrovni
dále řešen vliv na tyto hydrologické poměry. MěÚ Jablonec nad Nisou
nesouhlasí  se  zahrnutím  stávajících  ploch  zeleně  do  výrobní  funkce.
V současné době byly  zahájeny přípravné práce k rekultivaci  místních
biotopů dle územního rozhodnutí a závazného stanoviska do VKP. MěÚ
požaduje vymezit plochy zeleně v rozsahu dle připravovaného projektu.

bere  se  na  vědomí  –  nově  je
plocha  označena  VS4.5  a  je
v návrhu  ponechána v rozsahu
pořizované změny č. 60 (včetně
zachování  nezastavitelné
plochy  v rámci  výrobního
areálu),  na  plochu  je  vydáno
pravomocné stavební povolení  
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108)  VO4.7,  VO2.11 –  plochy  výrobně  obchodní  –  Plocha  sousedí
s obytným územím. Dle dokumentace SEA nelze vyloučit zhoršení kvality
bydlení  u  nejbližších  objektů  a  zároveň omezenou využitelnost  plochy
s ohledem  na  nezbytnost  zajištění  standardů  ŽP  u  obytné  zástavby.
Krajský úřad požaduje  upravit  funkční  využití  na režim méně rušivých
výrob (SA – plochy smíšených aktivit). MěÚ Jablonec nad Nisou požaduje
zachovat na části plochy VO2.11 stávající nezastavitelnou funkci přírodní
ochrany  (dle  mapové  přílohy  ke  stanovisku  č.j.  85573/2011  ze  dne
1.9.2011).

vyhovuje se částečně – plochy
jsou  v návrhu  ponechány,
avšak  s novým  označením
VS4.7 a VS2.11 (plochy výroby
a skladování),  realizace  VS4.7
je  podmíněna  zpracováním
ÚS(ÚS22),  u plochy VS2.11 je
v návrhu  akceptován
požadavek na  nezastavitelnost
mokřadu – plocha VZ, realizace
vlastního  záměru  na  ploše
VS4.7  je  podmíněna
zpracováním ÚS(ÚS23) Plochy
výroby  a  skladování   jsou
pro město  strategicky  důležité
zejména  v dotyku  s kapacitní
komunikací  –  budoucí
přeložkou  I/14,  jejich
transformace  do  ploch
smíšených  aktivit  není  možná,
na  některých  plochách  již
probíhá podrobnější projektová
příprava – viz. fy. Atrea 
U obou ÚS je mimo jiné úkolem
řešit  i   způsob  eliminace
případných  negativních  vlivů
výroby  na  sousední  stávající
zástavbu,  včetně  umístění
izolační zeleně

109)  VO2.13 – plochy výrobně obchodní – Na severozápadě navazuje
rozvolněná  skupina  obytných  objektů.  Lze  očekávat  zhoršení  kvality
bydlení  u  nejbližších  objektů  a  zároveň omezenou využitelnost  plochy
s ohledem  na  nezbytnost  zajištění  standardů  ŽP  u  obytné  zástavby.
Krajský úřad požaduje  upravit  funkční  využití  na režim méně rušivých
výrob (SA – plochy smíšených aktivit).

vyhovuje  se  částečně  –
v návrhu  je  plocha  ponechána
s novým  označením  VS2.13  a
doplněna  nově  označenou
plochou VS2.14 (plochy výroby
a skladování). Dělení plochy na
dvě části obou způsobil  záměr
na  nové  trasování  ulice
Cihelná. Plochy jsou pro město
strategicky  důležité  zejména
v dotyku s kapacitní komunikací
– budoucí přeložkou I/14, jejich
transformace  do  ploch
smíšených  aktivit  není  možná.
Konkrétní  záměry  jsou
podmíněny zpracováním ÚS23,
která  mimo  jiné   bude  řešit  i
způsob  eliminace  případných
negativních  vlivů  výroby
na sousední  stávající
zástavbu,  včetně  umístění
izolační zeleně

110)  VK.1  –  VK.30  (kromě  VK.15,  VK.18,  VK.20,  VK.26)  –  plochy
veřejných  prostranství  –  komunikace  –  Na  úrovni  ÚP lze  akceptovat.
Přijatelnost  nové  funkce je  nutno  posoudit  na úrovni  projektu.  Krajský
úřad  upozorňuje  na  skutečnost,  že  konkrétní  záměry  mohou podléhat
projektovému posuzování vlivů na životní prostředí.

Informace se bere na vědomí
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111)  VK.15 –  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  –  Dle
dokumentace SEA ponechat  stávající  funkci,  popř.  omezit  na zajištění
obslužnosti  stávajících ploch bydlení.  MěÚ Jablonec nad Nisou,  orgán
ochrany přírody a  krajiny požaduje  omezit  přechody komunikace  přes
koryto potoka na max. jeden, případně je z ÚP úplně vypustit.

vyhovuje  se  částečně  –  SEA
hodnotí stavbu jako podmíněně
přípustnou  se   snahou
minimalizovat  přechody
komunikace  přes  vodoteč,
v návrhu  je  záměr  akceptován
s ohledem na pravomocné ÚR
na  technickou  infrastrukturu  a
komunikace

112)  VK.18 –  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  –  Dle
stanoviska  Správy  CHKO  Jizerské  hory  ve  východní  části  využít  pro
vedení komunikace a vymezení parkoviště již stávající odlesněné plochy
při  komunikaci  p.p.č.  2095/2  a  maximálně  omezit  zásah  do  smíšené
(listnaté) části porostu, resp. upravit vymezení parkovací plochy. V dalším
stupni záměru minimalizovat šířku komunikace a terénní úpravy. V ploše
nelze souhlasit  s podmíněně přípustnými stavbami a zařízeními vyjma
minimální plochy pohotovostního parkoviště pro lyžařský areál.  Krajský
úřad  upozorňuje  na skutečnost,  že  konkrétní  záměry mohou podléhat
projektovému posuzování vlivů na životní prostředí.

vyhovuje  se nad požadovanou
mez  –  v návrhu  je  plocha
vypuštěna 

113)  VK.20 –  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  –  Dle
dokumentace SEA vlhké a mokřadní plochy ponechat jako plochy zeleně,
veřejné prostranství, pro retenci vod apod.

vyhovuje  se částečně –  trasa
je  v návrhu  modifikována
v duchu  vydaného  ÚR
na přeložku  komunikace  I/14
(koridor  DS14)   –  slouží  pro
napojení  místních  komunikací
na  navrženou  křižovatku
na silnici I/14 Lukášov – veřejný
zájem

114)  VK.26 –  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  –  Dle
požadavku KÚ LK, orgánu ochrany ZPF ponechat plochu stávající funkci.
Tento požadavek vyplynul také ze stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou,
orgánu ochrany přírody a krajiny.Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011
na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo dohodnuto, že lokalita bude vypuštěna
z rozvojových ploch a bude ponechána stávající funkci.

vyhovuje  se  –  plocha  je
v návrhu  vypuštěna a trasa je
navržena   dle   varianty  č.  3
Studie  přeložky komunikace –
ul.  Horní  (Valbek  12.2011)
s napojením  na  ulici
Prosečskou,  a  to  okružní
křižovatkou -  veřejný zájem 

115)  VZ.11 – plochy veřejných prostranství – zeleň – Dle dokumentace
SEA a požadavku MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a
krajiny severní část podél potoka zařadit do funkce SK – plochy smíšené
krajinné.

vyhovuje  se  požadavku
vyhodnocení  SEA –  plocha  je
v návrhu  v S části  zařazena
do ploch SK

116)  VZ.16 – plochy veřejných prostranství – zeleň – Dle dokumentace
SEA je na projektové úrovni třeba respektovat drobnou stružku a zajistit
přírodě blízký charakter – mokřad. Požadavek na respektování vodoteče
a mokřadu (VKP)  vyplývá  také ze  stanoviska KÚ LK,  orgánu ochrany
přírody.  Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad
Nisou bylo  dohodnuto,  že bude akceptována návrhová  plocha zeleně.
Požadavek na respektování drobné stružky a mokřadu (VKP) však trvá –
bude řešeno na úrovni projektu.

vyhovuje  se  závěru
dohodovacího jednání  –plocha
je v návrhu ponechána

117) VZ.17 – plochy veřejných prostranství – zeleň – Dle požadavku KÚ
LK, orgánu ochrany ZPF a orgánu ochrany přírody a krajiny ponechat
plochu stávající funkci.
Na dohodovacím jednání dne 6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou bylo
dohodnuto, že lokalita bude vypuštěna z rozvojových ploch.

vyhovuje  se   –  plocha  je
v návrhu vypuštěna
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118) DS.1 – plochy dopravní infrastruktury – silniční – Na úrovni ÚP lze
akceptovat. Krajský úřad upozorňuje na skutečnost, že konkrétní záměr
bude podléhat projektovému posuzování vlivů.  V rámci  posouzení EIA
bude mimo jiného vyžadováno také posouzení vlivu staveb na migrační
prostupnost  krajiny  (to  se  týká  celého  plánovaného  obchvatu  města).
V trase záměru se nachází registrovaný VKP Pramenný vývěr – Dobrá
voda. Součástí je stará pramenní jímka (technická památka). Případné
ovlivnění  je  nutné  řešit  na  projektové  úrovni.  Dle  stanoviska  MěÚ
Jablonec  nad  Nisou,  orgánu  ochrany  přírody  a  krajiny  je  zaústění
do tunelu navrženo v místě registrovaného VKP Pramenní vývěr – Dobrá
voda,  který  slouží  místním  obyvatelům  jako  hojně  navštěvovaná
studánka. Dále se v okolí VKP nachází prameniště, které může být touto
stavbou negativně dotčeno. Také dojde k fragmentaci lesa, což přinese
zhoršení  jeho  ekologicko-stabilizační  funkce  a  prostupnosti  krajiny.
Z tohoto důvodu je vhodné komunikaci v tomto úseku zkrátit a zahloubit ji
dříve do tunelu. Dle stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany
přírody  a  krajiny  zvážit  zachování  původní  trasy,  která  je  vyznačena
ve stávajícím  ÚP  a  přináší  významně  menší  zásahy  do  přírodního
prostředí.

vyhovuje  se  částečně   -
v návrhu  je  korekce  v trase
jižním směrem, včetně napojení
na  jednu  OK,  v návrhu  došlo
k jednotnému  označení  DS2,
v dalším  stupni  projektové
přípravy  bude  záměr  podléhat
projektovému posuzování vlivů,
korekce  jižním  směrem  se
snaží  eliminovat  vliv  na
pramenní  vývěr  Dobrá  voda,
nové trasování oproti platnému
ÚP  navrhuje  posun vstupního
portál   prvního  tunelu  jižního
obchvatu  v dílčím  úseku  a
korekce  trasy  u  Pivovarských
rybníků.   Vyplývá  to  ze  snahy
zkrátit délku tunelových objektů
a  zlepšení  výškového  profilu
dopravy - veřejný zájem

119) DS.2 – plochy dopravní infrastruktury – silniční – Na úrovni ÚP lze
akceptovat. Krajský úřad upozorňuje na skutečnost, že konkrétní záměr
bude podléhat projektovému posuzování vlivů.  V rámci  posouzení EIA
bude mimo jiného vyžadováno také posouzení vlivu staveb na migrační
prostupnost  krajiny  (to  se  týká  celého  plánovaného  obchvatu  města).
V trase záměru se nachází registrovaný VKP Pramenný vývěr – Dobrá
voda. Součástí je stará pramenní jímka (technická památka). Případné
ovlivnění  je  nutné  řešit  na  projektové  úrovni.  Dle  stanoviska  MěÚ
Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny se v plochách DS.2
a DS.3 nachází jeden z posledních fragmentů původních lesních porostů
na území Jablonce – skalnaté bučiny. Mají funkci ekologicko-stabilizační i
krajinotvornou.  V  rámci  technického  řešení  trasy  musí  být  zásah  do
tohoto prostředí minimalizován.

bere se na vědomí  - v dalším
stupni projektové přípravy bude
záměr  podléhat  projektovému
posuzování  vlivů  -  požadavek
na eliminaci dopadů z realizace
dopravních  staveb  je
v odůvodnění  zapracován  –
Vymezení  oblastí  místního
krajinného rázu.

120)  DS.3  –  DS.16,  DS.22,  DS.23 –  plochy  dopravní  infrastruktury  –
silniční – Na úrovni ÚP lze akceptovat. Přijatelnost nové funkce je nutno
posoudit na úrovni projektu. Krajský úřad upozorňuje na skutečnost, že
konkrétní  záměry  mohou  podléhat  projektovému  posuzování  vlivů
na životní  prostředí.  Dle  stanoviska  MěÚ Jablonec nad Nisou,  orgánu
ochrany  přírody  a  krajiny  se  v  plochách  DS.2  a  DS.3  nachází  jeden
z posledních fragmentů původních lesních porostů na území Jablonce –
skalnaté  bučiny.  Mají  funkci  ekologicko-stabilizační  i  krajinotvornou.
V rámci  technického  řešení  trasy  musí  být  zásah  do  tohoto  prostředí
minimalizován.  Trasa  DS.3  se  dotýká  lesoparku  pod  ul.  Na  Roli
s výskytem vzrostlých dřevin. Tato část je akceptovatelná za podmínky
realizace úseku DS.2.

bere se na vědomí, plochy jsou
v návrhu  ponechány,
požadavek na eliminaci dopadů
z připravovaných  dopravních
staveb  je  v odůvodnění
zapracován – Vymezení oblastí
místního krajinného rázu.
DS8 – vypuštěna – na základě
požadavku KÚLK se již nejedná
o  silniční  síť,  plocha  je
nahrazena  plochou  VK37  –
veřejná  prostranství
komunikace  (městská
komunikace)  –jedná  se
o veřejný zájem.
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121) DS.6 – plochy dopravní infrastruktury – silniční – Jedná se o novou
trasu  přivaděče  k  tangentě,  která  však  kopíruje  směr  stávající
komunikace. Z důvodu omezení fragmentace lesa jako VKP požadujeme
na základě stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody
a krajiny využít stávající komunikace.

nevyhovuje  se    – jedná  se
o navrženou  silnici  III/28  717,
která  v  dopravní  koncepci  ÚP
plní  úlohu  důležité  městské
radiály, která napojuje východní
sektor  města  na  jižní  silniční
obchvat  města  (silnice  I/14  a
I/10  –  bezejmenná)  a  umožní
tak využití jižního obchvatu i pro
městskou dopravu a odlehčí tak
dopravně  přetíženému  centru
města,  jižní  obchvat  tak  získá
funkci jižní městské tangenty.

122)  DS.9 – plochy dopravní  infrastruktury –  silniční  – Dle  stanoviska
MěÚ Jablonec nad Nisou,  orgánu ochrany přírody a krajiny je limitem
využití plochy památný strom – Javor ve Mšeně a jeho ochranné pásmo.
Tato podmínka bude vložena do závazných regulativů k této ploše.

vyhovuje  se,  tato  kruhová
křižovatka  je  z návrhu
vypuštěna, v návrhu se prověří
nový  koridor   dopravní
infrastruktury  –silniční,  a  to
Vrchlickými  sady  s povrchovou
okružní křižovatkou

123) DS.17 – plochy dopravní infrastruktury – silniční – Na úrovni ÚP lze
akceptovat. Krajský úřad upozorňuje na skutečnost, že konkrétní záměr
bude podléhat  projektovému posuzování vlivů.  V rámci  posouzení EIA
bude mimo jiného vyžadováno také posouzení vlivu staveb na migrační
prostupnost  krajiny.  Dle  stanoviska  MěÚ Jablonec  nad  Nisou,  orgánu
ochrany  přírody  a  krajiny  toto  řešení  ovlivní  VKP Pivovarské  rybníky.
V rámci  technického  řešení  obchvatu  a  posouzení  EIA  je  nutné
minimalizovat  negativní  dopady.  V  tomto  úseku  by  bylo  vhodné  vést
komunikaci  pod  povrchem  terénu.  Dle  stanoviska  MěÚ Jablonec  nad
Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny zvážit zachování původní trasy,
která je vyznačena ve stávajícím ÚP a přináší významně menší zásahy 
do přírodního prostředí.

vyhovuje  se  částečně  –
v dalším  stupni  projektové
přípravy  bude  záměr  podléhat
projektovému posuzování vlivů,
korekce  trasy jižního  obchvatu
v lokalitě  Pivovarských  rybníků
vyplývá  ze  snahy zkrátit  délku
tunelových  objektů  a  zlepšení
výškového  profilu  dopravy,
podpovrchové  vedení  by
znemožnilo  dopravní  připojení
městské  části  Vrkoslvice  na
obchvat -veřejný zájem

124)  DS.18  –  DS.21 –  plochy  dopravní  infrastruktury  –  silniční  –  Na
úrovni  ÚP lze  akceptovat.  Krajský  úřad  upozorňuje  na  skutečnost,  že
konkrétní záměr bude podléhat projektovému posuzování vlivů. V rámci
posouzení  EIA  bude  mimo  jiného  vyžadováno  také  posouzení  vlivu
staveb na migrační prostupnost krajiny, na prvky ÚSES a krajinný ráz. Dle
stanoviska MěÚ Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny
plocha DS.18 zasahuje do VKP lesa a fragmentuje jej, je vedena po okraji
lokálního biocentra ÚSES a dále se dotýká nadregionálního biokoridoru
ÚSES.  Vliv  na migrační  cesty  v  rámci  ÚSES bude nutné posoudit  při
projednávání konkrétního záměru v rámci podrobného zpracování vlivů
na  ŽP  a  řešit  případně  navržením  ekoduktů.  Dle  stanoviska  MěÚ
Jablonec nad Nisou, orgánu ochrany přírody a krajiny zvážit zachování
původní trasy, která je vyznačena ve stávajícím ÚP a přináší významně
menší zásahy do přírodního prostředí.

bere  se  na  vědomí  –  v úseku
DS.18  se  trasa  minimálně
odchyluje  od  trasy  ukotvené
v platném  ÚP,  v dalším  stupni
projektové přípravy bude záměr
podléhat  projektovému
posuzování  vlivů  -  veřejný
zájem

125)  TI2.2 –  plochy  technické  infrastruktury  –  Výstavba  ČOV  je
tolerovatelná. V projektové fázi minimalizovat zásah do VKP – Mohelka –
nutný souhlas orgánu ochrany přírody se zásahem do VKP. Jedná se o
záplavové území.

bere  se  na  vědomí   –  plocha
v návrhu  ponechána  -
zachována kontinuita s platným
ÚP  –  vydání  změny  č.  59,
veřejný zájem

126)  SK.2 – plochy smíšené krajinné – Dle stanoviska KÚ LK, orgánu
ochrany ZPF je  třeba  dohodnout  plochu  a  tvar  lokality  s  ohledem na
současný  stav  území,  do  kterého  je  rozšířen  stávající  areál.  Na
dohodovacím jednání  dne  6.9.2011 na MěÚ Jablonec nad  Nisou  bylo
dohodnuto, že bude navrženo propojení plochy (protažení plochy v levé
části) s prvkem ÚSES.

nevyhovuje  se   –  na
dohodovacím  jednání  na
Agentuře  ochrany  přírody  a
krajiny   byly  vymezeny
podmínky, za kterých může být
trasa nespojitá (spojitost plochy
ZP)
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127)  Doplnit  do  návrhu  ÚP  jako  vstupní  limit  území  výskyt  zvláště
chráněných druhů, a to v obecném smyslu, protože tento parametr se
s ohledem na to,  že se jedná o živý systém, v čase a prostoru mění.
Ze zákona č. 114/1992 Sb. vyplývá, že zvláště chráněné druhy rostlin a
živočichů  jsou  chráněny  před  poškozováním  ve  všech  vývojových
stádiích,  jakožto  je  chráněn  i  jejich  biotop.  Výjimky  jsou  ze  zákona
přípustné pouze v některých případech. V tomto ohledu je vhodné nové
funkční plochy evidovat jako podmíněně přípustné.

vyhovuje  se  –  doplněn  popis
v odůvodnění,  a  to  v rámci
kapitoly G.3.15 – Limity využití
z hlediska  ochrany  přírody  a
krajiny 

128)  V  místech  zhoršení  akustické  situace  vlivem  navrhovaného
dopravního řešení, která identifikovala akustická studie (Králíček 2011),
realizaci  dopravního  řešení  podmínit  doporučovanými  protihlukovými,
resp. dopravními opatřeními.

vyhovuje  se   požadavku,  a  to
doplněním textu  v návrhu   F3
– Prostorové uspořádání území
–  omezení  ve  využití  ploch,
dále  odůvodnění  G.5.1.8  Hluk
z dopravy

129)  Podmínkou  využití  zastavitelných  ploch  bude  důsledné  zajištění
likvidace  dešťových  vod  na  místě  (zasakování,  retenční  nádrže),
nezvyšování  a  neurychlování  odtoku  z  území.  Výjimky  jsou  možné
pro liniové stavby a pro stavby v zastavěném území.

vyhovuje  se   –  již  částečně
uvedeno ve výroku, odůvodnění
dále  doplněno  v odst.   G.7.2
Prostorové  uspořádání
zastavitelných ploch zavedením
IOZ  –  index  zeleně,  který
na jednotlivých  zastavitelných
plochách  směřuje  k zachování
retenční schopnosti území

130) V případě nového funkčního využití na plochách I. a II. třídy ochrany
ZPF  je  třeba  tyto  plochy  chápat  jako  podmíněně  přípustné.  Je  třeba
zajistit dohodu s orgánem ochrany ZPF bez ohledu na doporučení SEA.

bere  se  na  vědomí  –  dohody
byly  učiněny  v rámci
dohodovacích  jednání  dne
6.9.2011 a 5.12.2011

131) Využití  návrhových ploch výrobně obchodních a ploch smíšených
aktivit  pro  umístění  technologických zařízení  s  vlivem na ŽP podmínit
aplikací nejlepších dostupných technik včetně monitoringu vlivů na ŽP.

bere se na vědomí

132) Územní studie nebo regulační plány větších ploch bydlení (kde je
požadována  územní  studie  nebo  regulační  plán  a  kde  se  jedná
o exponovanější  plochy  na  okraji  sídla)  by  bylo  vhodné  posoudit  z
hlediska vlivu na krajinný ráz.

bere se na vědomí – požadavky
budou posouzeny a vymezeny
v rámci společného jednání

133) Zásadou pro projektové řešení zejména na svažitých plochách by
mělo být respektování stávající morfologie terénu, nevytvářet výrazné a
rozsáhlé náspy z přebytku výkopku, nezasypávat přirozené deprese, ale
přebytky zemin popř. stavebního odpadu odvést v souladu 
se zákonem mimo lokalitu.

bere se na vědomí

134) S ohledem na omezené možnosti vymezení nových zastavitelných
ploch  doporučujeme  šetrně  nakládat  se  stávajícím  navrhovaným
potenciálem  těchto  ploch,  popř.  výběrově  zvážit  i  zhuštění  zástavby.
Znamená to např. řešit možnosti stanovení jak minimální tak maximální
rozlohy parcel, popř. další opatření. Naopak méně intenzivní zástavbu je
třeba preferovat v sídlech vesnického charakteru jako je Horní Proseč,
popř. další okrajové exponované části města.

bere se na vědomí

135) U staveb, které způsobí fragmentaci krajiny,  lesa a vznikne nová
migrační bariéra (komunikace) bude v rámci posouzení EIA vyžadováno
mimo jiného také posouzení vlivu staveb na migrační prostupnost krajiny.

bere se na vědomí

136) Na území města je třeba respektovat vymezená záplavová území na
Lužické Nise, Bílé Nise, Mšenském potoce a Mohelce. Do záplavových
území neumisťovat zástavbu.

bere se na vědomí – návrhová
část  tyto  požadavky  obsahuje
v kap.  D.2.1.3  Vodní  toky  a
nádrže,  ochrana  před
povodněmi
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137) Dle požadavku Krajské hygienické stanice Libereckého kraje bude
návrh  územního  plánu  zpracován v  souladu  s  požadavky  na  ochranu
veřejného zdraví. 
S konceptem  ÚP  se  souhlasí  za  předpokladu,  že  návrh  ÚP  bude
zpracován  v souladu  s požadavky  na  ochranu  veřejného  zdraví,
doplněným o následující podklady:
z hlediska hluku:
     - pro vybudování přepravního terminálu veřejné
       osobní dopravy ve variantách,
    -   pro prodloužení tramvajové trati, pro
        přemístění odpadového hospodářství,
     - pro nový obytný soubor Proseč nad Nisou
        vzhledem k aktuální dopravní koncepci, 
     - o způsobu řešení ochrany obyvatel lokalit se
        stávající hlukovou zátěží, 
    -  u stanovení podmínek pro využití ploch s
        rozdílným způsobem jejich využití;
z hlediska výstavby nového hřbitova.
Ohledně výše uvedených podkladů ke konceptu územního plánu města
bylo jednáno se zástupci Městského úřadu Jablonec nad Nisou, odboru
územního  a  hospodářského  rozvoje,  oddělení  územního  plánování  a
KHS LK. Ve věci byl podán návrh dohody:

1.Terminál veřejné osobní dopravy
Pojem terminál veřejné osobní dopravy bude nahrazen pojmem přestupní
místo veřejné osobní dopravy (dále jen  VOD).  

K zajištění požadavků na ochranu veřejného zdraví dojde k následujícím
krokům:

-  přestupní místo VOD bude prověřeno územní studií (dále jen ÚS) 

-  kapitolu J výroku - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření
změn jejich využití územní studií  podmínkou pro rozhodování  doplnit v
Tab. J.1 -  kolonce základní údaje o požadovaném záměru o   následující
text:  „Sledovat  soulad umisťovaných záměrů s  požadavky na ochranu
veřejného zdraví zejména ve vztahu k přilehlým obytným souborům.“

2.Prodloužení tramvajové trati
Záměr na prodloužení tramvajové trati do přednádražního prostoru bude
z hlediska  hlukových  parametrů  prověřen  v následných  stupních
projektové přípravy.

3.Umístění sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí  
K zajištění požadavků na ochranu veřejného zdraví dojde k následujícím
krokům:
 -  záměr  bude  prověřen  ÚS  –  tato  skutečnost  bude  zapracována
do kapitoly J - výroku Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření
změn jejich využití územní studií  podmínkou pro rozhodování. 

-  kapitolu J výroku - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření
změn jejich využití  územní studií    podmínkou pro rozhodování  u ÚS
Sběrný a separační  dvůr doplnit  v Tab. J.1 -   kolonce základní údaje
o požadovaném  záměru  o  následující  text:  „Sledovat  soulad
umisťovaných  záměrů  s  požadavky  na  ochranu  veřejného  zdraví
zejména ve vztahu k přilehlým obytným souborům.“

požadavky  Krajské  hygienické
stanice  Libereckého  kraje  byly
na  dohodovacím  jednání
upraveny,  proto  je  požadavek
bezpředmětný

vyhovuje  se  –  termín  terminál
VOD  je  v  návrhu  nahrazen
termínem přestupní místo

vyhovuje  se  –   v návrhu  je
vymezena ÚS24

vyhovuje  se  -  text  vedoucí
k zajištění  ochrany  veřejného
zdraví  je  uveden  obecně
v kapitole  návrhu  –  F3
Prostorové  uspořádání  území
v odst.Omezení  ve  využívání
ploch 

bere se na vědomí

vyhovuje  se  –  v návrhu  je
vymezena   ÚS21  –  Zelené
údolí

vyhovuje  se  –  v návrhu  je  u
US21  Zelené  údolí  doplněn
text   směřující  k zajištění
podmínek   ochrany  veřejného
zdraví 
je  uveden  obecně  v kapitole
návrhu  –  F3  Prostorové
uspořádání  území  v odst.
Omezení ve využívání ploch
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137)  pokračování ...
4.Obytný soubor Proseč nad Nisou 
K zajištění požadavků na ochranu veřejného zdraví dojde k následujícím
krokům:
- u vymezených ÚS 8, ÚS10 a 11  -  kapitolu J výroku - Vymezení ploch a
koridorů,  ve  kterých  je  prověření  změn   jejich  využití  územní  studií
podmínkou pro rozhodování  doplnit v Tab. J.1 -  kolonce základní údaje
o požadovaném záměru o následující text:
 „Sledovat  soulad  umisťovaných  záměrů  s  požadavky  na  ochranu
veřejného zdraví zejména ve vztahu k dopravní sítě ke stávající obytné
zástavbě.“

5.Stávající hluková zátěž
Navrhované  plochy  pro  bydlení  v území  se  stávající  hlukovou  zátěží
budou prověřovány v následných stupních projektové přípravy

6. Z hlediska zajištění požadavků na ochranu veřejného zdraví bude
v podkapitole  F.1.2.2.  Přípustnost  činností,  staveb,  zařízení,  úprav  a
kultur doplněn  následující text:

Základní podmínky ochrany veřejného zdraví – 

●  umisťování činností, staveb, zařízení, úprav a kultur, které mohou být
zdrojem negativních hygienických dopadů na dotčené chráněné venkovní
prostory a chráněné prostory staveb přímo nebo v účinném dosahu ploch
bydlení, rekreace a občanského vybavení, může být povolováno pouze
tehdy,  bude-li  prokázán  soulad  s  požadavky  právních  předpisů  na
ochranu veřejného zdraví. 

● minimalizace negativních hygienických a jiných nežádoucích dopadů z
činností,  staveb,  zařízení,  úprav a  kultur  bude  zajišťována přednostně
prostřednictvím urbanistických řešení (umístění záměrů v území) a dále
technických opatření  (clonící  bariery,  technické a dispoziční  úpravy na
objektech v řešení následných projektových dokumentacích.

A v  podkapitole F.1.3. Definice použitých pojmů bude vysvětlen pojem
kvalita prostředí. 

7.   Rozvojové  plochy  u  hřbitova  v Proseči  nad  Nisou nebudou
realizovány
Rozvojové plochy u hřbitova v Jablonci  nad Nisou jsou vymezeny pro
možnou  realizaci zařízení občanské vybavenosti, které souvisí s hlavním
využitím,  neomezí hlavní využití a nenaruší pietní funkce.

vyhovuje se - lokality  pod ozn.
ÚS8  a  ÚS11  jsou  v návrhu
vypuštěny,  v tomto  případě  je
požadavek  bezpředmětný,
v návrhu je  ponechána lokalita
pod ÚS 10 – požadovaný text
o šíření  nepříznivých  účinků
hluku  z dopravy  je  umístěn
obecně v kapitole návrhu – F3
Prostorové uspořádání území –
omezení  ve  využívání  ploch  –
hygienické a bezpečnostní vlivy

bere se na vědomí

vyhovuje  se,  v  návrhu  je
umístěn obdobný   text v rámci
kapitoly  F3  Prostorové
uspořádání  území  –  omezení
ve využívání ploch –hygienické
a bezpečnostní vlivy  

vyhovuje se částečně – pojem
je v návrhu nahrazen termínem
charakter prostředí

bere se na vědomí  
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138) Z hlediska veřejných zájmů památkové péče nebudou navrhovány
demolice  na  území  vyhlášené  městské  památkové  zóny  (MPZ).
Konkrétně se jedná o:
- č. p. 1330 na rohu ulice Mlýnské a Podhorské,
- hospodářskou budovu na pozemku p. č. 4174 bez č. p., která uzavírá
dvůr objektu č. p. 1236 v ul. Podhorské,
- č.p. 2112 v ul. Lipanské.
Jedná se o objekty, které dotvářejí charakter městské památkové zóny a
jsou dokladem městské architektury z přelomu 20. století. Demolicí těchto
objektů by došlo k narušení urbanistické struktury chráněného území. Z
uvedených  důvodů  je  třeba  upravit  vymezené  území  předmětných
veřejně prospěšných staveb – VK.5, VK.8 a DS.4 a vyvolané demolice. 

Dále krajský úřad upozorňuje, že na památkově chráněném území MPZ
jsou vymezena území pro bydlení městské BM4.11, pro území smíšené
městské SC4.3, SC6.4, SC6.6, SC6.14, SC6.15, SC6.16, pro stavby pro
dopravu DS.4 a DS.22,  stavby pro veřejné prostranství  –  komunikace
VK.5,  VK.8,  VK.12  a  VK.13,  jejichž  podmínky  využití  území  nejsou  v
rozporu  se  zájmy  památkové  péče,  ale  které  podléhají  podmínkám
památkové péče chráněného území MPZ. 

Katastrálním územím Jablonec nad Nisou (v území MPZ) se rozkládá
území s archeologickými nálezy SAS 03-32-03/1 I. kategorie, do kterého
zasahují rozvojové funkční plochy SC64, SC6.5, SC6.6, SC6.7, SC6.8,
SC6.15, SC6.16, VK.12, DS5, v k.ú. Rýnovice do ÚAN SAS 03-14-23/2 II.
kat. zasahují plochy BM2.25, v k.ú. Proseč nad Nisou do ÚAN SAS 03-
32-02/3  II.  kat.  zasahují  plochy  SP2.64,  SP2.65,  SP2.66,  SP2.67,
SP2.68, SP2.69 a SC4.24, v k.ú. Kokonín do ÚAN SAS 03-32-03/3 II. kat.
zasahují  plochy  SP2.114,  SP2.115,  SP2.118,  SP2.119,  SP2.120,
SP2.122, na které se vztahují podmínky archeologické památkové péče.

V textové části Odůvodnění ÚP je třeba upravit  celé názvy památek a
doplnit chybějící památky v kapitole G.3.10 Ochrana kulturních hodnot v
tabulce Nemovité kulturní památky – dle stanoviska KÚ LK, odboru státní
památkové péče.

vyhovuje  se   -  předmětné
demolice  jsou  v návrhu
vypuštěny 

bere  se  na  vědomí,  vymezení
MPZ je zobrazitelným limitem -
vymezeno v odůvodnění v kap.
G.3.19  Souhrn  limitů  využití
území,  dále  v  Tab.  G.3.20a
v odůvodnění

bere  se  na  vědomí,  území
s archeologickými  nálezy  jsou
zobrazitelným  limitem  –
vymezeno v odůvodnění v kap.
G.3.19  Souhrn  limitů  využití
území, dále 
v  Tab. G.3.20a v odůvodnění

vyhovuje se – v odůvodnění je
požadavek  zapracován

139)  Doplnit  dle  požadavku  KÚ  LK,  odboru  životního  prostředí  a
zemědělství, z hlediska státní správy lesů:
- U charakteristiky plochy lesní k podmíněně přípustnému využití přiřadit
„oplocení porostů 
na ochranu proti zvěři“. 

- U ploch zastavitelných uvést: „Plochy zastavitelné ve vzdálenosti do 50
m od lesa jsou zastavitelné pouze se souhlasem orgánu státní správy
lesů. Umisťování domů, budov, hal a objektů ve vzdálenosti do 25 m od
okraje lesa může být povoleno pouze výjimečně.

nevyhovuje  se   -  tento
požadavek  je  již   řešen
v základní  vybavenosti
nezastavitelných  a
nezastavěných ploch - 
konstr. „lesních školek“

nevyhovuje  se  –  OP  lesa
vyplývá  ze  zákona,  je  to  limit,
uvedený v odůvodnění

140)  Doplnit  textovou  část  Odůvodnění  ÚP,  zpracování  kapitoly  I
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF:
Zařazení ploch ZPF v jednotlivých lokalitách do tříd ochrany je provedeno
zjednodušeně. Společně je hodnocena I. a II. třída ochrany a následně
III. až V. třída ochrany. Pro posouzení navrhovaných důsledků návrhu ÚP
na  ZPF  orgán  ochrany  ZPF  požaduje  zařazení  půd  do  tříd  ochrany
zpracovat jednotlivě pro každou třídu.

vyhovuje  se  –  vyhodnocení  je
koncipováno dle požadavků DO

141) V současně platném ÚP je stavba štoly na převedení povodňových
průtoků z přehrady Mšeno vedena jako veřejně prospěšná stavba. Jelikož
není garantováno, že stavba bude dokončena ještě před schválením ÚP,
měla by být tato stavba vedena jako veřejně prospěšná i v novém ÚP. KÚ
LK,  z  hlediska  vodního  hospodářství  požaduje,  aby  štola  byla  v  ÚP
graficky vyznačena a území na povrchu nad štolou bylo chráněno před
eventuelním  prováděním  stavebních  prací  nad  štolou  (pravděpodobně
určitou formou „ochranného pásma nebo limitem území“).

vyhovuje  se  –  štola  je
zakreslena  v grafické  části  a
stavba  je  vymezena jako VPS
s ozn. PS.1 (v návrhu doplněna
o  PS2),  limitem  se  stane
vydáním  ÚP  jako  opatření
obecné povahy
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142) Dle předložené dokumentace jsou navrhovány značné zásahy do
lesních pozemků. Les je dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny,  ve znění pozdějších předpisů významným
krajinným  prvkem  (VKP).  Dle  §  4  odst.  2  jsou  VKP  chráněny  před
poškozováním  a  ničením.  K  veškerým  zásahům  (např.  umisťování
staveb,  změny  kultur  či  úpravy  pozemků),  které  by  mohly  vést  k
poškození, zničení, ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizačních funkcí
VKP, je nutný souhlas orgánu ochrany přírody. U takto rozsáhlých záborů
je nutné, aby zábor byl dostatečně zdůvodněn (veřejný zájem atp.).

bere se na vědomí

143) KÚ LK, odbor dopravy (OD) požaduje doplnit do územně-plánovací
dokumentace  v  kapitole  D.1.9.  Hluk  z  dopravy  (str.  28)  nebo  v  části
Odůvodnění, kap. G.5.1.8 pro nově navržené lokality následující článek,
přičemž  ustanovení  týkající  se  hluku  z  provozu  na  železniční  a
tramvajové trati a silnicích I. třídy je pouze doporučení: „Hluk z dopravy:
Nebudou-li  splněny limity hlukové zátěže podle § 11 Nařízení vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
ve znění následných předpisů v nově navržených plochách v blízkosti
železniční tratě, tramvajové tratě, silnic I., II. a III. třídy, stavebník bude
následně povinen v rámci stavby provést taková opatření, která povedou
k odstranění negativních vlivů z provozu po železniční trati, tramvajové
trati,  po  silnicích  I.,  II.  a  III.  třídy,  učiní  tak  na  vlastní  náklady.  Tato
podmínka se vztahuje na všechny stavby na nově navržených plochách,
které by mohly být ohrožené hlukem z železniční tratě a tramvajové tratě,
ze  silnic  I.,  II.  a  III.  třídy,  nikoli  jen  na  ty,  které  se  vyskytují  v  jejich
ochranném pásmu. Podmínka provedení zmíněných opatření na náklady
stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na nově navržených
plochách způsobila ve spojení s dopravou na předmětné železniční trati,
tramvajové  trati,  silnicích  I.,  II.  a  III.  třídy  (např.  odrazem)  ohrožení
nepříznivými účinky hluku na již navržených či zastavěných plochách.“ 
Týká se to této dopravní infrastruktury a lokalit: 
-  Železniční  trať  036  –  lokality  SP1.5,  SP1.6,  SP1.44,  SP2.2,  SP2.3,
SP2.4, BM2.6, BM2.8 
a BM2.12,
- Silnice I/14 – lokalita BM6.23,
- Silnice II/287 – lokality SP2.127 a SP2.128,
- Silnice III/2878 – lokality SP1.91, SP2.92, SP2.94, SP2.95 a SP2.97, 
-  Silnice  III/2879  –  lokality  SP1.109,  SP2.115,  SP2.122,  SP2.137  a
SP2.140.

vyhovuje se – požadovaný text
je  v odůvodnění  doplněn,
v návrhu  je  text  obdobného
významu    v části  F.3  –
prostorové uspořádání území –
Omezení ve využívání ploch 

144) Dle požadavku KÚ LK, OD z dotčených návrhových ploch vypustit
plochu SC4.2, která se nachází na opačné straně železniční stanice a k
realizaci přestupního místa je nevyužitelná.

nevyhovuje se – plocha SC4.2
bude  v návrhu  ponechána  –
jedná  se  o  možnost  realizace
žádoucího  dovybavení  daného
území  o  stavby  občanského
vybavení

145)  Budou  opraveny  nedostatky,  resp.  zapracovány  připomínky  dle
požadavku Krajského úřadu Libereckého kraje, OD k textové i výkresové
části. Krajský úřad požaduje k etapě návrhu územního plánu předložit,
zda a jak byl tento požadavek respektován či dohodnut.

bere  se  na  vědomí  –  výrok  a
odůvodnění  je  v návrhu
opraven a doplněn 

146)  Dle  stanoviska  Městského úřadu Jablonec nad Nisou  z  hlediska
odpadového hospodářství koncept ÚP dostatečně neošetřuje plochy se
zjištěnou kontaminací (staré ekologické zátěže) nebo plochy potenciálně
kontaminované (po národní inventarizaci  SEZ připravené k průzkumu).
Některé  plochy  jsou  nepřípustně  navrženy  jako  plochy  SC  nebo  SP.
Krajský  úřad  požaduje  ve  fázi  návrhu  územního  plánu  tyto  plochy
konkretizovat (např. na základě národní inventarizace SEZ) a vymezit je
jako  podmíněně  přípustné.  Před  výstavbou  na  plochách  musí  být
proveden  průzkum,  na  základě  kterého  bude  provedeno  zhodnocení
území zda a za jakých podmínek je vhodné k zástavbě.

vyhovuje  se  –  odůvodnění  je
doplněno   o  kap.  G.5.5.8
Ochrana  před  vlivy
nebezpečných látek, dále došlo
k  vypuštění   zastavitelných
ploch  na  kontaminovaných
lokalitách  SP2.83,  SP2.81  a
část SP2.82
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147) Dle  stanoviska Městského úřadu  Jablonec nad Nisou z hlediska
státní památkové péče zapracovat do územního plánu připomínky:
-  do  tabulky  opravit  seznam  nemovitých  kulturních  památek  dle
aktuálního stavu a připomínek NPÚ, tj. upravit celé názvy památek,

-  objekty  VK.5,  VK.8  a  DS.4  budou  vyjmuty  z  ploch  demolice,  jejich
případné odstranění bude řešeno v rámci konkrétního záměru,

- k dopravním plochám DS.4 a DS.22 bude do závazné části doplněn
údaj  o  tom,  že  zasahují  do  prostředí  památkově  chráněných  objektů
(DS.4 – týká se objektů č.p. 1812 a 1811, DS.22 – týká se objektů č.p.
1444, 1773 a 1560),

- u plochy DS.9 doplnit do závazné části údaj o tom, že plocha zasahuje
do areálu nemovité kulturní památky; v rámci realizace dopravní plochy je
třeba minimalizovat zásah do tohoto areálu,

-  do  kapitoly  C2.  do  tabulky  C2.1  bude  doplněna  poznámka,  že  se
zastavitelné  plochy  nachází  v  MPZ  nebo  v  území  s  archeologickými
nálezy.

vyhovuje se – v odůvodnění je
seznam doplněn

vyhovuje  se   -  předmětné
demolice  jsou   v návrhu
vypuštěny

nevyhovuje se – plocha DS.22
je v návrhu vypuštěna  a plocha
DS.4  je  redukována  bez
požadavku na demolice, zásah
do  prostředí  pam.  chráněných
objektů  jde  nad  rámec
podrobnosti ÚP

plocha  DS.9  je  v návrhu
vypuštěna 

vyhovuje  se,  požadavek  je
akceptován   v   Tab.  G.3.20a
v odůvodnění

148)  přehodnotit  systém  zařazení  přírodních  ploch  do  jednotlivých
nezastavěných a nezastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití.
Množství původních přírodních ploch (PL, PK, PS, UL atd.) bylo zařazeno
do  ploch  zastavitelných,  což  značně  stěžuje  jejich  ochranu.  Z  toho
důvodu  zařadit  původní  přírodní  plochy  (PL,  PK,  PS,  UL atd.),  které
nejsou součástí ploch návrhových a rezerv, do ploch nezastavitelných.

vyhovuje  se  -  v návrhu  je
rozsah  ploch  městské  zeleně
rozšířen  s přihlédnutím
k podkladům  OŽP  MěÚ
Jablonec nad Nisou 

149) doplnit do podmínek pro využití ploch zastavěných a zastavitelných
(kapitola F.2.1), že veřejná prostranství nebudou vymezována v trasách
nadzemní  technické  infrastruktury  vč.  ochranných  pásem.  Součástí
veřejných  prostranství  bývá  většinou  také  zeleň,  která  podporuje
ekologickou stabilitu území.

nevyhovuje  se  –  technická
infrastruktura  musí  být
přístupna údržbě a opravám –
veřejná  prostranství  jsou
z tohoto  pohledu   optimální
plochou, dle požadavku DO by
měly  být  sítě  trasovány  po
veřejných pozemcích –nereálný
požadavek

150)  podmínit  výstavbu  komunikací  v  rozvojových  plochách  výsadbou
alejí,

nevyhovuje  se   –  obsaženo
v podmínkách  prostorového
uspořádání  ploch kategorie VK

151)  do  závazné  textové  části  doplnit  do  zásad  využití  území  text:
“podporovat opatření na zvýšení retenční funkce krajiny“,

vyhovuje  se   -  uvedeno
v kapitole  G.7.2  odůvodnění  -
Prostorové uspořádání ploch –
návrh pracuje s novým indexem
– IOZ – index zeleně

152) str.  62 – VH – plochy vodní a vodohospodářské – do podmínek
přípustného  využití  staveb  doplnit  text:  „pokud  nenaruší  migrační
prostupnost vodního toku“,

nevyhovuje  se  –  tento
požadavek  jde  nad  rámec
podrobnosti  ÚP,  bude  řešeno
v rámci konkrétního ÚR, SP

153) do kapitoly  G.2.3.2  Zvláštní  ochrana  přírody a  krajiny doplnit  do
textové  i  grafické  části  nově  zjištěné  druhy  zvláště  chráněných  druhů
rostlin  a  živočichů  uvedených  ve  studii  Vyhodnocení  vlivů  na  životní
prostředí,

vyhovuje se   – do odůvodnění
je  požadavek  zapracován  -  je
doplněn  výčet  zvláště
chráněných  druhů  rostlin  a
živočichů  dle  SEA,  v grafické
části je bezpředmětný   
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154) str. 50 – do výčtu VKP ze zákona bude doplněno rašeliniště (dle
studie Vyhodnocení vlivů na životní prostředí slatiniště v Jahodové ulici),

nevyhovuje  se   -  není
registrovaným VKP

155) v části lokalit SP1.110, SP1.111 a SP2.134 bude vymezen migrační
pás, a to i v případě, že bude v určité části nespojitý; dojde k propojení
stávajícího  izolovaného  lesního  porostu  mezi  ulicemi  Turistická  a
Krkonošská se souvislým lesním porostem.

vyhovuje  se  částečně   –
v návrhu  jsou  lokalita  SP1.110
integrována  s lokalitou  SP1.93
a  spolu  s lokalitou  SP1.111  je
podmínkou  realizace
konkrétního záměru zpracování
ÚS(ÚS15), migrační prvky jsou
součástí ÚS

156) v  k.ú.  Lukášov plochu SP1 na jižní  části  pozemku p.p.č.  459 (v
souladu  s  platným  ÚPO)  zařadit  do  plochy  smíšené  krajinné  SK.
Důvodem  je  uchování  dochované  struktury  zástavby  okrajové  části
Lukášova ve 3. zóně CHKO Jizerské hory, která je součástí kulturní a
historické charakteristiky krajinného rázu místa (§ 12 zákona).

vyhovuje  se  –  v návrhu  je
plocha   SP1.15   zásadně
redukována dle požadavků DO,
nově  jsou  vymezeny  dílčí
zastavitelné  plochy  SP1.150  a
SP1.151, nezastavitelné plochy
začleněny do ploch SK – plochy
přírodní smíšené,

157) v k.ú. Rýnovice plochu SP1 - stav na p.p.č. 1109/2, 1109/3 vymezit v
souladu  s  platnou  3.  změnou  ÚPO,  v  níž  byla  na  původním
nerozděleném  pozemku  vymezena  plocha  pro  1  RD  při  komunikaci.
Regulativy platného ÚPO umožnily umístění dvou malých RD (v souladu
s navrženou intenzitou zástavby v ploše BV), avšak parcely p.p.č. 1109/2,
1109/3, náležející k těmto RD (a nyní zařazené do zastavěného území)
byly vymezeny v rozporu s platným ÚPO. Správa CHKO Jizerské hory
nesouhlasí  s  takovým  postupem,  kterým  lze  v  rozporu  s  platným
územním plánem měnit nezastavitelnou plochu v zastavěnou a trvá na
vymezení zastavěné plochy podle platné 3. změny  ÚPO.

vyhovuje  se  –   v návrhu  je
vymezeno  zastavěné  území
v souladu  se  schválenou
změnou č.3 platného ÚP města
Jablonce nad Nisou

158) plochu BM12 rozdělit na plochy s navrženou maximální výškovou
hladinou, odpovídající stávající výškové hladině (neumožnit zvýšit výšku
bytových domů), tj. na BM12, BM8, BM4 (okrajové části); pozemky p.p.č.
36,  37/1-3  zařadit  do  BM2.  Důvodem  je  uchování  stávající  výškové
hladiny  bytové  zástavby,  která  již  v  současné  době  výrazně  narušuje
okrajovou část CHKO Jizerské hory a její další zvyšování je nepřijatelné.

vyhovuje  se  –  v návrhu  je
změněna  výšková  regulace
na BM2

159) plochu BM8 rozdělit  na plochy s  navrženou maximální  výškovou
hladinou, odpovídající stávající výškové hladině (neumožnit zvýšit výšku
bytových domů), tj.  na BM8, BM4 a rodinné domy podél ulice J.K.Tyla
zařadit do plochy BM2. Důvodem je uchování stávající výškové hladiny
bytové zástavby, která již v současné době výrazně narušuje okrajovou
část  CHKO  Jizerské  hory,  resp.  odpovídá  charakterem okrajové  části
města (rodinné domy).

vyhovuje  se  –  v návrhu  je
změněna  výšková  regulace
na BM2

160)  plochy  SC4  (vyjma  ZŠ)  zařadit  do  SC2.  Důvodem  je  omezit
výškovou  hladinu  zástavby  v  souladu  s  dochovaným  prostorovým
uspořádáním zástavby na okraji města a nekonkurovat výškou kostelu.

vyhovuje  se  –  v návrhu  je
změněna  výšková  regulace
na SC2

161) dořešit plánované využití plochy SA2 (bývalé JZD) a v souvislosti s
tím  navrhnout  kategorii  plochy  s  rozdílným  způsobem  využití,  resp.
plochu přestavby. Využití plochy bylo řešeno v rámci 40. změny ÚPO –
na bydlení v RD venkovského typu. Současně navržené podmínky využití
plochy SA2 umožňují  velmi  široké  spektrum staveb  včetně  nákupních
center do 1000 m2, což v této lokalitě není přijatelné.

vyhovuje se – na ploše areálu
je  v návrhu   vymezena  nová
plocha  přestavby  kategorie
SP2.160  a  v návaznosti  nová
rozvojová plocha SP2.148

162) v k.ú. Mšeno nad Nisou plochu Squashového centra OS4 v Břízkách
vymezit  v  souladu  s  platným  ÚPO  (2.  a  30.  změna).  Správa  CHKO
Jizerské  hory umožnila  v  rámci  dvou  změn ÚPO nezbytnou  dostavbu
zázemí centra na lesních pozemcích (i jako uvedení staveb postavených
bez povolení do právního stavu).  S dalším podobným postupem nelze
souhlasit.

vyhovuje se – zastavěné území
v okolí  Squash  centra  bude
redukováno  dle
schválených/vydaných  změn
č.2 a 30. 
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163)  v  k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  plochu  OS4  sportovního  stadionu  v
Břízkách  rozdělit  na  OS4  a  OS2,  zařazení  celé  plochy  do  OS4  by  v
budoucnu  mohlo  způsobit  výraznou  změnu  krajinného  rázu  této  části
Mšena. Na základě dohodovacího jednání se Správou CHKOJH ze dne
4.1.2012 byla problematika vyjasněna a na požadavku se netrvá.

na požadavku se netrvá

164)  v  k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  pozemek  p.p.č.  2086/40  na  lyžařském
stadionu v Břízkách OS2 uvést do souladu s právním stavem. Podle KN
se jedná o lesní pozemek. Pozemek zařadit do plochy OS2 – návrh. Na
základě dohodovacího jednání se Správou CHKOJH ze dne  4.1.2012
byla problematika vyjasněna a na požadavku se netrvá.

na požadavku se netrvá  

165) v k.ú. Mšeno nad Nisou dořešit stávající komunikaci ul. Průběžná v
úseku  navržené  přeložky.  Není  zřejmé,  zda  zůstanou  dvě  paralelní
komunikace.

v návrhu  zůstanou  obě
komunikace

166)  Doplnit  do  kapitoly  D.2.1.3.  Vodní  toky  a  nádrže,  ochrana  před
povodněmi následující zásady:
- zadržování vody v krajině, resp. zásadu nesnižovat kapacitu krajiny a
zvyšovat 
ji přírodě blízkými způsoby,
- zachování prostupnosti vodních toků pro vodní organismy.

bere se na vědomí – požadavky
obdobného  významu  jsou
v textové  části  uvedeny,
prostupnost  vodních  toků  je
řešena v rámci konkrétních ÚR
a SP

167)  Zařadit  do  kapitoly  E.  Koncepce  uspořádání  krajiny  kapitolu
Ochrana krajinného rázu,  jejímž obsahem bude alespoň stručný popis
způsobu ochrany krajinného rázu a soulad konceptu ÚP s dokumenty
Preventivního  hodnocení  krajinného  rázu  CHKO  Jizerské  hory  a
Libereckého kraje. Hlavním způsobem ochrany krajinného rázu je návrh
podmínek  prostorového  uspořádání  a  základních  podmínek  ochrany
krajinného  rázu,  za  které  je  třeba  považovat  především  intenzitu
zastavění v plochách a výškovou hladinu zástavby pro jednotlivé plochy s
rozdílným  způsobem  využití  –  toto  požadujeme  jednoznačně  vyjádřit
právě v kap.  Ochrana krajinného rázu s odkazem na kap. F.  Ochrana
krajinného rázu je v podmínkách prostorového uspořádání nedostatečně
ošetřena zejména ve stabilizovaných plochách BM12 a BM8 v Rýnovicích
(sídliště Janovská),  kde podmínky umožňují  výrazné zvýšení zástavby,
dále  v  navržené  ploše  BM4.33.,  kde  se  předpokládá  výstavba
parkovacího  domu,  ale  i  v  ploše  SA2,  která  umožňuje  výstavbu
obchodních zařízení do 1000 m2. V pohledově významných dominantách
chybí  kostel  v  Rýnovicích.  Nejsou  zmíněny  výškové  dominanty
panelových domů sídlišť Janovská a Mšeno a jejich pohledové působení
v obraze města. Ochrana krajinného rázu by měla být mimo jiné i cílem
územní  studie  U5  (podrobnější  prostorové  uspořádání  pozemků  a
staveb). Na základě dohodovacího jednání se Správou CHKOJH ze dne
4.1.2012 byla problematika vyjasněna a na požadavku se netrvá.

na  požadavku  se  netrvá,
pohledová  dominanta  kostela
v Rýnovicích  je  v návrhu
řešena  v rámci části  G.6.2–
Významné  vyhlídkové  body,
krajinné dominanty
v odůvodnění

168) Správa CHKO Jizerské hory požaduje respektovat zásady ochrany
krajinného rázu Preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO JH, a to
zejména v MKR C-1-b - Bedřichov, Janov, Loučná, ze kterých vyplývají
stanoviska  Správy  CHKO  JH  k  jednotlivým  plochám  s  rozdílným
způsobem  využití  (týká  se  pouze  zásad  uplatnitelných  v  podrobnosti
územního plánu), především:
- nezastavovat pohledově exponované svahy, nerozšiřovat kompaktní typ
zástavby (plocha SP1.15), 
-  nenarušovat  výrazné  působení  kulturních  dominant  (kostel,  radnice,
secesní domy) umisťováním hmotově výrazných staveb – plochy BM12,
BM8, SC4 v okolí kostela. Na základě dohodovacího jednání se Správou
CHKOJH ze dne  4.1.2012 byla problematika vyjasněna a na požadavku
se netrvá.

na požadavku se netrvá
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169)  V  kapitole  F.  Stanovení  podmínek  pro  využití  ploch  s  rozdílným
způsobem  využití  F.1.3.  Definice  pojmů  Správa  CHKO  Jizerské  hory
požaduje:

- upřesnit pojem kultura ve smyslu souladu s katastrem nemovitostí,  Na
základě dohodovacího jednání se Správou CHKOJH ze dne  4.1.2012
byla problematika vyjasněna a na požadavku se netrvá.

-  doplnit  definici  „výšky  stavby“.  Není  zřejmé,  od  jakého  bodu  se  ve
svažitém  terénu  počítá  podlažnost  stavby.  Na  základě  dohodovacího
jednání  se  Správou  CHKOJH  ze  dne   4.1.2012  byla  problematika
vyjasněna a na požadavku se netrvá.

na požadavku se netrvá

na požadavku se netrvá

170) F.1.4 Obecné podmínky pro využití  plochy s rozdílným způsobem
využití Správa CHKO Jizerské hory požaduje dořešit následující body:
-  zásada  „výšková  hladina  zástavby  se  posuzuje  na  hlavním  průčelí
objektu ve vztahu k pozici nástupu z veřejného prostranství“ je obtížně
uplatnitelná  ve  venkovské  rozptýlené  zástavbě,  Na  základě
dohodovacího  jednání  se  Správou  CHKOJH  ze  dne   4.1.2012  byla
problematika vyjasněna a na požadavku se netrvá.
- IZP – intenzita zastavění plochy neřeší procento zpevněných ploch, což
zejména v plochách SP v okrajových částech města významně souvisí s
odtokovými poměry v místě a přirozeným zasakováním vody.

na požadavku se netrvá

vyhovuje  se  -  nově  v návrhu
IOZ  –  index  zeleně,  detailní
řešení  retence  a  vsakování
srážkových  vod  je  předmětem
podrobnější  dokumentace
jednotlivých záměrů,

171)  F.2.1.  Plochy  s  rozdílným  způsobem  využití  –  zastavěné,
zastavitelné Správa CHKO Jizerské hory požaduje:
-  specifikovat  formulaci  „pokud  nenaruší  hodnotu  území,  přiměřenou
účelu a charakteru obytné zástavby“. Není zřejmé, o jakou hodnotu se
jedná a kdo ji bude posuzovat.

vyhovuje se – v návrhu je nově
specifikován  Charakter
prostředí  ploch  pro  prostředí
obytné,  prostředí
soustředěných  ekonom.  aktivit
a prostředí přírodní

172)   BM Plochy  bydlení:  Správa  CHKO Jizerské  hory požaduje  buď
vypustit  z  přípustného  využití  bytové  domy  a  stavby  pro  specifické
bydlení  nebo  podmínku  prostorového  uspořádání  „stavby  podmíněně
přípustné  objemem  nepřekročí  a  výrazem  se  přizpůsobí  určujícímu
charakteru okolních staveb hlavního využití“ použít i pro přípustné využití.
V pohledově exponovaných plochách v okolí vodojemu v Rýnovicích je
nezbytné  uchovat  drobnější  měřítko  zástavby,  než  odpovídá  běžným
bytovým domům (viz sousední sídliště).  Správa CHKO Jizerské hory s
ohledem na navržené podmínky prostorového uspořádání zde akceptuje
plochy BM1, BM2 z hlediska podlažnosti i intenzity zástavby, avšak nelze
zde z důvodu ochrany krajinného rázu akceptovat hmotově objemnější
bytové domy a specifické bydlení.

nevyhovuje  se  –  požadovaný
text  by  degradoval  formulaci
podmínek využití ploch

173) SP Plochy smíšené obytné – příměstské: Správa CHKO Jizerské
hory požaduje z podmíněně přípustného využití  vypustit:  bytové domy,
stavby  pro  specifické  bydlení,  stavby  pro  ubytovací  zařízení,  stavby
občanského vybavení (i při omezení do 1000 m2 se  jedná o hmotově
velké  stavby),  stavby  pro  výrobní  služby,  pěstitelskou  a  chovatelskou
činnost  nad rámec samozásobitelské produkce. Jedná se z principu o
hmotově velké stavby, které nejsou podmínkami prostorového uspořádání
omezeny  a  nelze  je  akceptovat  ve  3.  zóně  CHKO Jizerské  hory.  Na
základě dohodovacího jednání se Správou CHKOJH ze dne  4.1.2012
byla problematika vyjasněna a došlo ke shodě v následujícím rozsahu:
nahradit v rámci kapitoly F.2.1. Plochy s rozdílným způsobem využití  –
zastavěné, zastavitelné  formulaci  „pokud nenaruší  charakter prostředí
ploch

vyhovuje  se  -  došlo  ke  shodě
na  znění  textu  –  v návrhu  je
tento text uplatněn  
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174)  F.2.2.  Plochy  s  rozdílným  způsobem  využití  –  nezastavěné,
nezastavitelné  Správa  CHKO  Jizerské  hory  požaduje  v  tab.  F.2.2a:
Základní  vybavenost  ploch  nezastavěných  a  nezastavitelných  za
„pozemky pro sport a rekreaci – nemotoristické sportovně rekreační trati,
pokud  to  nevylučuje  hlavní  využití  plochy  (umístění  v  souladu  se
schválenou  podrobnější  dokumentací“  doplnit  do  závorky  „nebo
charakterem plochy, např. přírodní, lesní, a pod“.

nevyhovuje  se  –  požadovaný
text  by  popřel  formulaci
podmínek využití ploch

175)  ZP  Plochy  zemědělské:  Správa  CHKO  Jizerské  hory  požaduje
zařadit  „zařízení  pro  technické  zajištění  pěstební  činnosti  –  zejména
konstrukce chmelnic, vinic, sadů a závlah“ do podmíněně přípustných. 

vyhovuje se – požadovaný text
byl upraven

176) J.1 Plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování Správa CHKO Jizerské hory požaduje:
-  do  územní  studie  US  5  zahrnout  i  plochy  BM1.31,  BM.2.27,  které
bezprostředně územně souvisejí.
-  zpracování  územní  studie  nařídit  i  pro  plochu  BM2.21.  Jedná  se  o
plochu  o  výměře  20  497  m2,  která  vyžaduje  podrobnější  územní  a
prostorové řešení.

vyhovuje  se  –  v návrhu  jsou
zpracovány  v rámci  ÚS  5  i
lokality  BM1.31  a  BM2.27  a
lokalita  BM2.21  je  nově
zahrnuta pod ÚS20

177) požadované úpravy v grafické části:
-  vyznačit  průběh  os  neregionálních  biokoridorů  v  šíři  40  m,  nelze
akceptovat vymezování 
na aktuální hranice parcel, které jsou v čase proměnné, naopak novou
parcelaci je třeba přizpůsobit parametrům biokoridoru.

- doplnit nefunkční část NRBK K22B 207/208 v Kokoníně (část v prostoru
navržené plochy SK. 2 chybí). Na základě závěru dohodovacího jednání
na Správě CHKO JH – Agentuře ochrany přírody dne 5.1.2012 ve věci
nespojitého trasování biokoridoru K22MB do nově navržené plochy SK2
bylo   nespojité  vedení  odsouhlaseno  jako  možné  řešení,  které
neodporuje metodice ÚSES

-  doplnit  nefunkční  část  napojení  nadregionálního  biokoridoru  K22MB
210A/211  na  lokální  BC  211  v  místě  kontaktu  s  návrhem  nové
komunikace (v Odůvodnění konceptu, str. 120, je uvedeno, že LBC 211 je
součástí trasy NRBK 22MB).
Na  základě  závěru  dohodovacího  jednání  na  Správě  CHKO  JH –
Agentuře ochrany přírody dne 5.1.2012 ve věci napojení biokoridoru na
biocentrum došlo k návrhu řešení – přesun lokálního BC 211 jižně od
plochy DS.18 včetně úpravy navazujících prvků ÚSES – tím  se  vylučuje
křížení nadregionálního biokoridoru s plochou DS 18

vyhovuje  se  –  v návrhu byly
prověřeny  šířky
nadregionálních  biokoridorů
40m                                            

vyhovuje  se  –  v návrhu  je
změněno   zařazení  pozemků
p.č.208/1-část,  244/2-část  a
244/1 část z ploch SK – plochy
smíšené  krajinné  zeleně  na
plochy  kategorie  ZP  -  plochy
zemědělské  

vyhovuje  se   -  v  návrhu  je
lokalizace  biocentra  upravena
včetně  navazujících  prvků
ÚSES

178)  V  textové  části  Odůvodnění  nelze  dle  stanoviska  Správy  CHKO
Jizerské  hory  souhlasit  s  důvody nevymezení  nefunkční  části   NRBK
K22MB  207/208  –  část  na  orné  půdě.  Územní  plán  je  dlouhodobým
koncepčním  dokumentem,  přičemž  navržené  řešení  dlouhodobě
koncepční  není.  Na základě  závěru  dohodovacího  jednání  na  Správě
CHKO JH – Agentuře ochrany přírody dne 5.1.2012 ve věci nespojitého
trasování  biokoridoru  K22MB  do  nově  navržené  plochy  SK2  bylo
nespojité  vedení  odsouhlaseno  jako  možné  řešení,  které  neodporuje
metodice ÚSES

viz.  pol.  177,  vyhovuje  se  –
v návrhu je změněno  zařazení
pozemků p.č.208/1-část, 244/2-
část a 244/1 část z ploch SK –
plochy smíšené krajinné zeleně
na plochy kategorie ZP - plochy
zemědělské
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VYHODNOCENÍ SOULADU SE STANOVISKEM K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 1. DOPLNĚNÍ

č.
                    STRUČNÝ OBSAH

STANOVISKA
ZPŮSOB VYŘÍZENÍ

1) BM2.12 -  plochy  bydlení  -  drobné  úpravy  hranic  a  vymezení
komunikace  VK.15.  Dle  SEA se  vliv  na životní  prostředí   oproti
konceptu nemění.

Bere  se  na  vědomí,  v rámci
dohodovacího jednání dne 5. 2.
2013  bylo   upuštěno  od
požadavku orgánu příslušného
k posouzení  SEA  z etapy
konceptu  řešení  na
minimalizaci terénních úprav.

2) BM2.13 - plochy bydlení - drobné zmenšení plochy oproti konceptu
v západní části ve prospěch městské zeleně - Vliv se podstatně
nemění.

Bere se na vědomí

3) BM4.14 -  plochy  bydlení  -  mírné  rozšíření  plochy  -  dle  SEA
nepodstatné  pro  vliv  na  přírodní  poměry  údolí.  Plocha  byla
zvětšena  na  úkor  plochy  VZ.11.  Tato  změna  byla  zhodnocena
rovněž jako nepodstatná.

Bere se na vědomí

4) BM1.15 - plochy bydlení - plocha v návrhu částečně redukována,
mění se funkční využití velké části plochy vymezené v konceptu
na plochy RZ1.1 (plochy rekreace - zahrádkové osady) - Dle SEA
ke zvýšení negativního vlivu oproti konceptu nedochází.

Bere se na vědomí

5) BM2.17 - plochy bydlení - drobné zmenšení plochy oproti konceptu
v západní části ve prospěch městské zeleně - Dle SEA dochází ke
zmírnění vlivu oproti konceptu.

Bere se na vědomí

6) BM6.23 -  plochy  bydlení  -  drobné  zmenšení  plochy  oproti
konceptu, plocha nezasahuje do lesa.

Bere se na vědomí

7) BM2.25 -  plochy bydlení  -  zanedbatelná změna hranic  plochy –
Dle SEA se nemění velikost vlivu vyhodnocenou v konceptu.

Bere se na vědomí

8) BM2.26 - plochy bydlení - drobné úpravy hranic plochy - Respektují
stav, který se v území vytvořil, některé části jsou již zastavěny.

Bere se na vědomí

9) BM2.29 - plochy bydlení - drobné úpravy hranic plochy - Respektují
stav, který se v území vytvořil, část plochy je již zastavěna.

Bere se na vědomí

10) BM1.32 -  plochy bydlení -  drobná změna v rámci zastavitelných
ploch  navržených  v  konceptu  -  zrušena  plocha  TI1.3,  místo  ní
plocha bydlení BM1.32.

Bere se na vědomí

11) BM2.33 -  plochy bydlení  -  snížení  podlažnosti  plochy -  Nemění
podstatně  vliv  na  přírodní  prostředí  a  krajinný  ráz,  je  však
zhodnoceno jako vhodnější.

Bere se na vědomí

12) BM2.35 -  plochy bydlení  -  snížení  podlažnosti  plochy -  Nemění
podstatně vliv na přírodní prostředí a krajinný ráz.

Bere se na vědomí

13) BM1.39 -  plochy  bydlení  -  vymezení  plochy  se  mění  pouze
formálně, jsou naznačeny komunikace. Dle SEA se velikost vlivu
oproti konceptu nemění.

Bere se na vědomí
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14) BM1.41 -  plochy bydlení  -  nově vymezená plocha -  S  ohledem
na extrémní  morfologické  a  přírodní  poměry  byla  plocha
vyhodnocena  jako  nevhodná  k  zastavění.  Dle  SEA je  optimální
ponechat  ve  funkci  zeleně  krajinné,  s  ohledem  na  využití  dle
stávajícího  územního  plánu  a  na  názory  dotčených  orgánů.
S vymezením  plochy  nesouhlasí  ani  Krajský  úřad  Libereckého
kraje, orgán ochrany lesa ani Magistrát města Jablonec nad Nisou,
orgán ochrany přírody a krajiny.  Krajský úřad Libereckého kraje,
orgán ochrany ZPF požaduje plochu dohodnout.

Vyhovuje   se  –  lokalita  je  v
návrhu  vypuštěna  na  základě
závěrů   z   dohodovacího
jednání dne 5. 2. 2013. 

15) BM2.42 -  plochy  bydlení  -  plocha  vznikla  oddělením  od  BM2.1
v souladu s návrhem dokumentace SEA ke konceptu.

Bere se na vědomí

16) BM1.43 - plochy bydlení - nově vymezená plocha, na části plochy
v konceptu označené jako VZ.12 - Dle SEA nebude vliv samotné
plochy  významný negativní.  Navyšování kapacit  oproti  konceptu
však není úplně opodstatněné, oproti konceptu se celkové kapacity
bydlení  navyšují.  Krajský úřad Libereckého kraje,  orgán ochrany
ZPF požaduje  plochu dohodnout.  Magistrát  města Jablonec nad
Nisou,  orgán ochrany přírody a  krajiny požaduje  v  severní  části
plochy ponechat nezastavitelný pás podél lesa o šířce 10 - 25 m. 

Vyhovuje  se  částečně  -  v
návrhu  je  lokalita  redukována
na rozsah platného ÚPm, a to
na  základě  závěrů  z
dohodovacího jednání dne 5. 2.
2013.

17) BM4.44 - plochy bydlení - nově vymezená plocha - Doporučeno
funkční  využití  podmínečné  dle  názoru  orgánu  ochrany  lesa,
Krajský úřad Libereckého kraje z hlediska ochrany lesa souhlasí
s vymezením lokality. KHS nesouhlasí s vymezením lokality. 

Vyhovuje  se  částečně  -  v
návrhu  je  lokalita
překvalifikována  do  lokality
BM1.44 a limitována výstavbou
pouze doplňkových staveb, a to
na  základě  závěrů  z
dohodovacího  jednání
pořizovatele s  KHS dne 7. 8.
2014. 

18) BM2.45 - plochy bydlení - nově vymezená plocha - Vliv na přírodní
prostředí plochy byl zhodnocen jako akceptovatelný. Nebude však
možné umístit objekt s ohledem na minimální odstup od kraje lesa.
Je  doporučeno  funkční  využití  podmínečné  dle  názoru  orgánu
ochrany lesa. Krajský úřad Libereckého kraje z hlediska ochrany
lesa ani KHS nesouhlasí s vymezením lokality. 

Vyhovuje  se  -  v  návrhu  je
lokalita  vypuštěna,  a  to  na
základě  závěrů  z
dohodovacího  jednání  s
dotčenými  orgány  dne  5.  2.
2013 a s KHS dne 7. 8. 2014. 

19) BM2.46 - plochy bydlení - nově vymezená plocha - Dle doplněného
vyhodnocení lze navrhované využití akceptovat. 

Bere se na vědomí

20) BM2.47 - plochy bydlení - nově vymezená plocha, dle doplněného
vyhodnocení lze navrhované využití akceptovat. KHS nesouhlasí s
vymezením lokality.  

Vyhovuje  se  nad  rámec
požadavků  –  zastavitelná
lokalita je v návrhu vypuštěna,
a  to  na  základě  závěrů
z dohodovacího  jednání dne 5.
2. 2013 a s KHS dne 7. 8. 2014

21) BM2.48 - plochy bydlení - nově vymezené plochy, nahrazuje část
velké plochy BM2.12 (koncept) tak, že dochází k rozdělení plochy
komunikací  VK.15 na menší části  -  zhodnoceno a projednáno v
rámci plochy BM2.12 (koncept). 

Bere se na vědomí

22) BM1. 49–53 - plochy bydlení - nově vymezené plochy, nahrazují
velkou  plochu  BM1.39  (koncept)  tak,  že  dochází  k  rozdělení
komunikacemi (stav) na menší části - zhodnoceno v rámci plochy
BM1.39 (koncept).

Bere se na vědomí

23) OS2.4 –  plochy  OV  sport,  rekreace  –  omezení  plochy  ze
severovýchodu  z  důvodu  drobného  posunutí  trasy  západního
obchvatu Jablonce - Dle SEA se  vliv nemění.

Bere se na vědomí

24) OS4.11 - plochy OV sport, rekreace – omezení plochy ve směru
k jihu a naopak k rozšíření směrem na východ - Dle doplněného
vyhodnocení SEA lze funkční využití tolerovat.

Bere se na vědomí

260 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou H – Vyhodnocení vlivů na URÚ

25) OS2.13 - plochy OV sport, rekreace - zmenšení o západní polovinu
plochy - Dle SEA je úprava  z hlediska vlivu na životní prostředí
pozitivní.

Bere se na vědomí

26) OS1.15 - plochy OV sport, rekreace – zmenšení o jižní 2/3 plochy -
Dle  SEA je  úprava   z  hlediska  vlivu  na  životní  prostředí  oproti
konceptu pozitivní.

Bere se na vědomí

27) OS2.18 - plochy OV sport,  rekreace – zmenšení o západní část
(dle konceptu), kde bude zeleň - Dle SEA je úprava  z hlediska
vlivu na životní prostředí oproti konceptu pozitivní.

Bere se na vědomí

28) OS2.21 - plochy OV sport, rekreace – nově vymezená lokalita –
dle doplněného vyhodnocení SEA  lze tolerovat. Magistrát města
Jablonec nad Nisou,  orgán ochrany přírody a krajiny nesouhlasí
s vymezením lokality.

Vyhovuje  se  nad  rámec  –
v návrhu  je  lokalita  vypuštěna
na  základě  potvrzení
nesouhlasu  orgánu  ochrany
přírody a krajiny  ze   dne    4.
2. 2016.

29) OV4.4 - plochy občanského vybavení – nově vymezená plocha -
Aktuálně se jedná o deponii  hmot,  dle  doplněného vyhodnocení
SEA akceptovatelné

Bere se na vědomí

30) OV2.5 - plochy občanského vybavení – změna funkčního využití
z ploch kategorie  SA (plochy smíšených  aktivit)  na kategorii  OV
(plochy občanského vybavení), zmenšení návrhové plochy SA2.1
(koncept) přibližně na polovinu, západní část převedena do stavu
území.

Bere se na vědomí

31) SP2.1,  SP1.5,  SP1.6,  SP1.7,  SP1.8 -  plochy  smíšené  obytné
příměstské  –  zmenšení  ploch  oproti  konceptu  -  posouzeno  a
projednáno.  

Vyhovuje  se  nad  rámec  –
v návrhu  je  lokalita  SP1.7
redukována na rozsah platného
ÚPm, a to na základě závěrů z
dohodovacích  jednání  ze  dne
5. 2. 2013 a 13. 2. 2013. 

32) SP2.10 -   plochy  smíšené  obytné  příměstské  –  rozšíření
zastavitelné plochy na úkor VZ.13 - Dle doplněného vyhodnocení
SEA lze akceptovat. KHS požaduje posouzení hlukových limitů v
dalším stupni projektové přípravy. 

Vyhovuje  se  nad  rámec  –
v návrhu je lokalita podmíněna
prokázáním  souladu
s požadavky právních předpisů
na  ochranu  zdraví  před
hlukem, a to na základě závěrů
z  dohodovacího  jednání  s
dotčeným  orgánem  dne  7.  8.
2014. 

33) SP2.14, SP2.15 -  plochy smíšené obytné příměstské – zmenšení
ploch oproti konceptu - posouzeno a projednáno.

Bere se na vědomí

34) SP1.16 - plochy smíšené obytné příměstské – rozšíření plochy –
dle vyhodnocení SEA je optimální  plochu ponechat v rozsahu dle
konceptu.  Doporučena  podmíněná  přípustnost  -  postupovat  dle
názoru dotčených orgánů. Krajský úřad Libereckého kraje, orgán
ochrany ZPF požaduje plochu dohodnout. Správa CHKO Jizerské
hory požaduje plochu zmenšit na původní vymezení v konceptu. 

Vyhovuje  se  -  v  návrhu  je
lokalita  redukována na  rozsah
dle konceptu,  a to na základě
závěrů z dohodovacích jednání
dne 5. 2. 2013 a 27. 2. 2013. 

35) SP2.19 -  plochy smíšené obytné příměstské –  zmenšení plochy
oproti  konceptu  -  posouzeno  a  projednáno.  Dle  SEA  lze
akceptovat.

Bere se na vědomí

36) SP1.28 -  plochy smíšené obytné příměstské –  zmenšení plochy
oproti konceptu - dle SEA lze akceptovat..

Bere se na vědomí

37) SP1.29 -  plochy smíšené obytné příměstské –  zmenšení plochy
oproti  konceptu -  posouzeno a projednáno.  Dle  SEA se velikost
vlivu vyhodnocená ve fázi konceptu nemění. 

Bere se na vědomí
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38) SP2.31 -  plochy  smíšené  obytné  příměstské  –  drobné  úpravy
hranic - posouzeno a projednáno.

Bere se na vědomí

39) SP2.32 -  plochy  smíšené  obytné  příměstské  –  zanedbatelné
úpravy  hranic  oproti  konceptu  -  posouzeno  a  projednáno.  Dle
vyhodnocení  SEA nemají  drobné  úpravy  na  vyhodnocení  vlivu
oproti konceptu vliv.

Bere se na vědomí

40) SP2.35,  SP2.37 -  plochy  smíšené  obytné  příměstské  –
zanedbatelné  úpravy  hranic  oproti  konceptu  -  posouzeno  a
projednáno. 

Vyhovuje  se  nad  rámec  –
v návrhu je lokalita podmíněna
prokázáním  souladu
s požadavky právních předpisů
na  ochranu  zdraví  před
hlukem, a to na základě závěrů
z  dohodovacího  jednání
s dotčeným orgánem dne 7. 8.
2014.  

41) SP1.42 - plochy smíšené obytné příměstské – výrazné zmenšení
plochy oproti konceptu - posouzeno a projednáno. 

Vyhovuje  se  nad  rámec  –
v návrhu je lokalita redukována
po  úroveň  vedení  VN,  a  to
s ohledem  na  závěry
dohodovacího  jednání  ze  dne
5.  2.  2013  a   doplňujícího
vyjádření  orgánu ochrany ZPF
ze  dne   24.  4.  2013,  kdy
dotčený  orgán  potvrdil,  že
na další redukci lokality trvá. 

42) SP1.43 -  plochy smíšené obytné příměstské – zmenšení plochy
oproti konceptu - posouzeno a projednáno. 

Vyhovuje  se  nad  rámec  –
v návrhu  je  lokalita
redukována, a to s ohledem na
závěry  dohodovacího  jednání
ze  dne  5.  2.  2013  a
doplňujícího vyjádření   orgánu
ochrany  ZPF  ze  dne   24.  4.
2013,  kdy  dotčený  orgán
potvrdil,  že  na  další  redukci
lokality  trvá,  neboť  nebyly
předloženy nové skutečnosti. 

43) SP2.45,  SP2.46 -  plochy  smíšené  obytné  příměstské  –  drobné
úpravy hranic oproti konceptu z důvodu dílčích úprav komunikační
sítě - dle SEA lze akceptovat. 

Bere se na vědomí

44) SP2.48 -  plochy  smíšené  obytné  příměstské  –  sloučení  ploch
SP2.48 a SP2.49 - Dle SEA se vliv na životní prostředí  nezvětšuje.

Bere se na vědomí

45) SP2.50 - plochy smíšené obytné příměstské – rozšíření plochy -
Dle doplněného vyhodnocení  SEA lze akceptovat za předpokladu,
že  bude  zachován  odstup  objektů  od  rybníka  dle  požadavku
dotčených  orgánů  (doporučeno  alespoň  20  -  30  m).  Dále
doporučeno zajistit (úpravou hranic plochy nebo jinak), že nedojde
ke  kácení  dřevin  na  okraji  lesa  ve  východní  části  plochy.  Další
kácení  dřevin  je  třeba  minimalizovat  dle  požadavku  dotčených
orgánů.  Objekty  je  vhodné umístit  v  linii  podél  stávající  cesty  v
počtu  1  -  2  (pro  rozšiřovanou  část  plochy).  Dne  5.  2.  2013
uspořádal  pořizovatel  dohodovací  jednání,  na  kterém  Magistrát
města  Jablonec  nad  Nisou,  orgán  ochrany  přírody  a  krajiny
souhlasil s plochou pouze v rozsahu platného ÚPm a s částí na
p.č. 1636 v k. ú. Proseč nad Nisou.  Pozemek p. č. 1638 v k. ú.
Proseč n. N. požadoval vypustit z návrhu. 

Vyhovuje  se  -  lokalita  je
v návrhu  redukována  dle
požadavku DO, a to na základě
závěrů z dohodovacího jednání
dne 5. 2. 2013.

46) SP2.57 - plochy smíšené obytné příměstské – výrazné zmenšení
plochy oproti konceptu - posouzeno a projednáno.

Bere se na vědomí
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47) SP2.60 -  plochy  smíšené obytné  příměstské  -  zmenšení  plochy
oproti konceptu - posouzeno a projednáno. 

Vyhovuje  se  nad  rámec  –
v návrhu vypuštěn   požadavek
DO na realizaci  max. 1 - 2 RD,
a to na základě dohodovacího
jednání ze dne 5. 2. 2013. 

48) SP2.62 -  plochy  smíšené obytné  příměstské  -  zmenšení  plochy
oproti konceptu - Dle SEA se velikost vlivu vyhodnocená pro fázi
konceptu  nemění.

Bere se na vědomí

49) SP2.65 - plochy smíšené obytné příměstské - výrazné zmenšení
plochy oproti konceptu - posouzeno a projednáno.

Bere se na vědomí

50) SP2.67 - plochy smíšené obytné příměstské - zanedbatelné úpravy
hranic oproti konceptu - posouzeno a projednáno.

Bere se na vědomí

51) SP2.71 -  plochy  smíšené  obytné  příměstské  -  původní  plocha
SP2.71 je rozdělena na menší plochy oddělené komunikací VK.31,
nově  mají  plochy  čísla  SP2.71,  SP3.155,  SP3.156,  SP3.170  -
Hlavní změnou oproti již posouzené ploše je vymezení komunikace
a zvýšení maximální přípustné podlažnosti na 3 podlaží + obytné
podkroví  +  dalších  1  až  2  podlaží  v  rámci  navržené  výškové
tolerance. Vliv této změny na přírodní prostředí nebude výrazný,
protože  již  zastavění  plochy  dvoupodlažními  objekty  bude
znamenat  úplnou  devastaci  řešeného  prostoru  ve  smyslu
přírodního,  popř.  polopřírodního  prostředí.  Luční  druhy  fauny  z
prostoru  zmizí  v  obou  případech.  Pro  vliv  na  krajinný  ráz  platí
vyhodnocení dle konceptu. Zvýšením výškové hladiny zástavby a
obytné  kapacity  území  budou  vytvořeny  podmínky  pro  vznik
urbanistického  útvaru  sídlištního  typu  bytových  domů.  Projev  v
krajině se oproti konceptu ještě zvýší, ovšem konkrétní srovnání je
nad rámec podrobnosti posouzení územního plánu. Změnu oproti
konceptu lze očekávat ve stavu akustické situace v oblasti Horní
Proseče.  Úpravou  regulativů  v  části  původní  plochy  konceptu
SP2.71 dochází k navýšení ubytovacích kapacit  až o 2000 osob
(viz změna ÚP č. 45). Hluková situace byla spočítána s využitím
dopravního modelu (City Plan, 2008 - 11) pro variantu s omezenou
kapacitou  území  dle  původních  kapacit  a  pro  nulovou  variantu.
Z výsledků  akustické  studie  je  dobře  patrná  závislost  hluku  na
dopravních intenzitách.  Z hodnot hluku ve VB 1 je zřejmé, že v
případě bezprostřední blízkosti objektu u silnice bude docházet k
překračování hranice 60/50 dB poměrně výrazně již při intenzitách
cca 1500/150 (OA/NA). Je třeba souhlas orgánu ochrany veřejného
zdraví.  Nelze  vyloučit  překračování  hlukových  limitů  v  důsledku
vyvolané obslužné dopravy. 

Vyhovuje se částečně – plocha
je  v návrhu  redukována  na
rozsah  dle  platného  ÚPm,
včetně  vymezení  ekotonového
pásma.  Tento  závěr  vyplynul
z dohodovacího  jednání  DO
dne 5. 2. 2013 s tím, že bude
upřesněna popisná, či grafická
forma vymezení. 

52) SP2.75 -  plochy  smíšené  obytné  příměstské  -  rozšíření  plochy
oproti  konceptu  -  Dle  doplněného vyhodnocení  lze  tolerovat.  Je
však doporučeno plochu omezit  a výstavbu ukončit ve směru na
sever pod druhou linií vzrostlých stromů (počítáno z jihu od silnice),
tzn.  zarovnat  plochu  ve  směru  severním  na  úrovni  konceptem
navržené plochy. Vhodné je rovněž zachovat stávající stromořadí.
Magistrát  města  Jablonec  nad  Nisou,  orgán  ochrany  přírody  a
krajiny  upozorňuje  na  skutečnost,  že  probíhá  správní  řízení
o vyhlášení VKP v severní části plochy - v případě registrace VKP
nutno zapracovat do ÚP. 

Nevyhovuje  se  -  lokalita  byla
v návrhu   ponechána
v rozsahu  22. změny platného
ÚPm,   a  to  na  základě
dohodovacího jednání  ze dne
5. 2. 2013. Pozn. V další etapě
pořizování  došlo  na  základě
uplatněné  námitky  OS  Natura
k vypuštění   části doporučené
ve  vyhodnocení  SEA.
Požadavku  se  ve  výsledku
vyhovělo.
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53) SP2.80 -  plochy smíšené obytné příměstské –  značné rozšíření
plochy  oproti  konceptu  -  dle  doplněného  vyhodnocení  se
doporučuje plochu omezit  o severozápadní výběžek a zajistit tak
alespoň  minimální  odstup  zastavěného  území  od  biocentra  a
registrovaného VKP.  V  opačném případě  by  bylo  vhodné zvážit
zrušení  registrovaného  VKP  a  zmenšení  biocentra  o  severní
výběžek s mokřadem. Je možno zvážit  zohlednit  stav správních
rozhodnutí  v tomto území.  Magistrát  města Jablonec nad Nisou,
orgán ochrany přírody a krajiny požaduje v západní části plochy
vymezit pruh zeleně podél okraje pozemku dle 45. změny. 

Vyhovuje  se  -  lokalita  je
v návrhu  redukována  dle
požadavku  vyhodno  –  cení
SEA  a  v souladu  se  závěry
dohodovacího jednání  DO dne
5. 2. 2013. 

54) SP2.82 -  plochy smíšené obytné  příměstské  -  zmenšení  plochy
o západní polovinu – Dle SEA se vliv ÚP  nezvyšuje.

Bere se na vědomí

55) SP2.87 -  plochy smíšené obytné příměstské – zmenšení plochy
o západní  část  oproti  konceptu  –  Dle  SEA se  vliv  na  životní
prostředí  nezvyšuje.

Bere se na vědomí

56) SP1.92 -  plochy smíšené obytné  příměstské  -  zmenšení  plochy
o východní část - projednáno v konceptu.

Bere se na vědomí

57) SP1.93 -  plochy smíšené obytné  příměstské  -  zmenšení  plochy
o západní část - projednáno v konceptu.

Bere se na vědomí

58) SP1.95 - plochy smíšené obytné příměstské - zmenšení plochy -
projednáno v konceptu.

Bere se na vědomí

59) SP1.99 -  plochy smíšené obytné  příměstské  -  zmenšení  plochy
v souvislosti s vymezením plochy městské zeleně VZ – Dle SEA se
vliv ÚP na životní prostředí  nezvyšuje.

Bere se na vědomí

60) SP1.100, 101 - plochy smíšené obytné příměstské - drobná úprava
plochy souvisí se zohledněním stavu v území na části plochy.

Bere se na vědomí

61) SP1.102 - plochy smíšené obytné příměstské - podstatné omezení
plochy oproti konceptu - projednáno.

Bere se na vědomí

62) SP1.103 -  plochy smíšené obytné příměstské -  drobné omezení
plochy oproti konceptu - projednáno.

Bere se na vědomí

63) SP1.105 -  plochy smíšené obytné příměstské -  drobné omezení
plochy oproti konceptu o jižní okraj plochy - projednáno v konceptu.

Bere se na vědomí

64) SP1.111 -  plochy  smíšené obytné  příměstské  -  omezení  plochy
oproti konceptu na jižní část - projednáno v konceptu.

Bere se na vědomí

65) SP1.112 -  plochy smíšené obytné  příměstské  -  omezení  plochy
oproti konceptu o severní část – projednáno v konceptu.

Bere se na vědomí

66) SP2.113 -  plochy smíšené obytné příměstské - drobné rozšíření
plochy na úkor plochy SP1.102 - Dle doplněného vyhodnocení lze
doporučit. 

Bere se na vědomí

67) SP2.116 - plochy smíšené obytné příměstské - cca zdvojnásobení
plochy ve východním směru - Dle doplněného vyhodnocení není
navrhované rozšíření plochy vhodné. Při posouzení konceptu bylo
doporučeno omezení plochy ve směru do volné krajiny z důvodu
negativního ovlivnění krajinného rázu. Rozšířením této plochy se
popisovaný  vliv  zvýrazní.  Navrženo  plochu  vymezit  jako
podmínečně  přípustnou  za  předpokladu  souhlasu  dotčených
orgánů.  Magistrát  města  Jablonec  nad  Nisou,  orgán  ochrany
přírody a  krajiny požaduje  vymezit  okrajovou plochu p.  č.  285/2
v k.ú. Kokonín jako nezastavitelnou (tj. v souladu s 34. změnou). 

Vyhovuje se částečně – plocha
je  v návrhu  ponechána
s požadovanou redukcí  v jižní
části lokality dle platného ÚPm
a  s mírným  rozšířením  ve
východní části v duchu závěrů
z  dohodovacího  jednání  dne
5.2.2013.
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68) SP2.119 - plochy smíšené obytné příměstské - zvětšení plochy -
Dle doplněného vyhodnocení navrhované rozšíření  není  vhodné,
s ohledem na  maloplošný  zásah  a  vliv  subjektivního  postoje  při
hodnocení  vlivu  na krajinný  ráz  je  doporučeno  dále  postupovat
dle názoru  dotčených  orgánů.  Krajský  úřad  Libereckého  kraje,
orgán ochrany ZPF požaduje plochu dohodnout. 

Vyhovuje  se  –  lokalita  je
v návrhu  redukována  dle
doporučení  SEA.  Redukce
vychází  z   dohodovacího
jednání dne 5. 2. 2013

69) SP2.125 -  plochy smíšené obytné příměstské  -  omezení  plochy
oproti  konceptu  o  část  bezprostředně  navazující  na  vodoteč  -
projednáno v konceptu.

Bere se na vědomí

70) SP2.129 - plochy smíšené obytné příměstské - rozšíření plochy -
Navrhované  rozšíření  plochy  není  vhodné.  Je  možné  zvážit
zohlednění stávajícího ÚP a popř. správní rozhodnutí. 

Vyhovuje  se  částečně  –
v návrhu  je   lokalita
redukována v návaz-  nosti na
redukci lokality SP2.128,  a to
v duchu  závěrů  z dohod.
jednání dne 5. 2. 2013. V další
etapě  pořizování  došlo  ke
zohlednění vydaných správních
rozhodnutí v souladu  s platnou
ÚPd.

71) SP2.137 -  plochy smíšené obytné příměstské - drobné omezení
plochy o západní část u pramene Mohelky, převedení části plochy
do stavu dle aktuální situace v území - Lze souhlasit.

Bere se na vědomí

72) SP1.139 - plochy smíšené obytné příměstské - značné rozšíření
plochy - Dle doplněného vyhodnocení ponechat rozšiřovanou část
plochy (oproti konceptu) stávající funkci louky, případně je potřeba
souhlasu dotčeného orgánu s negativním vlivem na krajinný ráz a
dále  počítat  s  potřebou  udělení  výjimky  ze  zákazu  podle  §67
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajský úřad
Libereckého kraje,  orgán ochrany ZPF požaduje  plochu zmenšit
na rozsah  dle  konceptu.  Magistrát  města  Jablonec  nad  Nisou,
orgán  ochrany  přírody  a  krajiny  požaduje  plochu  podmínit
zpracováním územní studie. 

Nevyhovuje  se  –  v návrhu  je
lokalita  ponechána,  a  to
na základě  závěrů  z dohod.
jednání  DO  dne  5.  2.  2013
v rozsahu 28.  změny platného
ÚPm, neboť  vlastník  pozemku
činí kroky k realizaci rodinného
domu  v souladu   s  platnou
ÚPd.   Pro  případ  posunu
záměru  do  nového  ÚP
Jablonec  nad  Nisou  byla
vymezena  podmínka  pro
rozhodování   o  změnách
v daném  území,  a  to
zpracování územní studie.

73) SP2.141,  SP2.142 -  plochy  smíšené  obytné  příměstské  -  nově
vymezené lokality - Dle doplněného vyhodnocení SEA je výstavba
nežádoucí,  navrhované funkční  využití  není  vhodné.  S  ohledem
na využití  území  dle stávajícího  územního  plánu  doporučeno
postupovat  při  zohlednění  i  dalších  skutečností  dle  názoru
dotčených orgánů, případně omezit na jeden RD (pro obě plochy)
v západní  části  SP1.141.  Krajský úřad  Libereckého kraje,  orgán
ochrany lesa požaduje lokality vypustit, Krajský úřad Libereckého
kraje,  orgán  ochrany  přírody  a  krajiny  požaduje  zpracování  RP
nebo vypuštění lokalit. 

Nevyhovuje  se  –  lokality  jsou
v návrhu  ÚP  ponechány,  a  to
v duchu  závěrů  z
dohodovacího  jednání
stanovisek DO dne 5. 2. 2013. 
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74) SP1.143 -  plochy smíšené obytné  příměstské -  nově  vymezená
lokalita - Dle doplněného vyhodnocení SEA je zástavba nevhodná.
Krajně nevhodné je zastavění okolí vodotečí, roklin a navazujících
prudkých svahů.  Vhodná není  ani  plošná  kobercová  zástavba  v
horních  částech  svahu.  Jako  s  výhradami  přijatelné  (s  ohledem
na stávající  územní  plán)  se  jeví  umístění  maximálně  2  objektů
na ploše ve vrcholové nejméně svažité části plochy, v dostatečné
vzdálenosti  od  sebe,  aby  byl  zachován  rozvolněný  charakter
zástavby.  S ohledem na využití  území dle  stávajícího územního
plánu  se  doporučuje  postupovat  dle  názoru  dotčených  orgánů.
Krajský úřad Libereckého kraje z hlediska ochrany ZPF požaduje
plochu  dohodnout,  spíše  se  však  přiklání  k  jejímu  vypuštění,
Správa CHKO Jizerské hory nesouhlasí s vymezením lokality. 

Nevyhovuje  se  -  lokalita  je
v návrhu  ÚP ponechána,  a  to
v duchu  závěrů  z
dohodovacích  jednání
stanovisek DO dne 5. 2. 2013 a
27.  2.  2013 s tím,  že  investor
předložil návrh parcelace dané
lokality  a  příslušný  dotčený
orgán ochrany přírody a krajiny
AOPaK  podmínil  vymezení
zastavitelné  lokality  v návrhu
ÚP  botanickým  průzkumem.
Na základě dopisu ze dne 24.
6. 2013 byl dotčeným orgánem
s vymezením  zastavitelné
lokality vysloven souhlas.  

75) SP2.144 -  plochy smíšené obytné  příměstské -  nově  vymezená
lokalita  -  Dle  doplněného  vyhodnocení  lze  tolerovat,  je  vhodné
zajistit přírodě blízký odtok drobné strouhy v západní části plochy,
nejlépe posunout západní hranici plochy až za tuto vodoteč.

Bere se na vědomí

76) SP1.145 - plochy smíšené obytné příměstské - změna funkčního
využití z BM1.16 na SP1.145 - Hodnocení vlivu se nemění.

Bere se na vědomí

77) SP2.146 -  plochy smíšené obytné  příměstské -  nově  vymezená
lokalita  na úkor  plochy LP.5 -  Zastavěná plocha byla  vymezena
na základě doporučení dokumentace SEA z důvodu kompenzace
za  jiné  dokumentací  SEA  nedoporučené  plochy.  Samotný  vliv
plochy lze akceptovat.

Bere se na vědomí

78) SP2.147 -  plochy smíšené obytné  příměstské -  nově  vymezená
lokalita na části plochy OS2.18 - Vliv byl v SEA zhodnocen jako
akceptovatelný s podmínkou zajištění dopravního napojení pouze
ze stávajících komunikací, tj. z východu popř. ze severu.

Bere se na vědomí

79) SP2.148 - plochy smíšené obytné příměstské - změna funkčního
využití,  namísto  plochy  SA2.4  -  Vliv  se  podstatně  nemění,  dle
doplněného vyhodnocení lze akceptovat.

Bere se na vědomí

80) SP2.149 - plochy smíšené obytné příměstské - změna funkčního
využití  namísto  SC2.20  -  Vliv  se  nemění,  dle  doplněného
vyhodnocení lze akceptovat.

Bere se na vědomí

81) SP2.150,  SP1.151 -  plochy  smíšené  obytné  příměstské  -  nové
plochy vzniklé fragmentací a zmenšením plochy SP1.15 (koncept)
zhodnoceno  v  rámci  plochy  SP1.15  (koncept).  Dle  doplněného
vyhodnocení vliv bude příznivější.

Bere se na vědomí

82) SP2.152 -  plochy  smíšené  obytné  příměstské  -  nová  plocha,
vznikla rozdělením plochy SP1.29, protože prostřední část plochy
je  nově  vymezena jako  zastavěná -  projednáno a  posouzeno v
konceptu.

Bere se na vědomí

83) SP2.153,  SP2.169 -  plochy  smíšené  obytné  příměstské  -  nové
plochy vzniklé fragmentací a zmenšením v konceptu uváděné větší
plochy SP2.31 - Dle doplněného vyhodnocení lze doporučit.

Bere se na vědomí

84) SP2.154 -  plochy smíšené obytné  příměstské -  nově  vymezená
plocha  pro  1  RD  -  Dle  doplněného  vyhodnocení  je  plocha
zasažena  nadlimitním  hlukem.  Proto  je  doporučeno  výstavbu
podmínit  vybudováním  přeložky  DS.14  a  snížením  hlukového
zatížení plochy, popř. postupovat dle názoru KHS. KHS uplatnila
požadavek  na  posouzení  hlukových  limitů  v  dalším  stupni
projektové přípravy. 

Vyhovuje  se  nad  rámec  –
v návrhu je lokalita podmíněna
prokázáním  souladu
s požadavky právních předpisů
na  ochranu  zdraví  před
hlukem, což vyplývá ze závěrů
dohodovacího  jednání  s  DO
dne 7. 8. 2014.
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85) SP2.157,  SP2.158 -  plochy  smíšené  obytné  příměstské  -  nové
plochy vzniklé fragmentací a zmenšením plochy SP2.95 (koncept),
zhodnoceno  v  rámci  plochy  SP2.95  (koncept).  Nově  není  třeba
hodnotit.

Bere se na vědomí

86) SP2.159 -  plochy smíšené obytné příměstské  -  nově vymezená
lokalita - Dle doplněného vyhodnocení SEA je vhodné zachovat co
největší souvislou plochu zeleně a tedy ponechat stávající funkci,
popř.  zvážit  udělení  výjimky  ze  zákazu  podle  §  56  zákona  č.
114/1992 Sb.  (jedná  se  o okrajový  výskyt  vemeníku  zelenavého
na narušené  ploše).  Krajský  úřad  Libereckého  kraje  z  hlediska
ochrany ZPF požaduje plochu vypustit případně řádně zdůvodnit,
Krajský úřad Libereckého kraje,  orgán ochrany přírody a  krajiny
požaduje  plochu  podmínit  z  důvodu výskytu  zvláště  chráněných
druhů. 

Nevyhovuje  se  –  v návrhu  je
lokalita  ponechána,  a  to
v souladu  se  závěry
dohodovacího  jednání  s  DO
dne  5.  2.  2013  s tím,  že
ponechání lokality v návrhu ÚP
podléhá  nutnosti  udělení
výjimky (biologický průzkum) a
že  je  v daném  místě
problematické  odkanalizování.
V průběhu  pořizování  ÚP
vlastník   pozemku  realizoval
svůj  záměr  na  výstavbu  RD
v souladu  s platným  ÚPm,
tudíž  lokalita  vymezena  jako
součást  stabilizova  -  ných
ploch  zastavěného  území
kategorie  BP2  (dříve  SP2)  -
bydlení příměstské.

87) SP2.160 -  plochy  smíšené  obytné  příměstské  -  nová  plocha
přestavby - Dle doplněného vyhodnocení lze akceptovat.

Bere se na vědomí

88) SP1.161 -  plochy smíšené obytné příměstské  -  nově vymezená
lokalita - Dle doplněného vyhodnocení SEA je vhodné zachovat co
největší souvislou plochu zeleně a tedy ponechat stávající funkci,
popř.  zvážit  udělení  výjimky  ze  zákazu  podle  §  56  zákona  č.
114/1992 Sb.  (jedná se o okrajový výskyt  vemeníku zelenavého
na narušené  ploše).  Krajský  úřad  Libereckého  kraje  z  hlediska
ochrany ZPF požaduje plochu vypustit případně řádně zdůvodnit.
Krajský úřad Libereckého kraje,  orgán ochrany přírody a  krajiny
požaduje  plochu  podmínit  z  důvodu výskytu  zvláště  chráněných
druhů.  

Vyhovuje se částečně – plocha
je  v návrhu  ponechána
s podmín  -  kou  zpracování
biologického  vyhodno-  cení,
což vyplynulo ze závěrů dohod.
jednání DO dne 5. 2. 2013. 

89) SP2.162 -  plochy smíšené obytné příměstské  -  nově vymezená
lokalita - Dle doplněného vyhodnocení lze tolerovat.

Bere se na vědomí

90) SP1.163 -  plochy smíšené obytné příměstské  -  nově vymezená
lokalita - Dle doplněného vyhodnocení lze tolerovat.

Bere se na vědomí

91) SP1.164 -  plochy smíšené obytné příměstské  -  nově vymezená
lokalita - Dle doplněného vyhodnocení není navrhované funkční
využití  příliš vhodné. Doporučuje se plochu omezit  na SZ část s
kapacitou pro 1 RD popř. postupovat dle názoru dotčených orgánů
se zohledněním stávajícího územního plánu.

Vyhovuje  se  částečně  –
v návrhu je lokalita ponechána
rozsahu platném ÚPm. 

92) SP2.165 -  plochy smíšené obytné příměstské  -  nově vymezená
lokalita - Dle doplněného vyhodnocení je vliv na životní prostředí
hodnocen jako malý až zanedbatelný. Je doporučeno podmíněně
přípustné  využití,  podmínkou  je  souhlas  orgánu  ochrany  lesa  a
orgánu  ochrany  přírody.  Krajský  úřad  Libereckého  kraje,  orgán
státní správy lesů nesouhlasí s vymezením lokality. 

Bere se na vědomí – v návrhu
je lokalita vypuštěna v souladu
se  závěry  z  dohodovacího
jednání s DO dne 5. 2. 2013.  

93) SP1.166, SP1.167, SP1.168 - plochy smíšené obytné příměstské -
plochy vznikly  rozdělením ploch SP1.92,  SP1.101 -  ke změnám
nedochází, není třeba další hodnocení.

Bere se na vědomí

94) SP1.171 - plochy smíšené obytné příměstské - vznikla zmenšením
a  rozdělením  plochy  SP1.8  na  dvě  části  -  Bylo  projednáno  v
konceptu. Vliv se oproti konceptu snižuje.

Bere se na vědomí
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95) SP2.172 - plochy smíšené obytné příměstské - vznikla podstatným
zmenšením plochy SP2.65 - Bylo projednáno v konceptu.

Bere se na vědomí

96) VS4.1, VS4.2, VS4.3, VS4.4, VS4.6, VS4.7, VS4.8, VS2.9, VS2.10,
VS2.12  – plochy výrobně skladovací - změna označení z plochy
VO (výrobně-obchodní) na VS (výroba a skladování)

Bere se na vědomí

97) VS4.5 -  plochy  výrobně  skladovací  -  změna  označení  z  plochy
VO4.5 (výrobně-obchodní) na VS4.5 (výroba a skladování), mírně
zvětšena - Úprava nijak nemění míru vlivu.

Bere se na vědomí

98) VS2.11 -  plochy výrobně skladovací -  změna označení z plochy
VO2.11 (výrobně-obchodní) na VS2.11 (výroba a skladování), malá
změna hranic - Změnu vlivu lze vyloučit.

Bere se na vědomí

99) VS2.13 -  plochy výrobně skladovací  -  změna označení z plochy
VO2.13 (výrobně-obchodní) na VS2.13 (výroba a skladování), malá
změna hranic - Změnu vlivu lze vyloučit.

Bere se na vědomí

100) VS2.14 -  plochy výrobně skladovací  -  změna označení z plochy
VO2.13 (výrobně-obchodní) na VS2.14 (výroba a skladování), část
původní  plochy  VO2.13,  která  byla  rozdělena  z  důvodu  vedení
komunikace VK.35 - Změnu vlivu lze vyloučit.

Bere se na vědomí

101) VS2.15 -  plochy  výrobně  skladovací  -  nově  vymezená  lokalita.
Dle doplněného vyhodnocení je žádoucí ponechat stávající funkci.
Krajský úřad Libereckého kraje,  orgán ochrany přírody a krajiny
požaduje  plochu  podmínit  z  důvodu výskytu  zvláště  chráněných
druhů. 

Nevyhovuje  se  -  zastavitelná
lokalita je v návrhu ponechána
na základě dohod. jednání dne
5.  2.  2013  na  základě
probíhajících  správních  řízení.
V průběhu  pořízení  ÚP  došlo
k dohodě s dotčeným orgánem
a  rozsah  zastavitelných  ploch
byl  redukován  –  dohodovací
jednání dne 17. 12. 2015.

102) VS2.16 -  plochy výrobně skladovací  -  nově vymezená lokalita –
Dle doplněného vyhodnocení lze navrhovanou funkci tolerovat za
předpokladu souhlasu dotčených orgánů (zásah do VKP, snížení
kvality bydlení v okolí).

Bere se na vědomí

103) VS2.17 - plochy výrobně skladovací - změna funkčního využití z
SA2.5 (plochy smíšených aktivit) na VS2.17 (výroba a skladování) -
Formální změna, vliv se podstatně nemění.

Bere se na vědomí

104) VS2.18 - plochy výrobně skladovací - změna funkčního využití z
SA2.6 (plochy smíšených aktivit) na VS2.18 (výroba a skladování),
minimální změny hranic - Změnu vlivu lze vyloučit.

Bere se na vědomí

105) VK.1 -  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  -  úprava
umístění - Nové vlivy oproti konceptu nevznikají.

Bere se na vědomí

106) VK.8 -  plochy veřejných prostranství – komunikace - změny hranic
- Změnu vlivu lze vyloučit.

Bere se na vědomí

107) VK.15 - plochy veřejných prostranství – komunikace - nová trasa
komunikace  -  Dle  doplněného  vyhodnocení  SEA  dochází  ke
zhoršení vlivu na životní prostředí oproti trase vedené v konceptu.
Funkční využití ovlivní podstatně přírodní prostředí podél potoka,
navržená funkce  není  vhodná.  S  ohledem na  využití  území  dle
stávajícího  územního  plánu  se  doporučuje  postupovat  při
zohlednění i dalších skutečností dle názoru DOSS.

Vyhovuje  se  částečně  –
v návrhu je plocha komunikace
vymezena v souladu s platným
ÚPm.

108) VK.17 -  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  -  úpravy
hranic plochy - Vliv se nemění.

Bere se na vědomí
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109) VK.20 - plochy veřejných prostranství – komunikace - posun místní
komunikace  v  rámci  zastavěného  území  -  Míra  vlivu  se  oproti
konceptu  nemění.  Trasa  byla  v  návrhu  ÚP  modifikována  dle
vydaného ÚR. Zbylá část plochy byla ponechána v plochách zelně
jako VZ.15 dle požadavku Stanoviska SEA ke konceptu.

Bere se na vědomí

110) VK.23 - plochy veřejných prostranství – komunikace - nová lokalita,
vznikla oddělením od DS.14 (koncept).

Bere se na vědomí

111) VK.24 -  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  -  změna
hranice - Vliv se nemění.

Bere se na vědomí

112) VK.25 - plochy veřejných prostranství – komunikace - přesunuto,
nová lokalita -  Úpravy jsou dle doplněného vyhodnocení malého
rozsahu a formálního charakteru v souvislosti s vymezením plochy
DS.24. Vliv se nemění.

Bere se na vědomí

113) VK.26 -  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  -  nově
vymezená lokalita – Dle vyhodnocení se vliv nemění. 

Bere se na vědomí

114) VK.32 -  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  -  nově
vymezená lokalita - Dle doplněného vyhodnocení lze na úrovni ÚP
akceptovat. Dle doplněného vyhodnocení lze akceptovat v případě
souhlasu dotčených orgánů se zásahem do PUPFL a VKP - lesa
za  předpokladu,  že  není  možné  dopravní  propojení  na  páteřní
komunikaci v Proseči vést plochami SP2.85, SP2.86 a SP2.87. 

Bere se na vědomí -
(dotčené orgány souhlasí)

115) VK.33 -  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  -  nově
vymezená lokalita - Dle doplněného vyhodnocení lze navrhované
využití akceptovat.

Bere se na vědomí

116) VK.34 -  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  -  nově
vymezená lokalita - Dle doplněného vyhodnocení lze akceptovat.

Bere se na vědomí

117) VK.35 -  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  -  nově
vymezená lokalita - Dle doplněného vyhodnocení lze akceptovat.

Bere se na vědomí

118) VK.36 -  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  -  změna
kategorie komunikace z DS.8 na VK - Vliv na životní prostředí se
nemění.

Bere se na vědomí

119) VK.37 -  plochy  veřejných  prostranství  –  komunikace  -  změna
funkčního využití z DS.15 - Vliv bude zanedbatelný.

Bere se na vědomí

120) VK.38 - plochy veřejných prostranství – komunikace - změna trasy
propojením s DS.1 (koncept),  posun kruhové křižovatky na okraj
zastavěného území. Zvýšil se zábor do okraje lesa, snížil se ovšem
podstatně hluk v Turnovské ulici. Změny v trasování DS.2 nemění
míru vlivu oproti vyhodnocení dle konceptu ÚP

Bere se na vědomí

121) DS.2 -  plochy  dopravní  infrastruktury  –  silniční  -  změna  trasy
propojením s DS.1 (koncept),  posun kruhové křižovatky na okraj
zastavěného  území  -  Zvýšil  se  zábor  do  okraje  lesa,  snížil  se
ovšem podstatně hluk v Turnovské ulici. Změny v trasování DS.2
nemění míru vlivu oproti vyhodnocení dle konceptu ÚP.

Bere se na vědomí

122) DS.10 plochy  dopravní  infrastruktury  -  silniční  -  prodloužení
kruhového objezdu směrem na západ přes park Vrchlického sady -
Na úrovni ÚP možno akceptovat.  Rozdělení  dopravy,  akustickou
situaci a vliv na veřejné zdraví je nutno řešit na projektové úrovni -
realizovatelnost funkčního využití je třeba podmínit vyhodnocením
projektu z hlediska vlivu hluku z dopravy a vlivu na veřejné zdraví
(mělo by se prokázat, že nedojde celkově ke zhoršení situace vlivu
na veřejné zdraví).

Bere se na vědomí

123) DS.24 - plochy dopravní infrastruktury – silniční - nově vymezená
lokalita  -  Dle  doplněného  vyhodnocení  lze  navrhované  využití
akceptovat.

Bere se na vědomí
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124) DS.25 - plochy dopravní infrastruktury – silniční - drobná úprava
napojení a křížení komunikací - Bez podstatného vlivu na ŽP.

Bere se na vědomí

125) RZ1.2 – plochy rekreace – zahrádkové osady -  nově vymezená
plocha  -  Byla  vyhodnocena  jako  nevhodná  s  tím,  že  lze  zvážit
připustit  dle názoru dotčených orgánů. Magistrát města Jablonec
nad Nisou z hlediska ochrany přírody a krajiny požaduje vymezit
plochu jako nezastavitelnou. 

Vyhovuje  se  –  lokalita  je
v návrhu  vypuštěna,  na
základě  závěrů  z
dohodovacího jednání dne 5. 2.
2013. 

126) SM4.2,  SM4.3 -   plochy  smíšené  městské  -  změna  funkčního
využití z SA4.2, SA4.3 (plochy smíšených aktivit) na SM4.2, SM4.3
(plochy  smíšené  městské);  drobné  zmenšení  plochy  SM4.3  -
Vyhodnocení vlivů dle konceptu se nemění.

Bere se na vědomí

127) SM2.7 -   plochy smíšené městské  -  změna funkčního  využití  z
SA2.7 na SM2.7 - Z hlediska vlivu na ŽP se jedná o nepodstatnou
změnu.

Bere se na vědomí

128) SM4.8 -   plochy smíšené městské  -  změna funkčního  využití  z
OV4.2 na SM4.8 - Z hlediska vlivu na ŽP se jedná o nevýznamnou
změnu.

Bere se na vědomí

129) SC6.13 -  plochy smíšené městské - zmenšení o jižní část plochy,
která byla zařazena do stavu území - Vliv se nemění.

Bere se na vědomí

130) SC6.14 -   plochy smíšené městské - zmenšení o východní část
plochy, která byla zařazena do stavu území - Vliv se nemění.

Bere se na vědomí

131) TI2.2 -  plochy  technické  infrastruktury,  zmenšení  plochy  -
Vyhodnocení vlivu se nemění.

Bere se na vědomí

132) VZ.9 -  plochy  veřejných  prostranství  –  zeleň  -  drobné omezení
plochy ve prospěch zastavěného území - Vliv se nemění.

Bere se na vědomí

133) VZ.14 -  plochy veřejných prostranství – zeleň - nepatrné úpravy
hranic jsou zanedbatelné - Vliv se nemění.

Bere se na vědomí

134) VZ.15 - plochy veřejných prostranství – zeleň -  drobné rozšíření
v důsledku  redukce  plochy  VK.20  -  Vliv  na  životní  prostředí  se
nemění.

Bere se na vědomí

135) VZ.19 -  plochy  veřejných  prostranství  –  zeleň  -  plocha  zeleně
zohledňuje  stav  v  území  pod  přehradou  -  Koncept  navrhoval
plochu OS. Plochy zeleně jsou pro toto území vhodnější

Bere se na vědomí

136) VZ.20 -  plochy veřejných prostranství  –  zeleň -  nově vymezená
plocha - Negativní vliv na životní prostředí se neočekává. Z části
plocha odděluje výrobu a plochy bydlení, což je vhodné.

Bere se na vědomí

137) LP.7 -   plochy lesní  -  nově vymezená plocha na úkor  OS4.11 -
Zohlednění stavu v území.

Bere se na vědomí

270 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou H – Vyhodnocení vlivů na URÚ

VYHODNOCENÍ SOULADU SE STANOVISKEM K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 2. DOPLNĚNÍ

č. STRUČNÝ OBSAH STANOVISKA ZPŮSOB VYŘÍZENÍ

1) BM1.43 - plochy bydlení - dle dokumentace SEA plocha v drobném
rozsahu doplňuje stávající obytnou zástavbu.   

Bere se na vědomí – v návrhu
je  lokalita  redukována  na
rozsah dle platného ÚPm, a to
v souladu  se  závěry
dohodovacího jednání dne 17.
12. 2015.  

2) BM2.71 –  plochy  bydlení  –  dle  dokumentace  SEA  není  vliv
rozšíření zastavitelné plochy na ŽP  s ohledem  na již vymezené
plochy podstatný. 

Bere se na vědomí – v návrhu
je  lokalita  vypuštěna  v duchu
závěrů z dohodovacího jednání
dne 17. 12. 2015 

3) BP2.116 – plochy bydlení – dle dokumentace SEA plocha doplňuje
zastavitelné  území   a  navazuje  na  systém  komunikací.  Vliv  na
přírodní parametry i krajinný ráz je akceptovatelný.

Bere se na vědomí

4) D3 – vymezení cyklostezky podél Bílé Nisy  – dle dokumentace
SEA  trasa vymezená podél Bílé Nisy ve velkém rozsahu narušuje
stav a funkci VKP. Doporučuje se hledat jiné umístění trasy. 

Nevyhovuje  se   -  v návrhu  je
koridor  pro  cyklostezku
ponechán    s podmínkou
zpracování ÚS, a to v souladu
se  závěry  dohodovacího
jednání ze dne 17. 12. 2015. 

5) D5,  VK.5 –  prodloužení  tramvajové  tratě   a  točna  tramvaje  -
Prodloužení tramvajové trati řešeno ve dvou variantách A a B po
stávajících  komunikacích.  Za  předpokladu  stávající  intenzity
tramvajové dopravy,  nejvyšší rychlosti  20 - 30 km/h a za použití
nejmodernějších  dostupných  technologií  snižující  hluk  z  provozu
tramvají  nedojde  v  žádné  variantě  k  překročení  denních  ani
nočních  limitů  hygienických  limitů.  Z  akustického  hlediska  je
výhodnější varianta B, z hlediska dostupnosti a dopadu na stávající
dopravní situaci města se jeví jako výrazně výhodnější varianta A.

Bere se na vědomí

6) DD.1, DD.2 – úpravy oblouků tramvajové trati - dle dokumentace
SEA se jedná o zanedbatelné úpravy.

Bere se na vědomí

7) DS.23 – dílčí úprava plochy v rámci křižovatky - dle dokumentace
SEA   se vliv na ŽP nemění.

Bere se na vědomí

8) SC6.6 – plochy obytné smíšené centrální - dle dokumentace SEA
se jedná o drobnou  úpravu v rámci zastavěného území. 

Bere se na vědomí

9) SC6.9, SC6.10, VK.6 -  plochy obytné smíšené centrální a plocha
veřejných prostranství - komunikace - dle dokumentace SEA   je
vliv na životní prostředí tolerovatelný. Vhodné je zachovat alespoň
část vzrostlých dřevin a provést náhradní výsadbu v rámci města.

Bere se na vědomí

10) VK.13 – plocha veřejných prostranství – komunikace - plocha dle
dokumentace SEA řeší nově propojení Palackého ulice s Horním
náměstím a Podhorskou ulicí. Výstup pod Baštou bude znamenat
zklidnění  dopravy  v  centrální  části  Jablonce  nad  Nisou,  což  se
projeví znatelným snížením hluku, avšak v opačném případě v ulici
Pod Baštou a Nad Mlýnem, kde je aktuálně minimální provoz ale i
podstatně velmi  málo  chráněných  objektů,  dojde k  podstatnému
zvýšení  hluku.  Ve  vztahu  k  velikosti  zasažené  populace  dojde
realizací ke znatelnému snížení úrovně hluku.

Bere se na vědomí
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H.3 INFORMACE O TOM, JAK BYLY SPLNĚNY POŽADKY  VYPLÝVAJÍCÍ  
Z VYJÁDŘENÍ OŽP MĚÚ JABLONEC NAD NISOU KE 45. ZMĚNĚ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU (1998) A 
ZE STANOVISKA KÚLK K VYHODNOCENÍ SEA VYDANÉHO KE ZMĚNĚ 
Č.45 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU (1998)

1) POŽADAVKY VYJÁDŘENÍ OŽP MĚÚ JABLONEC NAD NISOU

Oddělení Životního prostředí, Odboru rozvoje MěÚ Jablonec nad Nisou vydalo dne 1.10. 2009
pod zn. 1074/2009/OŽP/Pr/ a č.j.  89790/2009 vyjádření, které obsahovalo podmínky, které jsou
v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou respektovány následovně. 

Podmínka č.1:
Návrh 45. změny ÚP řeší přeložku nadregionálního biokoridoru K 19. V rámci procesu SEA  byla
vyhodnocena i funkčnost biocentra „Za Skládkou“ a bylo navrženo jeho zrušení a ponechání pouze
lokálního biokoridoru o šířce cca 20 m jako podpůrného prvku nadregionálního ÚSES. V rámci
projednávání změny ÚP bylo odsouhlaseno zachování druhého lokálního biocentra „Horní Proseč“,
které zahrnuje mozaiku přírodě blízkých stanovišť (rybník, olšiny, louky, smíšený les atd.). S tímto
navržením souhlasíme. 

Vyhodnocení:  požadavek  na  zachování  lokálního  biocentra  „Horní  Proseč“  je  v návrhu  ÚP
Jablonec  nad  Nisou  akceptován  –  plocha  je  vymezena  v  kategorii  PP  –  plocha  přírodní
s označením 199. 

Podmínka č.2:
Pozemek  p.č.  814/1  v  k.ú.  Proseč  nad  Nisou  požadujeme  ponechat  jako  funkční  plochy
nezastavitelné v kategorii KP – zemědělské plochy stabilizované, neintenzivně obhospodařované
(louky, pastviny), které budou navazovat na lokální biokoridor ÚSES. Jedná se o plochu, která byla
původně součástí lokálního biocentra. Zachování tohoto pozemku pro účely zeleně či rekreace
odlehčí zatížení významného krajinného prvku (VKP) a biokoridoru pohybem lidí, které by vzniklo
v případě, že by VKP a biokoridor zůstaly jedinými přírodními prvky mezi rozvojovými plochami.
Zachování  nezastavitelných  ploch  zeleně  na uvedeném pozemku také ponechává  prostor  pro
rekultivaci erozí narušeného koryta stávajícího potoka.  

Vyhodnocení: požadavek na ponechání pozemku p.č. 814/1 v k.ú. Proseč nad Nisou  jako funkční
plochy  nezastavitelné  v kategorii  KP  –  zemědělské  plochy  stabilizované,  neintenzivně
obhospodařované je  v návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  akceptován,  pozemek je  zařazen mezi
plochy  nezastavitelné  v kategorii  SK  –  plochy  smíšené  krajinné.  V severní  části  pozemku  je
v souladu s návrhem  45. změny zapracován dopravní koridor – plocha kategorie VK – veřejné
prostranství komunikace.

Podmínka č.3:
Nesouhlasíme s vymezením zastavitelných ploch v místě lesa na pozemku p.č. 850 v k.ú. Proseč
nad  Nisou.  Tento  návrh  je  v rozporu  s  opatřením pro  předcházení,  snížení  nebo  kompenzaci
případných  negativních  vlivů  na  životní  prostředí  (ENVIGEA,  2009)  v bodě  č.  8,  jež  se  týká
zajištění průchodnosti území pro větší druhy savců v ekotonovém pásmu. Přestože je pozemek
v katastru veden jako trvalý  travní  porost,  nachází  se zde mladý smíšený les s perspektivními
duby.  Lesík propojuje lesní komplex jižně od navržených rozvojových ploch spolu s lesy poblíž
lokálního biokoridoru ÚSES. Jeho vykácením a oplocením dojde k vytvoření bariéry pro zvěř a
izolaci  lesního komplexu.  Duby navíc obohacují  místní  dřevinou skladbu,  obecně jsou hostiteli
významných druhů hmyzu. 

Vyhodnocení: požadavek na  vymezení nezastavitelných ploch v místě lesa na pozemku p.č. 850
v k.ú. Proseč nad Nisou je v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou akceptován, předmětná část pozemku
je zařazena mezi plochy nezastavitelné  v kategorii SK – plochy smíšené krajinné.
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Podmínka č.4:
Požadujeme upravit podmínku o vymezení 10 m širokého pásu podél pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL) v jižní části lokality. Pás by měl sloužit pro migraci větší zvěře (srnec, zajíc) a
také jako ochrana ekotonového pásma, jež se obecně vyznačuje zvýšenou druhovou diverzitou.
Ochranný pás je nutné vymezit podél hranice skutečných porostů s charakterem lesa, bez ohledu
na to, jak je pozemek veden v katastru nemovitostí.  Lesní porosty se svým okrajovým pásmem
jsou  mimo  jiné  znaky  přírodních  charakteristik,  které  dotváří  ráz  krajiny  v daném  místě.
Navrhujeme toto znění závazné podmínky: „Podél pozemků s charakterem lesa v jižní části lokality
zůstane mezi zástavbou a okrajem porostů volný 10 m široký nezastavěný ekotonový pruh, který
nebude oplocen.“

Z této  podmínky  vyjímáme  pás  podél  pozemku  p.č.  856  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou,  kde  bude
zástavba  limitována  pouze  podmínkami  souvisejícími  s ochranou  dřevin.  Ty  budou  stanoveny
ve fázi územního řízení dle detailního návrhu zástavby. 

Vyhodnocení:  požadavek  na  vymezení  10  m  širokého  nezastavitelného  pásu  podél  hranic
skutečných porostů s charakterem lesa v jižní části lokality je v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
akceptován. Nezastavitelný pruh je vymezen v ploše kategorie SK -  plochy smíšené  krajinné a
vyznačen v grafické části návrhu ÚP. Do totožné kategorie je zařazen i pozemek p.č.  856 v k.ú.
Proseč nad Nisou. 

Podmínka č.5:
Požadujeme zachovat funkční plochu PL – izolační zeleň, veřejná zeleň – na pozemku p.č. 833 a
části  pozemku p.č.  834  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou.  Vzhledem  k tomu,  že  v rámci  změny dojde
k převodu nezastavitelných ploch v jihovýchodní části lokality o velikosti cca     4 ha na plochy
zastavitelné  a  urbanistická  studie  navrhuje  plochy  veřejných  prostranství  a  hřišť  o  minimální
rozloze, jeví se zachování plochy pro veřejnou zeleň s možností rekreace nezbytností pro udržení
pohody budoucích obyvatel. Z hlediska ochrany přírody a krajiny se jedná o plochu, která spolu
s rybníčkem u zbořeniště může sloužit jako podpůrný prvek kostry ekologické stability a ÚSES a
při dosadbě nových stromů může poskytnout stanoviště pro ptactvo a drobné živočichy. 

Vyhodnocení: požadavek na nezastavitelnost pozemků p.č. 833 a 834 v k.ú. Proseč nad Nisou byl
orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Jablonec nad Nisou přehodnocen. S ohledem na existenci
stávajícího   rybníčku a  enklávy vzrostlé zeleně západně od sledovaného území, byla funkce
nezastavitelného  území  vymezena  na  již  založeném  a  funkčním  systému,  tzn.
na severovýchodním výběžku pozemku p.č. 837 a západní části pozemku p.č. 834  v k.ú. Proseč
nad Nisou.  V tomto smyslu  byl  návrh změny č.  45 platného Územního plánu města Jablonce
nad Nisou upraven, dne 20. ledna 2010 veřejně projednán  a  dne 25. února 2010 vydán formou
opatření obecné povahy (§171 a násl. SŘ). V tomto duchu byla uzavřena s dotčeným orgánem
dohoda dne 6.5.2014.  Ve smyslu dohody byla  do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou vymezena
nezastavitelná lokalita VZ.24 – veřejné prostranství – zeleň.

Podmínka č.6:
Ze stejných důvodů jako u bodu č 5 požadujeme v místech, kde urbanistická studie navrhuje hřiště
či plošnou zeleň,  vymezit funkční plochy PL- izolační, veřejná zeleň, PK - parky příp. PS – parky
se  sportovním zařízením,  aby bylo  garantováno  zachování  těchto  ploch  pro  veřejné  účely  se
zaměřením na podporu přírodních prvků v urbanizovaném prostředí. Jedná se zejména o východní
část ppč. 846/1, část ppč. 802/1 a část ppč. 802/10 v k.ú. Proseč nad Nisou. 

Vyhodnocení:  požadavek  na  vymezení  nezastavitelných  ploch  ve  východní  části   pozemku
p.č. 846/1, části  p.č. 802/1 a části  p.č. 802/10 v k.ú. Proseč nad Nisou  je v návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou akceptován, části předmětných pozemků  jsou vymezeny jako nezastavitelné kategorie
SK – plochy smíšené krajinné.  

Podmínka č.7:
Nesouhlasíme s umístěním komunikace K04, která je navržena na ploše 2. etapy výstavby, v místě
koryta drobné vodoteče (severně od bloku B 05).  Vodoteč se nachází v terénním zářezu, kam
stéká voda z okolních svažitých pozemků. Břehové porosty mají funkci krajinotvornou a slouží jako
útočiště pro živočichy. Významná je také retenční funkce a zpomalování odtoku přívalových srážek
z dané lokality. 
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Vyhodnocení: nesouhlas s umístěním komunikace K04 v rámci 2.etapy výstavby je  v návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou promítnut - komunikace není vymezena. 

Podmínka č.8:
Požadujeme komunikaci K01 (mezi bloky B05 a B02) posunout jižním směrem tak, aby její okraj
začínal na hranici ppč. 840 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem je ochrana skupiny letitých dřevin
(v SEA označená jako č. 1) a dále zachování železného kříže na kamenném podstavci na ppč.
835/1 v k.ú. Proseč nad Nisou, který je dokladem historického vývoje daného území. 

Vyhodnocení: požadavek na posun komunikace K01 (mezi bloky B05 a B02) jižním směrem je
v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  akceptován,  umístění  plochy  veřejných  prostranství  –
komunikace VK.31  do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou vychází ze studií US Futurum I (SIA Design
2009) a US Futurum II ( Ing. arch. Lajksner 12/2012).

Podmínka č.9:
Na ploše I. etapy zástavby požadujeme v závazné textové i grafické části opravit podlažnost dle 3
typů  objektů  navržených  v urbanistické  studii,  která  byla  podkladem  pro  posouzení  vlivu
na krajinný ráz (tzn. u bloků B06-B014). Z výpovědi architekta záměru při veřejném projednání
s DOS a z vizualizací  vyplývá,  že parkování  bude řešeno v 1.NP.  Tuto podmínku požadujeme
zahrnout do závazné části 45. změny ÚP. 

Vyhodnocení: požadavek na zachování max. podlažnosti  dle 3 typů objektů navržených v US je
v návrhu  ÚP Jablonec nad Nisou akceptován v rámci podmínek prostorového uspořádání ploch
kategorie BP2 a BP3. Požadavek na parkování v 1.N.P. objektů jde nad rámec podrobností ÚP.

Podmínka č.10:
Vzhledem k tomu, že pro II. etapu nebyl zpracován posudek na krajinný ráz, ale je již v této fázi
nutné stanovit podlažnost, vycházíme ze závěrů posudku pro I. etapu. V exponovaných místech je
podlažnost  snížena,  aby  zástavba  kopírovala  reliéf  a  aby  nedocházelo  k výraznému narušení
harmonického měřítka. Z tohoto důvodu požadujeme ve vrcholové části II. etapy výstavby, která
bude viditelná zejména v dálkových pohledech ze  severního úpatí hřebenu Císařského kamene
(Milíře,  Rádlo)  a  z nové  rozhledny  na  Milířích  a  dále  z výše  položených  severních  luk  Horní
Proseče (lokalita u býv. kravína), podmínit další fáze projednání zástavby vypracováním územní
studie. V této fázi bude také z hlediska krajinného rázu prověřena výška a umístění jednotlivých
objektů s ohledem na zachování hodnot krajinného rázu daného místa. U bloku B 05 souhlasíme
s max. podlažností 4 N.P.

Vyhodnocení:  požadavek  je  v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  akceptován  –  dané  území  je
zařazeno  do  ploch,  ve  kterých  je  prověření  změn  jejich  využití  územní  studií  podmínkou
pro rozhodování. V tomto případě se jedná o ÚS 10, jejíž základní obsah je definován v textové
části Návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.  
V roce 2012 byla  zpracována územní  studie  Futurum II.  (  Ing.  arch.  Lajksner),  která se stala
podkladem pro Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz. Vyhodnocení zpracovala fy.  Envigea s.r.o.
a součástí je  i posouzení  navržené  podlažnosti záměru. Závěr vyhodnocení – viz. níže.

Podmínka č.11 - II. etapa: 
Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz v rámci SEA se týkalo pouze 1. etapy výstavby. (potvrzeno
zpracovatelem  SEA  při  veřejném  projednání  s  DOS).  Druhá  etapa  výstavby  bude  proto
posuzována samostatně, před dalším stupněm projektové dokumentace (DÚR). Specifikace typu
objektů a zákres do fotografie nestačí jako podklad pro posouzení. Z tohoto důvodu požadujeme
doplnit podmínky pro 2. etapu o tyto body:

 pro  2.  etapu  bude  zpracována  urbanistická  studie,  která  bude  zahrnovat  prostorové
uspořádání zástavby a komunikací, dělení pozemků, specifikaci typů objektů vč. jejich výšky

 zástavba  bude  navrhována  s  ohledem  na  zachování  okrajových  částí  porostů  a
významných solitérních dřevin a jejich skupin (např. u zbořeniště na ppč. 835/2 v k.ú.
Proseč n.N.)   

 bude  respektována  historická  cestní  síť,  žulové  bloky,  boží  muka  u  zbořeniště  a
pamětní deska u křižovatky cest, které jsou dokladem historického vývoje území. Tyto
prvky budou citlivě začleněny mezi novou zástavbu.

 dále bude zachován stávající  rybníček u zbořeniště domu, který posílí  síť  vodních
prvků v krajině
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Vyhodnocení:  v roce 2012 byla na základě zadání pořizovatele územního plánu  města Jablonec
nad Nisou a jeho změn  - Úřad  územního plánování MěÚ Jablonec nad Nisou zpracována US
Futurum II. etapa. V zadání tohoto  územně plánovacího podkladu  byly formulovány požadavky,
vyplývající z požadavků orgánu ochrany přírody a krajiny. Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
pro Obytný soubor Futurum II. etapa bylo zpracováno v roce 2013 fy. Envigea s.r.o. Závěr tohoto
dokumentu deklaruje, že při respektování VKP a dalších přírodních charakteristik dotčeného území
a současně při dodržení stanovených regulačních opatření a limitů, daných 45. změnou ÚP města
Jablonce nad Nisou v oblasti  ochrany přírody  a krajiny lze konstatovat,  že výstavba II.  etapy
obytného  souboru  Futurum,  bude  z hlediska   změny  krajinného  rázu  přijatelná.   Požadavky
vyplývající z výše citovaného závěru jsou v rámci návrhu ÚP akceptovány.

Poznámka: dále vyjádření obsahuje upozornění s požadavky pro rozvoj v dalších fázích projektové
dokumentace (DUR). Tyto požadavky   jdou ve své podrobnosti nad rámec územního plánu.  

2) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE  STANOVISKA SEA VYDANÉHO 
KE ZMĚNĚ Č.45 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 
(1998)

Odbor životního prostředí  a zemědělství  Krajského úřadu Libereckého kraje vydal   dne 22.10.
2009 pod zn.  OŽP/971/2009,  KULK/66877/2009 stanovisko,  které obsahovalo podmínky,  které
jsou v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou respektovány následovně. 

Podmínka č.1:
Pozemek p.č. 814/1 k.ú. Proseč nad Nisou bude ponechán stávající funkci - zemědělské plochy
stabilizované,  neintenzivně  obhospodařované  (louky,  pastviny).  Plocha  byla  původně  součástí
lokálního biocentra a zachování plochy pro účely zeleně či rekreace odlehčí zatížení významného
krajinného  prvku  a  biokoridoru  pohybem lidí.  Bude  též  ponechán  prostor  pro  rekultivaci  erozí
narušeného koryta stávajícího potoka.

Vyhodnocení: požadavek na ponechání pozemku p.č. 814/1 v k.ú. Proseč nad Nisou  jako funkční
plochy  nezastavitelné  v kategorii  KP  –  zemědělské  plochy  stabilizované,  neintenzivně
obhospodařované  je  v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou akceptován,  pozemek  je  zařazen  mezi
plochy  nezastavitelné  v kategorii  SK  –  plochy  smíšené  krajinné.  V severní  části  pozemku  je
v souladu s návrhem  45. změny zapracován dopravní koridor – plocha kategorie VK – veřejné
prostranství komunikace.

Podmínka č.2:
Na pozemku p.č. 850 k.ú. Proseč nad Nisou v místě lesa nebudou vymezeny zastavitelné plochy.
Bude tak zajištěna průchodnost území pro větší druhy savců v ekotonovém pásmu.

Vyhodnocení: požadavek na  vymezení nezastavitelných ploch v místě lesa na pozemku p.č. 850
v k.ú. Proseč nad Nisou je v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou akceptován, předmětná část pozemku
je zařazena mezi plochy nezastavitelné  v kategorii SK – plochy smíšené krajinné. 

Podmínka č.3:
Podél pozemků s charakterem lesa v jižní části lokality zůstane mezi zástavbou a okrajem porostů
volný  10  m široký  nezastavěný  ekotonový  pruh,  který  nebude  oplocen.  U  pozemku p.č.  856
k.ú. Proseč  nad  Nisou  bude  zástavba  limitována  pouze  podmínkami  souvisejícími  s  ochranou
dřevin.

Vyhodnocení:  požadavek  na  vymezení  volného  10  m  širokého  nezastavitelného  ekotonového
pruhu  podél pozemků s charakterem lesa v jižní části lokality  je v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
akceptován, podél předmětných ploch je vymezen ekotonový pás (nezastavitelná plocha kategorie
VZ  –  veřejné  prostranství  -  zeleň),  pozemek  p.č.   856  k.ú.  Proseč  nad  Nisou  vymezen  jako
nezastavitelný v kategorii SK – plochy smíšené  krajinné.
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Podmínka č.4:
Pozemky p.č. 833 a 834 k.ú. Proseč nad Nisou budou ponechány stávající funkci - izolační zeleň,
veřejná zeleň. Z hlediska ochrany přírody a krajiny se jedná o plochu, která spolu s rybníčkem
u zbořeniště může sloužit  jako podpůrný prvek kostry ekologické stability a ÚSES při  dosadbě
nových stromů může poskytnout stanoviště pro ptactvo a drobné živočichy.

Vyhodnocení: požadavek na nezastavitelnost pozemků p.č. 833 a 834 v k.ú. Proseč nad Nisou byl
orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Jablonec nad Nisou přehodnocen S ohledem na existenci
stávajícího   rybníčku a  enklávy vzrostlé zeleně západně od sledovaného území, byla funkce
nezastavitelného území kategorie VZ – veřejné prostranství – zeleň vymezena na již založeném a
funkčním systému, tzn. na  severovýchodním výběžku pozemku p.č. 837 a západní části pozemku
p.č. 834  v k.ú. Proseč nad Nisou. V tomto smyslu byl návrh změny č. 45 platného Územního plánu
města Jablonce nad Nisou upraven, dne 20. ledna 2010 veřejně projednán  a  dne 25. února 2010
vydán  formou  opatření  obecné  povahy  (§171  a  násl.  SŘ).  V tomto  duchu  byla  uzavřena
s dotčeným orgánem dohoda dne 6.5.2014.  Ve smyslu  dohody byla   do návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou vymezena nezastavitelná lokalita VZ.24 – veřejné prostranství – zeleň.

Podmínka č.5:
Budou zachovány nejcennější přírodní lokality v území na p.p.č. 861, 857, 136 a 817 k.ú. Proseč
nad Nisou (lokality č. 2, 5, 7, 9 - vyznačené na obrázku 5 str. 24 dokumentu Vyhodnocení vlivů 45.
změny územního plánu na životní prostředí).

Vyhodnocení:  požadavek  je  v  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  akceptován,  pozemky  jsou
vypuštěny  ze  zastavitelných  ploch  a  tvoří  botanicky  významnější  lokality  zahrnuté
do nezastavitelných ploch. Jedná se o pozemky p.č. 861 (lok.č.2) a 857 (lok.č.5) v k.ú. Proseč
nad Nisou  – nezastavitelné plochy kategorie VZ – veřejné prostranství zeleň, dále o pozemek p.č.
817 v k.ú. Proseč nad Nisou (lok. č. 9) - nezastavitelná plocha kategorie PP – přírodní plochy  a
o pozemek p.č.  136 v k.ú.  Proseč nad Nisou (lok.č.  7)  -  nezastavitelná plocha kategorie  LP -
plochy lesní.

Podmínka č.6:
Bude  změněno  vedení  osy  nadregionálního  biokoridoru  K  19  s  vloženými  biocentry  lokálního
významu tak, jak je uvedeno v předmětné studii (Kocián 2008).

Vyhodnocení:  požadavek na změnu vedení  osy nadregionálního biokoridoru K 19 s vloženými
biocentry lokálního významu tak, jak je uvedeno ve studii (Kocián 2008), je v návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou akceptován, nadregionální biokoridoru  NRBK K 19 s vloženými biocentry lokálního
významu je nově trasován jižně rozvojové lokality Proseč Domovina.

Podmínka č.7:
Lokální  biokoridor  v  původní  trase nadregionálního biokoridoru  bude zachován jako posilovači
prvek. Bude koncipován jako „lesní" v minimální šířce 15 m, veden při levém břehu obnoveného
rybníčku a výše navazující vodoteče (levá ze dvou potoků). V tomto prostoru budou provedeny
nepravidelné  výsadby  buku,  klenu,  dubu,  lísky,  popř.  dalších  stanovištně  vhodných  dřevin
s přiměřenou ochranou před poškozením zvěří.

Vyhodnocení:  požadavek na zachování  lokálního  biokoridoru v původní  trase nadregionálního
biokoridoru  je  v návrhu  akceptován,  v daném  území  jsou   vymezeny  nezastavitelné  plochy
kategorie PP – přírodní plochy a SK – smíšená krajinná zeleň. 

Podmínka č.8:
V prostoru registrovaného významného krajinného prvku (VKP) „Rybníček Horní  Proseč" bude
obnoven rybníček jako krajinotvorný prvek s biologickým potenciálem. Nová vodní plocha bude mít
nezpevněné přírodní  břehy a dostatečně velkou mělkovodní  zónu s hloubkou vody do 60 cm,
v zhlaví rybníčku bude ponechán prostor pro rozvoj mokřadní vegetace. Návrh zastavění bude
upraven tak, aby stavební parcely nezasahovaly ani svou okrajovou částí do nivy.

Vyhodnocení: požadavek na zachování – obnovu rybníčku v prostoru registrovaného významného
krajinného prvku (VKP) „Rybníček Horní Proseč"  je v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou akceptován,
předmětná lokalita  je  vymezena   jako  plocha nezastavitelná kategorie PP – přírodní  plochy.
Územní studie Futurum I. etapa řeší lokalitu v podrobnějším měřítku dle požadavků příslušného
dotčeného orgánu. 
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Podmínka č.9:
Na východní části pozemků p.č. 846/1, části pozemku p.č. 802/1 a části pozemku p.č. 802/10 k.ú.
Proseč nad Nisou ( kde urbanistická studie navrhuje hřiště či plošnou zeleň) budou vymezeny
funkční plochy PL - veřejná zeleň, izolační zeleň, PK - parky případně PS - parky se sportovním
zařízením,  aby  bylo  garantováno  zachování  těchto  ploch  pro  veřejné  účely  se  zaměřením
na podporu přírodních prvků v urbanizovaném prostředí.

Vyhodnocení: požadavek na vymezení nezastavitelných ploch ve východní části  pozemku p.č.
846/1, části  p.č. 802/1 a části  p.č. 802/10 v k.ú. Proseč nad Nisou  je v návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou akceptován, části předmětných pozemků  jsou vymezeny jako nezastavitelné kategorie
SK – plochy smíšené krajinné.

Podmínka č.10:
Nebude realizována komunikace K04. Komunikace je navržena v místě koryta drobné vodoteče,
která se nachází  v  terénním zářezu,  kam stéká voda z okolních svažitých pozemků.  Břehové
porosty mají funkci krajinotvomou a slouží jako útočiště pro živočichy. Významná je také retenční
funkce a zpomalování odtoku přívalových srážek z dané lokality.

Vyhodnocení: nesouhlas s umístěním komunikace K04 v rámci 2.etapy výstavby je  v návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou promítnut - komunikace není vymezena. 

Podmínka č.11:
Komunikace K01 bude posunuta jižním směrem, aby její okraj začínal na hranici pozemku p.č. 840
k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem je ochrana skupiny letitých dřevin a zachování železného kříže
na kamenném podstavci na p.p.č. 835/1 k.ú. Proseč nad Nisou, který je dokladem historického
vývoje daného území.

Vyhodnocení: požadavek na posun komunikace K01 jižním směrem je v návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou akceptován, umístění plochy veřejných prostranství – komunikace VK.31  do návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou vychází ze studií US Futurum I (SIA Design 2009) a US Futurum II ( Ing. arch.
Lajksner 12/2012).

Podmínka č.12:
Do doby přemístění sběrného dvora nebude realizována výstavba v sektoru B12 l. etapy výstavby
rezidenčního souboru. Po přesunu sběrného dvora a před zahájením výstavby sektoru B12 bude
provedeno geologické  vyhodnocení  stavu spodních vrstev  a  dle  výsledků  šetření  se  případně
přistoupí k sanaci území.

Vyhodnocení: Nový ÚP Jablonec nad Nisou navrhuje přemístění sběrného a separačního dvora
do nově  vymezené  lokality  Zelené  údolí.  V  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  není  stanovena
etapovost  těchto kroků.  Realizace ploch  bydlení  v zastavitelné ploše BP2.80  s odpovídajícím
standardem logicky tyto postupné kroky předpokládá. 

Podmínka č.13:
Při umisťování staveb pro bydlení u ostatních sektorů, které jsou součástí 1. etapy výstavby, bude
v  případě  dosud  probíhajícího  provozu  sběrného  dvora  ,  rovněž  v  rámci  územního  řízení
prokázáno  pro  ochranu  veřejného  zdraví  před  hlukem  dodržování  hygienických  limitů  hluku
v chráněných  venkovních prostorech,  které  jsou  stanoveny v  Nařízení  vlády  č.  148/2006  Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Podmínka č.14:
V dalším stupni projektové dokumentace je též nutné zohlednit stávající malé vodní zdroje sloužící
pro  individuální  zásobování  obyvatelstva  pitnou  vodou  tak,  aby  nebyla  ohrožena  kvalita  a
vydatnost těchto zdrojů.

Podmínka č.15:
Zemní práce, kácení stromů a výřez křovin, spojené s vlastní výstavbou, budou prováděny mimo
období hnízdění ptáků, tj. od srpna do března.

Podmínka č.16:
Při vysazování alejí podél vnitřních komunikací budou respektovány místní druhy stromů.
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Podmínka č.17:
Bude zajištěno sečení travních porostů vně i uvnitř obytného souboru.

Podmínka č.18:
Bude  upraveno  odvádění  čistých  dešťových  vod  tak,  aby  byly  co  nejvíce  přímo  vsakovány
do terénu na místě.

Podmínka č.19:
Výjezdové  komunikace  z  obytného  souboru  budou  směřovány  do  míst,  kde  projíždějící  auta
nebudou přímo obtěžovat obyvatele blízkých domů především hlukem.

Podmínka č.20:
Obecně   bude  zachován   co  největší   rozsah  rozptýlené  zeleně,   zejména větší   remízky a
jednotlivé starší stromy či jejich seskupení.

Vyhodnocení požadavků č. 13 – 20: požadavky  jdou nad rámec podrobnosti územního plánu,
vztahují se k dalším stupňům projektové dokumentace.

Níže uvedené  požadavky vztahující  se k II.  etapě záměru Futurum jsou akceptovány  -  byla
zpracována ÚS obytný soubor Futurum – II. etapa včetně vyhodnocení vlivu záměru na krajinný
ráz

Pro 2. etapu budou též splněny tyto podmínky:

Podmínka č.21:
Bude  zpracována  územní  studie,  která  bude  zahrnovat  prostorové  uspořádání  zástavby  a
komunikací, dělení pozemků, specifikaci objektů včetně jejich výšky.

Podmínka č.22:
Bude zpracováno vyhodnocení  krajinného rázu včetně prověření  výšky a umístění  jednotlivých
objektů s ohledem na zachování hodnot krajinného rázu daného místa.

Podmínka č.23:
Zástavba  bude  navrhována  s  ohledem na  zachování  okrajových  částí  porostů  a  významných
solitérních dřevin a jejich skupin.

Podmínka č.24:
Bude respektována historická čestní síť, žulové bloky, boží muka u zbořeniště a pamětní deska
u křižovatky cest a tyto prvky budou citlivě začleněny mezi novou zástavbu.

Podmínka č.25:
Bude zachována stávající vodní plocha u zbořeniště domu, která posílí síť vodních prvků v krajině.

Vyhodnocení požadavků č. 21 – 25: v roce 2012 byl na základě zadání pořizovatele územního
plánu   města  Jablonec  nad  Nisou  a  jeho  změn   Úřad   územního  plánování  MěÚ  Jablonec
nad Nisou  zpracována  US  Futurum  II.  etapa  (Ing.  arch.  Lajksner  12/2012).  V zadání  tohoto
územně  plánovacího  podkladu   byly  formulovány  požadavky,  vyplývající  z požadavků  orgánu
ochrany přírody a krajiny. Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz pro Obytný soubor Futurum II.
etapa bylo zpracováno v roce 2013 fy. Envigea s.r.o. Závěr tohoto dokumentu deklaruje, že při
respektování VKP a dalších přírodních charakteristik dotčeného území a současně při dodržení
stanovených regulačních opatření a limitů,  daných 45.  změnou ÚP města Jablonce nad Nisou
v oblasti  ochrany  přírody   a  krajiny  lze  konstatovat,  že  výstavba  II.  etapy  obytného  souboru
Futurum,  bude  z hlediska   změny  krajinného  rázu  přijatelná.   Požadavky  vyplývající  z výše
citovaného závěru jsou v rámci návrhu ÚP Jablonec nad Nisou akceptovány.

Dále bude Návrh 45. změny ÚP města Jablonec nad Nisou doplněn o tyto podmínky:

Podmínka č.26:
V Závazné části  bude opravena podlažnost  na ploše 1.  etapy dle  3 typů objektů  navržených
v urbanistické studii,  která  byla  podkladem pro posouzení  vlivu  na krajinný  ráz,  a dále  řešení
parkování u vícepodlažních objektů podzemními garážemi.

Vyhodnocení: požadavek na zachování max. podlažnosti  dle 3 typů objektů navržených v US je
v návrhu  ÚP Jablonec nad Nisou akceptován v rámci podmínek prostorového uspořádání ploch
kategorie BP2 a BP3. Požadavek na parkování v 1.N.P. objektů jde nad rámec podrobností ÚP.
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Podmínka č.27:
V Textové  části  (podmínek  týkajících  se  odkanalizování  území)  je  nutné  uvést,  že  u  dešťové
kanalizace,  která bude zaústěna do rybníčku (VKP), bude nutné použít  lapoly bez obtoku tzn.
s kapacitou na přečištění vody i z přívalových srážek, aby se předešlo znečištění rybníčku ropnými
látkami 

Vyhodnocení:  požadavek  jde  nad  rámec  podrobnosti  územního  plánu,  jedná  se  o  požadavek
vztahující se k podrobnějšímu stupni projektové dokumentace 

Podmínka č.28:
V části Odůvodnění budou uvedeny skutečnosti týkající se upozornění na starou ekologickou zátěž
vedenou v evidenci MŽP, která je v rozsahu větším než stávající překladiště a není známo, že by
zde byla prováděna analýza zdravotních rizik pro budoucí obyvatele z pohledu této ekologické
zátěže.

Vyhodnocení: požadovaný údaj je uveden v kapitole  G.3.19 EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE ÚZEMÍ.
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I VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ 
FOND ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE 
LESA PUPFL

Bilance pozemků zemědělského půdního fondu v řešeném území:

ZPF celkem
z toho

orná půda zahrady TTP

výměra (ha) 912 125 273 514

podíl z celk. výměry ZPF (%) 100 13,7 (= zornění) 29,9 56,4

podíl z celk. výměry ř.ú. (%) 29,1 4 8,7 16,4

Bilance nezemědělských pozemků v řešeném území:

lesní pozemky
vodní

plochy
zastavěné

plochy
ostatní
plochy

celkem
NZP

celkem ř.ú.
(vč. ZPF)

výměra (ha) 1205 59 252 710 2226 3138

podíl z celk. výměry NZP (%) 54,1 2,7 11,3 31,9 100 70,9

podíl z celk. výměry ř.ú. (%) 38,4 (= lesnatost) 1,9 8 22,6 70,9 100
Pozn.: ovocné sady, chmelnice a vinice nejsou v aktuální evidenci ř.ú. zastoupeny
Zdroj: internetový server ČSÚ

Lokality,  určené návrhy urbanistického řešení  území k záborům půdního fondu (tzn.  ke změně
druhu  pozemku,  či  ke  způsobu  jeho  využití)  jsou  průběžným  označením graficky  znázorněny
v příslušné mapové příloze.

Záměry na zemědělské půdě jsou tzv. „zábory zemědělského půdního fondu“ (NZP) týkající se
změny využití a druhu pozemku nacházející se v hodnocených lokalitách na nezemědělské půdě
jsou jejich součástí.

Záměry urbanistického řešení se zčásti týkají i záboru  lesních pozemků (PUPFL - zábory jsou
minimalizovány a jsou vynuceny objektivními  příčinami -  viz  kap.  odůvodnění  záborů PUPFL).
Zábory PUPFL jsou v návrhu zčásti kompenzovány vymezenými plochami lesními – LP.3 se týká
návrhu na začlenění v LHP do 716 F (do porostní plochy částečným zalesněním zrušené části
silnice  po  realizaci  VK.16,  pod  elektrovodem  do  bezlesí),  LP.7  návrh  na  začlenění  struktur
vzrostlého lesa do PUPFL (v LHP do porostní plochy v 716 F).

Veškeré  údaje  o  plochách  byly  zjištěny  z  digitálního  mapového  podkladu  katastrální  mapy
(zatřídění dle evidence katastru nemovitostí), nikoliv dle současného druhu a způsobu využívání
dotčených pozemků, jsou uvedeny v [ha].

Vyhodnocení je provedeno v intencích metodického doporučení MMR, MŽP a ÚÚR „Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v územním plánu“ (7/2011), tzn. že zde
nejsou hodnoceny:

 lokality etapizované ve stupni rezerv,

 plošné požadavky pozemků ZPF na nutnou realizaci ÚSES (viz kap. ÚSES - jedná se
mj. o lokalitu plochy smíšené krajinné SK.2, začleněné do tzv. veřejně prospěšných
opatření), 

 plochy  bydlení  -  městské,  bydlení  -  příměstské,  smíšené  obytné  –  centrální
v zastavěných územích – lokality  BM2.5, BM2.7, BM2.8, BM2.9, BM4.11, BM2.17,
BM2.20,  BM2.21,  BM4.24,  BM2.35,  BM2.36,  BM2.37,  BM1.38,  BM2.46,  BM2.57,
BP2.4, BP2.10, BP2.11, BP1.14, BP1.18, BP2.20, BP2.22, BP2.23, BP2.24, BP2.25,
BP2.34,  BP2.47,  BP2.53,  BP2.58,  BP2.62,  BP2.66,  BP2.67,  BP2.85,  BP1.109,
BP2.115,  BP2.121,  BP2.129,  BP2.130,  BP2.131,  BP2.132,  BP2.133,  BP2.134,
BP2.137,  BP2.140,  BP2.141,  BP2.147,  BP2.148,  BP2.160,  BP1.163,  BP2.172,
BP2.173, BP2.174, BP2.176, BP2.177, SC4.1, SC4.3, SC6.4, SC6.5, SC6.6, SC6.9,
SC6.10, SC6.11, SC6.12, SC6.13, SC6.14, SC6.16, SC2.18, SC4.19, SC4.21, SC4.27
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 veškeré  zábory do výměry 2000 m2 v zastavěných územích –  lokalita  OS2.17,
DD.2, DS.11, VK.6, VK.14, VK.16, VK.34, VK.40, VK.41, VZ.9, VZ.20

 zábory ZPF ve prospěch PUPFL (v intencích metodického doporučení MMR, MŽP a
ÚÚR  „Vyhodnocení  předpokládaných  důsledků  navrhovaného  řešení  na  ZPF
v územním plánu“, 7/2011) – lokality LP.3 a LP.7,

 veškeré  lokality  tvořené  pouze  nezemědělskými  pozemky  („čisté  NZP“)  –  lokality
BP1.17, BP2.19, BP2.50, BP2.98, BP2.154, SC6.15, OS4.8, OS4.9, OS2.18, OS2.20,
OH2.1, VS4.3, VS5.10, VS2.15, DS.4, DS.12, DS.23, VK.8, VK.23,  VK.37 , VZ.22

Předmětem  vyhodnocení  jsou  i  bilance  záměrů  na  meliorovaných  plochách (zde  výhradně
plošným drenážním odvodněním), uvedené údaje se týkají pouze pozemků ZPF.

Uvedené výměry návrhů hodnocených ploch dopravní infrastruktury silniční (DS.2, DS.3, DS.6,
DS.7, DS.10, DS.13, DS.14, DS.16, DS.17, DS.18, DS.19, DS.20, DS.21 a DS.24) a veřejných
prostranství  –  komunikace (VK.1,  VK.3,  VK.4,  VK.10,  VK.11,  VK.12,  VK.13,  VK.15,  VK.17,
VK.19, VK.20, VK.21, VK.22, VK.23, VK.24, VK.25, VK.26, VK.31, VK.32, VK.33, VK.35, a VK.36)
se týkají celé plochy vymezeného koridoru (vymezené lokality se týkají prostorů záměrů).

I.1 FUNKČNÍ ČLENĚNÍ HODNOCENÝCH LOKALIT

Jednotlivé lokality jsou označeny kódem v číselné posloupnosti v rámci agregovaných základních
funkčních skupin, s uvedením zkratky ploch rozdílného funkčního využití:

- plochy zastavěné, zastavitelné:

kód název

BM Plochy bydlení - městské

SM Plochy smíšené městské

BP Plochy bydlení – příměstské 

SC Plochy smíšené obytné – centrální 

OS Plochy občanského vybavení – sport a rekreace

VS Plochy výroby a skladování

TI Plochy technické infrastruktury

DD Plochy dopravní infrastruktury – drážní

DS Plochy dopravní infrastruktury – silniční

VK Plochy veřejných prostranství - komunikace

RZ Plochy rekreace – zahrádkové osady

- plochy nezastavěné, nezastavitelné:

kód název

VZ Plochy veřejných prostranství – zeleň 

SK Plochy smíšené krajinné

SAUL s.r.o 281



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou I – Vyhodnocení důsledků na ZPF a PUPFL

I.2 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA SLOŽKY PŮDNÍHO FONDU – DLE ZÁKLADNÍCH 
DRUHŮ POZEMKŮ, OCHRANA ZPF, MELIORACE [HA]

I.2.1 Z - PLOCHY ZASTAVITELNÉ

PLOCHY BYDLENÍ - MĚSTSKÉ:

k.ú. Jablonec nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

BM2.1 1,4806 1,4806 0 0 0 1,4806 0 0 0 0 0 0,8668 0,6138
BM2.2 1,4743 1,4743 0 0 0 1,4743 0 0 0 0 0 1,4135 0,0608
BM2.3 0,0840 0,0840 0 0 0 0,0840 0 0 0 0 0 0 0,0840
BM2.4 0,1283 0,1283 0 0 0 0,1283 0 0 0 0 0 0 0,1283
BM2.42 4,1954 4,0890 0 0 0 4,0890 0,1064 0 0 0 0 1,0322 3,0568
BM1.44 0,1544 0 0 0 0 0 0,1544 0,0159 0 0 0 0 0
celkem 7,3626 7,2562 0 0 0 7,2562 0,1064 0 0 0 0 3,3125 3,9437

k.ú. Jablonecké Paseky:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

BM2.12 1,4979 1,4069 0 0 0 1,4069 0,0910 0 0 0 0 0,2240 1,1829
BM2.13 0,4594 0,4594 0 0 0 0,4594 0 0 0 0 0 0 0,4594
BM2.48 0,4090 0,4090 0 0 0 0,4090 0 0 0 0 0 0,0168 0,3922
BM4.14 0,3330 0,3330 0 0 0 0,3330 0 0 0 0 0 0,0081 0,3249
celkem 2,6993 2,6083 0 0 0 2,6083 0,0910 0 0 0 0 0,2489 2,3594
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k.ú. Rýnovice:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

BM2.26 0,2413 0,2413 0 0 0 0,2413 0 0 0 0 0 0 0,2413
BM2.27 1,7306 1,7031 0,3490 0 0 0 0,0275 0 0,4667 0 1,0207 0 0,2157
BM2.29 0,0987 0,0987 0 0 0 0,0987 0 0 0 0 0 0 0,0987
BM1.30 0,1337 0,1337 0 0 0 0,1337 0 0 0 0 0 0 0,1337
BM1.31 1,8728 1,8413 0,7843 0 0 0 0,0315 0 0 0 0,7053 0 0,0790

0 0 0 1,0570 0 0 0 0 0,8178 0 0,2392
BM2.25 2,6101 2,5773 1,2443 0 0 0 0,0328 0 1,2443 0 0 0 0

0 0,1822 0 0 0 0 0,1822 0 0 0 0
0 0 0 1,1508 0 0 0,2308 0 0,7286 0 0,1914

BM2.33 0,7691 0,7330 0 0 0 0,7330 0,0361 0 0,3184 0 0 0 0,4146
BM6.23 1,7757 0 0 0 0 0 1,7757 0,1757 0 0 0 0 0
BM2.54 0,1213 0,1213 0 0 0 0,1213 0 0 0 0 0 0 0,1213
BM2.55 0,2021 0,2021 0 0 0 0,2021 0 0 0 0 0 0 0,2021
BM2.56 0,0979 0,0979 0 0 0 0,0979 0 0 0 0 0 0 0,0979
celkem 9,6533 7,7497 2,3776 0,1822 0 3,8358 1,9036 0,1757 2,4424 0 3,2724 0 2,0349

k.ú. Mšeno nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

BM1.15 0,3013 0,3013 0,1043 0 0 0,1970 0 0 0 0 0 0 0,3013
BM1.39 1,4084 1,3839 0 0 0 1,3839 0,0245 0 0 0 0 0 1,3839
BM1.43 0,3550 0,3550 0 0 0 0,3550 0 0 0 0 0,0344 0 0,3206
BM1.49 0,5413 0,5413 0,5413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5413
BM1.50 1,2230 1,2013 0 0 0 1,2013 0,0217 0 0 0 0 0 1,2013
BM1.51 0,3597 0,3597 0 0 0 0,3597 0 0 0 0 0 0,0044 0,3553
BM1.52 0,1712 0,1712 0 0 0 0,1712 0 0 0 0 0 0,1329 0,0383
BM1.53 0,2909 0,2909 0 0 0 0,2909 0 0 0 0 0 0,0373 0,2536
BM2.18 0,2471 0,2471 0 0 0 0,2471 0 0 0 0 0,2447 0 0,0024
BM2.19 0,8395 0,8395 0 0 0 0,8395 0 0 0 0 0,4413 0 0,3982
celkem 5,7374 5,6912 0,6456 0 0 5,0456 0,0462 0 0 0 0,7204 0,1746 4,7962

CELKEM PLOCHY BYDLENÍ - MĚSTSKÉ

BM
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 25,4526 23,3054 4,3773 0,1822 0 18,7459 2,1472 0,1916 2,4424 0 3,9928 3,7360 13,1342
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PLOCHY SMÍŠENÉ MĚSTSKÉ:

k.ú. Jablonec nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

SM4.8 0,7480 0 0 0 0 0 0,7480 0,7097 0 0 0 0 0
celkem 0,7480 0 0 0 0 0 0,7480 0,7097 0 0 0 0 0

k.ú. Rýnovice:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

SM4.3 0,3993 0,3993 0 0,1381 0 0 0 0 0,0100 0 0 0,0613 0,0668
0 0 0 0,2612 0 0 0 0 0 0,0960 0,1652

SM4.9 1,7258 1,6050 1,4632 0 0 0 0,1208 0 0,9009 0 0 0,5623 0
0 0,1418 0 0 0 0 0,1418 0 0 0 0

celkem 2,1251 2,0043 1,4632 0,2799 0 0,2612 0,1208 0 1,0527 0 0 0,7196 0,2320

k.ú. Kokonín:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

SM2.7 0,2315 0,2315 0 0,0789 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0789
0 0 0 0,1526 0 0 0 0 0 0 0,1526

celkem 0,2315 0,2315 0 0,0789 0 0,1526 0 0 0 0 0 0 0,2315

CELKEM  PLOCHY SMÍŠENÉ MĚSTSKÉ

SM
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 3,1046 2,2358 1,4632 0,3588 0 0,4138 0,8688 0,7097 1,0527 0 0 0,7196 0,4635

PLOCHY BYDLENÍ – PŘÍMĚSTSKÉ:

k.ú. Jablonec nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

BP2.1 1,3949 1,0800 0,7326 0 0 0,3474 0,3149 0 0 0 0 0 1,0800
BP2.3 0,4970 0,4970 0,4293 0 0 0,0677 0 0 0 0 0 0 0,4970
celkem 1,8919 1,5770 1,1619 0 0 0,4151 0,3149 0 0 0 0 0 1,5770
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k.ú. Jablonecké Paseky:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF
orná
půda

zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

BP1.5 0,9959 0,9959 0 0 0 0,9959 0 0 0 0 0 0 0,9959
BP1.6 0,0612 0,0512 0 0 0 0,0512 0,0100 0 0 0 0 0 0,0512
BP1.7 0,1760 0,1605 0 0 0 0,1605 0,0155 0 0 0 0 0 0,1605
BP1.8 0,2615 0,2615 0 0 0 0,2615 0 0 0 0 0 0 0,2615
BP1.9 0,1527 0,1527 0 0 0 0,1527 0 0 0 0 0 0 0,1527
BP1.171 0,0535 0,0535 0 0 0 0,0535 0 0 0 0 0 0 0,0535
celkem 1,7008 1,6753 0 0 0 1,6753 0,0255 0 0 0 0 0 1,6753

k.ú. Vrkoslavice:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF
orná
půda

zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

BP1.92 1,8843 1,8843 0 0 0 1,8843 0 0 0 0 1,0882 0 0,7961
BP2.94 0,3676 0,3676 0 0 0 0,3676 0 0 0 0 0,0120 0 0,3556
BP2.95 0,6936 0,6936 0 0 0 0,6936 0 0 0 0 0 0 0,6936
BP2.96 0,5434 0,5434 0 0 0 0,5434 0 0 0 0 0 0 0,5434
BP2.157 0,0643 0,0643 0 0 0 0,0643 0 0 0 0 0 0 0,0643
BP2.158 0,2708 0,2708 0 0 0 0,2708 0 0 0 0 0 0 0,2708
BP2.162 0,1500 0,1500 0 0 0 0,1500 0 0 0 0 0,1500 0 0
celkem 3,9740 3,9740 0 0 0 3,9740 0 0 0 0 1,2502 0 2,7238

k.ú. Rýnovice:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF
orná
půda

zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

BP1.15 0,5335 0,5335 0 0 0 0,5335 0 0 0 0 0,2184 0,1927 0,1224
BP1.16 0,5674 0,5674 0 0 0 0,5674 0 0 0 0 0,5674 0 0
BP1.143 1,5800 1,5800 0 0 0 1,5800 0 0 0 0 0,4000 0 1,1800
BP1.150 0,3002 0,3002 0 0 0 0,3002 0 0 0 0 0,1278 0 0,1724
BP1.151 0,0941 0,0941 0 0 0 0,0941 0 0 0 0 0 0 0,0941
BP2.21 0,4576 0,4576 0,4576 0 0 0 0 0 0,4565 0 0 0 0,0011
BP2.26 0,2267 0,2267 0 0 0 0,2267 0 0 0,0046 0 0,2221 0 0
BP2.27 0,2005 0,2005 0 0 0 0,2005 0 0 0 0 0,2005 0 0
celkem 3,9600 3,9600 0,4576 0 0 3,5024 0 0 0,4611 0 1,7362 0,1927 1,5700
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k.ú. Lukášov:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF
orná
půda

zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

BP1.28 0,1493 0,1493 0 0 0 0,1493 0 0 0 0 0 0,1493 0
BP1.29 0,2145 0,2145 0 0 0 0,2145 0 0 0 0 0 0 0,2145
BP1.161 0,6494 0,6494 0 0 0 0,6494 0 0 0 0 0 0,6494 0
BP2.31 0,5957 0,5957 0,5957 0 0 0 0 0 0 0 0,3998 0 0,1959
BP2.32 0,1771 0,1771 0,1251 0 0 0,0520 0 0 0 0 0 0 0,1771
BP2.33 0,1508 0,1508 0 0 0 0,1508 0 0 0 0 0 0,1508 0
BP2.35 1,2076 1,0824 0 0 0 1,0824 0,1252 0 0,0934 0 0 0,2191 0,7699
BP1.36 2,9561 2,9561 0 0 0 2,9561 0 0 0,2278 0 1,1537 1,5719 0,0027
BP1.37 8,1766 8,0660 6,5954 0 0 0 0,1106 0 4,9496 0 1,5518 0,0940 0

0 0 0 1,4706 0 0 0,1068 0 1,1884 0,1747 0,0007
BP1.38 1,4787 1,0143 0,7194 0 0 0 0,4644 0 0,6275 0 0 0,0919 0

0 0,0746 0 0 0 0 0 0 0 0,0746 0
0 0 0 0,2203 0 0 0 0 0 0,2203 0

BP2.142 0,0497 0,0497 0 0 0 0,0497 0 0 0 0 0 0 0,0497
BP2.153 0,5456 0,5456 0 0 0 0,5456 0 0 0,1984 0 0 0,2810 0,0662
BP2.169 0,4766 0,4766 0 0 0 0,4766 0 0 0 0,3963 0,0803 0 0
BP2.175 0,1011 0,0782 0 0,0085 0 0 0.0229 0 0 0 0 0,0085 0

0,0697 0 0 0 0 0 0,0697 0
celkem 16,9288 16,2057 8,0356 0,0831 0 8,0870 0,7231 0 6,2035 0,3963 4,3740 3,7552 1,4767

k.ú. Mšeno nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF
orná
půda

zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

BP1.145 0,2860 0,2769 0 0 0 0,2769 0,0091 0 0 0 0 0 0,2769
celkem 0,2860 0,2769 0 0 0 0,2769 0,0091 0 0 0 0 0 0,2769
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k.ú. Kokonín:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF
orná
půda

zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

BP1.93 2,3934 2,3370 0 0 0 2,3370 0,0564 0 0 0 0,9563 0 1,3807
BP1.99 0,3379 0,1404 0 0 0 0,1404 0,1975 0 0 0 0 0,1404 0
BP1.100 0,9220 0,9220 0 0 0 0,9220 0 0 0,0042 0 0,9178 0 0
BP1.101 0,6755 0,6755 0 0 0 0,6755 0 0 0 0 0,6755 0 0
BP1.102 1,6244 1,6244 1,6244 0 0 0 0 0 0,2555 0 0 1,3345 0,0344
BP1.103 5,2767 5,2565 0 0 0 5,2565 0.0202 0 3,3895 0 0,7205 1,1465 0
BP1.105 0,2646 0,2561 0 0 0 0,2561 0,0085 0 0 0 0,1071 0 0,1490
BP1.106 0,1106 0,1106 0 0 0 0,1106 0 0 0 0 0 0 0,1106
BP1.111 1,3010 1,2815 0 0 0 1,2815 0,0195 0 0 0 0,2704 0 1,0111
BP1.166 0,4364 0,4364 0 0 0 0,4364 0 0 0 0 0,4364 0 0
BP1.168 0,4350 0,4350 0 0 0 0,4350 0 0 0,1332 0 0,3018 0 0
BP2.112 0,2248 0,2248 0 0 0 0,2248 0 0 0,2040 0 0,0208 0 0
BP2.113 1,5926 1,5795 0,9772 0 0 0 0,0131 0 0,1528 0 0 0,4602 0,3642

0 0 0 0,6023 0 0 0,2476 0 0 0,3546 0,0001
BP2.116 3,4331 3,2619 0 0 0 3,2619 0,1712 0 0 0 0 0,0883 3,1736
BP2.117 0,1831 0,1831 0 0,1831 0 0 0 0 0 0 0 0,1831 0
BP2.118 0,3142 0,3142 0 0 0 0,3142 0 0 0 0 0 0,3142 0
BP2.119 0,1966 0,1931 0 0 0 0,1931 0,0035 0 0 0 0 0,1931 0
BP2.120 0,6415 0,6415 0 0 0 0,6415 0 0 0 0 0 0,6415 0
BP2.123 0,2435 0,2435 0 0,2435 0 0 0 0 0 0 0,1867 0,0568 0
BP2.124 0,5343 0,5343 0 0 0 0,5343 0 0 0 0 0 0 0,5343
BP2.125 0,4612 0,4612 0 0,1486 0 0,3126 0 0 0 0 0 0,4612 0
BP2.126 0,2114 0,2144 0 0,0861 0 0,1253 0 0 0 0 0 0,2114 0
BP2.127 0,4168 0,4168 0 0,4067 0 0 0 0 0 0 0 0,2371 0,1696

0 0 0 0,0101 0 0 0 0 0 0,0063 0,0038
BP2.128 1,6378 1,5456 0 0 0 1,5456 0,0922 0 0 0 0 0,6253 0,9203
BP2.135 1,1065 1,0433 0 0,1300 0 0,9133 0,0632 0 0 0 0 0 1,0433
BP2.136 0,2321 0,1963 0 0,1202 0 0,0761 0,0358 0 0 0 0 0 0,1963
BP2.138 0,3269 0,3269 0 0 0 0,3269 0 0 0 0 0 0,3269 0
BP2.139 1,8120 1,5220 0 0 0 1,5220 0,2900 0 0 0,1639 0 0,2321 1,1260
BP2.144 0,9036 0,9036 0 0 0 0,9036 0 0 0 0 0 0,9036 0
BP1.179 0,2328 0,2328 0 0 0 0,2328 0 0 0 0 0 0,2328 0
Celkem 28,4823 27,5112 2,6016 1,3182 0 23,5914 0,9711 0 4,3868 0,1639 4,5933 8,1499 10,2173
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k.ú. Proseč nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF
orná
půda

zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

BP1.40 0,7437 0,7437 0 0 0 0,7437 0 0 0,7437 0 0 0 0
BP1.42 0,3068 0,3068 0 0 0 0,3068 0 0 0,0217 0 0 0,2851 0
BP1.164 0,3514 0,3514 0 0 0,3514 0 0 0 0 0 0,0072 0,3442
BP2.45 1,2551 1,1899 0 0 0 1,1899 0,0652 0 0 0 0,2109 0,6080 0,3710
BP2.46 0,2868 0,1682 0 0 0 0,1682 0,1186 0 0 0 0 0 0,1682
BP2.48 2,1667 2,1126 0 0 0 2,1126 0,0541 0 1,7128 0 0,2694 0,1304 0
BP2.51 0,1614 0,1614 0 0 0 0,1614 0 0 0,0556 0 0,1058 0 0
BP2.52 0,3471 0,3182 0 0,1973 0 0,1209 0,0289 0 0,3182 0 0 0 0
BP2.54 1,3173 1,2386 0 0 0 1,2386 0,0787 0 0 0 0 0 1,2386
BP2.55 3,0083 3,0083 2,1538 0 0 0 0 0 1,2199 0 0 0,9339 0

0 0,0347 0 0 0 0 0 0 0 0,0347 0
0 0 0 0,8198 0 0 0,1214 0 0 0,6984 0

BP2.56 1,6362 1,6362 1,6362 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6362 0
BP2.57 0,3887 0,3887 0,3887 0 0 0 0 0 0,3887 0 0 0 0
BP2.59 0,7867 0,7850 0 0 0 0,7850 0,0017 0 0 0,5359 0,2491 0 0
BP2.60 0,3419 0,3419 0 0 0 0,3419 0 0 0 0 0 0,3363 0,0056
BP2.63 0,2377 0,2377 0 0 0 0,2377 0 0 0 0 0 0 0,2377
BP2.64 0,7459 0,7459 0 0,2446 0 0,5013 0 0 0 0 0 0,7459 0
BP2.65 0,1569 0,1569 0 0 0 0,1569 0 0 0 0 0 0,1569 0
BP2.69 2,2718 2,1363 0 0 0 2,1363 0,1355 0 0 0 0 0 2,1363
BP2.70 0,2417 0,2417 0 0 0 0,2417 0 0 0 0 0 0 0,2417
BPX.1 21,6122 19,4084 7,4582 0 0 0 2,2038 0 0,4576 2,1979 3,6026 1,2001 0

0 0,4647 0 0 0 0 0 0,4101 0,0546 0 0
0 0 0 11,4855 0 0 0 1,4542 4,2639 4,3284 1,4390

BPX.2 2,7671 2,4572 1,6586 0 0 0 0,3099 0 0 1,2561 0 0,4025 0
0 0 0 0,7986 0 0 0,0273 0,0045 0,3985 0 0,3683

BP2.75 1,4634 1,4634 1,2509 0 0 0 0 0 0,0132 0 0,0727 1,1650 0
0 0 0 0,2125 0 0 0 0 0 0,2125 0

BP2.76 0,1359 0,1002 0 0 0 0,1002 0,0357 0 0 0 0 0 0,1002
BP2.77 0,3632 0,3632 0 0 0 0,3632 0 0 0 0 0 0 0,3632
BP2.78 0,5878 0,5878 0 0 0 0,5878 0 0 0 0 0 0 0,5878
BP2.79 0,7436 0,7233 0 0 0 0,7233 0,0203 0 0 0 0 0 0,7233
BP2.80 2,4970 2,4966 2,4966 0 0 0 0,0004 0 2,4962 0 0,0004 0 0
BP2.82 0,7448 0,7448 0 0 0 0,7448 0 0 0 0 0 0,7448 0
BP2.86 3,9461 3,9172 0 0,1898 0 0 0,0289 0 0 0 0,1898 0 0

0 0 0 3,7274 0 0 0 0,5232 0 3,0099 0,1943
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lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF
orná
půda

zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

BP2.87 0,4220 0,4220 0 0 0 0,4220 0 0 0 0 0 0,4121 0,0099
BP2.88 0,1134 0,0894 0 0,0463 0 0,0431 0,0240 0 0 0,0894 0 0 0
BP2.90 0,5610 0,5320 0 0 0 0,5320 0,0290 0 0 0 0 0,5320 0
BP2.146 0,5957 0,5775 0 0 0 0,5775 0,0182 0 0 0 0,0542 0,5233 0
BP2.149 1,4674 1,4331 0,6946 0 0 0,7385 0,0343 0 1,4331 0 0 0 0
BP2.178 0,1149 0,1149 0 0,1149 0 0 0 0 0,1149 0 0 0 0
celkem 54,8876 51,7004 17,7376 1,2923 0 32,6705 3,1872 0 9,1243 6,4713 9,4719 18,1036 8,5293

CELKEM BYDLENÍ – PŘÍMĚSTSKÉ

BP
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 112,1114 106,8805 29,9943 2,6936 0 74,1926 5,2309 0 20,1757 7,0315 21,4256 30,2014 28,0463

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – CENTRÁLNÍ:

k.ú. Proseč nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

SC4.22 0,2422 0,0382 0 0 0 0,0382 0,2040 0 0 0 0 0,0382 0
SC4.25 0,0807 0,0807 0 0 0 0,0807 0 0 0 0 0 0,0807 0
celkem 0,3229 0,1189 0 0 0 0,1189 0,2040 0 0 0 0 0,1189 0

CELKEM PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – CENTRÁLNÍ

SC
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 0,3229 0,1189 0 0 0 0,1189 0,2040 0 0 0 0 0,1189 0

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A REKREACE:

k.ú. Jablonec nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

OS2.3 0,4230 0 0 0 0 0 0,4230 0,4230 0 0 0 0 0
OS2.4 0,1605 0 0 0 0 0 0,1605 0,1605 0 0 0 0 0
celkem 0,5835 0 0 0 0 0 0,5835 0,5835 0 0 0 0 0
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k.ú. Vrkoslavice:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

OS1.15 0,2221 0,2221 0 0 0 0,2221 0 0 0 0 0,2221 0 0
celkem 0,2221 0,2221 0 0 0 0,2221 0 0 0 0 0,2221 0 0

k.ú. Rýnovice:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

OS2.13 1,0327 1,0327 1,0327 0 0 0 0 0 0,3300 0 0,4569 0 0,2458
celkem 1,0327 1,0327 1,0327 0 0 0 0 0 0,3300 0 0,4569 0 0,2458

k.ú. Mšeno nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

OS2.19 3,2523 0,6218 0 0 0 0,6218 2,6305 0 0 0,5534 0 0,0684 0
celkem 3,2523 0,6218 0 0 0 0,6218 2,6305 0 0 0,5534 0 0,0684 0

CELKEM PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A REKREACE

OS
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 5,0906 1,8766 1,0327 0 0 0,8439 3,2140 0,5835 0,3300 0,5534 0,6790 0,0684 0,2458

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ:

k.ú. Jablonec nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VS4.1 2,2151 0 0 0 0 0 2,2151 2,1591 0 0 0 0 0
celkem 2,2151 0 0 0 0 0 2,2151 2,1591 0 0 0 0 0
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k.ú. Rýnovice:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VS5.9 0,7729 0,0452 0 0,0452 0 0 0,7277 0 0,0452 0 0 0 0
VS4.11 1,1289 1,1289 0 0 0 1,1289 0 0 0 0 0,7133 0 0,4156
VS4.12 0,3345 0,3345 0 0,3050 0 0 0 0 0,0976 0 0,2074 0 0

0 0 0 0,0295 0 0 0,0124 0 0,0171 0 0
VS4.14 0,7817 0,7288 0 0 0 0,7288 0,0529 0 0 0 0,7288 0 0
VS4.4 2,6554 0,9450 0,0617 0 0 0,8833 1,7104 0 0 0 0,9450 0 0
VS4.7 1,9239 1,9239 1,9239 0 0 0 0 0 1,5664 0 0 0 0,3575
celkem 7,5973 5,1063 1,9856 0,3502 0 2,7705 2,4910 0 1,7216 0 2,6116 0 0,7731

k.ú. Lukášov:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VS2.13 1,9675 1,8719 0 0 0 1,8719 0,0956 0 0 0 0,3786 0 1,4933
VS2.17 0,6798 0,6199 0 0 0 0,6199 0,0599 0 0 0 0,6199 0 0
VS2.18 1,3283 1,3283 1,3283 0 0 0 0 0 1,3283 0 0 0 0
celkem 3,9756 3,8201 1,3283 0 0 2,4918 0,1555 0 1,3283 0 0,9985 0 1,4933

k.ú. Kokonín:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VS2.16 0,3712 0,3712 0 0 0,3712 0 0 0 0 0 0,3712 0
celkem 0,3712 0,3712 0 0 0,3712 0 0 0 0 0 0,3712 0

CELKEM PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

VS
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 14,1592 9,2976 3,3139 0,3502 0 5,6335 4,8616 2,1591 3,0499 0 3,6101 0,3712 2,2664
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PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:
k.ú. Kokonín:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

TI1.4 0,1184 0 0 0 0 0 0,1184 0,1184 0 0 0 0 0
TI2.2 0,4769 0,0093 0 0 0 0,0093 0,4676 0 0 0 0 0,0093 0
celkem 0,5953 0,0093 0 0 0 0,0093 0,5860 0,1184 0 0 0 0,0093 0

CELKEM PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

TI
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 0,5953 0,0093 0 0 0 0,0093 0,5860 0,1184 0 0 0 0,0093 0

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ:
k.ú. Jablonec nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

DD.1 0,2164 0 0 0 0 0 0,2164 0,2126 0 0 0 0 0
celkem 0,2164 0 0 0 0 0 0,2164 0,2126 0 0 0 0 0

CELKEM PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ

DD
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 0,2164 0 0 0 0 0 0,2164 0,2126 0 0 0 0 0

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ:
k.ú. Jablonec nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

DS.2 10,8559 0 0 0 0 0 10,8559 8,8600 0 0 0 0 0
DS.3 1,0304 0 0 0 0 0 1,0304 0,1302 0 0 0 0 0
DS.6 1,7563 0 0 0 0 0 1,7563 0,8804 0 0 0 0 0
DS.7 0,4800 0,0725 0 0 0 0,0725 0,4075 0,2700 0 0,0725 0 0 0
DS.10 0,4566 0,0276 0 0,0276 0 0 0,4290 0 0,0276 0 0 0 0
celkem 14,5792 0,1001 0 0,0276 0 0,0725 14,4791 10,1406 0,0276 0,0725 0 0 0
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k.ú. Jablonecké Paseky:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

DS.13 0,3054 0,0020 0 0,0020 0 0 0,3034 0 0,0020 0 0 0 0
celkem 0,3054 0,0020 0 0,0020 0 0 0,3034 0 0,0020 0 0 0 0

k.ú. Rýnovice:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

DS.14 4,5384 3,0526 0,4879 0 0 0 1,4858 0,3714 0,3494 0 0,1385 0 0
0 0,2048 0 0 0 0 0,2048 0 0 0 0
0 0 0 2,3599 0 0 0,2244 0 0,8011 1,0585 0,2759

DS.16 0,3369 0,0414 0 0,0142 0 0,0272 0,2955 0 0,0185 0 0 0,0229 0
celkem 4,8753 3,0940 0,4879 0,2190 0 2,3871 1,7813 0,3714 0,7971 0 0,9396 1,0814 0,2759

k.ú. Vrkoslavice:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

DS.17 0,9513 0 0 0 0 0 0,9513 0,5467 0 0 0 0 0
DS.18 13,0620 0 0 0 0 0 13,0620 12,4089 0 0 0 0 0
DS.19 0,5473 0 0 0 0 0 0,5473 0,4566 0 0 0 0 0
DS.20 0,1040 0 0 0 0 0 0,1040 0,0503 0 0 0 0 0
DS.21 0,1576 0 0 0 0 0 0,1576 0,1268 0 0 0 0 0
celkem 14,8222 0 0 0 0 0 14,8222 13,5893 0 0 0 0 0

k.ú. Proseč nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

DS.24 0,3847 0,2024 0 0,0551 0 0,1473 0,1823 0 0 0 0 0 0,2024
celkem 0,3847 0,2024 0 0,0551 0 0,1473 0,1823 0 0 0 0 0 0,2024

CELKEM PLOCHY PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ 

DS
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 34,9668 3,3985 0,4879 0,3037 0 2,6069 31,5683 24.1013 0,8267 0,0725 0,9396 1,0814 0,4783
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PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – KOMUNIKACE:

k.ú. Jablonec nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VK.1 0,1147 0 0 0 0 0 0,1147 0,0963 0 0 0 0 0
VK.3 0,2035 0 0 0 0 0 0,2035 0,2035 0 0 0 0 0
VK.4 0,0802 0,0223 0 0 0 0,0223 0,0579 0,0240 0 0,0223 0 0 0
VK.10 1,1096 0,6683 0 0,0194 0 0,6489 0,4413 0,1285 0 0 0 0,5256 0,1427
VK.12 0,5150 0,0038 0 0,0038 0 0 0,5112 0 0,0031 0 0 0 0,0007
VK.13 0,6675 0,2260 0 0,2112 0 0,0148 0,4415 0 0 0 0,0002 0 0,2258
celkem 2,6905 0,9204 0 0,2344 0 0,6860 1,7701 0,4523 0,0031 0,0223 0,0002 0,5256 0,3692

k.ú. Jablonecké Paseky:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VK.15 0,6955 0,5900 0 0 0 0,5900 0,1055 0 0 0 0 0,2531 0,3369
celkem 0,6955 0,5900 0 0 0 0,5900 0,1055 0 0 0 0 0,2531 0,3369

k.ú. Vrkoslavice:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VK.11 0,1876 0 0 0 0 0 0,1876 0,1396 0 0 0 0 0
celkem 0,1876 0 0 0 0 0 0,1876 0,1396 0 0 0 0 0

k.ú. Rýnovice:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VK.19 0,2887 0,2840 0 0 0 0,2840 0,0047 0 0 0 0,2840 0 0
VK.24 0,3512 0 0 0 0 0 0,3512 0,2613 0 0 0 0 0
VK.35 0,1899 0,1721 0 0 0 0,1721 0,0178 0 0 0 0,1721 0 0
celkem 0,8298 0,4561 0 0 0 0,4561 0,3737 0,2613 0 0 0,4561 0 0
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k.ú. Lukášov:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VK.20 0,0581 0,0344 0 0 0 0,0344 0,0237 0 0 0 0 0,0344 0
VK.21 0,0277 0,0072 0 0 0 0,0072 0,0205 0 0,0072 0 0 0 0
VK.22 0,1254 0,0901 0 0 0 0,0901 0,0353 0 0 0 0 0,0426 0,0475
VK.36 0,0610 0,0310 0,0230 0 0 0,0080 0,0300 0 0,0230 0 0,0080 0 0
celkem 0,2722 0,1627 0,0230 0 0 0,1397 0,1095 0 0,0302 0 0,0080 0,0770 0,0475

k.ú. Mšeno nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VK.17 0,3468 0,1463 0,1463 0 0 0 0,2005 0 0,1463 0 0 0 0
VK.39 0,2533 0,1697 0 0 0 0,1697 0,0836 0,0734 0,1697 0 0 0 0
celkem 0,6001 0,3160 0,1463 0 0 0,1697 0,2841 0,0734 0,3160 0 0 0 0

k.ú. Kokonín:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VK.33 0,4195 0,1172 0 0 0 0,1172 0,3023 0 0 0 0,0266 0,0726 0,0180
celkem 0,4195 0,1172 0 0 0 0,1172 0,3023 0 0 0 0,0266 0,0726 0,0180

k.ú. Proseč nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VK.25 0,3513 0,1961 0,1010 0 0 0,1552 0 0 0,0082 0,0928 0 0
0 0 0 0,0951 0 0 0 0 0,0951 0 0

VK.26 0,3727 0,1737 0 0,0029 0 0,1708 0,1990 0 0 0 0 0 0,1737
VK.32 0,2193 0,0739 0 0 0 0,0739 0,1454 0,1454 0 0 0 0,0485 0,0254
celkem 0,9433 0,4437 0,1010 0,0029 0 0,3398 0,4996 0,1454 0 0,0082 0,1879 0,0485 0,1991

CELKEM PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – KOMUNIKACE

VK
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 6,6385 3,0061 0,2703 0,2373 0 2,4985 3,6324 1,0720 0,3493 0,0305 0,6788 0,9768 0,9707
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PLOCHY REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY:

k.ú. Mšeno nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

RZ1.1 1,8100 1,8100 0,6772 0 0 1,1328 0 0 0 0 0 0 1,8100
celkem 1,8100 1,8100 0,6772 0 0 1,1328 0 0 0 0 0 0 1,8100

CELKEM PLOCHY REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY

RZ
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 1,8100 1,8100 0,6772 0 0 1,1328 0 0 0 0 0 0 1,8100

CELKEM PLOCHY ZASTAVITELNÉ:

Z
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF
orná
půda

zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 204,4683 151,9387 41,6168 4,1258 0 106,1961 52,5296 29,1482 28,2267 7,6879 31,3259 37,2830 47,4152

I.2.2 P – PLOCHY PŘESTAVBOVÉ

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ:

k.ú. Jablonec nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VS4.2 3,6262 0,2304 0 0 0 0,2304 3,3958 1,9689 0 0,2304 0 0 0
celkem 3,6262 0,2304 0 0 0 0,2304 3,3958 1,9689 0 0,2304 0 0 0

k.ú. Rýnovice:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VS4.8 0,2813 0,2043 0,0078 0,0974 0 0,0991 0,0770 0 0,2043 0 0 0 0
celkem 0,2813 0,2043 0,0078 0,0974 0 0,0991 0,0770 0 0,2043 0 0 0 0
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CELKEM PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

VS
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 3,9075 0,4347 0,0078 0,0974 0 0,3295 3,4728 1,9689 0,2043 0,2304 0 0 0

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - KOMUNIKACE:

k.ú. Jablonec nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VK.5 1,4730 0,1219 0 0,1219 0 0 1,3511 0 0,0583 0 0,0636 0 0
celkem 1,4730 0,1219 0 0,1219 0 0 1,3511 0 0,0583 0 0,0636 0 0

k.ú. Rýnovice:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VK.42 0,6793 0,0767 0 0,0767 0 0 0,6026 0 0,0767 0 0 0 0
celkem 0,6793 0,0767 0 0,0767 0 0 0,6026 0 0,0767 0 0 0 0

CELKEM PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - KOMUNIKACE

VK
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 2,1523 0,1986 0 0,1986 0 0 1,9537 0 0,1350 0 0,0636 0 0

CELKEM PLOCHY PŘESTAVBOVÉ

P
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 6,0598 0,6333 0,0078 0,2960 0 0,3295 5,4265 1,9689 0,3393 0,2304 0,0636 0 0
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I.2.3 N - PLOCHY NEZASTAVITELNÉ

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - ZELEŇ:

k.ú. Jablonec nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VZ.10 0,6255 0,6255 0 0,6255 0 0 0 0 0 0 0,6255 0 0
VZ.19 1,5032 1,3922 0 0,1284 0 0 0,1110 0 0 0 0,1284 0 0

0 0 0 1,2638 0 0 0,0035 0 1,2603 0 0
celkem 2,1287 2,0177 0 0,7539 0 1,2638 0,1110 0 0,0035 0 2,0142 0 0

k.ú. Jablonecké Paseky:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VZ.11 0,1895 0,1895 0 0 0 0,1895 0 0 0 0 0 0,0133 0,1762
celkem 0,1895 0,1895 0 0 0 0,1895 0 0 0 0 0 0,0133 0,1762

k.ú. Rýnovice:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VZ.14 1,0350 1,0002 0 0 0 1,0002 0,0348 0 0,4124 0 0,2001 0 0,3877
celkem 1,0350 1,0002 0 0 0 1,0002 0,0348 0 0,4124 0 0,2001 0 0,3877

k.ú. Lukášov:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VZ.15 0,5608 0,5156 0,3443 0 0 0 0,0452 0 0,0068 0 0,3375 0 0
0 0,0221 0 0 0 0 0,0221 0 0 0 0
0 0 0 0,1492 0 0 0,0006 0 0,0710 0,0776 0

celkem 0,5608 0,5156 0,3443 0,0221 0 0,1492 0,0452 0 0,0295 0 0,4085 0,0776 0
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k.ú. Kokonín:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VZ.18 0,3162 0,2232 0 0 0 0,2232 0,0930 0 0 0 0 0,2232 0
celkem 0,3162 0,2232 0 0 0 0,2232 0,0930 0 0 0 0 0,2232 0

k.ú. Proseč nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VZ.16 0,2161 0,2161 0 0 0 0,2161 0 0 0 0 0 0,2075 0,0086
VZ.23 0,2460 0,0480 0 0 0 0,0480 0,1980 0 0 0 0,0480 0 0
VZ.24 0,7021 0,6545 0 0,0498 0 0 0,0476 0 0 0,0498 0 0 0

0 0 0 0,6047 0 0 0 0,3045 0,3002 0 0
celkem 1,1642 0,9186 0 0,0498 0 0,8688 0,2456 0 0 0,3543 0,3482 0,2075 0,0086

CELKEM PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - ZELEŇ

VZ
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 5,3944 4,8648 0,3443 0,8258 0 3,6947 0,5296 0 0,4454 0,3543 2,9710 0,5216 0,5725

PLOCHY SMÍŠENÉ KRAJINNÉ:

k.ú. Proseč nad Nisou:

lokalita
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

SK.3 0,4415 0,0800 0,0800 0 0 0 0,3615 0 0,0800 0 0 0 0
celkem 0,4415 0,0800 0,0800 0 0 0 0,3615 0 0,0800 0 0 0 0

CELKEM PLOCHY SMÍŠENÉ KRAJINNÉ

SK
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 0,4415 0,0800 0,0800 0 0 0 0,3615 0 0,0800 0 0 0 0

SAUL s.r.o 299



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou I – Vyhodnocení důsledků na ZPF a PUPFL

CELKEM PLOCHY NEZASTAVITELNÉ

N
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

celkem 5,8359 4,9448 0,4243 0,8258 0 3,6947 0,8911 0 0,5254 0.3543 2,9710 0,5216 0,5725

I.2.4 CELKOVÁ SESTAVENÍ

CELKOVÉ SESTAVENÍ PLOCH ZASTAVITELNÝCH (Z)

způsob
využití

celk.
výměra

∑ zábor ZPF
z toho

NZP
z toho

PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

BM 25,4526 23,3054 4,3773 0,1822 0 18,7459 2,1472 0,1916 2,4424 0 3,9928 3,7360 13,1342
SM 3,1046 2,2358 1,4632 0,3588 0 0,4138 0,8688 0,7097 1,0527 0 0 0,7196 0,4635
BP 112,1114 106,8805 29,9943 2,6936 0 74,1926 5,2309 0 20,1757 7,0315 21,4256 30,2014 28,0463
SC 0,3229 0,1189 0 0 0 0,1189 0,2040 0 0 0 0 0,1189 0
OS 5,0906 1,8766 1,0327 0 0 0,8439 3,2140 0,5835 0,3300 0,5534 0,6790 0,0684 0,2458
VS 14,1592 9,2976 3,3139 0,3502 0 5,6335 4,8616 2,1591 3,0499 0 3,6101 0,3712 2,2664
TI 0,5953 0,0093 0 0 0 0,0093 0,5860 0,1184 0 0 0 0,0093 0

DD 0,2164 0 0 0 0 0 0,2164 0,2126 0 0 0 0 0
DS 34,9668 3,3985 0,4879 0,3037 0 2,6069 31,5683 24,1013 0,8267 0,0725 0,9396 1,0814 0,4783
VK 6,6385 3,0061 0,2703 0,2373 0 2,4985 3,6324 1,0720 0,3493 0,0305 0,6788 0,9768 0,9707
RZ 1,8100 1,8100 0,6772 0 0 1,1328 0 0 0 0 0 0 1,8100

celkem 204,4683 151,9387 41,6168 4,1258 0 106,1961 52,5296 29,1482 28,2267 7,6879 31,3259 37,2830 47,4152

CELKOVÉ SESTAVENÍ PLOCH PŘESTAVBOVÝCH (P)

způsob využití
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho NZP
z toho

PUPFL
zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VS 3,9075 0,4347 0,0078 0,0974 0 0,3295 3,4728 1,9689 0,2043 0,2304 0 0 0
VK 2,1523 0,1986 0 0,1986 0 0 1,9537 0 0,1350 0 0,0636 0 0

celkem 6,0598 0,6333 0,0078 0,2960 0 0,3295 5,4265 1,9689 0,3393 0,2304 0,0636 0 0
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CELKOVÉ SESTAVENÍ PLOCH NEZASTAVITELNÝCH (N)

způsob využití
celk.

výměra
∑ zábor

ZPF

z toho NZP
z toho

PUPFL
zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

VZ 5,3944 4,8648 0,3443 0,8258 0 3,6947 0,5296 0 0,4454 0,3543 2,9710 0,5216 0,5725
SK 0,4415 0,0800 0,0800 0 0 0 0,3615 0 0,0800 0 0 0 0

celkem 5,8359 4,9448 0,4243 0,8258 0 3,6947 0,8911 0 0,5254 0,3543 2,9710 0,5216 0,5725

CELKOVÉ SESTAVENÍ  ZÁBORŮ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ MĚSTA JABLONCE NAD NISOU (Z + P + N)

způsob
využití

celk.
výměra

∑ zábor
ZPF

z toho
NZP

z toho
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

orná půda zahrady
ovocné

sady
TTP I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída

Z 204,4683 151,9387 41,6168 4,1258 0 106,1961 52,5296 29,1482 28,2267 7,6879 31,3259 37,2830 47,4152
P 6,0598 0,6333 0,0078 0,2960 0 0,3295 5,4265 1,9689 0,3393 0,2304 0,0636 0 0
N 5,8359 4,9448 0,4243 0,8258 0 3,6947 0,8911 0 0,5254 0,3543 2,9710 0,5216 0,5725

celkem 216,3640 157,5168 42,0489 5,2476 0 110,2203 58,8472 31.1171 29.0914 8,2726 34,3605 37,8046 47,9877
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I.3 SOUHRNNÉ A STATISTICKÉ ÚDAJE PLOŠNÝCH POŽADAVKŮ 
NÁVRHŮ URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY ZEMĚDĚLSKÉHO 
PŮDNÍHO FONDU

Rekapitulace dle struktury základních druhů pozemků ZPF [ha, %]
celková výměra

záborů
zábory ZPF

celkem
z toho

orná půda zahrady TTP
celkem Z 204,4683 151,9387 41,6168 4,1258 106,1961
celkem P 6,0598 0,6333 0,0078 0,2960     0,3295
celkem N 5,8359 4,9448 0,4243 0,8258 3,6947
celkem ř.ú. 216,3640 157,5168 42,0489 5,2476 110,2203
podíl záborů ZPF dle kultur 100,00 % 26,69 % 3,33 % 69,98 %
podíl záborů z celkové výměry ř.ú. 5,01% 1,34 % 0,17 % 3,51 %
podíl z celkové výměry ZPF 17,27 % 4,61 % 0,58 % 12,09 %

Rekapitulace záborů ZPF dle tříd ochrany [ha, %]
zábory ZPF dle tříd ochrany

I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída
celkem Z 28,2267 7,6879 31,3259 37,2830 47,4151
celkem P 0,3393 0,2304 0,0636 0 0
celkem N 0,5254 0,3543 2,9710 0,5216 0,5725
celkem ř.ú. 29,0914 8,2726 34,3605 37,8046 47,9877
podíly z celk. záboru ZPF 18,47 % 5,25 % 21,81 % 24,00 % 30,47 %

Pozn.: Ochrana ZPF vyplývá z legislativních ustanovení, avšak v podmínkách řešeného území zařazeného do LFA
s výrazným útlumem zemědělské prvovýroby, a současným i odůvodněně očekávaným trendem opouštění
zemědělské půdy ve prospěch jiných činností a funkcí, je tento územní limit více než teoretický. Ochrana
pozemků ZPF je rovněž mnohdy velmi iluzorní vzhledem ke stavu katastru nemovitostí, resp. k pomístným
nesouladům aktuálních druhů pozemků s jejich druhovým evidenčním zatříděním. V katastru nemovitostí jsou
často v zemědělských pozemcích evidovány již jiné druhy pozemků vymykající se zemědělskému využívání, a
to současnému i potencionálnímu. I přes tyto skutečnosti je tento limitující prvek v návrzích urbanistického
řešení patřičně zohledněn.

ZÁBORY MELIOROVANÝCH POZEMKŮ DRENÁŽNÍM ODVODNĚNÍM (PL. ZASTAVITELNÉ - Z)
lokalita k.ú. celk. výměra ∑ zábor ZPF meliorované pozemky ZPF (ha)

BM2.1 Jablonec nad Nisou 1,4806 1,4806 1,2289
BM2.2 Jablonec nad Nisou 1,4743 1,4743 0,0285
BM2.42 Jablonec nad Nisou 4,1954 4,0890 1,8396
BP1.37 Lukášov 8,1766 8,0660 0,9811
BP2.80 Proseč nad Nisou 2,4848 2,4844 0,0509
BPX.1 Proseč nad Nisou 21,6122 19,4084 5,1319
VK.10 Jablonec nad Nisou 1,1096 0,6683 0,1905
VK.25 Proseč nad Nisou 0,3513 0,1961 0,1392
celkem 40,8848 37,8671 9,5906

Celkem zábory meliorovaných pozemků ZPF drenážním odvodněním [ha, %]
meliorované pozemky drenážním odvodněním

celkem Z 9,5906
celkem P 0
celkem N 0
celkem ř.ú. 9,5906
podíl z celkové výměry zainvestovaných pozemků 35,51 %

Dle údajů předchozího stupně ÚP Průzkumů a rozborů bylo v řešeném území provedeno plošné
drenážní odvodnění na celkové rozloze cca 27,01 ha. Pro vyčerpávající hodnocení důsledků návrhů
na funkčnost realizovaných melioračních opatření však chybí bližší  údaje, zejména data realizací
(předpokládaná  teoretická  funkčnost  těchto  zařízení  je  40  let),  rovněž  nejsou  k dispozici  údaje
o prováděných  údržbách,  navíc  aktuální  charakter  meliorovaných  pozemků neodpovídá  zatřídění
v katastru  nemovitostí  (v době  realizací  těchto  úprav  byly  meliorované  pozemky  většinou  ornou
půdou, kdy záměrem byl vyšší výnos orného hospodaření). Vlivem změn v zemědělství v posledních
decenniích došlo tedy nesporně ke změnám způsobů využívání původně meliorovaných pozemků,
část jejich původní výměry byla rozvojem města redukována i narušena jejich koexistence – z těchto
důvodů v podmínkách řešeného území (dle nařízení Vlády ČR č.75/2007 Sb. je celé řešené území
řazeno do tzv. LFA) tento limit aktuálně postrádá praktický význam.
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I.4 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL

Záměry urbanistického řešení formulované v jednotlivých záborových lokalitách se zčásti týkají i
lesních pozemků, tzn. že dochází k jejich záboru:

- plochy zastavitelné (Z)

lokalita výměra záboru
PUPFL [ha]

funkce identifikace lokality dle LHP/LHO, 
části:

BM1.44 0,0159 plocha bydlení - městské 739 b

BM6.23 0,1757 plocha bydlení - městské část 707 D, část není v systému LHP

SM4.8 0,7097 plocha smíšená městská 741 C

OS2.3 0,4230 plocha občanského vybavení – sport a rekreace 739 B

OS2.4 0,1605 plocha občanského vybavení – sport a rekreace 740 C

VS4.1 2,1591 plocha výroby a skladování 738 A,B

TI1.4 0,1184 plocha technické infrastruktury 666 A

DD.1 0,2126 plocha dopravní infrastruktury – drážní 705 C

DS.2 8,8600 plocha dopravní infrastruktury – silniční 739 A,B, 740 C, 741 C

DS.3 0,1302 plocha dopravní infrastruktury – silniční 719

DS.6 0,8804 plocha dopravní infrastruktury – silniční 661 A,C

DS.7 0,2700 plocha dopravní infrastruktury – silniční 705 D, 738 A,B

DS.14 0,3714 plocha dopravní infrastruktury – silniční 702 C

DS.17 0,5467 plocha dopravní infrastruktury – silniční 663 C, 741 E

DS.18 12,4089 plocha dopravní infrastruktury – silniční 656 A, 657 A,B,C, 659 C,E, 660 B, 
661 C, 662 A,B, 663 B

DS.19 0,4566 plocha dopravní infrastruktury – silniční 661 C, 662 B

DS.20 0,0503 plocha dopravní infrastruktury – silniční 656 A

DS.21 0,1268 plocha dopravní infrastruktury – silniční 659 C

VK.1 0,0963 plocha veřejných prostranství - komunikace 741 C

VK.3 0,2035 plocha veřejných prostranství - komunikace 738 A

VK.4 0,0240 plocha veřejných prostranství - komunikace 705 C

VK.10 0,1285 plocha veřejných prostranství - komunikace 662 B

VK.11 0,1396 plocha veřejných prostranství - komunikace 661 A,C

VK.24 0,2613 plocha veřejných prostranství - komunikace 707 D

VK.32 0,1454 plocha veřejných prostranství - komunikace 706 E

VK.39 0,0734 plocha veřejných prostranství - komunikace 716 F

celkem 29,1482

       - plochy přestavbové (P)

lokalita výměra záboru 
PUPFL [ha]

funkce identifikace lokality dle LHP/LHO

VS4.2 1.9689 plocha výroby a skladování 705 D, 738 A,B

celkem 1.9689

Jako částečnou kompenzaci za zábory PUPFL je navrhováno začlenění ploch do PUPFL:

 LP.3  –  zčásti  zalesnění části  zrušené  silnice  po  realizaci  VK.16,  v LHP  (716  F)
zařazení do porostní plochy, partie pod elektrovodem do bezlesí,

 LP.7 – zařazení plochy vzrostlých nárostů do porostní plochy (LHP 716 F).
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