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Jablonec má nový územní plán
Č E R V E N  2 0 1 7  –  P Ř Í L O H A  J A B L O N E C K É H O  M Ě S Í Č N Í K U

www.mestojablonec.cz, mujablonec@mestojablonec.cz 

Co je územní plán?
„Územní plán představuje základní koncepční doku-
ment pro rozvoj obce, usměrňuje nakládání s úze-
mím, jeho částmi a chrání veřejné zájmy. Stanoví kon-
cepce – urbanistickou, uspořádání krajiny a dopravní
a technické infrastruktury. Plošné uspořádání území
vymezuje funkce jednotlivých ploch dle převažujícího
účelu včetně stanovených podmínek pro jejich využití
– hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípust-
né,“ vypočítává vlastnosti ÚP náměstek Lukáš Pleti-
cha a dodává: „Plán dále určuje například výškovou
regulaci zástavby či intenzitu využití pozemků.
Vymezuje zastavěné území a zastavitelné plochy, na
kterých může stavebník získat povolení k zamýšlené
stavbě. 

„Každý potencionální stavebník by si měl přesně zji-
stit, jakým způsobem je jeho pozemek v územním plá-
nu řešený a jaké regulační podmínky územního plánu
se na něj vztahují,“ radí Michaela Smrčková. V opač-
ném případě se dotyčný vystavuje riziku, že svůj po-
zemek nebude moci využívat, jak by chtěl. 

Jak s územním plánem pracovat
ÚP obsahuje textovou a grafickou část, které jsou
svým obsahem vzájemně provázané. Z grafické části
je nejdůležitější hlavní výkres členěný na plochy
s rozdílným způsobem využití – bydlení, rekreace, ob-
čanská vybavenost apod., včetně časového rozlišení –
stabilizované plochy, plochy změn a územních rezerv. 

V textové části je nejdůležitější kapitola se stanove-
ním podmínek pro využití jednotlivých ploch s pří-
mou vazbou na údaje z legendy hlavního výkresu.
„Každý zde najde charakteristiku plochy, minimální
velikost stavebních pozemků, intenzitu jejich využití
apod.,“ vysvětluje Smrčková s tím, že tvarové a obje-

mové řešení vlastních objektů není předmětem územ-
ního plánu. „Územní plán však může vymezit plochy,
kde je podmínkou výstavby zpracování územní studie
či pořízení regulačního plánu a zde je řešení této po-
drobnosti na místě,“ dodává. Nový územní plán má re-
gulačních plánů pět, a to Nový Lukášov, Dolina, Dolní
Kokonín, Větrný Vrch a Horní Proseč-jih. 

Kde stavět, kde přestavovat
V návrhu nového ÚP jsou zohledněné plochy vhodné
k přestavbě, plochy už schválené a plochy, jež by v bu-
doucnu mohly sloužit k bytové zástavbě. Cílem silnič-
ní sítě je zachovat prostupnost městem a přitom snížit
jeho dopravní zatížení, které je v současné době už
nadlimitní. Plán musí brát ohled také na ochranu ži-
votního prostředí. 

Z hlediska technické infrastruktury je do plánu za-
členěná také revitalizace systému CZT včetně zruše-
ných výtopen na Brandlu a v Jabloneckých Pasekách
i stavby několika desítek drobných kotelen. Je v něm
také vytvořená možnost k zásobování částí města vo-
dou z nádrží Bedřichov a Josefův Důl. 

Vše je nutné řešit v kontextu širších souvislostí, a to
i v rámci celé republiky,“ připomíná náměstek Ple-
ticha. Podle jeho slov se po aktualizaci politiky územ-
ního rozvoje nepředpokládají další zásadní změny
v Libereckém kraji, který patří do rozvojové oblasti
Praha–Liberec. „Podle kategorizace dálnic a silnic
I. třídy do roku 2040 jsou zde důležitými osami ko-
munikace I/14 a silnice 1. třídy I/65, která z Jablonce
pokračuje do Tanvaldu a pak dále do Krkonoš. A to
plán respektuje,“ dodává Pleticha. 

Kromě již řečeného je v novém územním plánu za-
kotvené také nové umístění sběrného dvora. „Ten jsme
vymístili z jeho současné nevyhovující a složitě dostupné

Jablonec nad Nisou má od 18. května nový územní plán. Ten dosud platný byl schválený 
v roce 1998 a prošel 69 změnami. Po téměř dvaceti letech má město jiné nároky na své území,
na vedení dopravní infrastruktury, potřebuje průmyslové plochy pro zajištění dostatku pracovních
příležitostí, ale i ty vhodné k bydlení, rekreaci apod. To vše ošetřuje nový územní plán.

Foto Miroslav Gorčík

■ Slovo primátora
Petra Beitla 
Územní plán je rozsáhlý a pro
běžného člověka složitý strategic-
ký dokument, který udává hrani-
ce a pravidla pro územní a funkč-
ní uspořádání města na mnoho
let dopředu. Například ten po-
slední územní plán platil od roku
1998. Příprava a následné zpra-
cování takového materiálu je ná-
ročné a vyžaduje stovky a tisíce
hodin práce strávených nejen
samotným zpracováváním pod-
kladů, studií, průzkumů a doku-
mentací, ale také diskuzemi, zdů-
vodňováním a hledáním celé
řady kompromisních řešení. 

Navíc tento materiál musí re-
spektovat jak potřebu rozvoje naše-
ho města, tak musí být v souladu
s nadřazenou územně plánovací
dokumentací, tedy se zásadami
územního rozvoje, které se vydá-
vají na úrovni kraje, a s politikou
územního rozvoje, jež se vydává
pro území celé republiky. Všem,
kteří se na jeho tvorbě podíleli
a odvedli tak obrovský kus práce,
bych touto cestou rád poděkoval.

Územní plán Jablonce nad Ni-
sou je schválený. Po mnoha veřej-
ných i neveřejných projednává-
ních, zapracování více než tisí-
covky připomínek od občanů
a dotčených orgánů našel doku-
ment většinovou podporu i mezi
zastupiteli. Velmi mě to těší, ne-
jen proto, že shoda mezi zastupi-
teli na tak zásadním dokumentu
ukazuje, že se v Jablonci dokáže-
me mezi sebou slušně domluvit,
ale i proto, že se nám podařilo vy-
užít evropskou dotaci na jeho
zpracování. Ani jeden z těchto
kroků se například v sousedním
Liberci nepodařil. 

A pokud se stávající podobou
někdo není úplně spokojený, tak
nemusí zoufat. Územní plán není
dogma, je to živý materiál. Zákon
počítá s tím, že se v něm mohou
a také se v praxi dělají změny.
V tom posledním z roku 1998 jich
nakonec bylo uděláno celkem 69.
V případě jednotlivých změn už
ovšem neřešíme problematiku
v rámci celého města, ale pouze
určité území nebo pozemek.
I v těchto případech je ale nutné
vše pečlivě připravit, odůvodnit,
vykomunikovat a následně schvá-
lit v zastupitelstvu. 

Věřím, že se nám jak dnes, tak
v budoucnosti bude dařit nachá-
zet optimální řešení pro rozvoj
našeho města.

Pokračování na straně IV.
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(IV)

jablonecký měsíčník / územní plán červen 2017

polohy v Horní Proseči do dobře dostupné rozvojové
plochy pro výrobu a skladování v prostoru Brandl.
Místo má dobrou vazbu na silniční i železniční dopra-
vu a je zde možnost návazností druhotného využívání
v přiměřeném odstupu od obytných ploch,“ říká ar-
chitekt Vladislav Hron. 

Novinky inspirované veřejností
Asi nejvýznamnější změnou, která vyplynula už z ve-
řejných projednávání konceptu ÚP, je zrušení sousta-
vy dvou kruhových křižovatek v ulicích Palackého,
U Přehrady a Riegrova. 

„V návrhu ÚP jsme sledovali koridor dopravní infra-
struktury – silniční, jdoucí přímo přes Vrchlického
sady,“ připomíná Michaela Smrčková. V rámci kon-
krétního technického řešení se tedy uvažuje i nadále
o variantách krátkého a dlouhého tunelu, či o povr-
chové komunikaci s okružní křižovatkou. Všechny va-
rianty jsou podle nového ÚP možné, žádné řešení
však nevyužívá ulici Riegrovu. 

Další změnou je i nové napojení západní tangenty
na ulici Turnovskou. „Toto řešení využívá plochy za
státním oblastním archivem. Protože Jablonečané
měli k hodnocení trasy tzv. Západní tangenty i po ve-
řejném projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou
negativní přístup, zadali zástupci města zpracování vi-
zualizace Západní tangenty včetně porovnání její tra-
sy s tou zakotvenou v platném územním plánu,“ vy-
světluje náměstek Lukáš Pleticha s tím, že magistrát
opět k vysvětlení uspořádal pro veřejnost besedy. 

„Ředitelství silnic a dálnic reagovalo na tuto skuteč-
nost na přelomu roku 2014/15 a iniciovalo námět pro-
věřit širší území na západním okraji města s ohledem
na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova Vrchu
a její vedení mimo areál Srnčího dolu. Výsledkem by-
la nově navržená trasa, tzv. Západní obchvat, který jde

mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I.
třídy z hlediska technických parametrů a umožní do
něj převést trasu přeložky silnice I/14. Do návrhu ÚP
byl pro tuto trasu zapracován koridor územní rezervy.
Nové řešení zastavitelných ploch v lokalitě Dolina
s vymezením územní studie a regulačního plánu od-
povídá požadavkům zapsaného spolku Dolina na za-
chování přírodního charakteru lokality, a to zásadní
redukcí rozvojových ploch,“ doplňuje Smrčková.

Nově je vymezená povinnost zpracování regulační-
ho plánu na zastavitelných plochách v jižní části
Horní Proseče. Jednou z dalších změn v návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou je i způsob odkanalizování
Kokonína. „Původně jsme počítali s velkou čističkou
v Kokoníně, nyní jsme zapracovali do ÚP územní re-
zervu ve smyslu napojení stokou do ČOV v Rychnově,“
upozorňuje Pleticha. 

„Projednal jsem se zástupci SVS kromě jiného stoku
napojenou na kanalizační systém v Pulečném, který
bude dostatečně kapacitní. Společnost nyní připravuje
také rekonstrukci velké čistírny v Rychnově u Jab-
lonce nad Nisou,“ informuje náměstek Lukáš Pleticha.

V novém ÚP je zapracovaná trasa prodloužení tram-
vajové trati od současné konečné u Tyršova parku
k novému autobusovému terminálu v Kamenné ulici.
„Terminál je správné místo pro konečnou tramvaje,
která by tak propojila centrum Liberce s centrem
Jablonce, tramvajovou, autobusovou i železniční do-
pravu,“ uzavírá Lukáš Pleticha. 

Projekt „Zpracování nového územního plánu Jablonec nad Nisou“
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Urbanistická koncepce
Nový ÚP v rozsahu celého správního území
města vymezuje plochy stabilizované (zastavě-
né a nezastavěné) a plochy změn (zastavitelné,
přestavbové a nezastavitelné). Všechny plochy
mají stanovené funkce v rámci kategorií ploch
s rozdílným využitím včetně podmínek jejich
prostorového uspořádání. Využití vybraných
ploch této struktury je dále podmíněno poříze-
ním územních studií nebo regulačních plánů.
Pro některé záměry v delším časovém horizontu
jsou vymezeny plochy a koridory územní rezervy.

Koncepce uspořádání krajiny
stanovuje pravidla pro ochranu a rozvoj krajin-
ných hodnot území v kontextu environmentál-
ních a rekreačních funkcí. Základním cílem je
uchování specifické struktury a panoramatu
města v jedinečné krajině na úpatí Jizerských
hor a vyšší uplatnění fenoménu vodních ploch
a toků.

Koncepce dopravní infrastruktury
sleduje optimalizaci dopravní dostupnosti měs-
ta v širších regionálních souvislostech i pře-
pravních vztahů na území města. Segreguje
hlavní silniční trasy I. třídy mimo obytné zóny
– zejména jižní obchvat a západní tangentu
včetně rezervy pro západní obchvat a dopravně
zklidňuje historické jádro města s vyhlášenou
městskou památkovou zónou.

V kolejové dopravě stabilizuje železniční trať
a přivádí tramvajovou trať do terminálu veřejné
osobní dopravy v dolní části centra.

Dopravní koncepce se v průběhu zpracování
ověřovala na dopravním modelu města – je
v souladu se Zásadami územního rozvoje LK
a s Kategorizací dálnic a silnic I. třídy do roku
2040 (ŘSD). Struktura místních komunikací
navazuje na upravenou kostru silniční sítě,
vždy s cílem minimalizace negativních dopadů
z dopravy na životní prostředí. 

Koncepce technické infrastruktury
využívá, popřípadě optimalizuje stávající roz-
vody a navrhuje jejich doplnění v rozvojových
plochách, zejména:

• zásobování vodou prostřednictvím existují-
cí a doplněné sítě rozvodů včetně rezervy pro
přivaděč z úpravny vody v Bedřichově a nové
vodojemy;

• odkanalizování existující a doplněnou stoko-
vou sítí do sběračů k ČOV Liberec a segregované
řešení stokové sítě k ČOV Kokonín vč. rezervy
pro připojení na ČOV Rychnov u Jablonce n. N.;

• zásobování plynem v upraveném systému
regulačních stanic a rozvodů s navýšenou ka-
pacitou;

• zásobování elektrickou energií v doplně-
ném systému existujících transformoven, trafo-
stanic a rozvodů včetně převodu distribuční sí-
tě v centru města na 22 kV.

Revitalizace systému CZT ruší výtopny na
Brandlu, v Rýnovicích a v Jabloneckých Pase-
kách a nahrazuje je systémem nových menších

zdrojů – kotelen blíže ke spotřebním plochám.
Základním cílem je zajištění spolehlivých

systémů zdrojů a rozvodů technické infrastruk-
tury v odpovídajících kapacitách do stabilizo-
vaných i rozvojových ploch ÚP.

Nový ÚP řeší nové umístění sběrného dvora –
vymístění současné nevyhovující a složitě
dostupné provozovny v Horní Proseči do lépe do-
stupné rozvojové plochy pro výrobu a sklado-
vání v prostoru Brandl, a to v přiměřeném od-
stupu od obytných ploch a s dobrou vazbou na
silniční i železniční dopravu a možností návaz-
ností druhotného využívání surovin. 

Nový ÚP je ve svých koncepčních výstupech
řešený v kontextu širších souvislostí osídlení
regionu, kraje i celé ČR. Je v souladu s nadřa-
zenou územně plánovací dokumentací ČR
i Libereckého kraje – upřesňuje stanovené po-
žadavky Politiky územního rozvoje ČR ve znění
aktualizace č. 1 (2015) a Zásad územního roz-
voje Libereckého kraje (2011).

Vladislav Hron, Jan Musil

Slovo architektů

■ Slovo náměstka
Lukáše Pletichy 
Nový územní plán, který jablone-
čtí zastupitelé na svém posled-
ním zasedání schválili, nahradí
v plné šíři ten z roku 1998 včetně
jeho 69 změn. Po téměř dvaceti
letech má tak město nový moder-
ní dokument, který odpovídá
současným požadavkům na roz-
voj území. Stanovuje pravidla, ji-
miž se musí všichni stavebníci ří-
dit. Přináší jistotu, co může ten,
kdo si koupí dům v konkrétním
území, čekat od svého souseda.
Zavádí regulační plány, které
zpřesňují pravidla v lokalitách,
v nichž by měla vznikat nová zá-
stavba. Jsem rád, že se nám po-
dařilo ošetřit zachování zelených
ploch a krajinotvorných prvků,
že jsme našli nové a vhodnější
místo pro sběrný dvůr, že se nám
podařilo vytvořit územní rezervu
pro stoku, jejímž prostřednictvím
se podaří napojit kanalizaci
v Kokoníně do velké čistírny od-
padních vod v Rychnově u Jab-
lonce n. N. Jsem přesvědčený, že
Jablonec získal moderní strate-
gický dokument, jenž bude své
občany chránit před nežádoucí
zástavbou a přitom bude pomá-
hat rozumnému rozvoji města.

Foto Jiří Endler

Pokračování ze strany I.
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