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L VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

L.1 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH KE KONCEPTU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLONEC NAD NISOU

Připomínky ke konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byly podány v rámci veřejného projednání konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou dle zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 48,
odst. 2 ve znění pozdějších předpisů.

1) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: M. K. za vlastníky pozemku J. a J. O. a M. Š. – plná moc není doložena

Podání doručené písemně dne 12. 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Tímto Vás žádám o změnu územního plánu (výstavba RD  rod. dům nebo rekreační chaty/chalupy), týkající
se parcel  ppč. 934/2  trvalý  travní  porost o výměře 10694 m2,  v katastrálním území Jablonecké Paseky,
obec Jablonec nad Nisou.

Za vlastníky pozemku (J. O., J. O. a M. Š.) jedná M. K. dle plné moci ze dne 12. 02. 2010. Plná moc nebyla
doložena.

Odůvodnění připomínky: není uvedeno

Vyhodnocení: Připomínce č. 1 se nevyhovuje.

Odůvodnění: 

Podatel označil své podání jako žádost o změnu územního plánu. Pořizovatel posoudil podání z hlediska
oprávněnosti  k uplatnění  námitky  stavebního  zákona  a  dospěl  k názoru,  že podání  je  připomínkou  dle
stavebního zákona, jelikož ho neuplatnil vlastník pozemků a staveb dotčených konceptem řešení územního
plánu  Jablonec  nad  Nisou  a  nebyla  doložena  plná  moc  k zastupování  pro  podatele.  Podání  obsahuje
všechny náležitosti  pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující  identifikaci a podpis,  a proto bylo
přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení a rekreaci (chata, chalupa) je uplatněn na pozemek
p.č. 934/2 v katastrálním území Jablonecké Paseky.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit možnost vymezení požadované zastavitelné plochy pro funkci bydlení v daném území.

Předmětný pozemek se nachází ve velmi prudkém svahu, severní hranici tvoří železniční trať Jablonec nad
Nisou  Tanvald, jižní hranici obslužná komunikace Pod Kynastem. Jedná se o jižní svah s hustou náletovou
zelení.  Ze západní  strany  pozemek  nepřímo  navazuje  na vlastní  zastavěné  území  obce  tvořené  velmi
rozvolněnou zástavbou. Pozemek nelze napojit na veřejnou technickou infrastrukturu.

Pořizovatel zjistil, že dle konceptu ÚP Jablonec nad Nisou je pozemek zařazen mezi nezastavitelné plochy
kategorie SK  plochy smíšené krajinné. Proti tomuto řešení uplatnil podatel svoji připomínku, bez dalšího
odůvodnění.

Pořizovatel nejprve posoudil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení s limity daného území
a konstatuje, že by se jednalo o rozsáhlý zásah do mimolesní zeleně na prudkém svahu. Tím by došlo by
k narušeni půdoochranné funkce, urychlil by se povrchový odtok a zvýšilo by se riziko eroze. Severní okraj
plochy  je  umístěn  v OP  železnice  a  případná  zástavba  rodinnými  domy  by  byla  ovlivněna  hlukem
ze železnice.

Dalším argumentem pro ponechání pozemku v nezastavitelných plochách je skutečnost, že dohodnutý návrh
ÚP Jablonec nad Nisou poskytuje dostatečnou rozlohu zastavitelných ploch pro bydlení v dosahu využitelné
sítě veřejné technické infrastruktury.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  dospěl  k názoru,  že s ohledem  na výše  citované
skutečnosti se připomínce nevyhovuje.
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2) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: M. K., zmocněný spoluvlastníky pozemků manžely V. a J. V.  plná moc nebyla doložena
– proto vyhodnoceno jako připomínka

Podání doručené písemně dne 12. 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Tímto  Vás žádám o změnu  územního plánu (výstavba domů/rekreačních  chat/chalup),  týkající  se parcel
ppč.163   trvalý  travní  porost  o výměře  9  867 a  ppč.  170/1   trvalý  travní  porost  o výměře  9  119  m2,
v katastrálním území Kokonín, obec Jablonec nad Nisou.

Za vlastníky pozemku (V. Š. a J.  V.)  jedná M. K.  dle plné moci  ze dne 12.  02.  2010.  Plná  moc nebyla
doložena.

Odůvodnění připomínky: není uvedeno

Vyhodnocení: Připomínce č. 2 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako žádost o změnu územního plánu. Pořizovatel posoudil podání z hlediska
oprávněnosti k uplatnění námitky dle stavebního zákona a dospěl k názoru, že podání je připomínkou dle
stavebního zákona, jelikož ho neuplatnil vlastník pozemků a staveb dotčených konceptem řešení územního
plánu  Jablonec  nad  Nisou  a  nebyla  doložena  plná  moc  k zastupování  pro  podatele.  Podání  obsahuje
všechny náležitosti  pro podání  připomínky jako jsou údaje umožňující  identifikaci  a podpis,  a proto bylo
přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení a rekreaci (chata, chalupa) je uplatněn na pozemky
p.č. 163 a 170/1 v katastrálním území Kokonín.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a zpracovatelem ÚP Jablonec nad Nisou nejdříve zjišťoval
současný stav území, aby mohl vyhodnotit možnost umístění požadované zastavitelné plochy pro výstavbu
domů, rekreačních chat, nebo chalup v daném území.

Pozemek se nachází na jižním svahu vrchu Hradešín, je porostlý náletovou zelení a z jižní strany lokalita
navazuje  na výrobní  areál  společnosti  INTERNATIONAL METAL PLAST  spol.  s r.o.  Pozemek  okrajově
navazuje na zastavěné území a není přístupný z veřejné obslužné komunikace. V dosahu nejsou využitelné
sítě veřejné technické infrastruktury.

Požadavek  na vymezení  plochy  pro  výstavbu  rodinného  domu,  rekreační  chaty,  či  chalupy  je  uplatněn
na pozemcích p.č. 163 a 170/1 v katastrálním území Kokonín.

Pořizovatel  zjistil,  že dle  konceptu  ÚP Jablonec  nad Nisou jsou pozemky  zařazeny  mezi  nezastavitelné
plochy kategorie PP  plochy přírodní,  jejichž  hlavním využitím je  zajištění  podmínek ochrany přírody a
ekologické stability území. Proti tomuto řešení uplatnil podatel svoji připomínku, bez dalšího odůvodnění.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem  posoudil  nejprve  požadavek  na vymezení  zastavitelné
plochy pro rekreaci s ohledem na limity daného území a konstatuje, že oba pozemky jsou pod ochranou
ZPF. Pozemek p.č. 170/1 v k.ú. Kokonín je zahrnut do nejvyšší I. třídy ochrany ZPF  (BPEJ 8.34.21), což
znamená, že z hlediska jejího zemědělského využití se jedná o nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech.  Tyto  je  možno  odejmout  ze zemědělského  půdního  fondu  pouze  výjimečně,  a  to  převážně
na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
V případě pozemku p.č. 163 v k.ú. Kokonín se jedná o půdy s průměrnou produkční schopností a středním
stupněm ochrany v daném regionu (III.  třída ochrany,  BPEJ 8.50.11),  které je  v územním plánování  pro
eventuální  výstavbu  možné  využít.  Požadavek  na zařazení  některé  části  předmětných  pozemků  mezi
zastavitelné  plochy  pro  výstavbu  rodinných  domů,  či  rekreačních  chat  nesplňuje  zásady  ochrany  ZPF
uvedené ve § 4 zákona o ochraně ZPF, kde by pro nezemědělské funkce měly být navrženy přednostně
nezemědělské pozemky,  pozemky ZPF ležící  uvnitř  zastavěného území,  případně proluky mezi  stávající
zástavbou. Zařazením předmětného pozemku by došlo k rozšiřování zastavitelných ploch do volné krajiny,
do volných  ploch  zemědělského  půdního  fondu.  Ochrana  zemědělského  půdního  fondu  vyplývá  taktéž
z Politiky územního rozvoje ČR 2008 ve znění Aktualizace č.1 z roku 2015, jejíž republikové priority  jsou
zohledněny i v podmínkách stanovených pro rozvoj území obce. V jižní části lokality je navíc trasován VTL
plynovod s ochranným a bezpečnostním pásmem.

Dále pořizovatel posoudil požadavek z hlediska ovlivnění krajinného rázu, který je chráněn dle § 12 zákona
o ochraně  přírody  a  krajiny.  Dotčené  území  místní  části  Kokonín  je  dle  stanovení  jednotlivých  oblastí
krajinného rázu, vycházející se Zásad územního rozvoje LK, zařazeno do oblasti krajinného rázu OKR 02 –
Liberecko, podoblasti POKR 02  1 Liberecká kotlina a místa krajinného rázu MKR Dobrovodsko. Pořizovatel
má za to, že vzhledem k charakteru předmětné lokality, kterou tvoří pestrá mozaika směsi zemědělských a
lesních  pozemků  s ojedinělou  rozptýlenou  zástavbou,  je  třeba  zachovat  současný  charakter  území  a
ochranu místních výhledů s důrazem na ochranu porostních plášťů a bezlesních enkláv v okraji lesů.

Pořizovatel posoudil požadavek též s cíli a úkoly územního plánování, kde hodnotil zejména vliv umístění

1304 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou L – Vyhodnocení připomínek

staveb  na přírodní,  kulturní  a  civilizační  hodnoty  území  s ohledem  na charakter  území.  Pořizovatel
konstatuje, že z hlediska urbanistické koncepce územního plánu se jedná o pozemky mimo zastavěné území
obce  situované  ve volné  krajině  bez  návaznosti  na stávající  strukturu  zástavby,  dopravní  a  technickou
infrastrukturu.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku a konstatuje,  že se jí  nevyhovuje,  neboť
vymezením nové zastavitelné plochy pro funkci trvalého bydlení a rekreace by došlo k nepřiměřenému střetu
s limity  území  a  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

3) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: T. J., GREPA Networks s.r.o., Průmyslová 55, 466 01 Jablonec nad Nisou

Podání doručené písemně dne 12. 8. 2011 na Magistrát města Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Žádost o zařazení návrhu do konceptu územního plánu

Žádám  o zařazení  návrhu  do konceptu  územního  plánu  před  následným  schválením  územního  plánu.
Považuji  za vhodné  rozvést  bod  D.2.3  Spoje  v konceptu  územního  plánu  na základě  předpokládaného
rozvoje  telekomunikačních  sítí.  Opatření  má  za následek  využití  §  84  odst.  3,  zákona  č.127/2005  sb.
(telekomunikační zákon) pro možnost sdílení specifických prvků podzemní infrastruktury a sníží rozšiřování
ochranných pásem souběhem vedení a četnost zásahů do povrchu vozovky.

Návrh:

D.2.3 Spoje

Předpokládá  se pokračování  výstavby  telekomunikačních  sítí,  dle  zájmu  jednotlivých  společností
poskytujících telekomunikační služby.

D.2.3.1 Souběh vedení

Navrhuje se využití již existujících podzemních lineárních staveb pro bezvýkopovou pokládku inženýrských
sítí dle normy ČSN 73 60 05 Prostorová úprava vedení technického vybavení. A to zejména:
▪ Použití technologie mikrokabelážních systémů MSC  Drain pro souběh sdělovacích kabelů uvnitř

kanalizační sítě, platí pro kanalizační stoku o průměru min. 600 mm.
▪ Použití  technologie  zafukování  optických  vláken  do již  položených  a  nevyužitých  chrániček

na území města s možností vzniku odboček ve formě kabelových komor.
▪ Použití technologie pokládky sdělovacích kabelů do kabelovodů a kolektorů na území města.
▪ Vytvoření  mapy  umístění  optických  sítí  a  předávacích  míst  radioreléových  tras  a  mikrovlnných

spojích za účelem pronájmu volných kapacit či sdílení datových okruhů.

D.2.3.2 Digitální propast

Za účelem  snížení  digitální  propasti  (digital  divide)  v lokalitách  na území  města  s omezenou  možností
vysokorychlostního  připojení  k Internetu  bude  možné  umisťovat  specifické  telekomunikační  zařízení
na objektech,  sloupech,  stožárech  ve vlastnictví  třetích  osob.  Omezené  možnosti  vysokorychlostního
připojení se rozumí nemožnost zřízení přípojky ADSL, či wi fi nebo jiného zařízení v obousměrné rychlosti
alespoň 2 Mbit/s.

Odůvodnění připomínky:

Cílem je umožnit pokládku sdělovacích kabelů do pozemků na území města bez nutnosti zásahu do povrchu
komunikací či jiných exponovaných lokalit.

Vyhodnocení: Připomínce č. 3 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako žádost o zařazení návrhu do konceptu územního plánu, pořizovatel posoudil
předmětné podání a s ohledem na skutečnost že obsahuje náležitosti jako jsou údaje umožňující identifikaci
a podpis,  vyhodnotil  podání  coby připomínku ke konceptu ÚP Jablonec nad Nisou. V tomto režimu bylo
přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Podatel odůvodňuje své podání vhodností  rozvést bod D.2.3 „Spoje“ výrokové části  konceptu územního
plánu,  a  to  na základě  předpokládaného  rozvoje  telekomunikačních  sítí.  Dle  podatele  má  opatření
za následek  využití  §  84  odst.  3,  zákona  č.127/2005  sb.  (telekomunikační  zákon)  pro možnost  sdílení
specifických  prvků  podzemní  infrastruktury  a  sníží  rozšiřování  ochranných  pásem  souběhem  vedení  a
četnost zásahů do povrchu vozovky. Podatel návrh vhodnou formulaci textu.

Pořizovatel  spolu  se zpracovatele  posoudil  navržený  text  a  doporučil  zvolit  formulaci  odpovídající  míře
podrobnosti územního plánu.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  posoudil  možnost  zapracování  požadavků  podatele
připomínky  do textové  části  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  a  to  v souladu  s rámcem  par.  84,  zákona
č. 127/2005Sb. o elektronických komunikacích a rozhodl se vyhovět připomínce částečně, a to doplněním
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textu  odst.  D.2.3  Spoje  výrokové  části  návrhu  ÚP  ve znění:  „Umožnit  využití  stávajících  podzemních
liniových staveb pro bezvýkopovou pokládku inženýrských sítí, zejména spojových“. Ostatním požadavkům
podatele připomínky se nevyhovuje.

4) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: J. P.

Podání doručené písemně dne 15 .8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Připomínka  se týká  řešení  dopravního  problému  tranzitu  dopravy  směr  Liberec   Tanvald  v oblasti
u přehrady,  křižovatka  Palackého  a  Vrchlického  sady.  Žádám  tímto  aby  do návrhu  konceptu  ÚP  bylo
zahrnuto řešení navržené jako velmi opodstatněné již na základě předchozího dlouhého procesu zpracování
a projednávání s občany oblastí, jichž se tento návrh dotýká, v minulém volební období , a které město stálo
jistě  dost  finančních  prostředků  tedy  vybudování  delšího  tunelu  pod  Vrchlického sady,  které  nenaruší
komunikaci v oblasti a zachová zeleň a zrychlí odbavení dopravy ve směru Liberec  Tanvald v návaznosti
na vybudovaný obchvat Liberce a uvažovanou rekonstrukci silnice mezi LBC a JBC přes Kunratice.

Ve stávajícím návrhu konceptu ÚP se počítá pouze s realizací dvou kruhových objezdů,

které  nynější  problémy  na této  komplikované  křižovatce  problém  řešit  nebudou   viz  kruhový  objezd
„U Zeleného stromu".

Domnívám se, že vyřešení tohoto problému je pro město důležitější než tzv. západní varianta, ne li stejně
důležitě. A zcela určitě měně nákladné okamžitě řešící stávající dopravní problém oproti západní tangentě
řešící tranzitní problém jih  sever a týkající se v podstatě jen víkendového provozu.

Odůvodnění připomínky:
▪ proběhlá a jistě nákladná jednání s občany města organizovaná předchozím vedením města jehož

tehdejší dva představitelé jsou členy i stávajícího vedení města  p. Tulpa a p. Vobořil.
▪ i starosta  města  p.  Beitl  na jednání  s občany  dne  13.  7.  2011  potvrdil  před  účastníky  setkání

v Eurocentru, že tato problematika v konceptu v podstatě řešena není.

Vyhodnocení: Připomínce č. 4 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit možnost navrhovaného dopravního řešení  vybudování delšího tunelu pod Vrchlickými sady.

Daná lokalita představuje stabilizované území s dominantní obytnou funkcí (vilová čtvrť z počátku minulého
století  s plochou  městského  parku)  v dotyku  se sportovně  rekreačními  aktivitami  jablonecké  přehrady.
V území je významný dopravní uzel – křížení ulic Palackého a Pod Přehradou.

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že se pro  trasu  severní  tangenty  počítá
s přeřešením  stavebního  uspořádání  ulice  Palackého,  a  to  mezi  křižovatkami  s ulicemi  U Přehrady  a
Riegrova formou vymezení dvou ploch dopravní infrastruktury  silniční DS9 a DS10. Jedná se o systém
dvou okružních křižovatek a zapojení ulic U Přehrady, Palackého a Riegrova. Proti tomuto řešení uplatnil
podatel svoji připomínku, kterou odůvodňuje proběhlými a nákladnými jednáními s občany města, která byla
organizovaná předchozím vedením města jehož tehdejší dva představitelé jsou členy i stávajícího vedení
města  p. Tulpa a p. Vobořil.

Pořizovatel k dané problematice uvádí, že trasování severní tangenty projednal výbor pro územní plánování
a  strategii  rozvoje  města dne 9.  11.  2011,  který  doporučil  zastupitelstvu města  s ohledem na uplatněné
námitky  a  připomínky  veřejnosti  v návrhu  prověřit  dopravní  koridor  Vrchlického  sady,  včetně  okružní
křižovatky v křížení ulic Palackého x U Přehrady (usnesení č.j. 1.4/2011).

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejprve  vyhodnotil  historické  kroky  v rozhodování
zastupitelstva  města v této  problematice,  včetně závěrů  dotazníkového šetření  a  projednání  s veřejností
v roce 2008. Dále posoudil požadavek na změnu dopravní koncepce v lokalitě křížení ulic Palackého a Pod
Přehradou,  zvážil  názory  veřejnosti,  které  byly  presentovány  v rámci  veřejných  besed  a  veřejného
projednání  konceptu ÚP a rozhodl  se vyhovět  připomínce podatele v tom smyslu,  že v návrhu ÚP bude
prověřeno  umístění  koridoru  dopravní  infrastruktury  –  silniční  v trase  Harrachovská  –  Na Čihadle  
Vrchlického  sady  –  U Přehrady.  V rámci  tohoto  koridoru  se bude  v dalších  stupních  projektové  přípravy
hledat vhodné dopravní řešení, přičemž jednou z možných variant je i tzv. „dlouhý tunel“. V tomto duchu byl
formulován pořizovatelem návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. Vlastní pokyny byly
schváleny zastupitelstvem města dne 26 .1. 2012 a návrh byl v tomto duchu upraven.

5) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
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Podatel připomínky: J. B. a I. B.

Podání doručené písemně dne 18. srpna 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Připomínky k návrhu územní rezervy trasy silnice Turnovská  Nová Ves v úseku kruhový objezd  vjezd
do tunelu na oblast bydlení v ulicích V Zátiší a Vrkoslavické

V souvislosti s novým návrhem územního plánu města Jablonec n. N. se na Vás obracíme s připomínkami
jako majitelé rodinného domu čp. 3723 v ulici V Zátiší 18, kde máme od roku 1980 trvalé bydliště.

Navrhovaná nová silnice S11,5/70 v úseku Turnovská  Nová Ves nad Nisou ve svém úseku od kruhového
objezdu po vjezd do tunelu pod Malými Vrkoslavicemi zásadně nepříznivě změní současnou situaci pod ulicí
Vrkoslavická  a  zásadně  nepříznivě  ovlivní  stávající  obydlenou  oblast  v ulicích  V Zátiší  a  v části  ulic
Vrkoslavická a Nad Střelnicí, přičemž naše nemovitost se nachází nejblíže k této nové komunikaci a bude
tedy jejím nepříznivým vlivem nejvíce zasažena.

Naše dotazy a připomínky jsou následující:
1/ Jak dlouhý se navrhuje pozemní úsek nové komunikace S11,5/70 tj.  úsek od kruhového objezdu

po vjezd do tunelu?
2/ Jak daleko pod ulicí Vrkoslavická má být tento úsek veden? Podle hrubého odhadu je to asi 30

metrů,  což  považujeme za naprosto  nedostatečnou  vzdálenost.  Jak  vyplývá  z územního  plánu,
rozvoj zóny bydlení BM 2.9. je posunut na konec ulice V Zátiší a pokračuje do ulice Obloukové,
takže začíná cca 100 metrů od návrhu nové silnice. Stávající zóna bydlení však začíná již cca 30
metrů od návrhu nové silnice, což je nedostatečné. Bylo by tedy možno zvětšit vzdálenost silnice
od začátku ulice V Zátiší alespoň na těchto 100 metrů?

3/ Jak široké bude pásmo lesa mezi ulicí Vrkoslavická a novou silnicí? Ponechání dostatečně širokého
pruhu lesa by snížilo vliv hluku na oblast bydlení. Nebo je počítáno s výstavbou protihlukové stěny?

4/ Řešením situace by podle našeho názoru bylo umístění vjezdu do tunelu co nejblíže od kruhového
objezdu v kombinaci s ponecháním co nejširšího pruhu lesa jako přirozené protihlukové ochrany.

Odůvodnění připomínky: není přiloženo

Vyhodnocení: Připomínce č. 5 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatelé označili  své podání jako připomínku, pořizovatel  zjistil,  že předmětné podání obsahuje všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na posunutí koridoru tzv. jižního obchvatu jižním směrem s rozšířením izolačního pásu
lesní zeleně, včetně požadavku na co nejkratší vzdálenost umístění vjezdu do tunelu od kruhového objezdu.

Území,  jež  je  předmětem  připomínky  se nachází  na okraji  vilové  zástavby  podél   ulice  Vrkoslavická
s přechodem do lesního komplexu Dobrá Voda. Přírodní reliéf daného území je velmi členitý. Platný územní
plán  města  Jablonce  nad  Nisou  i návrh  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  umisťují  do kontaktu  s tímto  územím
dlouhodobě plánovanou dopravní stavbu – tzv. Jižní obchvat města.

K dané problematice pořizovatel  nejprve konstatuje,  že tzv.  Jižní  obchvat  je  součástí  vedení  dopravního
koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07) a vychází z republikové koncepce Ministerstva dopravy
ČR. Vedení koridoru je zakotveno v úkolech Politiky územního rozvoje ČR 2008 ve znění Aktualizace č.1
z roku 2015 (dále jen PÚR ČR), čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7 Specifická oblast Krkonoše
 Jizerské hory. Jablonec nad Nisou je dle PÚR ČR součástí republikové rozvojové oblasti OB7 Liberec (čl.

46). Rozvojové oblasti jsou dle PÚR ČR (čl. 33) vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit
mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území.

Koridor  D07  byl  mnohokrát  prověřován  a  zakotven  v územně  plánovacích  dokumentacích  kraje  i obce.
Vedení  dopravního  koridoru  nadregionálního  významu  pro  stavbu  silnice  I.  třídy,  úsek  Jablonec  n.  N.
Smržovka – Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle ZÚR
LK spadá město Jablonec nad Nisou do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová oblast Liberec. Je to rozvojová
oblast republikového významu, pro kterou platí zásada Z1: „ Ve vymezené rozvojové oblasti republikového
významu s dopravním napojením na významné kapacitní  silniční  a železniční  koridory podporovat  rozvoj
hospodářských a sociálních aktivit, posilující význam Libereckého kraje v republikových a středoevropských
vazbách.“

ZÚR LK vymezují mimo jiné také rozvojové osy nadmístního (krajského) významu, ve kterých lze očekávat
zvýšené  požadavky  na změny  v území,  vyvolané  dopravní  vazbou  na existující  nebo  připravované
významné dopravní koridory. Jablonec nad Nisou je součástí rozvojové osy ROS 4 Liberec  Jablonec nad
Nisou – Tanvald – Harrachov  hranice ČR. Zařazením do oblasti  ROS4 vyplývají  pro územní plánování
úkoly, mimo jiné: připravovat územní podmínky pro zlepšení podmínek bezpečné prostupnosti silničních tras
územím a jeho optimální obslužnost při minimalizaci negativních environmentálních dopadů na prostředí,
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upřesnit a stabilizovat koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka – Tanvald – Harrachov
v širších  souvislostech,  sledovat  vazby  na ekonomické  aktivity  a  rekreační  potenciál  a  připravit  územní
podmínky  pro  podporu  únosného  rozvoje  specifických  oblastí  SOB5  Jizerské  hory  a  SOB6  Západní
Krkonoše.

Pořizovatel uvádí, že Územní plán Jablonec nad Nisou přebírá vedení dopravního koridoru nadregionálního
významu  D07  pro  stavbu  silnice  I.  třídy  z nadřazené  dokumentace,  tj.  ze Zásad  územního  rozvoje
Libereckého kraje (ZÚR LK). O vydání ZÚR LK rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 13. 12. 2011.

K jednotlivým dotazům a požadavkům podatele:

K dotazu č.1 pořizovatel uvádí, že územní plán navrhuje koridor, ve kterém bude řešena podrobně konkrétní
trasa  komunikace,  přičemž  nejdelší  možná  délka  povrchového  úseku, kterou  připouští  koncept  ÚP  je
od středu křižovatky s ulicí Turnovskou 350 m. Na základě následného posunu koridoru o cca 50 m jižněji
v etapě návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je nejdelší možná délka povrchového úseku 400 m, a to s ohledem
na  posun  okružní  křižovatky  s ulicí  Turnovskou  o cca  75  m  severozápadním  směrem.  Toto  umístění
vyplynulo  z korekce  trasy  navazujícího  koridoru  Západní  tangenty  za objektem  bývalé  porodnice  v ulici
Turnovské a objektem Státního oblastního archivu.

K dotazu č. 2 pořizovatel uvádí, že původní trasa koridoru z etapy konceptu ÚP byla umístěna ve vzdálenosti
cca 50 m od jižní hranice pozemků podatelů a byla zvolena mimo jiné s ohledem na stávající konfiguraci
terénu.  Požadovaný  posun  trasy  vedené  jižněji  od ulice  V Zátiší  představoval  méně  příznivé  řešení
s mnohem  výraznějším  zásahem  do terénu,  do krajiny  a  s výrazným  zvýšením  nákladů  na realizaci.
S ohledem na cenné přírodní  hodnoty  dané lokality  a  uplatněné námitky  a  připomínky veřejnosti  ve fázi
konceptu řešení byl v následné etapě prověřen posun koridoru „Jižní tangenty“ jižním směrem (posun o cca
50 m), a to v návaznosti na nové vymezení koridoru Západní tangenty za objektem bývalé porodnice v ulici
Turnovské a objektem Státního oblastního archivu. Okraj koridoru je v tomto případě ve vzdálenosti cca 100
m od jižní hranice pozemků podatelů a rozšířil se i pás lesa, který plní funkci izolační zeleně na 70 m. V této
souvislosti je třeba upozornit, že z pohledu technického provedení musí být nová komunikace realizována
tak, aby u stávající  obytné zástavby nebyly překročeny hygienické limity hlukové zátěže (např.  musí být
realizovány protihlukové stěny v rámci stavby komunikace, bude li třeba apod.).

K umístění  nové zastavitelné  lokality  BM2.9  pořizovatel  podotýká,  že její  vzdálenost  od koridoru  Jižního
obchvatu je po jeho posunu cca 213 m.

K dotazu č. 3 pořizovatel  uvádí,  že šířka pásu zachovaného lesa je  proměnná,  jak  je  patrno z výkresu,
přičemž  nejmenší  vzdálenost  koridoru  DS.1  po jeho  posunutí  a  ulice  Vrkoslavická  je  70  m,  tj.  šířka
zachovaného pásu lesa by neměla klesnout pod tuto hodnotu a převážně bude podstatně vyšší; protihlukové
stěny ÚP neřeší, ale pokud budou třeba k ochraně stávající obytné zástavby před hlukem, jistě realizovány
budou, tyto záležitosti budou řešeny v následujících stupních projektové přípravy.

K požadavku  č.  4  pořizovatel  uvádí,  že souhlasí  s názorem  podatele  připomínky   důvody  které  vedly
k umístění koridoru v daném území jsou uvedeny v bodě č.1 a 2.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  uplatněnou  připomínku  a  konstatuje,
že se podatelům vyhovuje částečně, a to následujícím způsobem: podatelům se vyhovuje tím, že v návrhu
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  došlo  k posunu  koridoru  tzv.  Jižního  obchvatu  o cca  50  m  jižním  směrem
s adekvátním  navýšením  šířky  lesního  porostu.  Podatelům  připomínky  se nevyhovuje  v požadavku
na umístění  vjezdu  do tunelu  co  nejblíže  od kruhového  objezdu.  Ostatní  části  připomínky  směřovaly
k dotazům, na které bylo odpovězeno.

6) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: A. K.

Podání doručené písemně dne 15. srpna 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou,  včetně seznamu s podpisy
(160).

Text připomínky:

Podáváme připomínku k návrhu územního plánu města Jablonce nad Nisou, konkrétně , k novému návrhu
trasy tzv. severní tangenty, která na rozdíl od platného územního plánu má vést ulicí Riegrova namísto ulicí
Na Čihadle a Vrchlického sady.

Domníváme se, že nově navržená trasa je nevhodná zejména z následujících důvodů:

Odůvodnění připomínky:
▪ řešení postrádá dopravní logiku a navrhované dva kruhové objezdy v těsné blízkosti nebudou mít

ve špičkách potřebnou propustnost
▪ řešení je dražší než původně navrhovaná trasa, která by byla s jedním kruhovým objezdem
▪ v ulici Riegrova je méně místa než v ulici Na Čihadle (chybí tady zelené pásy na obou stranách) a

doprava  tam  bude  pro  obyvatele  mnohem  rušivější).  Přitom  počet  domů  a  obyvatel  v obou
lokalitách se zhruba shodují.

▪ v ulici Riegrova budou domy narušovány již schválenou a připravovanou ražbou přepadové štoly
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z jablonecké přehrady a zvýšení dopravy je může ještě dále ohrozit
▪ nově navrhované řešení by umístilo jeden z kruhových objezdů přímo vedle parčíku u přehrady, kde

je  památný  strom  a  druhý  tak  jako  tak  do těsné  blízkosti  parku  Vrchlického  sady,  který  je
pravděpodobným důvodem nově navržené, nelogické trasy

▪ obáváme se dále toho, že může být snaha nově navrhované řešení doplnit o zaslepení některých
nyní užívaných pomocných dopravních cest (například zatím volnou ulicí kolem Vrchlického sadů),
což by mělo za následek další zvýšení dopravy v Riegrově ulici

▪ přesto, že velmi podporujeme myšlenku nové trasy tzv. západní tangenty, která je jediným pokusem
o skutečný obchvat centra Jablonce, horizont její případné realizace se nám jeví jako příliš dlouhý.
V mezidobí bude dokončena silnice první třídy od Liberce přes Lukášov a množství aut v Riegrově
ulici  a  těsné  blízkosti  přehrady  se neúnosně  navýší.  Domníváme  se,  že význam  přehrady  a
Vrchlického  sadů  pro  odpočinek  obyvatel  je  nesouměřitelný  a  původně  navrhovaná  trasa  je
od přehrady vzdálenější. Přitom by se nemuselo jednat o kompletní rušení parku Vrchlického sady 
bylo by možno řešit věc jeho jednosměrným objezdem z obou stran a ani při průtahu centrem parku
by nebylo nutné likvidovat aleje a stromy po stranách.

Z výše uvedených důvodů navrhujeme nové projednání trasy severní tangenty a buď návrat k původnímu
návrhu územního plánu tj.  trasa přes Vrchlického sady,  nebo hledání jiného řešení s menší  koncentrací
dopravy v Riegrově ulici a na břehu přehrady. Domníváme se, že by bylo vhodné svolat k této problematice
schůzku za účasti jak zástupců obyvatel dotčeného území, tak dopravního projektanta ing. Kolouška z firmy
Valbek.

Vyhodnocení: Připomínce č. 6 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení (součástí byl seznam se 158 podpisy).

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a zpracovatelem ÚP Jablonec nad Nisou nejdříve zjišťoval
současný stav území, aby mohl vyhodnotit možnost navrhovaného dopravního řešení  vedení tzv. severní
tangenty trasou přes Vrchlického sady.

Daná lokalita představuje stabilizované území s dominantní obytnou funkcí (vilová čtvrť z počátku minulého
století  s plochou  městského  parku)  v dotyku  jednak  s areálem  bývalého  Jablonexu,  tak  se sportovně
rekreačními aktivitami jablonecké přehrady. V území je významný dopravní uzel – křížení ulic Palackého a
Pod Přehradou.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP a zjistil, že se pro trasu severní tangenty počítá s přeřešením stavebního
uspořádání ulice Palackého, a to mezi křižovatkami s ulicemi U Přehrady a Riegrova formou vymezení dvou
ploch dopravní infrastruktury  silniční DS9 a DS10. Jedná se o systém dvou okružních křižovatek a zapojení
ulic  U Přehrady,  Palackého  a  Riegrova.  Toto  řešení  bylo  zvoleno  s ohledem  na očekávaný  nesouhlas
veřejnosti s trasou přes Vrchlického sady. Proti tomuto řešení uplatnil připomínku podatel s tím, že postrádá
logiku, je dražší než původně navrhovaná trasa, ulice Riegrova nabízí užší šířkové uspořádání, v ohrožení je
památný strom a dojde k zaslepení některých ulic.

Pořizovatel předložil problematiku trasování tzv. Severní tangenty na jednání výboru pro územní plánování
dne  9.  11.  2011,  který  doporučil  zastupitelstvu  města  s ohledem  na uplatněné  námitky  a  připomínky
veřejnosti  v návrhu  prověřit  dopravní  koridor  Vrchlického  sady,  včetně  okružní  křižovatky  v křížení  ulic
Palackého x U Přehrady (usnesení č.j. 1.4/2011).

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem nejprve vyhodnotil  obdržené námitky a připomínky, dále
historické  kroky  v rozhodování  zastupitelstva  města  v této  problematice,  včetně  závěrů  dotazníkového
šetření a projednání s veřejností v roce 2008. Dále posoudil argumenty zvýhodňující trasu Vrchlickými sady
oproti  řešení,  které  je  navrženo  v konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  (propustnost  systému  se dvěma
okružními křižovatkami, efektivitu navrženého řešení, prostorové parametry dopravních koridorů) a rozhodl
se vyhovět připomínce podatele v tom smyslu, že v návrhu ÚP bude prověřeno umístění koridoru dopravní
infrastruktury – silniční v trase Harrachovská – Na Čihadle  Vrchlického sady – U Přehrady. V rámci tohoto
koridoru  se bude v dalších  stupních  projektové přípravy hledat  vhodné dopravní  řešení,  přičemž jednou
z možných variant je i tzv. „dlouhý tunel“.

7) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: V. V.

Podání doručené písemně dne 26. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Jako občan města podávám tímto připomínku ke konceptu územního plánu Jablonce nad Nisou. Pozemek
č.p.  743  v k.ú.  Vrkoslavice  je  v návrhu  určen  celý  k zastavění.  Považuji  za zcela  nevhodné  z pohledu
ochrany krajinného rázu tento pozemek v jakékoliv jeho části navrhovat k zástavbě.
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Odůvodnění  připomínky:  Horizont  byl  již  zcela  znehodnocen  investicemi  na Větrném  vrchu  a  rozšíření
zástavby na pozemek na 743 by byl naprostým dovršením zkázy v této turisticky i krajinářsky významné
lokalitě. Zástavba by zcela znehodnotila významný krajinný prvek  skalní vyhlídku na p.p.č. 729. Výhledy
směrem  k Černé  Studnici  by  z této  navštěvované  vyhlídky  byly  zcela  znehodnoceny.  Nejsem  schopen
pochopit  práci  agentury,  která  vyhodnotila  zástavbu  jako  možnou  aniž  by  vzala  na vědomí  „významný
krajinný  prvek  v těsném  sousedství.  Zákonnou  ochranu  okolí  VKP  zcela  nerespektuje  ani  zpracovatel
konceptu. Jako občan jsem velmi znepokojen rozsahem kartáčové zástavby okolí města a tato parcela je
zcela extrémním příkladem devastace krajiny. Věřím, že nebudu jediný který si tohoto pokusu znehodnotit
další horizont v okolí Jablonce nad Nisou všiml. Zároveň věřím, že zastupitelé města budou ke schvalování
konceptu  přistupovat  zodpovědně  a  zamezí  podobným  pokusům  „zhodnocování"  pozemků  zcela
nevhodných pro zástavbu. Výše uvedený pozemek se pokusil  změnou územního plánu zastavět i minulý
vlastník a zcela správně neuspěl v jednání s orgány ÚP a jeho žádosti nebylo dosud vyhověno. Doufám,
že změna  vlastníka  na této  věci  nic  nezmění.  Všem,  kteří  mohou  toto  rozhodování  ovlivnit  doporučuji
návštěvu místa a vyhlídky na Dobré Vodě.

Vyhodnocení: Připomínce č. 7 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit možnost požadované redukce zastavitelných ploch v lokalitě Horní Dobrá Voda. Nově navržené
zastavitelné plochy se nacházejí v okrajové části Vrkoslavic, nenavazují na zastavěné území obce a přibližují
se těsně k registrovanému VKP Rulové skalisko na Dobré Vodě.

Pořizovatel  zjistil,  že v konceptu ÚP je na základě žádosti  vlastníka pozemku p.č.  743 v k.ú.  Vrkoslavice
vymezena  zastavitelná  plocha  kategorie  SP1  –  plochy  smíšené  obytné   příměstské  (součást  lokality
SP1.92).  Proti  tomuto  vymezení  uplatnil  podatel  připomínku  s tím,  že lokalita  je  extrémně  pohledově
exponovaná a zástavba celého pozemku by zcela znehodnotila významný krajinný prvek  skalní vyhlídku a
výhledy z ní.

K dané problematice pořizovatel  konstatuje,  že v rámci veřejného projednání  konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou  uplatnily  k vymezení  zastavitelné  plochy  SP1.92  negativní  stanovisko  příslušné  dotčené  orgány
ochrany přírody a krajiny  OŽP MěÚ Jablonec nad Nisou vyjádřením č.j. 85573/2011 ze dne 1. 9. 2011 a
KÚLK v rámci koordinovaného stanoviska č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 23. 8. 2011. Tento orgán navíc
požadoval  podmínit  rozvoj  v této  lokalitě  vymezením  podmínky  regulačního  plánu.  Vyhodnocení  vlivů
konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území (Ekobau/2011) doporučilo  redukovat rozsah
zastavitelné  plochy  o části,  kde  nejsou  vydána  uzemni  rozhodnuti  a  další  rozhodnuti  podle  stavebního
zákona. Příslušný orgán k posouzení vlivů na ŽP požadoval redukci zastavitelných ploch a vymezení RP.

V rámci  dohodovacího  jednání,  které  uspořádal  pořizovatel  dne  6.  9.  2011  pro  dotčené  orgán  bylo
domluveno,  že lokalita  SP1.92  bude  zásadně  redukována  na rozsah  platného  územního  plánu  města
Jablonec nad Nisou a podmínkou rozvoje bude vydání regulačního plánu. V tomto duchu byly formulovány
Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny Zastupitelstvem města dne 26.
1. 2012.

V návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro společné jednání byl v souladu s výše citovanými pokyny vymezen nad
lokalitou SP1.92 (překvalifikována na BP1.92) regulační plán RP3 – Větrný Vrch.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil argumenty pro redukci předmětné zastavitelné
plochy,  zvážil  stanoviska  dotčených  orgánů  a  doporučení  vyhodnocení  SEA a  rozhodl  se připomínce
vyhovět.  Pořizovatel  se ztotožňuje  s názorem  podatele  připomínky  v tom,  že se jedná  o pohledově
exponovaný prostor v hřebenové poloze,  který vytváří  krajinný rámec nezastavěné krajiny  Jablonce nad
Nisou  na části  jižního okraje  města.  Prostor  má  i význam  jako  významný  vyhlídkový  prostor  na sever
na Jizerské hory i na jih na Maloskalsko. Tím, že by zastavitelná lokalita dosahovala až k vyhlídkovému bodu
 skalce s výhledem na Jablonec  a  Jizerské  hory  byl  by  výhled  i přistup  podstatně  negativně  ovlivněn.

Pořizovatel se domnívá, že redukcí zastavitelných ploch a vymezením regulačního plánu RP3 – Větrný Vrch
na sousední zastavitelné ploše nedojde k nepřiměřenému střetu s limity území ani k neúměrnému ovlivnění
přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních
právních předpisů.
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8) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: P. H.

Podání doručené písemně dne 30. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Připomínka ke konceptu územního plánu  Jablonec nad Nisou p.p.č.  743, k.ú. Vrkoslavice. Jako občan
města podávám tímto připomínku ke konceptu územního plánu Jablonce nad Nisou. Výše uvedený pozemek
je v návrhu určen celý k zastavění.  Považuji za zcela nevhodné z pohledu ochrany krajinného rázu tento
pozemek  v jakékoliv  jeho  části  navrhovat  k zástavbě.  Horizont  byl  již  zcela  znehodnocen  investicemi
na Větrném  vrchu  a  rozšíření  zástavby  na pozemek  na 743  by  byl  naprostým  dovršením  zkázy  v této
turisticky i krajinářsky významné lokalitě.

Odůvodnění připomínky:

Zástavba by zcela znehodnotila významný krajinný prvek  skalní vyhlídku na p.p. č. 729. Výhledy směrem
k Černé Studnici by z této navštěvované vyhlídky byly zcela znehodnoceny. Nejsem schopen pochopit práci
agentury,  která  vyhodnotila  zástavbu  jako  možnou,  aniž  by  vzala  na vědomí  „významný  krajinný  prvek
v těsném sousedství. Zákonnou ochranu okolí VKP zcela nerespektuje ani zpracovatel konceptu. Jako občan
jsem velmi  znepokojen rozsahem kartáčové zástavby okolí  města a tato parcela je  extrémním příkladem
devastace krajiny. Věřím, že nebudu jediný, který si tohoto pokusu znehodnotit další horizont v okolí Jablonce
nad  Nisou  všiml.  Zároveň  věřím,  že zastupitelé  města  budou  ke schvalování  konceptu  přistupovat
zodpovědně a zamezí podobným pokusům „zhodnocování" pozemků zcela nevhodných pro zástavbu. Výše
uvedený pozemek se pokusil  změnou územního plánu zastavět  i minulý  vlastník a zcela správně neuspěl
v jednání s orgány ÚP a jeho žádosti nebylo dosud vyhověno. Doufám, že změna vlastníka na této věci nic
nezmění. Všem, kteří mohou toto rozhodování ovlivnit doporučuji návštěvu místa a vyhlídky na Dobré Vodě.

Vyhodnocení: Připomínce č. 8 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a zpracovatelem ÚP Jablonec nad Nisou nejdříve zjišťoval
současný stav  území,  aby mohl  vyhodnotit  možnost  požadované redukce zastavitelných ploch v lokalitě
Horní Dobrá Voda.

Nově navržené zastavitelné plochy se nacházejí v okrajové části Vrkoslavic, nenavazují na zastavěné území
obce a přibližují se těsně k registrovanému VKP Rulové skalisko na Dobré Vodě.

Pořizovatel zjistil,  že v konceptu územního plánu se na základě žádosti vlastníka pozemku p.č. 743 v k.ú.
Vrkoslavice vymezila zastavitelná plocha v kategorii SP1 – plochy smíšené obytné  příměstské (součást
lokality SP1.92). Proti tomuto vymezení uplatnil podatel připomínku s tím, že lokalita je extrémně pohledově
exponovaná, zástavba by zcela znehodnotila významný krajinný prvek  skalní vyhlídku a výhledy z ní.

V rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnily  k vymezení zastavitelné plochy
SP1.92 negativní stanovisko příslušné dotčené orgány ochrany přírody a krajiny  OŽP MěÚ Jablonec nad
Nisou vyjádřením č.j. 85573/2011 ze dne 1. 9. 2011 a KÚLK v rámci koordinovaného stanoviska č.j. OÚPSŘ
155/2010/OÚP ze dne 23. 8. 2011. Tento orgán navíc požadoval podmínit rozvoj v této lokalitě vymezením
podmínky regulačního plánu. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území
(Ekobau/2011)  doporučilo  redukovat  rozsah  zastavitelné  plochy  o části,  kde  nejsou  vydána  uzemni
rozhodnuti a další rozhodnuti podle stavebního zákona. Příslušný orgán k posouzení vlivů na ŽP požadoval
redukci zastavitelných ploch a vymezení RP.

V rámci dohodovacího jednání, které uspořádal pořizovatel dne 6. 9. 2011 pro dotčené orgán bylo domluveno,
že lokalita SP1.92 bude zásadně redukována na rozsah platného územního plánu města Jablonec nad Nisou
a podmínkou rozvoje bude vydání regulačního plánu. V tomto duchu byly formulovány Pokyny pro zpracování
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny Zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil  argumenty pro redukci předmětné zastavitelné
plochy,  zvážil  stanoviska  dotčených  orgánů  a  doporučení  vyhodnocení  SEA a  rozhodl  se připomínce
vyhovět. Pořizovatel se ztotožňuje s názorem podatele připomínky v tom, že zástavba by zcela znehodnotila
významný krajinný prvek  skalní vyhlídku na p. p.  č.  729 a výhledy směrem k Černé Studnici  by z této
navštěvované  vyhlídky  byly  zcela  znehodnoceny.  Navíc  dodává,  že se jedná  o pohledově  exponovaný
prostor v hřebenové poloze, který vytváří krajinný rámec nezastavěné krajiny Jablonce nad Nisou na části
jižního okraje města.  Pořizovatel  se domnívá,  že redukcí  zastavitelných ploch a  vymezením regulačního
plánu  na sousední  zastavitelné  ploše  Větrný  vrch  nedojde  k nepřiměřenému  střetu  s limity  území  ani
k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území  chráněných
ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

SAUL s.r.o 1311



L – Vyhodnocení připomínek Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

9) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: R. S.

 D. S.

Podání doručené písemně dne 29. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Tímto  dopisem  vyjadřujeme  svůj  nesouhlas  s konceptem  připravovaného  nového  Územního  plánu
na pozemcích p.č. 338/11, 338/78, 338/79, 338/80, 338/81, 338/82, 338/83, 338/84, 338/85, 338/86, 338/87,
338/88, 338/89, 338/90, 338/91, 338/92, 338/93, 338/94, 338/95, 338/96, 338/97, 338/98, 338/99, 338/100,
338/101, 338/102 v KÚ Na Hranici, Jablonec nad Nisou.

Odůvodnění připomínky:

Pozemek je rozdělen na jednotlivé části a pronajat Městským úřadem v Jbc za účelem zahrádkaření. Tyto
zahrádky užíváme již více než 40 let. Většinu uživatelů tvoří důchodci. Trávíme zde převážnou část svého
volného času a nechceme o "naše zahrádky" přijít. Jsme zde velmi dobrý kolektiv a oáza zeleně a klidu by
nám velmi chyběla, zvláště těm kdo bydlí v panelovém domě. Zahrádky jsou zbudovány v blízkosti MHD, což
umožňuje  i méně  pohyblivým  lidem  dokonce  i těm  bez  auta,  pobyt  v přírodě.  Do vybudování  této
zahrádkářské kolonie jsme vložili nemálo úsilí i peněz na stavby chatek, oplocení atd. Navíc tyto pozemky
jsou v chráněném vodovodním pásmu, kde by se nemělo stavět.

Vyhodnocení: Připomínce č. 9 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili  své podání jako připomínku, pořizovatel zjistil,  že předmětné podání obsahuje všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.

Nesouhlas  s návrhem  kategorie  funkční  plochy  kategorie  BM  –  plochy  bydlení  je  uplatněn  na soubor
pozemků p.č.  338/11,  338/78,  338/79,  338/80,  338/81,  338/82,  338/83,  338/84,  338/85,  338/86,  338/87,
338/88, 338/89, 338/90, 338/91, 338/92, 338/93, 338/94, 338/95, 338/96, 338/97, 338/98, 338/99, 338/100,
338/101, 338/102 v KÚ Jablonec nad Nisou, ulice Na Hranici.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem prověřili stav v území a konstatují, že se jedná o plochu stávající
zahrádkářské kolonie, která se nachází na pozemku Statutárního města Jablonec nad Nisou. Přístup na tuto
plochu je z ulice Na Hranici.

Pořizovatel zjistil, že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byl předmětný soubor pozemků vymezen jako
stabilizovaná  plocha  kategorie  BM4   plochy  bydlení.  Proti  tomuto  řešení  podali  uživatelé  pozemků
připomínku s argumentací, že do vybudování této zahrádkářské kolonie vložili nemálo úsilí i peněz na stavby
chatek a oplocení a že navíc jsou tyto pozemky v chráněném vodovodním pásmu, kde by se nemělo stavět.
Přestože  není  uveden  předmět  připomínky,  lze  z textu  dovodit,  že se jedná  o požadavek  na stabilizaci
zahrádkářské kolonie v daném území.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že připomínce není vyhověno,
neboť vlastník pozemku  Statutární město Jablonec nad Nisou uvažuje v dlouhodobém horizontu o využití
daného pozemku pro funkci bydlení. Tato skutečnost není v současné době aktuální, nájemcům pozemků je
umožněno  provozovat  zahrádkářskou  činnost  v souladu  s platnými  nájemními  smlouvami.  Výstavba
zahrádkářských chatek jednotlivých uživatelů zahrádek je navíc v souladu i s podmínkami pro využití ploch
kategorie BM, a to v rámci podmíněně přípustného využití.

10) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: D. H. za vlastníky domu 

Podání doručené písemně dne 29. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

V souvislosti  s přípravou  nového  Územního  plánu  pro  k.ú.  Jablonec  nad  Nisou,  žádáme  o zapracování
následující změny:

Pozemky  č.  parcelní  239/16  a  239/2  vyjmout  z kategorie  zastavěné  a  zastavitelné  plochy  a  zařadit  je
do kategorie nezastavěné a nezastavitelné plochy s výhledem využití jako zelená plocha.

Odůvodnění připomínky:

Jedná se o pozemek,  který  je  již  dlouhodobě problematický  a  doposud  všechny  pokusy  tento  pozemek
zastavět selhaly. Na pozemku se nachází ekologická zátěž v podobě podzemních betonových krytů. Jeden
z krytů je zasypán směsným odpadem, druhý dosud nebyl prozkoumán. Jedná se o větší část podzemního
bunkru, který se nachází téměř pod celou parcelou č. 239/2. Vzhledem k tomu, že se bunkr nachází cca 4 m
pod terénem a zasahuje i do míst vedoucích pod silniční navážku, není finančně výhodné tento průzkum
zrealizovat.
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Výše uvedená ekologická zátěž odrazuje investory od stavby objektů s rozumnou a pro místní obyvatele
akceptovatelnou kapacitou. S domy, které by byly pro případného investora zajímavé z hlediska vyvážení
budoucích příjmů oproti nákladům nutných na případnou sanaci podzemních bunkrů, nesouhlasí především
místní rezidenti. V předmětné lokalitě se vyskytuje hnízdiště chráněných netopýrů obecných. Výše uvedené
parcely je vhodné zařadit do kategorie nezastavitelných ploch s využitím pro městskou zeleň.

Vyhodnocení: Připomínce č. 10 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil  své podání jako žádost o změnu ÚP Jablonec nad Nisou. Pořizovatel posoudil  podání a
s ohledem  na jeho  obsahovou  stránku  –  požadavek  na vypuštění  pozemků  p.č.  239/16  a  239/2  v k.ú.
Jablonec  nad  Nisou  ze zastavitelných   ploch  pro  bydlení  s ohledem  na ekologickou  zátěž  v podobě
podzemních  betonových  krytů  a  hnízdiště  chráněných  netopýrů  rozhodl  vypořádat  podání  v režimu
připomínky. Pořizovatel zjistil, že předmětné podání obsahuje všechny náležitosti pro podání připomínky jako
jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se v případě pozemků p.č. 239/16 a 239/2
v k.ú.  Jablonec  nad Nisou jedná o východní  část  dosud nezastavěného  městského  bloku,  vymezeného
ulicemi Květinová, V Aleji, Pivovarská a Střelecká. Předmětné pozemky jsou v majetku města a v minulosti
byla snaha soukromých investorů zrealizovat  v dané lokalitě  záměr  na vybudování  dvou bytových domů
v souladu s platným územním plánem města Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  dále  prověřil  koncept  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že vymezuje  v daných  plochách
stabilizované  zastavitelné  území  kategorie  BM4  –  plochy  bydlení  městské.  Proti  tomuto  řešení  podali
vlastníci domu Květinová 2168/33 připomínku, ve které poukazují na dlouhodobou problematičnost pozemku
ve smyslu jeho zastavění, dále na ekologickou zátěž v podobě existujících podzemních betonových krytů a
na hnízdiště  chráněných netopýrů  obecných.  V závěru  připomínky  je  deklarován požadavek na zařazení
pozemků do kategorie nezastavitelné plochy s využitím pro městskou zeleň.

Pořizovatel  k dané  problematice  uvádí,  že ponecháním předmětného  bloku  v zastavitelných  plochách  je
zachována kontinuita s platným ÚP města Jablonce nad Nisou. V tuto chvíli Statutární město Jablonec nad
Nisou  jakožto  vlastníku  pozemku  neeviduje  v dané  lokalitě  žádnou  ekologickou  zátěž.  Tyto  skutečnosti
nevyplývají ani z dostupných databází MŽP (Cenia, a pod.). K potvrzení těchto skutečností by muselo dojít
v rámci odpovídajícího geologického průzkumu, např. v souvislosti s případným investičním záměrem.

K argumentu  podatele  o hnízdění  netopýrů  v podzemních  betonových  krytech  pořizovatel  konstatuje,
že hnízdění tohoto zvláště chráněného druhu živočichů je v kompetenci příslušného orgánu ochrany přírody
a krajiny, kterým je Krajský úřad Libereckého kraje. Ten může v případě zjištění výskytu zvláště chráněného
druhu stanovit podmínky prováděné činnosti, případně tuto činnost zakázat.

Problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování dne 23. 11. 2011 s tím, že bylo zastupitelstvu
doporučeno ponechat daný blok jako zastavitelný (usnesení č. 1.14/2011). V témže duchu byly formulovány
Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly v zastupitelstvu města schváleny dne 26.
1. 2012. Zastavitelnost předmětného bloku byla v daném území zachována, a to v kategorii  BM4 – plochy
bydlení městské.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se jí nevyhovuje.

11) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: S. M.

Podání doručené písemně dne 29. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Jsem  vlastníkem  garáže  ve "Vodní  ulici  na st.  p.  č.  3356  číslo  ev.  1223  v Jablonci  nad  Nisou  a
NESOUHLASÍM  s řešením  konceptu  ÚP,  který  toto  území  řeší  jako  veřejně  prospěšnou  stavbu  pod
označením VK 29 a parkovací nadzemní dům.

Vlastníkem garáže je sice můj syn S. M., bytem Kamenné Žehrovice, Nad Hřištěm 583.

Odůvodnění připomínky:

Garáž využíváme my jako rodiče I. a S. M. bytem Lípová ulice 3523/4 Jablonec nad Nisou a garáž máme
v krátké  docházkové  vzdálenosti.  Já  i manžel  jsme  oba  invalidní  a  jsme  držiteli  průkazu  ZTP a  proto
s ohledem na tyto skutečnosti využíváme automobil téměř denně.

Jelikož bydlíme ve středu města, tak se potýkáme denně se zaparkováním automobilu a proto garáž nutně
potřebujeme,

Vyhodnocení: Připomínce č.11 se vyhovuje.
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Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku, pořizovatel posoudil podání z hlediska oprávněnosti k uplatnění
námitky dle zákona č. 183/2006Sb. a dospěl  k názoru, že podání není námitkou dle stavebního zákona,
jelikož jej neuplatnil vlastník pozemku a stavby dotčených konceptem územního plánu Jablonec nad Nisou.
Podání uplatnila matka vlastníka pozemku a nedoložila plnou moc.

Nesouhlas  s umístěním veřejně  prospěšné stavby  VK29  a parkovacího nadzemního domu v ulici  Vodní
se vztahuje k pozemku st. p. č. 3356 a objektu garáže v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil,  že se jedná o území se souborem řadových
garáží a nádvořím v jihozápadním kvadrantu křížení ulic U Nisy a Vodní  v zastavěném území obce.

V rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byla na předmětných pozemcích vymezena zastavitelná plocha
kategorie VK  veřejná prostranství  komunikace (lokalita VK.29), dále zastavitelná plocha kategorie BM4 –
plocha bydlení (lokalita BM4.40) vše ve vazbě na zastavitelnou plochu kategorie VK  veřejná prostranství 
komunikace (lokalita VK.30) s vyvolanými demolicemi řadových garáží na obou  nárožích v křížení ulic Vodní
a U Nisy. Předmětné zastavitelné plochy kategorie VK (lokality VK.29 a VK.30) jsou zařazeny mezi veřejně
prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo.

Proti  demolici  garáže  e.  č.  1032  na pozemku  st.  p.  č.  3356  v k.ú.  Jablonec  nad  Nisou  v souvislosti
s vymezením zastavitelné plochy VK.29 uplatnil podatel svoji připomínku s tím, že garáž je využívána rodiči
vlastníka nemovitosti, kteří jsou držiteli průkazky ZTP a existence garáže v krátké docházkové vzdálenosti je
pro ně existenční záležitostí.

K dané problematice pořizovatel uvádí, že předmětné zastavitelné plochy  VK.29 a  BM4.40 v konceptu ÚP
navrhovaly jednak plochu pro výstavbu vícepodlažních halových garáží v ulici  U Nisy (využití  výškového
rozdílu  terénu)  a  jejich  komunikační  napojení  na novou  zastavitelnou  plochu  VK30  –  novou  obslužnou
komunikaci z křižovatky Budovatelů – Liberecká do přestupního terminálu Vlakové nádraží. Tímto dopravním
řešením mělo navíc dojít k významnému odlehčení kruhové křižovatky U Zeleného stromu. V tomto duchu
byly plochy veřejných prostranství VK29 a VK30, včetně plochy BM4.40 potvrzeny zastupitelstvem města
v rámci pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. K přehodnocení koncepce dopravy v daném
území došlo až v rámci úpravy návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání, kdy byla předmětná
dopravní  koncepce  podrobena  hlukovému  posouzení.  Pořizovatel  zadal  s ohledem  na prověření  dané
situace zpracování Hlukové studie na tzv. Malou západní tangentu Jablonec nad Nisou (EkoMod, 08. 2015).
Z hlukové studie jednoznačně vyplývá, že výše popsaná trasa obslužné komunikace ve své části mezi ulicí
Vodní  a  napojením  na ulici  Libereckou  zvýší  výrazně  hlukové  zatížení  obytné  lokality  Na Vršku.  Mezi
obytnými objekty, jejichž chráněný venkovní prostor bude zasažen nadlimitním hlukem, je i několik bytových
domů s desítkami bytových jednotek. Z porovnání hlukové zátěže a počtu bytových jednotek vystavených
nadlimitnímu  hluku  vyplývá,  že hluková  zátěž,  vyvolaná  provozem  na navržené  trase,  zatíží  neúměrně
dotčenou  lokalitu.  S ohledem na tuto  skutečnost  došlo  k vypuštění  zastavitelných  ploch  –  lokalit  VK.29,
VK.30 a BM4.40 z návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se připomínce vyhovuje.

12) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: T. M. – v zastoupení p. B. (bez přiložené plné moci)

Podání doručené písemně dne 23. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Jako  spoluvlastník  pozemku  p.  č.  1445  (trvalý  travní  porost)  v katastrálním  území  Proseč  nad  Nisou
podávám tímto námitku ke konceptu nového územního plánu pro Město Jablonec nad Nisou.
▪ nesouhlasíme  s navrhovanou  trasou  komunikace  přes  pozemek  p.  č.  1445,  která  předmětný

pozemek přetíná a tím zbytečně dělí na 2 části.  Z hlediska plynulosti  dopravy navrhujeme trasu
komunikace  přemístit  na severní  okraj  předmětného  pozemku  (viz  přiložená  mapka),  čímž
se odstraní esovitý tvar komunikace

Odůvodnění připomínky: námi navržená trasa komunikace také lépe vystihuje výškové a terénní poměry
v této lokalitě.

Vyhodnocení: Připomínce č. 12 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označili své podání jako námitku, pořizovatel posoudil podání z hlediska oprávněnosti k uplatnění
námitky dle zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhodnotil
podání jako připomínku, neboť spoluvlastník pozemku pan M. B. nedoložil plnou moc k zastupování pro T.
M., proto je jeho podání vyhodnoceno v režimu připomínky.
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Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit možnost úpravy trasy nové zastavitelné plochy kategorie VK  veřejná prostranství  komunikace
(lokalita VK.26) v daném území.

Pořizovatel zjistil, že dle konceptu územního plánu je v západní části Proseče napříč pozemkem p.č. 1445
v k.ú. Proseč nad Nisou vymezena plocha kategorie VK  veřejná prostranství  komunikace (lokalita VK.26),
která byla navržena v kontextu s vymezenými plochami pro obytnou zástavbu v kategorii místní obslužná
komunikace  s odpovídající  kategorií  šířkového  uspořádání  pro  bezpečný  obousměrný  provoz
na dvoupruhových komunikacích. Komunikace měla nahradit  kapacitně nevyhovující veřejnou komunikaci
ve stávající  stopě s nedostatečnými  šířkovými  a  směrovými  poměry,  a  to  ve vazbě  na správní  území
statutárního  města  Liberec  –  městská  část  Vratislavice  nad  Nisou.  Zpracovatel  vnímal  vzhledem
k rozrůstající  se zástavbě  jak  na straně  Horní  Proseče,  tak  na straně  Vratislavic,  druhou  vazbu  v horní
poloze jako důležitou k zajištění  kvalitní  a fungující dopravní obslužnosti  tohoto území (nikoliv  k tranzitní
dopravě mezi městy Jablonec nad Nisou a Liberec).

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na úpravu trasy  zastavitelné plochy VK.26
ve vazbě  na okolní  zastavitelnou  lokalitu  (SP2.40  a  SP2.48)  a  vyhověl  podateli  připomínky  s tím,
že k obsluze území bude  využito stávající komunikace s napojením na dnešní trasu silnice I/14 Liberec 
Jablonec  přes  Vratislavice  s následnou  úpravou  do odpovídajících  parametrů.  Tyto  úpravy  nelze  však
provést bez zásahů do stávající zástavby, či stávajících obytných ploch, a to jak z důvodu jejího šířkového
uspořádání,  tak  z důvodu  nutné  úpravy  křižovatky  s dnešní  silnicí  I/14.  Pořizovatel  se rozhodl  zajistit
zpracování  prověřovací  dopravně  technické  studie.  V tomto  smyslu  pořizovatel  koncipoval  pokyny  pro
zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou schválilo dne 26.
1. 2012. V tomto duchu byl návrh ÚP upraven pro společné jednání. Na základě zpracované studie došlo
k zapracování  plochy kategorie VK – veřejná prostranství – komunikace  VK.26 s korekcí trasy stávající
komunikace  –  ulice  Horní  a  vymezení  plochy  dopravní  infrastruktury   silniční  DS.24  v místě  napojení
na silnici I/14.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku a konstatuje, že vymezením zastavitelné
plochy VK.26 na částech pozemků p.č. 1645/1, 1645/2 , 1445, 1634/4, 1634/1, 1608, 1609 a 1586 v k.ú.
Proseč  nad  Nisou  by  došlo  k neúměrnému  zásahu  do vlastnických  práv  podatele  připomínky,  přičemž
předmětná trasa obslužné komunikace není nezbytným řešením.

13) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: V. L.,

Vedoucí Sekce dopravy a územního plánu Spolek přátel města Jablonec

nad Nisou

Podání doručené písemně dne 30. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Připomínky  jsou  zpracovány  v členění  dle  textových  příloh  zveřejněných  na webových  stránkách  Města
Jablonec nad Nisou:

Textová část  výroková část:
▪ Str. 26. kap. D.1.3 Autobusová doprava:

První odrážka: Korekci autobusových linek k železniční stanici omezit na „vybrané

autobusové linky", pojem „přestupní terminál" upravit na „přestupní místo" (i v druhé odrážce).

Druhá  odrážka:  formulaci  upravit  na „dílčí  úpravy  linkového  uspořádání,  ve vztahu  k přestupnímu  místu
u železniční stanice,..."

Třetí odrážka: Přednádražní prostor není potřeba plošně ověřovat samostatnou dokumentací, tak již existuje
(ve stupni  DSP) a byla využita při  přípravě 32.  změně platného územního plánu,  úprava prostoru v této
změně schválená je pro účel vytvoření přestupního místa dostatečná (viz první odrážka).

Šestá odrážka: Formulaci doplnit a upravit na „rozvíjet integrovanou autobusovou a tramvajovou dopravu ...
mezi Libereckým krajem, Dopravním sdružením obcí Jablonecka a provozovatelem"
▪ Str. 26, kap. D.1.4 Tramvajová doprava:

Třetí  odrážka: zaměnit  za formulaci ,„.. .mimo otočku Tyršovy sady z ulice Budovatelů dále jednosměrně
ulicemi Budovatelů, U Zeleného stromu a Pražská do přestupního místa Pražská (zpět jednosměrně ulicemi
Sadová, Fiegnerova a Budovatelů), tj.  tak, aby byly zajištěny těsné přestupní vazby na autobusové linky
MHD (v zastávce Lázně především na linky 4, 6, 14 a 16, v zastávce Pražská především na linky 1, 8, 12, 15
a 19) a zároveň se zlepšila docházková dostupnost z tramvajové tratě do centra města (zřízením zastávky
Anenské náměstí)"

Čtvrtá  odrážka:  vypustit  (viz  třetí  odrážka),  případně  nahradit  „prověření  zlepšení  přestupních  vazeb
z tramvajové tratě na autobusové linky MHD (samostatná studie)" Doplnit šestou odrážku: prověřit možnosti
propojení  tramvajové  tratě  na železniční  trať  v řešeném území  (např.  z přestupního místa  Pražská  ulicí
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V Aleji) při zachování či zlepšení docházkové dostupnosti z tramvajové tratě do centra města (samostatná
studie)
▪ Str. 27, kap. D.1.5 Železniční doprava:

První odrážka: opravit název železniční tratě na Liberec  Tanvald  Szklarska Poreba Górna

Druhá  odrážka:  vypustit  pojem  „elektrizace",  ve výhledu  minimálně  15  let  se s ní  nepočítá,  plánovaná
optimalizace proběhne bez ní

Třetí  odrážka: v závorce by měl být podle všeho místo pojmu „silniční podjezd" pojem „silniční nadjezd"
(stejně jako u tramvajové dopravy)

Čtvrtá  odrážka:  vypustit  pojem „rekonstrukce nádražní  budovy",  jednak  to  do územního plánu  nepatří  a
hlavně již  byla provedena (dokončena 2010),  konec odrážky upravit  na formulaci „ve vazbě na přestupní
místo MHD"

Doplnit  šestou  odrážku:  doplnění  železniční  zastávky  Jablonec  nad Nisou  centrum o přístupovou  cestu
do centra města a k terminálu veřejné dopravy (variantně lávkou)
▪ Str.74, kap.J.l  US2:

Název upravit na „Přestupní místo veřejné dopravy"

Z dotčených návrhových ploch vypustit SC4.2

V základních údajích upravit pojem „terminál" na „přestupní místo" a vypustit „prodloužení tramvajové trati
z ulice U Balvanu ulicí Nádražní do plochy SC4.1, včetně otočky tramvaje v rámci plochy SC4.1"

Textová část  odůvodnění:
▪ Str. 19, kap. B.2.4, odst. „Dopravní infrastruktura, odsek 3:

vypustit  sousloví  „v rámci  revitalizace  přednádražního  prostoru  (Hlavní  nádraží)",  příp.  jej  nahradit
„na vhodném  místě  v širším  centru  města,  např.  v prostoru  stávajícího  terminálu  veřejné  dopravy",  a
poslední větu prvního odstavce doplnit: „...a pro možnost propojení železniční a tramvajové infrastruktury
na vhodném místě v řešeném území při zachování či zlepšení docházkové dostupnosti z tramvajové tratě
do centra města."
▪ Str. 63. kap. G.5.1.2 Tramvajová doprava

Přestupní  místo  u železniční  stanice  nemůže  plnohodnotně  nahradit  alespoň  menší,  průjezdní  terminál
veřejné dopravy umístěný v širším centru města, může vůči němu sloužit pouze doplňkově (pro zakončení
vybraných linek radiálně  vedených přes centrum města)  a  přivést  k němu tramvajovou trať  by  bylo  pro
Jablonec  n.  N.  velmi  neefektivní  investicí.  Tramvajová  trať  Liberec   Jablonec  totiž  dlouhodobě  slouží
především ke spojení z centra do centra a přestupní vazba na vlaky směrem na Tanvald je velmi slabá a
nelogická  (kdo  jede  od Liberce  na Tanvald  vlakem  jede  tak  již  z Liberce  a  nepřestupuje  v půlce  trasy
v Jablonci).  S ohledem  na neúměrnou  nákladnost  (vůči  přínosu)  proto  nelze  souhlasit  prodloužením
tramvajové tratě k železniční stanici, které by provoz linky výrazně prodražilo a zároveň prakticky nezvýšilo
její celkové využití (úsek prodloužení by byl minimálně využit cestujícími), jednotkově (počet cestujících/ujetý
km) by se s největší pravděpodobností  naopak snížilo.  Daleko smysluplnější se jeví přivedení tramvajové
tratě blíže centru města a vytvoření těsných přestupních vazeb  přímo v zastávkách (které lze výhodně řešit
jako  společné pro  tramvaje  i autobusy)   na jablonecké autobusové linky  MHD,  k tomu postačí  přibližně
stejně dlouhé (cca 450 m) prodloužení tramvajové tratě jednosměrně dále ulicí Budovatelů (při pravé straně)
a návazně ulicí U Zeleného stromu a Pražská do zastávky Pražská, zpět je pak možno vést trať jednokolejně
ulicí Sadová a Fiegnerova (kolem sokolovny) na ulicí Budovatelů, kde by tím vznikl krátký dvoukolejný úsek
(pouze cca 200 m mezi Lázněmi a hotelem Merkur, při stranách uličního prostoru) se společnými zastávkami
BUS+TRAM. Při srovnatelné investici (vůči prodloužení k železniční stanici) by takovéto prodloužení přineslo
daleko větší efekt, těsné přestupní vazby na většinu jablonecké MHD a zřízením zastávky Anenské náměstí
i zlepšení docházkové vzdálenosti od tramvaje do centra města. Z výše uvedených důvodů jsou navrženy
úpravy v kapitole D.1.4 a následně je vhodné upravit i odůvodnění v kapitole G.5.1.2.
▪ Str. 63, kap. G.5.1.3 Autobusová doprava

Přestupní  místo  u železniční  stanice  nemůže  plnohodnotně  nahradit  alespoň  menší,  průjezdní  terminál
veřejné dopravy umístěný v širším centru města, může vůči němu sloužit pouze doplňkově (pro zakončení
vybraných linek radiálně vedených přes centrum města) a jeho budování v rozsahu větším než je schváleno
ve 32. změně platného územního plánu (pro který navíc již existuje dokumentace ve stupni DSP) by bylo
málo efektivní investicí, příměstské autobusy by navíc ve větší míře, než je žádoucí, projížděly městem 
linky ze směru od severu a východu (Tanvald, Nová Ves, Janov, částečně i Liberec  linka 141) by bylo nutno
prodloužit  o úsek  z centra  města  (z prostoru  stávajícího  autobusového  nádraží)  k železniční  stanici  a
zároveň není  reálné linky ze směru od jihu (Železný Brod, Praha,  Turnov, Rádlo)  ukončit  již  u železniční
stanice a nepokračovat s nimi do centra města  to by cestující veřejnost nepřijala, na to je Jablonec n. N.
příliš malé město (to lze ve velkých městech, jako je Praha, ani ve výrazně větším Liberci taková přestupní
spojení nejsou příliš využívána).

Z výše uvedených důvodů jsou navrženy úpravy v kapitole D.1.3 a následně je vhodné upravit i odůvodnění
v kapitole G.5.1.2.
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▪ Str. 63, kap. G.5.1.4 Železniční doprava

Oprava názvu tratě na: Liberec  Tanvald  Szklarska Poroba Górna

Elektrizace  již  v současných  záměrech  státu  ani  Libereckého  kraje  navrhována  není,  minimálně  ne
ve výhledu nejbližších 15 let (do roku 2026), během kterých se bude provoz osobní dopravy na dané trati
řídit dopravním modelem tzv. Jizerskohorské železnice  na trati budou nasazena výhradně vozidla dieselové
trakce. Možnost propojení infrastruktur tramvajové a železniční dopravy je uvažována až ve výhledu po roce
2026, není tak bezprostředně nutno vytvářet podmínky pro takovou možnost, postačí zajištění určité „územní
rezervy". S tím souvisí také to, že není nutno již nyní pevně stanovit místo propojení kolejových infrastruktur
na území města a je vhodné prověřit více možností, než jen pouze v prostoru železniční stanice, i s ohledem
na velmi nákladné a přitom málo efektivní přivedení tramvajové tratě k železniční stanici (viz kap. G.5.1.2).
Naopak je velmi žádoucí dobudovat doplnění železniční zastávky Jablonec nad Nisou centrum o přístupovou
cestu do centra města a ke stávajícímu terminálu veřejné dopravy (variantně lávkou).

Z výše uvedených důvodů jsou navrženy úpravy v kapitole D.1.5 a následně je vhodné upravit i odůvodnění
v kapitole G.5.1.4.

Odůvodnění připomínky: není uvedeno

Vyhodnocení: Připomínce č. 13 se vyhovuje částečně

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku  ke konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  pořizovatel  zjistil,
že předmětné  podání  obsahuje  všechny  náležitosti  pro  podání  připomínky  jako  jsou  údaje  umožňující
identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem prověřil textovou část konceptu ÚP Jablonec nad Nisou –
návrh a odůvodnění, aby mohl vyhodnotit možnost požadovaných úprav podatele připomínky.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  rozsah  požadovaných  úprav  textové  části
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou s požadavky příslušného dotčeného orgánu – Odbor dopravy KÚLK jež byly
součástí koordinovaného stanoviska č.j. OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne 23. 8. 2011 a dohodovacího jednání
ze dne 10.  11.  2011 a přihlédl  k závěrům jednání  výboru pro  územní plánování  dne 23.  listopadu 2011
(usnesení č. 1.17/2011), k závěrům společného jednání dopravního výboru a výboru pro územní plánování
dne 7. 3. 2016 (usnesení č. 44A/2016 a 44B/2016) a konstatuje, že se připomínkám vyhovuje částečně – viz.
níže.

Textová část – výroková část

Požadavky podatele  připomínky ke kapitole  D.1.3  Autobusová doprava byly  z větší  části  akceptovány a
zapracovány do Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou (schváleny v ZM dne 26. 1. 2012),
nedošlo  k vyhovění  v požadavku  na vypuštění  územní  studie  –  ta  byla  v návrhu  ÚP ponechána,  jedná
se o ÚS 24, která by měla řešit ve vymezené ploše přestavby zejména umístění přestupního místa VOD
ve vazbě na železniční stanici, prodloužení tramvajové trati, vazbu na síť hlavních obslužných komunikací,
pěší  vazbu  na centrum  města,  a  soulad  záměrů  s požadavky  na ochranu  veřejného  zdraví,  především
ve vztahu k přilehlým obytným souborům.

Požadavky podatele připomínky ke kapitole D.1.4  Tramvajová doprava byly z větší části  akceptovány a
zapracovány do Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou (schváleny v ZM dne 26. 1. 2012).
Nedošlo  k vyhovění  v požadavku  na vypuštění  prodloužení  tramvajové  trati  do přednádražního  prostoru.
V etapě úpravy návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání došlo v souvislosti s prodloužením
tramvajové trati do centra města k vymezení nového terminálu VOD Jablonec – střed v prostoru mezi ulicemi
5. května a Kamenná v uživatelsky výhodné poloze v samotném centru města, které nabídne maximální
integraci všech typů doprav, včetně ploch pro parkování OA.

Požadavky podatele  připomínky ke kapitole  D.1.5   Železniční  doprava byly  z větší  části  akceptovány a
zapracovány do Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou (schváleny v ZM dne 26. 1. 2012).
Požadovaný odkaz na vztah nového terminálu VOD k železniční  zastávce Centrum je definován v rámci
oddílu C.1 „Zásady plošného a prostorového uspořádání území“ v pododdílu „Rozvoj polycentrické struktury
města pro zajištění dostupnosti služeb veřejné vybavenosti ze všech jeho částí“. Nedošlo pouze k vyhovění
v požadavku na vypuštění návrhu elektrizace železniční tratě, a to s ohledem na možné zajištění záměru
v dlouhodobém časovém horizontu (odpovídá významu dané tratě).

Požadavky  podatele  připomínky  ke kapitole  J.1  –  US2  byly  z větší  části  akceptovány  a  zapracovány
do Pokynů pro zpracování  návrhu ÚP Jablonec nad Nisou (schváleny v ZM dne 26.  1.  2012).  Nedošlo
k vyhovění v požadavku na vypuštění prodloužení tramvajové trati do přednádražního prostoru.

Textová část  odůvodnění:

Požadavky podatele připomínky ke kapitole B2.4., odst. „Dopravní infrastruktura“ nejsou akceptovány, neboť
se jedná o oddíl F – Vyhodnocení splnění zadání – pododdíl F1 Údaje o splnění zadání a požadovanou
úpravou by byl upraven vlastní text „Zadání ÚP Jablonec nad Nisou“ (str. 15)  dokumentu, který v daném
znění schválilo ZM dne 30. 9. 2010.
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Požadavky podatele připomínky ke kapitole G.5.1.2 Tramvajová doprava jsou akceptovány  v etapě úpravy
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání došlo v souvislosti s prodloužením tramvajové trati
do centra města k vymezení nového terminálu VOD Jablonec – střed v prostoru mezi ulicemi 5. května a
Kamenná v uživatelsky výhodné poloze v samotném centru města, které nabídne maximální integraci všech
typů doprav , včetně ploch pro parkování OA. V návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je zachováno i prodloužení
tramvajové trati do přednádražního prostoru na přestupní místo VOD.

Požadavky podatele připomínky ke kapitole G.5.1.3 Autobusová doprava jsou akceptovány  v etapě úpravy
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání došlo v souvislosti s prodloužením tramvajové trati
do centra města k vymezení nového terminálu VOD Jablonec – střed v prostoru mezi ulicemi 5. května a
Kamenná v uživatelsky výhodné poloze v samotném centru města, které nabídne maximální integraci všech
typů doprav , včetně ploch pro parkování OA. V přednádražním prostoru bylo vymezeno přestupní místo
VOD.

Požadavky podatele připomínky ke kapitole G.5.1.4 Železniční doprava jsou akceptovány  v etapě úpravy
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání došlo v souvislosti s prodloužením tramvajové trati
do centra města k vymezení nového terminálu VOD Jablonec – střed v prostoru mezi ulicemi 5. května a
Kamenná v uživatelsky výhodné poloze v samotném centru města, které nabídne maximální integraci všech
typů  doprav  ,  včetně  ploch  pro  parkování  OA  a  s vazbou  na železniční  zastávku  „Centrum“.  Pouze
požadavek na vypuštění elektrizace tratě není zohledněn, a to s ohledem na její význam a zajištění záměru
v dlohodobém časovém horizontu.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se jí vyhovuje částečně 
viz. text. odůvodnění.

14) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: J. K.

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Zrušení návrhu o zástavbě ploch  pozemků p.č. 986, 1081/1 a 1083 v katastrálním území Rýnovice a jejich
uchování jako trvale nezastavitelného území

Odůvodnění připomínky:

„Parcely č. 986, 1081/1 a 1083 v katastrálním území Rýnovice jsou plochy určené k zástavbě. Jedná se ale
o louky,  které jsou celoročně využívány nejen obyvateli  ze sousedních  domů k rekreaci   k procházkám,
vstupu do blízkého lesa, hrají si zde děti, slouží pejskařům, je odtud krásný výhled na město (louku využívá
v současnosti mnoho lidí, po jejím zastavění by sloužila pouze několika jedincům v nově zde postavených
domech). Nový územní plán počítá s přeměnou mnoha takových území na obytné plochy. Volná, přístupná
krajina je však významnou hodnotou města Jablonce a výstavbou obytných domů (často navíc nevhodně
architektonicky řešených, takže nezapadají do krajinného rázu, jak o tom svědčí zastavění vedlejších parcel)
o tuto hodnotu trvale přicházíme. Město obklopené přírodou se tak stává jednolitou betonovou zástavbou a
ztrácí to, co jo je pro ně cenné. Žádám proto o přehodnocení návrhu o zástavbě výše zmíněných ploch a
jejich převedení do trvale nezastavitelného území.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 14 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  věcně  shodnou  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání
neobsahuje náležitosti věcně shodné připomínky dle ustanovení § 23 zákona č. 183/2006Sb. o územním
plánování  a stavebním řádu (stavební  zákon),  proto posoudil  podání  z pohledu náležitostí  připomínky a
zjistil, že součástí podání jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu
vyhodnocení v režimu připomínky.

Požadavek na vypuštění zastavitelných ploch, přehodnocení návrhu o zástavbě a jejich převedení do trvale
nezastavitelného území je uplatněno na pozemky p.č. 986, 1081/1 a 1083 v k.ú. Rýnovice. Pozemky leží
ve IV. zóně odstupňované ochrany CHKO JH.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o jižní  svah  na okraji  CHKO
Jizerské hory,  porostlý  lučními společenstvy  a rozptýlenými křovinami.  Svah je v severní části  zakončen
lesním  porostem.  Lokalita  navazuje  z větší  části  na zastavěné  území  místní  části  Rýnovice.  Dopravní
napojení tvoří obslužné komunikace Na Samotě a Nebeská a U Družiny.

Pořizovatel zjistil,  že v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou jsou předmětné pozemky vymezeny jako
plochy zastavitelné v kategorii BM  plochy bydlení, zastavitelné lokality BM2.27, BM2.28, BM1.31 a BM1.32.
K tomuto  řešení  uplatnila  svoji  připomínku  podatelka.  Své  podání  argumentuje  zejména  celoročním
využívání pozemků ke krátkodobé rekreaci (procházky, vstupu do blízkého lesa, hry děti a venčení psů).

K dané problematice  pořizovatel  konstatuje,  že pozemky,  jež  jsou předmětem připomínky  byly  historicky
převedeny ze správy tehdejšího Pozemkového fondu na město, a to v souladu s platným ÚP města Jablonec
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nad Nisou, který na nich vymezoval plochy pro funkci bydlení. S ohledem na zachování kontinuity s platnou
územně plánovací  dokumentací  byly  v konceptu  ÚP Jablonec  nad Nisou zapracovány  do zastavitelných
ploch kategorie BM – plochy bydlení (zastavitelné lokality BM2.27, BM2.28, BM1.31 a BM1.32).

V rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou uplatnil  k vymezení zastavitelných lokalit
BM1.31 a BM1.32 své doporučení orgán ochrany přírody a krajiny  Oddělení ŽP a státní památkové péče
MěÚ  Jablonec  nad  Nisou.  Předmětné  vyjádření  bylo  uplatněno  mimo  rámec  jeho  kompetence,  neboť
se lokality  nachází  v ploše CHKO JH.  Oddělení  ŽP a státní  památkové péče MěÚ Jablonec nad Nisou
doporučuje  zastavitelné  plochy  omezit  v souladu  s vyhodnocení  SEA.  Příslušný  dotčený  orgán  ochrany
přírody a krajiny  CHKO Jizerské hory ve svém stanovisku SR/0628/JH/2011 8 ze dne 24. 8. 2011 na rozdíl
od vyhodnocení SEA a doporučení Oddělení ŽP a státní památkové péče MěÚ Jablonec nad Nisou připouští
zařazení plochy BM1.32 do zastavitelných ploch, a to s ohledem na skutečnost, že plochy jsou již vymezeny
v platném ÚP města Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel prověřil v souvislosti s doporučením Oddělení ŽP a státní památkové péče MěÚ Jablonec nad
Nisou  dokument  Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  na udržitelný  rozvoj  území
(Ekobau/2011),  který  doporučil  u lokality  BM1.32  zvážit  ponechání  části  plochy  ve funkci  nezastavitelné
extenzivní zeleně, neboť její význam spočívá v tom, že se jedná o poslední enklávu trávníků s rozptýlenými
křovinami. Všechny okolní louky jsou navrženy k zastavění, zde se nabízí možnost zachovat refugium pro
živočichy vytlačené z okolí (ještěrka obecná, slepýš křehký).

Problematika byla projednána ve výboru pro hospodaření s majetkem města dne 1. listopadu 2011. Závěr
z jednání výboru pro hospodaření s majetkem města doporučuje zastupitelstvu města ponechat rozvojovou
plochu pro bydlení BM2.28 v návrhových plochách pro bydlení a BM1.32 v rezervních plochách pro bydlení –
usnesení č.1.22/2011).

S ohledem  na výše  citované  skutečnosti  a  s přihlédnutím  ke skutečnosti,  že plochy  byly  předmětem
bezúplatného převodu pozemků ze správy pozemkového fondu na město Jablonec nad Nisou vyhodnotil
pořizovatel  jednotlivá  stanoviska  a  doporučení  k zastavitelným lokalitám a  formuloval  návrh  pokynů  pro
zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou ve smyslu ponechání  zastavitelných lokalit  BM2.27,  BM2.28,
BM1.31 a BM1.32 v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. V další etapě pořizování ÚP Jablonec nad Nisou byla
nad lokalitami vymezena povinnost zpracování územní studie (ÚS5) v zájmu prověření územně technických,
urbanistických  a  architektonických  podmínek  v daném  území.  Pro  opakované  veřejné  projednání  byly
zastavitelné lokality integrovány do dvou zastavitelných lokalit BM2.27 a BM1.31.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se jí nevyhovuje.

15) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: obyvatelé panelového domu 

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Žádáme  proto,  aby  došlo  ke změně  konceptu  Územního  plánu  dle  vydaného  územního  rozhodnutí  a
stavebního povolení, tj. aby hlavní přístupová komunikace k pozemkům označeným v konceptu SP2.86 a
SP2.87 byla vedena z ulice Široká.

Odůvodnění připomínky:

V době přípravy výstavby na pozemcích p.p.č. 759 a 730 (residenční soubor Proseč  v katastrálním území
733211 Proseč nad Nisou) byl navržen příjezd k lokalitě ulicí U Tenisu (p.č. 638/3) mezi panelovými domy.
K tomuto návrhu byla sepsána občany petice a následně podána věcně shodná připomínka. Dle následných
jednání Zastupitelstva města ze dne 19. 6. 2008 a 18. 6. 2009 měla být přístupová cesta vedena odbočkou
z ulice Široká. V tomto smyslu bylo vydáno Územní rozhodnutí č.j. 78021/2009 ze dne 25. 8. 2009. K tomu
bylo vydáno stavební povolení na stavbu „Rezidenční soubor Proseč  SO 08  hlavní přístupová komunikace,
SOP 09 větve obslužných komunikací" pod číslem jedním 1823/2011 ze dne 2. 2. 2011. Zde opakujeme jen
některé důležité důvody, na kterých se obyvatelé našeho panelového domu (a nejen oni) sjednotili a které
byly již uvedeny ve zmíněné petici jako intervence proti původnímu návrhu.
1) Významné narušení klidu, kvůli němuž se do této lokality většina obyvatel stěhovala.
2) Zhoršené životní prostředí exhalacemi a hlukem, neboť by komunikaci používala i jiná vozidla jako

kratší průjezd.
3) Ohrožená bezpečnost dětí  přes komunikaci by musely chodit do již vybudovaného dětského hřiště

(Tomův park).

Vyhodnocení: Připomínce č. 15 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili  své podání jako připomínku, pořizovatel  zjistil,  že předmětné podání obsahuje všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.
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Požadavek  na nové  trasování  příjezdové  komunikace  z ulice  Široké  je  uplatněn  podateli  připomínky
k zastavitelné lokalitě SP2.86 a SP2.87, jejichž součástí jsou i pozemky p.č. 759 a 730 v k.ú. Proseč nad
Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o nezastavěnou produkční louku,
lemovanou  starou  úvozovou  cestou  a  lesním  komplexem  Prosečského  hřebene.  Předmětná  lokalita
navazuje na zastavěné území obytného souboru Domovina a byla historicky vymezena pro funkci bydlení, a
to  i v předešlých  územně  plánovacích  dokumentacích.  V souvislosti  s přípravou  záměru  na stavbu
"Rezidenčního souboru Proseč U Tenisu", který byl podroben široké veřejné diskusi, byla vydána změna č.
38a platného ÚP Jablonec nad Nisou a v jejím duchu i stavební povolení na hlavní přístupovou komunikaci
SOP 08 a větve obslužných komunikací SOP 09 (č.j. 1823/2011 ze dne 2. 2. 2011).

Nahlédnutím  do konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  pořizovatel  zjistil,  že dopravní  napojení  dvou
zastavitelných lokalit  SP2.87 a SP2.86 (jejíchž součástí  jsou mimo jiné i pozemky p.č.  759 a 730 v k.ú.
Proseč  nad  Nisou),  se uvažuje  ulicí  U Tenisu.  K tomuto  řešení  uplatnili  podatelé  svoji  připomínku  s tím
že žádají, aby došlo ke změně konceptu Územního plánu dle vydaného územního rozhodnutí a stavebního
povolení, tj. aby hlavní přístupová komunikace k pozemkům označeným v konceptu SP2.86 a SP2.87 byla
vedena z ulice Široká. Své požadavky argumentují:
1) významným narušením klidu, kvůli němuž se do této lokality většina obyvatel stěhovala,
2) zhoršením životního prostředí exhalacemi a hlukem, neboť by komunikaci – ulici U Tenisu používala

i jiná vozidla jako kratší průjezd,
3) ohrožením bezpečností dětí  přes komunikaci by musely chodit  do již   vybudovaného dětského

hřiště (Tomův park).

K argumentům  podatelů  připomínky  pořizovatel  konstatuje,  že akceptuje  dlouhodobý  názor  stávajících
obyvatel na dopravní obslužnost dané lokality, která byla prověřena v rámci pořízení změny č. 38a platného
ÚP Jablonec nad Nisou a dále promítnuta do dílčích rozhodnutí  ve věci,  která jsou deklarována podateli
připomínky.  V tomto duchu se rozhodl  pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhovět  připomínce tím,
že do pokynů pro zpracování  návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byl  formulován požadavek na zapracování
dopravního napojení rozvojových lokalit SP2.86 a SP2.87 (v další etapě pořizování došlo k překvalifikování
na lokality BP2.86 a BP2.87) odbočkou přímo z ulice Široké. Pokyny byly schváleny v zastupitelstvu města
Jablonce nad Nisou dne 26. 1. 2011 a návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl příslušně upraven. Pořizovatel je
přesvědčen,  že tímto  řešením  nedojde  k neúměrnému  ovlivnění  hygienických  limitů,  včetně  přírodních,
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.

16) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: manželé P. a B. Č.

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Jako vlastník  pozemků a  staveb dotčených návrhem veřejně  prospěšných staveb,  veřejně  prospěšných
opatření  a  zastavitelných  ploch  podávám  v souladu  s §  48  odst.2)  zákona  č. 183/2006  Sb.  následující
připomínky a námitky ke konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou ve stanovené lhůtě, když
uvedený koncept byl veřejně projednán dne 17. 8. 2011.

Námitka č. 1:

Koncept územního plánu neidentifikuje přesně stavbu na ploše DS1 a DS2. Pokud by se jednalo o pozemní
komunikaci dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, což lze z hlediska odbornosti a asertivity
zpracovatele konceptu územního plánu předpokládat, není určeno, zda se jedná o silnici I. třídy případně
rychlostní silnici nebo místní komunikaci. Z průběhu projednávání konceptu územního plánu lze pouze nabýt
dojmu, že investorem uvedené stavby by mělo být ŘSD. Pokud by tento předpoklad byl splněn, byla by tato
silnice  určena  pro  dálkovou  a  mezistátní  přepravu,  případně  jako  rychlostní  silnice  určená  pro  rychlou
dopravu pouze silničním motorovým vozidlům s předepsanou minimální konstrukční rychlostí. Provoz na této
komunikaci  by  byl  v tomto  případě  zpoplatněn.  V tomto  případě  však  uvedená  stavba  neplní  primárně
dopravní obslužnost města Jablonce nad Nisou a tudíž není důvodu pro její vedení zastavěným územím
města.

Pokud by se však jednalo o místní komunikaci, ať už místní rychlostní komunikaci či významnou sběrnou
komunikaci dle zákona 13/1997, jednalo by se o stavbu, jejímž investorem by nejspíše bylo město Jablonec
nad Nisou. V tomto případě lze předpokládat fatální následky takovéto investice na městský rozpočet, stejně
tak jako zatížení rozpočtu náklady na údržbu.

Nelze snad ani předpokládat, že by se jednalo o možnost vybudování uvedené stavby jako investice ŘSD a
její  následnou kategorizací „převedení" do kategorie místní komunikace, tady do majetku města. V tomto
případě by nebyla splněna účelovost a udržitelnost případného užití prostředků EU, a to se všemi důsledky.
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Z výše uvedených důvodů namítám nejednoznačnost a neurčitost konceptu územního plánu v této stavbě a
požaduji přesné určení investora a kategorie stavby dle platné legislativy.

Námitka č. 2:

Plocha  dopravní  infrastruktury   silniční  DS  1  je  situována  v lokalitě  s významným  krajinným  prvkem
registrovaným pod pořadovým číslem 133 LK.  Ve schématu  významných krajinných prvků textové části
konceptu  územního  plánu je  tento  krajinný  prvek  zachován.  V materiálu,  nazvaném „Vyhodnocení  vlivů
na udržitelný rozvoj území (zpracovatel Mgr. Pavel Bauer, EKOBAU, červenec 2011) je uvedená plocha DS
1 hodnocena .. .obchvat jako celek ovlivní značně akustickou situace Jablonec s tím, že tranzitní doprava
bude z centra města odvedena na okraj, podrobně viz příloha č. 1  akustická studie. Sníží se podstatně
dopravní  zátěž  v centru  města,  průkazné je  i snížení  hluku.  Jedná se o pozitivní  faktor  pohody v centru
města. Doporučujeme na úrovni ÚP akceptovat Konkrétní záměr bude podléhat projektovému posuzování
vlivů. V trase se nachází registrované VKP Pramenný vývěr Dobrá voda. Součástí je stará pramenná jímka
(technická památka). Případné ovlivnění je třeba řešit na projektové úrovni. "

Koncept  územního plánu v této části  porušuje § 4 odst.  2)  Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, když:

citace  zákona:  ...(2)  Významné  krajinné  prvky  jsou  chráněny  před  poškozováním  a  ničením.  Využívají
se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení  nebo oslabení jejich stabilizační
funkce.  K zásahům,  které  by  mohly  vést  k poškození  nebo  zničení  významného krajinného prvku  nebo
ohrožení či oslabení jeho ekologicko stabilizační funkce, si  musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí,  opatřit
závazné  stanovisko  orgánu  ochrany  přírody.  Mezi  takové  zásahy  patří  zejména  umisťování  staveb,
pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba
nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků stanoví ministerstvo životního prostředí obecně
závazným právním předpisem.

Předkladatel či zpracovatel si pro předložení konceptu územního plánu neopatřil závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody. Toto závazné stanovisko nelze nahradit „řešením na projektové úrovni".

Námitka č. 3:

Součástí  konceptu  územního plánu je  materiál,  nazvaný „Akustická  studie  (Hluk  ve venkovním prostoru
od dopravy), zpracovatel Ing. Jiří Králíček, držitel certifikátu způsobilosti u CMS evid. č. 579/2003 v oboru
měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí.

Uvedená „Akustická studie" je zpracována v rozporu s Metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku
v mimopracovním prostředí, vydaném MZ  hlavním hygienikem ČR. Při vypracování uvedené studie nebyl
v rozsahu všech měření  dodržen postup Metodického návodu dle bodu 5.4.3.2 pro stanovení  maximální
hladiny akustického tlaku LPAmax. Nebylo provedeno měření jednotlivých událostí v počtu odečtu větším
než 10, pokud byl proveden počet odečtu menší, nebyl v protokolu o měření patřičně zdůvodněn.

Dále uvedená „Akustická studie" neodpovídá požadavku Nařízení č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky, když v rozporu s § 11 odst. 1) uvedeného Nařízení provádí referenční měření LAeqT
v intervalu 30 minut, když pro hluk z dopravy se hladina stanoví pro celou denní dobu LAeqT interval 16 h a
noční dobu LAeqT interval 8 h.

Závěry „Akustické studie" jsou tedy pro „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území" nepoužitelné.

Námitka č. 4:

Koncept územního plánu Jablonce nad Nisou nevychází z „Akčního hlukového plánu pro hlavní komunikace
Libereckého  kraje",  Zpracovatel  EKOLA group,  spol.  s.r.o.,  červenec  2008.  V kapitole  „7.  Vyhodnocení
odhadu počtu osob exponovaných hlukem, vymezení problémů a situací, které je potřeba zlepšit" tohoto
plánu,  je  vyčíslen  počet  osob  s výskytem  v kritických  místech  z mezních  hodnotou  hluku.  Při  axiomu,
že nedojde ke zvýšení počtu osob v kritických lokalitách (celkem se jedná o 1478 osob, z toho pouze 649
osob  v lokalitách  nad  mezní  hodnotou)  je  zřejmé,  že navrhovaná  opatření  pro  přesun  hlučné  dopravy
„ze středu města" představují nejdražší možné řešení. Navíc koncept územního plánu předpokládá vedení
komunikací nikoliv  mimo obytná území,  pouze rozšiřuje  stávající  zátěž do lokalit,  které doposud hlukem
nebyly zatíženy.

Takovýto postup bude mít prokazatelně za následek snížení hodnoty majetku v lokalitách, které budou nově
hlukem  zatíženy.  Vzhledem  k tomu,  že se z velké  většiny  jedná  o hodnoty  soukromého  majetku,  lze
předpokládat žaloby na finanční kompenzace, nikoliv však pouze za účelem technických opatření ke snížení
či regulaci hluku, ale zejména za účelem kompenzace a odškodnění ztrát na tržní hodnotě majetku a náhrad
na škodě na zdraví. Orgán veřejné správy nemůže svým konáním porušovat Zákon č. 2/1993 Sb. Listinu
základních práv a svobod. Neexistuje legislativní rámec, který by odůvodnil či zdůvodnil zhoršení podmínek
pro jedince či skupinu občanů zájmem jiné skupiny občanů, respektive nelze za účelem snížení hlukové
zátěže pro 649 osob zvýšit hlukovou zátěž pro i třeba jedinou osobu.

SAUL s.r.o 1321



L – Vyhodnocení připomínek Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

Jen pro doplnění obzorů předkladatele a zpracovatele závěrečnou citaci:

Veřejný  zájem  (angl.  public  interest)  je  celoskupinový  zájem,  tj.  takový  zájem,  který  přesahuje  zájem
jednotlivce či pouhé frakce.

Ačkoli veřejný zájem patří mezi důležité právní instituty a operuje s ním celá řada právních norem, platné
právo neobsahuje jeho definici; veřejný zájem se proto řadí mezi tzv. neurčité pojmy. Veřejný zájem se chápe
jako  protiklad  zájmů  soukromých,  od nichž  se liší  tím,  že okruh  osob,  jimž  tento  zájem svědčí  je  vždy
neurčitý: může přitom jít o zájem celospolečenský (zájem na čistotě ovzduší), lokální (zájem na vybudování
železniční trati do místa, které dosud bylo bez železničního spojení) nebo skupinový (zájmy amatérských
rybářů, sportovců,  seniorů a pod).  V demokratickém právním státě je však nepřípustné hovořit  o státním
zájmu, jemuž se občané musí podřídit: taková představa je vlastní totalitním diktaturám.

Skutečnost,  že platné  právo  veřejný  zájem nevymezuje,  představuje  problém zejména v případech,  kdy
veřejná  moc  s odvoláním  na existenci  tvrzeného  veřejného  zájmu  zasahuje  do sféry  soukromých  práv
fysických a  právnických osob,  v prvé řadě v případě vyvlastnění.  Zejména levicové vlády  mají  tendenci
vykládat  veřejný  zájem  extensivně  a  podřazovat  veřejnému  zájmu  takové  projekty  jako  vybudování
nákupních  center,  industriálních  parků  a  pod,  s odůvodněním,  že je  dán  veřejný  zájem  na snížení
nezaměstnanosti  v daném místě.  Takový výklad však naráží  na meze ústavnosti,  neboť zde nejde o nic
jiného  než  o konflikt  zájmů soukromých,  z nichž  jeden  je  upřednostňován před  druhým a je  porušován
ústavní  princip  nedotknutelnosti  soukromého  vlastnictví.  Podobný  postup  bývá  pravidelně  indikátorem
korupce. Četné snahy definovat veřejný zájem zákonem nedošly v České republice zatím naplnění.

Důsledky veřejného zájmu vymezila soudkyně Wagnerová: "Jak Ústavní soud dovodil již v nálezu sp. zn. IV.
US 412/04, lze za vertikální vztah beze zbytku označit postavení účastníka tzv. nesporného řízení, které lze
zahájit  i bez  návrhu,  což je  i případ řízení  o omezení  způsobilosti  k právním úkonům.  Jde totiž  o řízení,
ve kterém zákonodárce učinil osobu

„objektem"  práva,  neboť  měl  za to,  že jde  o věci,  v nichž  je  přítomen silný  veřejný  zájem.  Přesto  tento
veřejný zájem nemůže vždy a zcela, jaksi automaticky, převážit nad zájmem jednotlivce a zbavit jej svrchu
zmíněných základních práv. (1)

Vyhodnocení: Připomínce č. 16 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili své podání jako připomínku s tím, že jednotlivé body připomínky označil jako námitka 1  4.
Pořizovatel posoudil  podání z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle stavebního zákona a dospěl
k následujícímu názoru: podatel uvádí obecnou formulaci ze zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a
stavebním řádu,  kdy se cítí  být  vlastníkem pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně  prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch. Dotčení návrhem veřejně prospěšných staveb
se s ohledem na lokalizaci pozemků vlastníka vztahuje k ploše dopravní infrastruktury  silniční DS.1 – zde
se namítá nejednoznačnost a neurčitost konceptu ÚP v této stavbě. Dotčení návrhem veřejně prospěšných
opatření  se neočekává  –  v okolí  pozemků  podatele  připomínky  nejsou  veřejně  prospěšná  opatření
vymezena. Dotčení návrhem zastavitelných ploch se neočekává, neboť nová trasa silnice I. třídy je v daném
území umístěna do tunelu a podání nebylo vedeno ve smyslu narušení statiky stávajícího objektu atd.

S ohledem na výše citované skutečnosti pořizovatel vyhodnotil podání jako připomínku. Pořizovatel k tomuto
dodává,  že připomínka je  směřována k dopravní  koncepci  ukotvené v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou,
ke střetu této koncepce s cennými prvky přírodního prostření Jablonce nad Nisou, s hygienickými limity a
se strategickými dokumenty KÚLK (Akční hlukový plán pro hlavní komunikace LK).

Pořizovatel konstatuje, že předmětné podání obsahuje všechny náležitosti pro podání připomínky jako jsou
údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

K jednotlivým bodům připomínky:

ad1) K připomínce podatele, že koncept ÚP Jablonec neidentifikuje stavby na ploše DS.1 a DS.2 pořizovatel
uvádí, že ÚP principiálně neidentifikuje žádnou stavbu, neboť územně plánovací dokumentace neřeší stavby,
ale plochy. Požadované podrobnosti o komunikaci, pro kterou je navržena plocha DS.1 nebo DS.2 lze čerpat
z výkresu č.3, kde jsou komunikace označeny (DS.1 – I/14 S11,5/70 a DS.2 zahrnuje: Rádelský Mlýn, křiž.
Turnovská I/10 S11,5/ (2+1)/70; ulice Turnovská MS2 14,5/10, 5/50 a od křiž. Turnovská směr křiž. Pražská
u pivovarských rybníků peáž I/10 a I/14 S11,5/70). Z výše uvedeného a z výkresu č.3 je zcela jasně patrné,
že se jedná  o silnice  I.  třídy  ve dvoupruhovém  uspořádání,  pouze  od Rádelského  Mlýna  ke křižovatce
Turnovská vystřídaný třípruh, tedy nikoliv rychlostní silnice. K další připomínce podatele pořizovatel uvádí,
že územnímu plánu nepřísluší určovat investory staveb, či dokonce zpoplatnění pozemních komunikací.

ad2)  K připomínce  podatele,  že koncept  ÚP Jablonec  nad  Nisou  vymezuje  plochu  DS.1,  která  zasahuje
do VKP pořizovatel dodává, že se nejedná o porušení zákona, stanovisko orgánu ochrany přírody stejně jako
ostatních dotčených orgánů je zajištěno v rámci projednávacího procesu, který probíhá dle zák. č. 183/2006
Sb. V dalších etapách pořizování došlo k oddálení zastavitelné plochy DS1 od vlastní pramenní jímky VKP
Pramenný vývěr  Dobrá voda, a to novým přeřešením napojení tzv. Západní tangenty na Jižní obchvat.
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ad3)

3.1) K připomínce podatele, že akustická studie je v rozporu s Metodickým návodem z hlediska stanovení
hodnot  maximální  hladiny  akustického  tlaku  A LpAmax  pořizovatel  konstatuje,  že se jedná  o Metodický
návod o měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (HEM 11.12.01 34065). Dle NV 148/2006 Sb.
se hodnoty LpAmax zjišťují v chráněném vnitřním prostoru staveb od zdrojů uvnitř staveb, resp. od zdrojů,
které jsou se stavbami stavebně svázané. V akustické studii však nebylo potřeba měřit hodnoty LpAmax,
protože se posuzování netýkalo chráněného vnitřního prostoru staveb a navíc vyšetřovaným zdrojem hluku
byla pozemní doprava na veřejných komunikacích, tzn. nejednalo se o zdroje uvnitř objektů.

3.2)  Předmětná  akustická  studie  byla  zaměřena  na zjišťování  ekvivalentních  hladin  akustického  tlaku
A (LAeq,T)  v chráněném  venkovním  prostoru  staveb  a  v chráněném  venkovním  prostoru  od dopravy
na veřejných pozemních komunikacích  tento požadavek je zakotven v NV 148/2006 Sb, §11 a přílohy 3
tohoto nařízení (v současné době platí NV 272/2011).

3.3) Zjištění hodnot LAeq,T (tzn. LAeq,16 h pro den a LAeq,8 h pro noc) od dopravy byl v akustické studii
proveden na základě vypočtu dle výpočetních modelů systému HLUK+ profil, verze 9.03, registrační číslo
6017, uživatel Ing. Jiří Králíček). Aby každý výpočetní model uvedený v akustické studii odpovídal reálným
podmínkám,  musel  být  zkalibrován  podle  výsledků  měření  hodnot  LAeq,T reálné  situace  ve vybraných
měřicích  bodech.  Délka  časového  intervalu  měření  byla  stanovena  podle  toho,  aby  naměřené  hodnoty
odpovídaly hlukovým poměrům v měřicím bodě. Většinou se pohybovala v rozmezí 1 h, ale také v rozmezí 5
h (v případě exponovaných bodů), časový interval byl rozdělen na menší 30 minutové intervaly. V průběhu
měření  byl  proveden  odečet  dopravy  na okolní  komunikační  síti.  Výsledky  odečtu  dopravy  byla  zadány
do výpočetního modelu a výsledek výpočtu byl porovnány s výsledkem měření. V případě odlišností byly
upraveny parametry  výpočtu,  jako je  rychlost  dopravního proudu,  povrch komunikace,  pohltivost terénu,
sklon vozovek, atd. Zkalibrované výpočetní  modely  byly použity pro hlavní výpočet hodnot LAeq,16 h a
Laeq, 8 h podle průzkumu vývoje intenzit dopravy v závislosti na změně ÚP  viz. dopravní studie. Popis
měření hluku je uveden v přílohách č. 1  10 akustické studie.

ad4) K připomínce podatele, že koncept nevychází z "Akčního hlukového plánu pro hlavní komunikace LK"
(Ekola group, spol. s r.o. 07/2008) pořizovatel dodává, že akční hlukový plán pro hlavní pozemní komunikace
v Libereckém kraji  byl zpracován na základě výsledků 1.  kola strategického hlukového mapování.  Jedná
se o strategický dokument,  jehož cílem je řízení postupů při  vytváření  budoucí akustické situace pomocí
plánovaných opatření  v rámci  územního plánování,  inženýrských opatření  v oblasti  dopravních  systémů,
plánování dopravy, snižování hluku ochrannými protihlukovými opatřeními a řízením oblasti  zdrojů hluku.
Cílem akčních plánů je snížení počtu zasažených osob. Akční plán má jednoznačně charakter strategického
dokumentu nad globálními daty a jeho náplň je taxativně specifikována ve vyhlášce č. 523/2006 Sb. Tento
dokument však není právně závazný.

Z hlediska řešení  hlukové problematiky  jsou v ČR právně závazné dokumenty  národní  legislativy.  Jedná
se o zákon  č.  258/2000  Sb.  ve znění  pozdějších  předpisů.  Na základě  jeho  prováděcího  předpisu  jsou
stanoveny hygienické limity hluku pro jednotlivé třídy komunikací a deskriptory pro popis akustické situace.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se jí nevyhovuje.

17) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: M. M.

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Dle předkládaného konceptu územního plánu je  navrhována nová trasa přeložky silnice I/10 a to silnicí
S 11,5/ 70 s vybudováním dvou tunelů, mezi nimiž se nachází křížení se silnicí II/287(ulice Pražská) v místě
mezi pivovarskými rybníky.

Pokud  by  nedošlo  k realizaci  obou tunelů  současně,  pak  by  veškerá  doprava včetně dopravy  tranzitní,
využívající  nově  budovanou  trasu  přeložky  silnice  I/10  a  křížení  11/287,  byla  realizována  na silnicích
stávajících, tedy ulicí Turnovskou a posléze ulicí Pražskou.

Místní dopravu ve směru centrum  Vrkoslavice, Kokonín by takto vedená trasa značně zkomplikovala a
omezila.

Navrhuji variantu spojení obou tunelů do jednoho delšího tunelu, který by sledoval plánovanou trasu.

Odůvodnění připomínky:

Toto řešení by vyloučilo využití stávající uliční sítě Turnovská a Pražská pro tranzitní dopravu.

Vyloučením křížení navrhované přeložky silnice I/10 se silnicí 11/287  ulice Pražská by mělo i další výhody a
to:
1) nedocházelo by ke zhoršení místní dopravy směr Vrkoslavice, Kokonín,
2) nedocházelo by k problematickému vedení silnice na povrchu v délce zhruba 270 m sněhové a

světelné podmínky : tunel 650 m  terén 250 m  tunel 300 m),
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3) výhodnější výškové poměry v trase jednoho tunelu oproti variantě dvou tunelů stoupání 1. tunelu
zhruba o 30 m a následné klesání 2. tunelu zhruba o 10 m.

Jsem přesvědčen, že by to ani nezkomplikovalo napojení dopravy z prostoru Maršovic a Kokonína na novou
komunikaci  I/10   při  předpokládané  hustotě  dopravy  by  jistě  postačilo  napojení  z dnešního  nového
kruhového objezdu ulicí Letní a Krkonošskou směrem k navrhovanému severnímu portálu tunelu.

Věřím že moje připomínka přispěje k nejlepšímu řešení této problematiky.

Vyhodnocení: Připomínce č. 17 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku, pořizovatel posoudil podání z hlediska úplnosti a konstatuje,
že podání obsahuje náležitosti připomínky, neboť jeho součástí jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a
proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení v režimu připomínky.

Podatel připomínky uplatňuje připomínku ke koncepci dopravní infrastruktury  navrhuje spojení obou tunelů
mezi  zastavitelnými  plochami  dopravní  infrastruktury  silniční  DS.1 – DS.17 –  DS.18 do jednoho delšího
tunelu, který by sledoval plánovanou trasu.

K danému návrhu pořizovatel dodává, řešení obsažené v ÚP Jablonec nad Nisou bylo zvoleno s ohledem
na co nejoptimálnější dopravní napojení města, a to jak centra, tak Vrkoslavic a Kokonína na jižní obchvat a
tím zlepšení dopravní dostupnosti těchto částí města. Současně musí být zajištěna spojitost silniční sítě, to
znamená, že napojujeme na jižní obchvat (peáž silnic I/10 a I/14) silnici II/287, která v tomto místě nekončí,
ale pokračuje dál směrem do centra města. Její přemístění do ulic Letní a Krkonošská by znamenalo nutnou
úpravu šířkových parametrů těchto ulic a podstatné zvýšení dopravní zátěže, což by mělo dopad na pohodu
bydlení v dané lokalitě. Navíc ulice Pražská má dostatečné šířkové uspořádání. V neposlední řadě je nutno
zmínit stránku ekonomickou, protože prodloužení celkové délky tunelových úseků na trase (např. o 250 m)
by ji výrazně prodražilo a tím v návrhovém horizontu ÚP v podstatě znemožnilo její realizaci.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se jí nevyhovuje.

18) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: M. F. 

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Podávám následující připomínky ke konceptu územního plánu města Jablonce nad Nisou :
1. V podmínkách prostorového uspořádání  u ploch BM, SP,  SC, SA,  OV a OS je uvedeno, že pro

každé 2 ha zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství o výměře nejméně
1000  m2.  Plochy  veřejných  prostranství  jsou  již  nyní  v konceptu  uvedeny  a  tak  to  znamená,
že po schválení konceptu ÚP dojde ještě ke změnám a 5 % z plochy pozemků těchto kategorií bude
přebarveno  na zeleno,  plochu  VZ  veřejné  prostranství?  Nebo  kdy  a  jak  bude  tato  plocha
vymezena? Postup při vymezování veřejné plochy by se měl v ÚP lépe popsat.

2. V plochách  OV  občanského  vybavení  se jako  podmíněně  přípustné  využití  objevují  rozhledny.
Nikde jinde v ÚP je už nenajdeme. Proč zpracovatel plánu umístil rozhledny právě a pouze jen
do OV a ne i do ostatních ploch? Navrhuji jejich rozšíření i do ploch BM, SP, SA a i na sportovišti by
klidně mohla vyrůst, takže i na OS.

Vyhodnocení: Připomínce č. 18 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  posoudil  podání  z hlediska  úplnosti  podání  a
konstatuje, že podání obsahuje náležitosti připomínky, neboť jeho součástí jsou údaje umožňující identifikaci
a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení v režimu připomínky.

Podatel  připomínky  požaduje  precisnější  popis  vymezování  veřejného  prostranství  a  dále  požaduje
zdůvodnění přípustnost umístění rozhleden pouze v plochách občanského vybavení s tím, že navrhuje jejich
rozšíření do ploch kategorie BM, SP, SA a OS.

K požadavkům podatele připomínky pořizovatel dodává:

ad1) Vyhláška  č.  269/2009  Sb.,  ze dne  12.  srpna  2009,  kterou  se mění  vyhláška  č.  501/2006  Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, k veřejným prostranstvím v § 7 odst. 2 požaduje: „Pro každé
dva  hektary  zastavitelné  plochy  bydlení,  rekreace,  občanského  vybavení  anebo  smíšené  obytné
se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000
m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace“. Jedná se tedy o průmět legislativy do ÚP. V ÚP
jsou vymezeny plochy, nikoliv parcely, proto je samozřejmé, že v rámci ploch o větší výměře budou následně
vymezena  veřejná  prostranství  komunikace  a  další  veřejná  prostranství  v souladu  s výše  uvedeným
ustanovení  vyhlášky.  Nedojde  však  k „přebarvení“  ploch  v ÚP.  V plochách,  kde  jsou  vymezeny  územní
studie, či regulační plány  budou tyto řešit též veřejná prostranství. V ostatních případech (plochy o výměře
větší než 2 ha) je výše uvedené úkolem vlastníka / stavebníka.
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Pořizovatel k dané problematice dodává, že v rámci společného jednání o návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
požadoval  nadřízený  orgán  územního  plánování  vypuštění  požadavku  na vymezení  ploch  veřejných
prostranství z podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, a to s ohledem na skutečnost, že tato
povinnost  vyplývá  z výše  citované vyhlášky.  Povinnost  vymezení  veřejných prostranství  byla  přenesena
do následné  a  podrobnější  dokumentace  –  do podmínek  pro  zpracování  územních  studií  a  do zadání
regulačních plánů stanovených v územním plánu.

Pořizovatel  konstatuje,  že popis  vymezování  veřejných  prostranství  nepatří  do územně  plánovací
dokumentace.  Splnění  zákonných  požadavků  garantuje  zpracovatel  podrobnějších  stupňů  dokumentace
s příslušnou autorizací.

ad2) Umožnění výstavby rozhleden ve vydefinovaných plochách BM, SP – transformovaných do BP, SA
–  transformovaných  do SM,  případně  OS  pořizovatel  konzultoval  se zpracovatelem  ÚP,  jehož  názor  je
následující: v dalších plochách s rozdílným způsobem využití je toto možné v rámci přípustnosti občanského
vybavení, pokud to není v rozporu s hlavním využitím dané plochy. Rozhledny je možné umisťovat v rámci
základní vybavenosti ploch nezastavěných a nezastavitelných.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  a  dospěl  k závěru,  že tímto
se připomínce vyhovuje.

19) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: Obyvatelé nemovitostí

J. S.
J. S.
M. S.

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Ke konceptu zveřejněného územního plánu máme níže uvedené připomínky:
1. Bez  výhrad  souhlasíme  s připomínkami  Občanského  sdružení  "Žijeme  tu  s Vámi",  Květinová

2168/33,  466  01  Jablonec  n.  N.,  IČO:2285407  tímto  sdružením  podanými  k řešení  výstavby
na lokalitě č. parcelní 239/16 a 239/2, se kterými jsme byli seznámeni.

2. Jako občané,  jejichž  majetky  bezprostředně  sousedí  s výše uvedenou  lokalitou  a  jako  občané
města  Jablonce  nad  Nisou  považujeme  za jedinečné  řešení  zařadit  výše  uvedenou  lokalitu
do kategorie nezastavěné a nezastavitelné území s využitím pro PL  izolační zeleň, veřejná zeleň.

Vyhodnocení: Připomínce č. 19 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé  označili  své  podání  jako  připomínku/námitku  ke konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  s tím,
že se ztotožňují bez výhrad s připomínkami Občanského sdružení „Žijeme tu s Vámi“, Květinová 2168/33,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 2285407, založeného za účelem ochrany přírody a krajiny, ochrany ŽP,
ochrany veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech apod. Předmětné občanské sdružení bylo
založeno  za účelem  sledovat,  jak  se naplňuje  zejména  ochrana  a  rozvoj  přírodní,  kulturní  a  civilizační
hodnoty  území,  včetně  urbanistického,  architektonického  a  archeologického  dědictví.  Podání  uplatnili
spoluvlastníci objektu Střelecká 23 a navazujících pozemků – M. S. a J. S. – vyhodnoceno v rámci námitky
č.  5  a  J.  S.  –  obyvatel  nemovitosti  Střelecká  23 –  vyhodnoceno v rámci  připomínky.  Pořizovatel  zjistil,
že předmětné  podání  obsahuje  všechny  náležitosti  pro  podání  připomínky  jako  jsou  údaje  umožňující
identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřili stav v území a zjistili, že se v případě pozemků p.č. 239/16 a 239/2
v k.ú.  Jablonec  nad Nisou jedná o východní  část  dosud nezastavěného  městského  bloku,  vymezeného
ulicemi Květinová, V Aleji, Pivovarská a Střelecká. Předmětné pozemky jsou v majetku města a v minulosti
byla snaha soukromých investorů zrealizovat  v dané lokalitě  záměr  na vybudování  dvou bytových domů
v souladu s platným územním plánem města Jablonec nad Nisou.

V  rámci  platného  územního  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  je  městský  blok  zařazen  do ploch
stabilizovaného zastavitelného území kategorie B3 – bydlení v rodinných domech městského charakteru.

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že na předmětných  pozemcích  vymezuje
stabilizované  plochy  zastavěného  území  kategorie  BM4 –  plochy  bydlení  městské.  Proti  tomuto  řešení
podala  J.  S.,  bydlící  v objektu  Střelecká 2917/23 připomínku,  ve které  deklaruje  požadavek  na zařazení
pozemků do kategorie nezastavěné a nezastavitelné území s využitím pro PL – izolační zeleň, veřejná zeleň,
neboť se domnívá, že se jedná o jedinečné řešení.

Pořizovatel oslovil v dané věci zpracovatele ÚP Jablonec nad Nisou, který k problematice uvádí: vymezení
ploch  s rozdílným  způsobem  využití  uvnitř  zastavěného  území  na úrovni  bloků,  vymezených  uliční  sítí
(veřejných prostranství   komunikace a veřejných prostranství – zeleň)  vyjadřuje mimo jiné též rozlišení
veřejného a soukromého prostoru. Příslušnost plochy ke kategorii  ploch s rozdílným způsobem vyjadřuje
funkce hlavní – zde bydlení,  které nevylučuje přiměřený podíl  pozemků nezastavitelných (např.  zahrady
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u RD, zeleň uvnitř stavebních bloků  tato „zeleň“ je součástí plochy s určeným hlavním využitím).

V případě vymezení veřejného prostranství – zeleň uvnitř stavebního bloku by se jednalo o součást spojité
sítě  veřejných  prostranství   prostor  veřejný,  přístupný  každému  bez  omezení.  Uvnitř  zastavěných  a
zastavitelných  ploch  v rámci  zastavěného  území  může  podrobnější  dokumentace  vymezit  plochy
nezastavitelné na úrovni parcel (regulační plán, územní studie). ÚP neřeší umístění staveb. ÚP v principu
neřeší parcelaci vymezených ploch s rozdílným způsobem využití. ÚP plochu, jejíž součástí jsou uvedené
pozemky, považuje za stabilizované území a nenavrhuje v tomto prostoru změnu využití.

Pořizovatel dále uvádí, že problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje
města  dne  23.  11.  2011  s tím,  že bylo  zastupitelstvu  doporučeno  ponechat  daný  blok  jako  zastavitelný
(usnesení č. 1.14/2011). V tomto duchu byl formulován návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou. Pokyny byly schváleny v zastupitelstvu města dne 26. 1. 2016 a v jejich duchu byl v návrh ÚP
zastavěný blok ponechán k kategorii BM4.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že připomínka je uplatněna
k neměněné části územního plánu. S ohledem na výše citované skutečnosti není připomínce vyhověno.

20 ) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: R. D. za iniciativu Občané Proseče nad Nisou „Západ"

Podání doručené písemně dne 1. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:
A/ Komunikace VK.26 a ulice Horní, Proseč nad Nisou

Nesouhlasíme  s návrhem  zařadit  do konceptu  územního  plánu  Jablonce  nad  Nisou  novou
komunikaci  VK.26  propojující  ulici  Horní,  Proseč  nad  Nisou  a  ulici  V Pekle  přes  dotčená
nezastavitelná území a z ulice Horní vytvořit obslužnou komunikaci pro danou oblast.

B/ Požadavek  na zachování  stávajícího  charakteru  venkovského  bydlení  Požadujeme  zachovat
v podoblasti  Proseč  nad  Nisou  „Západ"  stávající  charakter  venkovského  bydlení  a  zrušit  nově
navrhované zastavitelné plochy včetně územních rezerv platného ÚP  konkrétně se jedná o plochy
SP2.45, SP2.48, SP2.49, SP2.57a SP1.41 z důvodu negativního ovlivnění přírodní charakteristiky
krajinného rázu a výskytu chřástala polního  druh chráněný zákonem v kategorii silně ohrožený.

Odůvodnění připomínky:

Jako občané Proseče nad Nisou „Západ" se zajímáme, jak bude vypadat naše okolí a staráme se, aby bylo
v této  lokalitě  i v budoucnosti  zachováno  bydlení  venkovského  charakteru.  Přejeme  si,  aby  i v nově
připravovaném územním plánu byly zohledněny a dodrženy veškeré podmínky, za jakých jsme se před pár
lety mimo městské prostředí stěhovali.

Máme své členy v občanském sdružení Proseč n.  N.  a v Osadním výboru Proseč n.  N.,  kteří  zastupují
jednotlivé části Proseče n. N. a jsou Vaším partnerem v jednáních kolem dění v této oblasti Jablonce nad
Nisou.  Snažíme  se mít  dostatek  informací  o záměrech  v této  lokalitě,  zúčastňovali  jsem  se schůzek
s vedením města a s investorem Prosečská realitní s.r.o..

Byl  nám  představen  záměr  výstavby  bytových  a  rodinných  domů  v nové  čtvrti  kolem  ulic  Horní  a
V Pastvinách a ten byl následně projednáván i v nedávno schválené 45. změně stávajícího územního plánu.

Zde  v bodě  D)  Koncepce  veřejné  infrastruktury  je  řešena  dopravní  přístupnost,  která  říká  citujeme:
„Napojení  nově uvažované lokality  musí  být  s odvedením dopravy  z dané lokality  stavebně a  technicky
řešeno způsobem dopravního režimu Horní Proseče takové, aby pro motoristy směřující do Liberce bylo
výhodnější používat trasu od kruhové křižovatky Tovární Želivského po budoucí přeložce komunikace I/14
Jablonec  Liberec severní stopou přes Kunratice."

Z tohoto důvodu se musíme velice ohradit k navrhovanému řešení v zadání nového územního plánu. Je zde
plánovaná obslužná komunikace po ulici Horní včetně výstavby nového úseku VK.26 s propojením ulic Horní
 V Pekle přes nezastavitelné plochy. Řeší se zde zjednodušeně průjezdnost ulicí Horní, která se tímto stane

nejkratší  spojnicí  mezi  Libercem a Jabloncem. Již  v současné době se stává tato  komunikace uvedená
v navigacích „nejkratší cestou do Jablonce nad Nisou" hojně využívanou průjezdní trasou nejen pro osobní
dopravu, ale i pro nákladní dopravu.

Varianta  řešení  posledního  úseku  odbočení  z ulice  Horní  do ulice  V Pekle  je  neekonomická,  vede
nezastavitelným územím a bude komplikovaná při zimní údržbě, neboť se nachází v ochranném pásmu II.
stupně zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Vratislavice nad Nisou a zasahuje do řešené oblasti
v této západní části katastrálního území Proseč nad Nisou.

Je  nutné  podotknout,  že na straně  Vratislavic  nad  Nisou  byla  nová  komunikace  jak  občany,  tak
zastupitelstvem, odmítnuta.
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Dále  se odkazujeme  na aktualizaci  části  akustické  studie  podoblast  „Západ"  Proseč  nad  Nisou  a
vyhodnocení vlivů ÚP Jablonec nad Nisou na životní prostředí  zpracovatel Ing. J. Králíček ze dne 3. 8.
2011.  Studie  informuje  o překročení  hygienických  limitů  pro  hluk  z dopravy  z důvodu  velkého  zvýšení
intenzity zejména osobní dopravy pro výhled kroku 2025 při realizaci plánovaného ÚP.

Požadujeme proto, i s odkazem na schválenou koncepci dopravního řešení v 45. změně ÚP,

v dalším  řešení  územního  plánu  navrhovat  tuto  komunikaci  pouze  jako  místní  komunikaci  s omezením
moderními trendy řešení a s omezením průjezdnosti formou zpomalovacích prahů, omezení rychlosti jako
obytná zóna, případně částečných jednosměrných úseků.

Řešení  navrhovat  tak,  aby  byla  vyhovující  jak  v současné  klidové  zástavbě  venkovského  typu,  tak
v předpokládané budoucí zástavbě, která by měla mít i nadále charakter venkovského bydlení.

My, níže podepsaní občané vás tímto žádáme o provedení změny v navrhované koncepci územního plánu
pro naši lokalitu a jsme připraveni s vašimi odborníky jednat a hledat společná řešení. Víme, že rozvoj nelze
zastavit,  ale takto navrhovaná komunikace je neslučitelná s dnešními trendy, kdy je  jasně definován vliv
dopravy na obyvatelstvo a kdy jedním z kritérií kvalitního urbanismu je odklon dopravy z obytných zón. Jsme
přesvědčeni, že se podaří nalézt řešení vyhovující vašim představám a našim potřebám, které jsme vkládali
do našich investic  při výstavbě v této lokalitě.  Musíme zdůraznit,  že naše investice do bydlení byla právě
spojována s klidovou lokalitou a toto si musíme a budeme hájit.

Vyhodnocení: Připomínce č. 20 A se vyhovuje.

Připomínce č. 20 B se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel   zástupce  iniciativy  Občané  Proseče  nad  Nisou  „Západ"  označil  své  podání  jako  připomínku
ke konceptu ÚP Jablonec nad Nisou, pořizovatel posoudil  podání z hlediska úplnosti  a konstatuje, že její
součástí  jsou  údaje  umožňující  identifikaci  a  podpis,  a  proto  bylo  přistoupeno  k vlastnímu vyhodnocení
v režimu připomínky.

A

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na vypuštění nové zastavitelné plochy kategorie VK – plochy veřejných prostranství 
komunikace (lokalita VK.26) z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že je v západní části Horní Proseče na částech
pozemků p.č. 1634/4, 1634/1, 1608, 1609 a 1586 v k.ú. Proseč nad Nisou vymezena zastavitelná plocha
kategorie  VK   veřejná  prostranství   komunikace  (lokalita  VK.26),  která  byla  navržena  v kontextu
s vymezenými  plochami  pro  obytnou  zástavbu  v kategorii  místní  obslužná  komunikace  s odpovídající
kategorií  šířkového  uspořádání  pro  bezpečný  obousměrný  provoz  na dvoupruhových  komunikacích.
Komunikace měla nahradit kapacitně nevyhovující veřejnou komunikaci ve stávající stopě s nedostatečnými
šířkovými a směrovými poměry, a to ve vazbě na správní území statutárního města Liberec – městská část
Vratislavice nad Nisou. Zpracovatel vnímal vzhledem k rozrůstající se zástavbě jak na straně Horní Proseče,
tak na straně Vratislavic, druhou vazbu v horní poloze jako důležitou k zajištění kvalitní a fungující dopravní
obslužnosti tohoto území (nikoliv k tranzitní dopravě mezi městy Jablonec nad Nisou a Liberec). Proti tomuto
řešení  uplatnila  iniciativa Občané Proseče nad Nisou „Západ" svoji  připomínku s tím,  že varianta řešení
posledního úseku odbočení z ulice Horní do ulice V Pekle je neekonomická, vede nezastavitelným územím a
bude komplikovaná při  zimní  údržbě,  neboť se nachází  v ochranném pásmu II.  stupně zdrojů přírodních
minerálních vod zřídelní oblasti  Vratislavice nad Nisou a zasahuje do řešené oblasti  v této západní části
katastrálního území Proseč nad Nisou.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  posoudil  požadavek  na vypuštění  zastavitelné  plochy  VK.26
ve vazbě  na ovlivnění  pohody  bydlení  ve stávajících  rodinných  domech  v dané  lokalitě  a  konstatuje,
že se vyhoví podateli připomínky s tím, že k obsluze území bude využito stávající komunikace s napojením
na dnešní  trasu  silnice  I/14  Liberec   Jablonec přes  Vratislavice  s následnou  úpravou do odpovídajících
parametrů. Tyto úpravy nelze však provést bez zásahů do stávající zástavby, či stávajících obytných ploch, a
to  jak  z důvodu jejího  šířkového uspořádání,  tak z důvodu nutné úpravy křižovatky  s dnešní  silnicí  I/14.
Pořizovatel se rozhodl zajistit zpracování prověřovací dopravně technické studie. V tomto smyslu pořizovatel
koncipoval pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které zastupitelstvo města Jablonec nad
Nisou schválilo dne 26. 1. 2012. V tomto duchu byl návrh ÚP upraven pro společné jednání. Na základě
zpracované studie došlo k zapracování plochy komunikace VK.26 s korekcí trasy stávající  komunikace –
ulice Horní a vymezení plochy dopravní infrastruktury  silniční DS.24 v místě napojení na silnici I/14.

B

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na vypuštění  zastavitelných  lokalit  SP2.45,  SP2.48,  SP2.49,  SP2.57  a  SP1.41
z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.
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Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se v případě předmětných  lokalit  jedná
o nové zastavitelné lokality pro funkci bydlení v Proseči nad Nisou. Jedná se o plochy, které jsou situovány
v horní  části  plochého  nezastavěného hřebene  v Horní  Proseči,  nenavazují  na zastavěné  území  a  tvoří
z větší části souvislou plochu zemědělsky obhospodařovaných ploch.

V  rámci platného územního plánu města Jablonce nad Nisou jsou předmětné plochy

zařazeny z větší části do rezervních zastavitelných ploch pro bydlení (SP2.45, SP2.48  část, SP2.49  část,
SP2.57 a SP1.41).

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že lokality SP2.45, SP2.48, SP2.49, SP2.57 a
SP1.41 jsou vymezeny v kategoriích SP1 a SP2  plochy smíšené obytné  příměstské.

Podatel  připomínky  požaduje  zachování  stávajícího  charakteru  venkovského  bydlení  s tím,  že navrhuje
vypuštění  návrhových  zastavitelných  ploch  včetně  územních  rezerv  platného  ÚP   konkrétně  se jedná
o plochy SP2.45, SP2.48, SP2.49, SP2.57 a SP1.41 z důvodu negativního ovlivnění přírodní charakteristiky
krajinného rázu a výskytu chřástala polního  druh chráněný zákonem v kategorii silně ohrožený.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se jí vyhovuje částečně, a
to  následujícím  způsobem:  podateli  se nevyhovuje  v požadavku  na vypuštění  lokalit  SP2.45  a  SP2.48
(integruje též lokalitu SP2.49 po vypuštění VK.26) , které byly v dalších etapách pořizování přehodnoceny
do ploch kategorie BP2.45 a BP2.48, neboť výskyt chřástala polního na nich nebyl potvrzen. Tyto lokality
navazují na zastavěné území a jejich zástavbou nedojde k neúměrnému ovlivnění hygienických, přírodních,
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů.  Podateli  se vyhovuje v požadavku na vypuštění  lokalit  SP2.57  a  SP1.41,  kdy  tyto  plochy byly
ponechány původní  funkci,  zejména s ohledem na výskyt chřástala polního a křepelky polní.  Předmětné
plochy byly transformovány částečně do ploch nezastavitelných kategorie SK – plochy smíšené krajinné, a to
ve prospěch biotopu zvláště chráněného druhu živočicha  chřástala polního. Částečně byly transformovány
do nezastavitelných  ploch  kategorie  VZ  –  veřejná  prostranství  –  zeleň  a  do kategorie  ZP  –  plochy
zemědělské.

21) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky:  J. J. a J. M.

Podání doručené písemně dne 1. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky: připomínka se týká pozemků p.č. 986 a 1081/1 v k.ú. Rýnovice, které jsou v platném ÚP
města vedeny jako zastavitelné plochy. V novém ÚP Jablonec nad Nisou navrhujeme zvážit jejich zařazení
do ploch nezastavitelných – volná krajina.

Odůvodnění připomínky: Oba pozemky představují odpočinkovou zónu, aktivně využívanou obyvateli sídliště
Janovská. Jejich zastavění není ve veřejném zájmu z několika důvodů:
▪ snížení kvality bydlení a související pokles tržní hodnoty bytů na sídlišti Janovská: výstavba bude

spojena  s nevratnou  likvidací  zeleně  a  jediné  volné  plochy  krajiny,  bezprostředně  dostupné
obyvatelům  sídliště.  Vzhledem  k převládajícímu  severozápadnímu  proudem  vzduchu  a  profilu
terénu  lze  navíc  předpokládat,  že během  topného  období  budou  obyvatelé  sídliště  obtěžováni
zplodinami z topení, které budou zachycovány zejména řadou panelových domů Na Úbočí. Dojde
k hlukovému a světelnému znečištění. Výstavba několika rodinných domů tak výrazně sníží kvalitu
bydlení řádově několika stovkám rodin na sídlišti.

▪ zvýšení automobilového provozu v oblasti, je nežádoucí z důvodu bezprostřední blízkosti základní
školy a mateřské školky.

▪ přítomnost vedení vysokého napětí a vodního zdroje se souvisejícími ochrannými pásmy.
▪ necitlivý zásah do krajiny (IV. zóna CHKO Jizerské hory).

Vyhodnocení: připomínce č. 21 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili své podání jako námět a připomínku, pořizovatel posoudil podání z hlediska úplnosti  a
konstatuje,  že součástí  podání  jsou  údaje  umožňující  identifikaci  a  podpis,  a  proto  bylo  přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení v režimu připomínky.

Požadavek na vypuštění zastavitelných ploch, přehodnocení návrhu o zástavbě a jejich převedení do trvale
nezastavitelného území je uplatněno na pozemky p.č. 986, 1081/1 v k.ú. Rýnovice.

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná  o jižní  svah  na okraji  CHKO
Jizerské hory,  porostlý  lučními společenstvy  a rozptýlenými křovinami.  Svah je v severní části  zakončen
lesním  porostem.  Lokalita  navazuje  z větší  části  na zastavěné  území  místní  části  Rýnovice.  Dopravní
napojení tvoří obslužné komunikace Na Samotě a Nebeská a U Družiny.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že předmětné pozemky jsou vymezeny jako
plochy zastavitelné v kategorii BM  plochy bydlení, zastavitelné lokality BM2.28 a BM1.32. K tomuto řešení
uplatnili  svoji  připomínku podatelé. Své podání argumentují  zejména snížením kvality  bydlení z nevratné
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likvidace  zeleně,  zhoršením  hygienických  parametrů  dané  lokality,  zvýšením  automobilového  provozu,
existencí vrchního vedení VN a vodního zdroje a polohou v CHKO Jizerské hory.

Pořizovatel  k dané  problematice  konstatuje,  že předmětné  zastavitelné  lokality  byly  prověřeny  v rámci
Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau/2011),  které
doporučilo  u lokality  BM1.32  zvážit  ponechání  části  plochy  ve funkci  nezastavitelné  extenzivní  zeleně.
Význam plochy  spočívá  dle  vyhodnocení  v tom,  že se jedná  o poslední  enklávu  trávníků  s rozptýlenými
křovinami. Všechny okolní louky jsou navrženy k zastavění, zde se nabízí možnost zachovat refugium pro
živočichy  vytlačené  z okolí  (ještěrka  obecná,  slepýš  křehký).  Druhy  na zachovaném  fragmentu  budou
vystaveny značnému tlaku okolních obytných ploch.

V rámci  veřejného projednání  konceptu  ÚP Jablonec nad Nisou uplatnil  k vymezení  zastavitelné  lokality
BM1.32 své doporučení  orgán ochrany  přírody  a  krajiny   Oddělení  ŽP a  státní  památkové péče MěÚ
Jablonec nad Nisou. Předmětné vyjádření bylo uplatněno mimo rámec jeho kompetence, neboť se lokality
nachází v ploše CHKO JH. Oddělení ŽP a státní památkové péče MěÚ Jablonec nad Nisou doporučuje
zastavitelné plochy omezit v souladu s vyhodnocení SEA. Příslušný dotčený orgán ochrany přírody a krajiny
 CHKO Jizerské hory ve svém stanovisku SR/0628/JH/2011 8 ze dne 24. 8. 2011 na rozdíl od vyhodnocení

SEA a doporučení Oddělení ŽP a státní památkové péče MěÚ Jablonec nad Nisou připouští zařazení plochy
BM1.32 do zastavitelných ploch, a to s ohledem na skutečnost, že plochy jsou již vymezeny v platném ÚP
města Jablonec nad Nisou.

Problematika byla projednána ve výboru pro hospodaření s majetkem města dne 1. listopadu 2011. Závěr
z jednání výboru pro hospodaření s majetkem města doporučuje zastupitelstvu města ponechat rozvojovou
plochu pro bydlení BM2.28 v návrhových plochách pro bydlení a BM1.32 v rezervních plochách pro bydlení –
usnesení č.1.22/2011)

S ohledem  na výše  citované  skutečnosti  a  s přihlédnutím  ke skutečnosti,  že plochy  byly  předmětem
bezúplatného převodu pozemků ze správy pozemkového fondu na město Jablonec nad Nisou vyhodnotil
pořizovatel  jednotlivá  stanoviska  a  doporučení  k zastavitelným lokalitám a  formuloval  návrh  pokynů  pro
zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou ve smyslu ponechání zastavitelných lokalit BM2.28 a BM1.32
v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.  V další  etapě pořizování  ÚP Jablonec  nad Nisou byla nad lokalitami
BM2.27, BM2.28, BM1.31 a BM1.32 vymezena povinnost zpracování územní studie (ÚS5) v zájmu prověření
územně technických, urbanistických a architektonických podmínek v daném území. Pro opakované veřejné
projednání  byly  zastavitelné  lokality  integrovány  do dvou  zastavitelných  lokalit  BM2.27  a  BM1.31.
Připomínce se nevyhovuje.

22) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: D. U.

Podání doručené písemně dne 1. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Jako občan města, žijící v této lokalitě podávám připomínku k návrhu územního plánu k.ú. Vrkoslavice, p.p.
č.743, 742, 726, 720 + celá lokalita Větrného Vrchu.

Parcely, které zmiňuji výše + celá lokalita Větrného Vrchu, jsou v novém návrhu územního plánu vedeny jako
zastavitelné.  Tyto  parcely  se nacházejí  v těsné  blízkosti  skalní  vyhlídky,  která  je  součástí  jabloneckého
vyhlídkového okruhu, který město v nedávné době realizovalo.

V případě  zástavby  těchto  pozemků,  by  došlo  k naprostému  znehodnocení  této  turisticky  i krajinářsky
významné lokality včetně investic města při budování vyhlídkového okruhu.

Velice mě též  znepokojuje navrhovaný rozsah „satelitní"  zástavby lokality  Větrného Vrchu.  Horizont  této
krajinářsky i turisticky významné lokality je již částečně znehodnocen a další zástavba by představovala jeho
úplnou devastaci. Okolní krajina města s volně přístupnými loukami je naší největší devizou, kterou nový
návrh územního plánu vůbec nerespektuje. V neposlední řadě je to též otázka dopravní infrastruktury, která
v této lokalitě není adekvátně řešena.

Proto navrhuji zrušit nově navrhované zastavitelné plochy o jejichž potřebě v tomto rozsahu mám oprávněné
pochybnosti.

Jako občan města budu pevně věřit, že jeho zástupci, které jsem volil, zodpovědně přistoupí ke schvalování
nového  územního  plánu  a  nenechají  se jakkoli  ovlivnit  zájmy  soukromých  investorů,  stejně  tak  jako
investičních či developerských skupin.

Děkuji za projednání mé připomínky a vzetí mých argumentů v potaz.

Vyhodnocení: Připomínce č. 22 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.
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Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na zrušení nově navrhovaných zastavitelných ploch v lokalitě Horní Dobrá Voda.

Lokalita,  jež  je  předmětem  připomínky,  se nacházejí  na volných  loukách  v okrajové  části  Vrkoslavic,
nenavazuje na zastavěné území obce a přibližuje se těsně k registrovanému VKP Rulové skalisko na Dobré
Vodě.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že na pozemcích p.č. 743, 742, 726 a 720 v k.ú.
Vrkoslavice je vymezena zastavitelná plocha v kategorii SP1 – plochy smíšené obytné  příměstské (součást
lokality SP1.92). Proti tomuto vymezení uplatnil podatel připomínku s tím, že lokalita je extrémně pohledově
exponovaná, zástavba by zcela znehodnotila skalní vyhlídku, výhledy z ní a vymezený vyhlídkový okruh.

K dané problematice pořizovatel dodává, že v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou
uplatnily  k vymezení  zastavitelné  plochy SP1.92 negativní  stanovisko příslušné dotčené orgány ochrany
přírody a krajiny  OŽP MěÚ Jablonec nad Nisou vyjádřením č.j. 85573/2011 ze dne 1. 9. 2011 a KÚLK
v rámci  koordinovaného  stanoviska  č.j.  OÚPSŘ 155/2010/OÚP ze dne  23.  8.  2011.  Tento  orgán  navíc
požadoval  podmínit  rozvoj  v této  lokalitě  vymezením  podmínky  regulačního  plánu.  Vyhodnocení  vlivů
konceptu ÚP Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011) doporučilo redukovat rozsah
zastavitelné  plochy  o části,  kde  nejsou  vydána  uzemni  rozhodnuti  a  další  rozhodnuti  podle  stavebního
zákona. Příslušný orgán k posouzení vlivů na ŽP požadoval redukci zastavitelných ploch a vymezení RP.

V rámci  dohodovacího  jednání,  které  uspořádal  pořizovatel  dne  6.  9.  2011  pro  dotčené  orgán  bylo
domluveno,  že lokalita  SP1.92  bude  zásadně  redukována  na rozsah  platného  územního  plánu  města
Jablonec nad Nisou a podmínkou rozvoje bude vydání regulačního plánu. V tomto duchu byly formulovány
Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny Zastupitelstvem města dne 26.
1. 2012. V duchu pokynů byl návrh ÚP upraven a na vypuštěných plochách byly vymezeny nezastavitelné
plochy kategorie SK  plochy smíšené krajinné.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil argumenty pro redukci předmětné zastavitelné
plochy, zvážil stanoviska dotčených orgánů a doporučení vyhodnocení SEA a rozhodl se připomínce vyhovět
částečně,  a  to  následujícím  způsobem:  podateli  připomínky  se vyhovuje  vypuštěním  navrhované
zastavitelné plochy na největším z požadovaných pozemků, a to na p.č. 743 v k.ú. Vrkoslavice. Pořizovatel
se ztotožňuje  s názorem  podatele  připomínky  v tom,  že se jedná  o pohledově  exponovaný  prostor
v hřebenové poloze, který vytváří krajinný rámec nezastavěné krajiny Jablonce nad Nisou na části jižního
okraje města.  Prostor  má i význam jako významný  vyhlídkový  prostor  na sever  na Jizerské hory i na jih
na Maloskalsko. Tím, že by zastavitelná lokalita dosahovala až k vyhlídkovému bodu  skalce s výhledem
na Jablonec a Jizerské hory byl by výhled i přistup podstatně negativně ovlivněn. Vymezení zastavitelných
ploch pro bydlení na rozsah platného územního plánu zachová kontinuitu obou dokumentací,  zachovává
stav právní jistoty občanů a vymezením regulačního plánu RP3  Větrný vrch v dané lokalitě by mělo dojít
ke stanovení podrobných podmínek pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro
ochranu  hodnot  a  charakteru  území  a  pro  vytváření  příznivého  životního  prostředí.  Nevyhovuje
se požadavku na vypuštění zastavitelných ploch na pozemcích p.č. 742, 726 a 720 v k.ú. Vrkoslavice.

23) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: P. T.

Podání doručené písemně dne 1. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text  připomínky:  V návaznosti  na veřejné  projednání  konané  dne  17.  8.  2011  v Eurocentru  uplatňuji
k předloženému konceptu následující tři připomínky:

A) V části F  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je u jednotlivých
funkčních ploch v podmínkách prostorového uspořádání stanoven index zastavěné plochy (IZP). Dle mých
zkušeností  je  tento  index  u ploch BM1 a  BM2 ve stabilizovaném území  značně nízký,  protože stávající
objekty ve mnoha případech dosahují vyššího procenta zastavění než požadovaných 25%, většinou okolo
35%.

Odůvodnění připomínky:

V případě potřeby jakéhokoliv i minimálního rozšíření stavby musí vlastník řešit problémy s přeschválením
územního plánu, které všechny zbytečně zatěžuje jak, tak investora i finančně.

Problém je rovněž  u prostorově navazujících objektů,  které se staví  především se záměrem intenzivního
využití minimálního pozemku. Při dolní hranici 300 m2 může zastavěná plocha činit pouze 75 m2. Doporučuji,
aby parametry IZP byly podrobeny revizi a smysluplně upraveny, nebo vypuštěny ze závazné části.

B) V současné době probíhala veřejná diskuse o barevné řešení  sídliště Mšeno,  především o části
u první přehradní nádrže. Velmi mě překvapil pohled do hlavního výkresu konceptu územního plánu, kde je
podél západního břehu (hráze) jedna funkční plocha BM12, která umožňuje v celém prostoru zástavbu 12 ti
podlažních objektů, tj. například nástavbu dalších čtyřech podlaží a ještě podkroví na stávající osmipodlažní
objekty. Nechápu také, proč tato funkční plocha sahá až k nábřeží, proč zde není navržena plocha OS 
občanské vybavení  sport a rekreace, nebo VZ  veřejná prostranství  zeleň? Území je tak cenné, že je
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nutno se s ním zabývat již v rámci územního plánu a využít všechny prostředky, které nám skýtá.

C) Třetí  moje  připomínka  se týká  veřejně  prospěšné  stavby  VK12 v centru  města  propojení  ulice
Smetanovy  a  Pod  Baštou.  Navrhovaný  zářez  s přemostěním  do ulice  Emilie  Floriánové  je  brutálním
zásahem do MPZ v části určující její charakter.

Odůvodnění připomínky:

Navíc niveleta této komunikace bude mít podstatně horší parametry,  než stávají  komunikace přes Horní
náměstí. Celý záměr považuji za nedostatečně prověřený, zařazení do územního plánu za unáhlené, a proto
jej navrhuji vypustit.

Vyhodnocení: Připomínce č. 23 A se vyhovuje

Připomínce č. 23 B se vyhovuje

Připomínce č. 23 C se nevyhovuje

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.

K připomínce A

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  posoudil  text  podmínek  pro  využití  ploch
s rozdílným způsobem využití, aby mohl vyhodnotit požadavek na jejich přehodnocení.

Podatel připomínky upozorňuje na nízkou hodnotu indexu zastavěné plochy (IZP), který je u stabilizovaných
ploch kategorie BM1 a BM2. Hodnotu IZP podatel připomínky reálně odhaduje na 35%. V případě potřeby
jakéhokoliv rozšíření stavby musí vlastník řešit problémy s přeschvalováním ÚP.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a zjistil, že podmínky prostorového uspořádání ploch
kategorie BM  plochy bydlení jsou vymezeny následujícím způsobem:
▪ pro  každé  2  ha  zastavitelné  plochy  bydlení  bude  vymezena  s touto  zastavitelnou  plochou

související  plocha  veřejného  prostranství  o výměře  nejméně  1000  m2;  do této  plochy
se nezapočítávají pozemní komunikace

▪ stavby podmíněně přípustné objemem nepřekročí a výrazem se přizpůsobí určujícímu charakteru
okolních staveb hlavního využití

▪ velikost stavebního pozemku: min. 600 m2 pro solitérní objekty
▪ velikost stavebního pozemku: min. 300 m2 pro prostorově navazující objekty
▪ BM1  IZP:  max.  25%,  výšková  hladina  zástavby:  max.  1  NP +  1  podkroví,  v odůvodněných

případech  požadavků  na uplatnění  specifických  forem  skupinové  zástavby  (terasová,  átriová)
mohou  být  stanoveny  individuální  podmínky  prostorového  uspořádání  na úrovni  podrobnější
dokumentace

▪ BM2  IZP:  max.  25%,  výšková  hladina  zástavby:  max.  2  NP +  1  podkroví,  v odůvodněných
případech  požadavků  na uplatnění  specifických  forem  skupinové  zástavby  (terasová,  átriová)
mohou  být  stanoveny  individuální  podmínky  prostorového  uspořádání  na úrovni  podrobnější
dokumentace

▪ IZP – intenzita zastavění plochy (stupeň zastavění pozemku) stanovený na plochách změn (návrhu
a  přestavby)  –  procentně  vyjádřená  maximální  hodnota  poměru  výměry  všech  částí  příslušné
plochy  zastavěných  nadzemními  stavbami  k celkové  výměře  plochy,  která  bude  uplatňována
na jednotlivých stavebních pozemcích hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se jí vyhovuje, IZP u ploch
kategorie  BM2  byl  navýšen,  podmínky  prostorového  uspořádání  u skupinových  forem  zástavby  byly
dopřesněny.  Své  rozhodnutí  pořizovatel  opírá  nejen  o vyjádření  Stavebního  úřadu  Magistrátu  města
Jablonec nad Nisou v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou, který projevil obavu
z uplatňování prostorových regulativů v rámci rozhodovacích procesů, ale i o námitky veřejnosti uplatněné
v rámci projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

K úpravám podmínek prostorového uspořádání staveb došlo v následujícím rozsahu:
▪ návrhy nové zástavby i stavební zásahy na stabilizovaných plochách dle stanovených podmínek

pro  využití  ploch  BM  budou  odvozovány  z charakteru  prostředí  a  charakteru  zástavby  lokality
(městské části)

▪ novostavby ve vymezených rozvojových plochách budou slučitelné se zástavbou ploch sousedních
▪ stavební úpravy a dostavby stavebních mezer (proluk) na stabilizovaných plochách s pravidelnou

strukturou  zástavby  budou  při  umisťování  staveb  existující  strukturu  a  její  základní  objemové
parametry respektovat

▪ ve smyslu  zajištění  harmonického  přechodu  zástavby  do volné  krajiny  nebudou  na okrajových
pozemcích zastavitelného území umisťovány kompaktní formy skupinové zástavby

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

▪ velikost stavebního pozemku: min. 800 m2 pro izolované formy zástavby
▪ velikost stavebního pozemku: min. 300 m2 pro skupinové formy zástavby
▪ při zástavbě proluk na plochách stabilizovaných budou velikosti pozemků posuzovány individuálně

dle konkrétních podmínek lokality
▪ BM1  IZP:  max.  30%,  IOZ:  min.  50  %,  výšková  hladina  zástavby:  max.  1  NP +  1  podkroví,

v odůvodněných případech požadavků na uplatnění forem skupinové zástavby (řadová, terasová,
átriová)  mohou  být  stanoveny  individuální  podmínky  prostorového  uspořádání  na úrovni
podrobnější dokumentace

▪ BM2  IZP:  max.  35%,  IOZ:  min.  45  %,  výšková  hladina  zástavby:  max.  2  NP +  1  podkroví,
v odůvodněných případech požadavků na uplatnění forem skupinové zástavby (řadová, terasová,
átriová)  mohou  být  stanoveny  individuální  podmínky  prostorového  uspořádání  na úrovni
podrobnější dokumentace

▪ IZP  podíl zastavění stavebního pozemku nadzemními stavbami (hlavní stavby, doplňkové stavby
apod.)   maximální hodnota poměru výměry všech částí  stavebního pozemku, které mohou být
zastavěny  nadzemními  stavbami,  k celkové  výměře  plochy,  vyjádřená  v procentech  (podzemní
stavby se nezapočítají)

▪ IOZ  podíl  zeleně  na stavebním  pozemku   minimální  hodnota  poměru  výměry  všech
nezastavěných částí  stavebního pozemku,  které  nebudou  zastavěny  nadzemními  stavbami  ani
zpevněnými plochami (zeleň) k celkové výměře plochy, vyjádřená v procentech

▪ zbývající část pozemku (rozdíl výměry zástavby nadzemními stavbami a výměry zeleně) může být
využita  pro  umístění  zpevněných  ploch  vstupů  a  vjezdů,  teras,  bazénů,  skleníků,  přístřešků,
energetických zařízení obnovitelných zdrojů apod.

K připomínce B

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem nejdříve posoudil rozsah vymezených zastavěných ploch
kategorie BM12 v okolí jablonecké přehrady, aby mohl vyhodnotit požadavek na jejich přehodnocení.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se jí vyhovuje. S ohledem
na zachování přírodního charakteru ploch navazujících na vodní nádrž Mšeno jsou v návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou vymezeny zastavěné plochy kategorie BM12 v nezbytném rozsahu a plochy navazující, sloužící
sportovně  rekreačním  aktivitám  jsou  vymezeny  jako  nezastavitelné  plochy  kategorie  VZ   veřejná
prostranství  zeleň. V daném rozsahu byly formulovány pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou (schváleny v ZM dne 26. 1. 2012) a návrh ÚP byl upraven.

K připomínce C

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se v případě vymezené veřejně prospěšné
stavby  VK12 v centru  města jedná o propojení  ulice  Smetanovy a  Pod Baštou.  Současně provozované
propojení ulic Palackého a Podhorské je zajišťováno příčným průjezdem přes Horní náměstí a dále pouze
jednosměrně  ulicemi  Emilie  Floriánové  a  Jungmannova,  přes  náměstí  Dr.  Farského  a  úsekem  ulice
Podhorské ke křižovatce Podhorská/Mostecká v nevyhovujících parametrech s řadou kolizních bodů:
▪ průjezd Horním náměstím a parkoviště zde upřednostňují  dopravní  funkce v neprospěch funkcí

společenských,
▪ nevyhovující  parametry  uličních  profilů  v kompaktní  historické  zástavbě  nezajišťují  bezpečné

rozhledové  poměry  zejména  na křižovatkách  Emilie  Floriánové/Jungmanova  a
Jungmannova/Smetanova,

▪ trasa  prochází  lokalitou  SC   plochy  smíšené  centrální   negativní  účinky  z dopravní  zátěže
ve vztahu  k obytným  funkcím  zde  překračuje  přípustnou  míru  a  omezují  optimální  využitelnost
přilehlé kompaktní historické zástavby.

Návrh dopravní trasy dle ÚP Jablonec nad Nisou v obousměrném propojení ulic Palackého a Podhorské je
veden od křižovatky Palackého/Větrná/Pod Baštou (okolo Horního náměstí) existujícím profilem ulice Pod
Baštou  přes  upravenou  křižovatku  Pod  Baštou/Smetanova  po úseku  nové  komunikace  k upravené
křižovatce  s ulicí  Mlýnskou  a  dále  existujícím  profilem  ulice  Mlýnské  do křižovatky
Mlýnská/Podhorská/Mostecká.  Využité  části  místní  komunikační  sítě s oboustrannými  chodníky  disponují
šířkou vozovky, využitelnou pro obousměrný provoz. Záměr byl prověřen územní studií „Jablonec nad Nisou
– výstup pod Baštou“ (SAUL s.r.o., 04/2016). Do této nové trasy se (pod opěrnou zdí, vyrovnávající výškový
rozdíl úrovně ulice Pod Baštou a Horního náměstí) vkládá nová křižovatka, zajišťující:
▪ vjezd do podzemního parkoviště pod Horním náměstím
▪ a zářez pod úrovní  ulice Emilie  Floriánové pro nové dopravní propojení ke křižovatce Generála

Mrázka/Smetanova/Kamenná u budovy Magistrátu města (veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze
uplatnit  předkupní  právo   VK.12  v novém  ÚP  Jablonec  n.  N.).  Záměr  byl  prověřen  v rámci
Urbanisticko architektonické studie „Horní náměstí v Jablonci nad Nisou“ (SAUL s.r.o., 12/2006).

Proti  tomuto řešení  uplatnil  podatel  svoji  připomínku s tím,  že navrhovaný zářez s přemostěním do ulice
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Emilie Floriánové je brutálním zásahem do MPZ v části určující její charakter, navíc niveleta této komunikace
bude  mít  podstatně  horší  parametry,  než  stávají  komunikace  přes  Horní  náměstí.  Celý  záměr  podatel
připomínky považuje za nedostatečně prověřený a zařazení do územního plánu za unáhlené.

K argumentu pořizovatel doložil vyjádření zpracovatele ÚP Jablonec nad Nisou  záměr v aktuální podobě je
výsledkem  dlouhodobého  prověřování  všech  jeho  částí  a  zařazení  do územního  plánu  není  unáhlené.
Rozhodně je třeba odmítnout tvrzení, že stávající trasa má lepší parametry než trasa navržená  parametry
stávající trasy nejsou vyhovující.

Nová  trasa  v daných  terénních  podmínkách  optimalizuje  předmětné  i navazující  dopravní  propojení
(jednodušší  a  bezpečnější)  a  negativními  účinky  z dopravy  bude  postihovat  výrazně  menší  množství
uživatelů území.

V morfologii  terénu  předmětné  části  území  města  Jablonce  nad  Nisou  je  využívání  opěrných  zdí  pro
vyrovnávání terénních rozdílů věcí běžnou – tradičně zde využívanou, např.:
▪ stávající pompézní opěrná zeď, vyrovnávající výškový rozdíl  úrovní ulice Pod Baštou a Horního

náměstí,
▪ stávající opěrná zeď, vyrovnávající výškový rozdíl úrovní komunikace ve Smetanově ulici v úseku

mezi křižovatkami Smetanova/Podskalí, Smetanova/Pod Baštou a Smetanova/Nad Mlýnem a nivou
Mšenského potoka,

▪ systém stávajících opěrných zdí v rámci existující zástavby nad ulicemi Smetanovou a Mlýnskou.

Danou problematikou se zabýval Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 9. 11. 2011, který
vyhodnotil  předmětnou  připomínku,  týkající  se veřejně  prospěšné  stavby  VK  12  –  plocha  pro  okružní
křižovatku místní obslužné komunikace Pod Baštou. V této věci doporučil  zastupitelstvu města ponechat
vymezení veřejně prospěšné stavby VK 12 – plocha pro okružní křižovatku místní obslužné komunikace Pod
Baštou v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou (usnesení č. 1.12/2011). Ve výboru bylo konstatováno, že Územní
plán navrhuje koridor, způsob konkrétního řešení by se měl upřesnit až v rámci podrobnější dokumentace.
V tomto smyslu zpracoval pořizovatel návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, který
schválilo zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou dne 26. 1. 2012.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se připomínce nevyhovuje
s ohledem na skutečnost, že návrh ÚP Jablonec nad Nisou navrhuje nové dopravní řešení, které zklidňuje
plochu Horního náměstí, zmenšuje rozsah území zatíženého negativními účinky z dopravy a nabízí řešení
problematiky deficitu parkovacích míst v centru města  je navržen nový parkovací dům pod úrovní Horního
náměstí.

Pořizovatel  konstatuje,  že územní  plán  navrhuje  koridor,  způsob  konkrétního  řešení  bude  upřesněn
až v rámci podrobnější dokumentace.

24) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: OHK Jablonec nad Nisou, O. M.,

Ředitel OHK v Jablonci nad Nisou

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Okresní  hospodářská komora  v Jablonci  nad Nisou namítá  a  připomíná,  že je  nutné  vymezit  parkovací
plochy kolem Eurocentra  Centra obchodní spolupráce.

Odůvodnění připomínky:

OHK zde sídlí a zabezpečuje služby a servis pro podnikatele. Jedná se o informační podnikatelský servis,
vystavuje certifikáty o původu zboží a karnety A.T.A. pro exportující firmy, podává informace pro přeshraniční
hospodářskou  spolupráci,  zabezpečuje  službu Czech  Point.  Tyto  činnosti  se provádí  denně.  Vedle  toho
několikrát  do roka pořádá podnikatelské i mezinárodní  akce.  Z těchto  důvodů je  nutné řešit,  každodenní
vjezd a zaparkování k našemu úřadu (Eurocentru), kde se jedná o vjezd cca 15 aut podnikatelských subjektů
denně a při pořádání akcí se sjíždí až 200 aut i několik autobusů. Z těchto důvodů je potřeba řešit parkování
v centru města koncepčně, nejlépe parkovacím domem. Určitě měli připomínky i ostatní firmy a organizace
sídlící v tomto teritoriu.

Firma MITON, členové OHK, sídlící na stejné adrese, má stejné připomínky.

Je možné, že někdo řekne, jestliže se na tomto místě hospodářské komoře nelíbí, ať se přestěhuje na jiné
místo s lepším parkováním.

Je to možné, ale představitelé OHK byli součástí týmu při tvorbě projektu Eurocentra  Centra obchodní
spolupráce a součástí  projektuje,  že v tomto objektu bude sídlit  OHK, Informační  místo pro  podnikatele,
Kontaktní místo Česko  Polské hospodářské spolupráce. Tyto organizační složky zde sídlí. Každý rok se to
kontroluje a ještě mnoho let se to bude kontrolovat a při odstěhování je zaručeno, že by Město Jablonec nad
Nisou vracelo  dotace za které bylo  Eurocentrum postavené  i s penálem.  Proto  v žádném případě o této
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variantě nepřemýšlíme.

Vyhodnocení: připomínce č. 24 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku a připomínku, pořizovatel posoudil podání z hlediska oprávněnosti
k uplatnění námitky dle zákona č. 183/2006Sb. a dospěl k názoru, že podání není námitkou dle stavebního
zákona, jelikož jej neuplatnil vlastník pozemku či stavby dotčených konceptem územního plánu Jablonec nad
Nisou. Podání uplatnil nájemce objektu. Pořizovatel zjistil, že předmětné podání obsahuje veškeré náležitosti
pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu
vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  posoudil  charakter  vymezených  zastavěných
ploch ve kterých  je  situován objekt  Eurocentra,  včetně  možnosti  koncepčního řešení  parkování  v centru
města formou parkovacího domu dle podání žadatele.

Objekt Eurocentra, jež je předmětem připomínky, včetně navazujícího okolí se nachází ve stabilizovaných
zastavěných plochách kategorie SC4 – plochy smíšené obytné  centrální. Tyto ploch nemají v ÚP hlavní
využití,  přípustným  využitím  jsou  domy  smíšené  funkce,  dále  specifické  bydlení  –  zejména  domovy
důchodců,  domy s pečovatelskou  službou,  občanské vybavení   základní,  občanské  vybavení   sport  a
rekreace – základní a bydlení v bytových a rodinných domech. Podmíněně přípustným využitím těchto ploch
je mimo jiné  dopravního vybavení  zejména veřejná parkoviště a parkovací objekty osobních automobilů.
Základní vybaveností ploch zastavěných a zastavitelných je parkování osobních automobilů. Výčet využití
předmětných ploch kategorie  SC jasně  deklaruje  možnost  budování  parkovacích  ploch  v odpovídajících
kapacitách a různorodosti typů – parkování na terénu, parkovací domy apod.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že se připomínce vyhovuje (svým způsobem je
bezpředmětná), neboť Územní plán Jablonec nad Nisou vymezuje v centrální části města stabilizované a
zastavitelné  plochy  kategorie  SC  plochy  smíšené  obytné   centrální,  které  požadavky  podání  splňují.
Územní plán vytváří pouze předpoklady pro realizaci záměrů, neřeší konkrétní stavby.

25) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: F. D.

Podání doručené písemně dne 19. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Území dotčené připomínkou : katastrální území Jablonec nad Nisou.

Znění připomínky: požadujeme specifikovat objem pěší dopravy a cílový podíl na celkové dělbě přepravní
práce. Zajistit bezbariérovou prostupnost pěších a cyklistických tras.
1) Pěší  a  cyklistická  doprava.  Požadujeme  definovat  pěší  dopravu  jako  základní,  nejšetrnější  a

z hlediska  požadavků  prostorových,  nákladových,  údržbových  nároků  na infrastrukturu  nejméně
náročnou. Zároveň je to nejzdravější způsob přepravy osob. Žádáme o číselné vyjádření výchozího
a cílového podílu pěší dopravy na celkové dělbě práce.

2) Podpora pěší a cyklistické dopravy. Požadujeme vypracování ucelené koncepce infrastruktury pro
pěší a cyklistickou dopravu s jejím zapracováním do výkresové části územního plánu. Zejména je
třeba  v ÚP vymezit  koridory  a  plochy celoměstského  významu pro  pěší  a  cyklistické  propojení
jednotlivých částí  města, významných lokalit  a případné cesty pro rekreační chůzi.  Požadujeme
zmapování barier prostupnosti území pro pěší a cyklisty, včetně návrhů překonání těchto překážek.

Odůvodnění připomínky:

Odůvodnění k bodům 1) a 2). Je nutno opustit přístup, upřednostňující jednostranně osobní automobilovou
dopravu a považovat ji pouze za jednu z alternativ přepravy. Nelze řešit město pouze pro automobily ale
i pro  člověka   chodce  tak,  jak  byly  formulovány  zásady  řešení  Evropskou  komisí  na konferenci
o bezpečnosti dopravy v Bruselu.

Vyhodnocení: Připomínce č. 25 A se nevyhovuje.

Připomínce č. 25 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku zástupce veřejnosti při pořizování nového ÚP Jablonec nad Nisou
(zmocněný 256 občany města Jablonce nad Nisou), pořizovatel posoudil podání s ohledem na požadavky §
23 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a konstatuje,
že podání nesplňuje jeho požadavky  nejsou přiloženy podpisové archy veřejnosti, jež podatele zmocnila a
souhlas  zmocněného  (přijmutí  zastupování).  S ohledem  na tuto  skutečnost  pořizovatel  posoudil  podání
s pohledu  obsahových  náležitostí  a  konstatuje,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny  náležitosti  pro
podání připomínky jako jsou údaje umožňující  identifikaci a podpis,  a proto bylo přistoupeno k vlastnímu
vyhodnocení v režimu připomínky.

Pořizovatel konstatuje, že předmětem připomínky je problematika pěší a cyklistické dopravy, kdy podatel
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požaduje  definovat  pěší  dopravu  jako  základní,  nejšetrnější  a  z hlediska  požadavků  prostorových,
nákladových, údržbových nároků na infrastrukturu nejméně náročnou. Dále požaduje vypracování ucelené
koncepce infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu s jejím zapracováním do výkresové části územního
plánu.

K jednotlivým bodům připomínky pořizovatel konstatuje:

Ad A) S tím,  co  podatel  připomínky  zmiňuje  o pěší  dopravě  nelze  než  souhlasit.  Číselné  vyjádření
výchozího a cílového podílu pěší dopravy na celkové dělbě práce, které podatel požaduje, není a nemá být
součástí  územního  plánu.  Územní  plán  z principu  vymezuje  síť  veřejných prostranství  na území  města,
ze kterých jsou dostupné všechny zastavěné a zastavitelné plochy, a na nichž je třeba zajistit  mimo jiné
i odpovídající podmínky pro pěší dopravu.

Ad B) Územní  plán  reaguje  a  zapracovává  výstupy  z dosud  zpracovaných  koncepčních  dokumentů
v oblasti  pěší a cyklistické dopravy, samozřejmě pouze ty,  které odpovídají měřítku 1:10 000. Pokud má
podatel  připomínky  pocit,  že je  třeba nějaký další  koncepční  materiál  zpracovat,  může jej  iniciovat  jako
námět prostřednictvím iniciačního orgánů zastupitelstva města, kterým je např. dopravní výbor. Pořizování
nového  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  se bohužel  řídí  přesně  stanoveným  časovým  harmonogramem,  proto
případné zapracování jeho výstupů do ÚP by bylo možné řešit až v rámci Zprávy o uplatňování ÚP Jablonec
nad  Nisou,  případně  jeho  změnou.  Požadavek  podatele  připomínky  na zmapování  a  odstranění  bariér
na komunikacích je zcela legitimní krok, avšak do územního plánu tato záležitost nepatří. Tuto problematiku
lze řešit samostatnou podrobnou dokumentací.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že se připomínkám nevyhovuje.

26) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: M. T.

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

PŘIPOMÍNKA směřuje proti trase západní tangenty, vedené Srnčím dolem tak, jak je navrhována v konceptu
nového územního plánu města.  Takto vedenou trasu považuji  od počátku v rozporu  s částí  B koncepce
územního plánu, tak jak je k dispozici na webových stránkách města, a to např. v části B.2. body odrážka
jedna  a  dva,  dále  s hlavními  principy  rozvoje  území  města  (zde  bod  třetí  v prvním oddíle  a  bod šestý
v druhém oddíle)  a dále se samotným zadáním pro přípravu územního plánu, které bylo zástupci města
prezentováno na setkání s občany města v Eurocentru v Jablonci nad Nisou 13. července 2011 od 17 hodin.
Zde bylo řečeno, že jedním z cílů je zachování a zdůraznění volného přechodu městské zástavby ve volnou
krajinu.

Zadání  pro  vypracování  konceptu  územního  plánu  nebylo  zhotovitelem  v této  části  v žádném  případě
naplněno! Stejně tak není závažným způsobem naplňováno vlastní znění předložené koncepce územního
plánu!

Ze zveřejněných podkladů plyne,  že v této  části  města,  obecně zvané Žižkův  vrch,  dojde  k liniovému,  a
v drtivé  části  nepřekročitelnému,  oddělení  sídelního  areálu  od jeho přirozeného  zázemí,  tedy  od lesních
parcel v oblasti Srnčího dolu. Nedojde zde tedy zdaleka pouze k prokazatelnému a závažnému zhoršení
kvality života tisíců místních obyvatel (jak prokazuje např. hluková studie, vyhodnocení vlivu na ŽP, atd.), ale
zásadním  způsobem  a  prakticky  nenávratně  bude  podvázán  další  vývoj  města  v této  jeho  části!  Dle
dostupné dokumentace je velká část navrhované komunikace totiž realizována v hlubokém zářezu a pro
spojení s volnou krajinou zbývá minimální možnost v rozsahem malé části vedené po mostním tělese.

Odůvodnění připomínky:

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ SITUACE spatřuji v několika rovinách:

1. aktivní kroky města pro rozprostření dopravy v době špiček v dnešním městě tak, aby se snížil tlak
dopravy  na střed  města  a  tedy  i časový  tlak  na nutnost  řešení  tangenty.  Tato  opatření  spatřuji  např.
ve stanovení časů a doporučených tras pro zásobování obchodů či podniků v centru města tak, jak se to
stává obvyklým jinde. Projekt tangenty pak získá čas na řádnou přípravu a prodiskutování variant.

2. rozpor se zadáním územního plánu i předkládaného konceptu lze, dle mého názoru, řešit v zásadě
trojím způsobem:
▪ První je hledání jiné varianty uvnitř města. Varianta, řešená na veřejném projednávání dle 17. 8.

2011,  tj.  dokončení  západo   východního  průtahu  městem  v oblasti  Mšena  je  důkazem  toho,
že podobné varianty existují! Skutečnost, že by tato varianta znamenala překvalifikování systému
třídění komunikací v Jablonci nad Nisou, není argumentem proti, ale závazkem pro volené zástupce
ve vedení  města  se snažit  o co  nejlepší  variantu  pro  maximální  počet  obyvatel  města.  Tedy
argument  pro  to,  aby  se o tuto  variantu  řešení  město  zajímalo  a  se vší  vážností  ji  diskutovalo
s nadřízenými orgány veřejné správy, event. včetně vlády ČR.
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▪ Druhá spočívá v hledání jiné trasy, která by v celém průběhu nekopírovala obvod města. Nabízí
se možnost  vedení trasy přemostěním Jeleního údolí  a její  vyústění v oblasti  mezi přechodovou
lávkou  a  počátkem  města  Jablonce  nad  Nisou  na dnešní  příjezdové  komunikaci  od Prahy.
Argument, že jde o variantu dražší, může být pravdivý, avšak v této fázi nebyla předložena jakákoliv
studie, která by to dokládala. Navíc pří vývoji technologií, který zažíváme, je dosti dobře možné,
že to, co je dnes dražší, bude v době realizace obchvatu levnější! To, že tato trasa vede po území
k.ú. Rádlo nemůže být vnímáno jako argument proti, ale jako úkol pro volené zástupce města o této
variantě v zájmu tisíců svých občanů a volitelů se zástupci Rádla jednat a získat jejich souhlas.

▪ Třetí řešení, při akceptaci navrhované trasy, znamená buď alespoň část trasy uzavřít do tubusu,
nebo systémově vytvořit  možnosti  přechodu pro pěší,  cyklisty,  případně zvěř.  Toto by již  mohlo
nalézt svůj odraz v kategorizaci ploch, obklopujících dnes plánovanou trasu.

Z výše  uvedeného  plyne  můj  názor  a  ZÁSADNÍ  PŘIPOMÍNKA,  že si  město  Jablonec  nad  Nisou  musí
uchovat možnost pro taková rozhodnutí, která pro občany budou prospěšná i v době realizace případného
obchvatu  města  v této  jeho  části,  a  tedy  zejména  zachovat  si  možnost  variantního  řešení!  Formálním
vyjádřením tohoto konstatování by mohlo být nejen souběžné obrácení pozornosti k východo  západnímu
průtahu městem v oblasti Mšena, ale např. zaznamenání alternativní trasy, vyúsťující v k.ú. Rádlo, alespoň
jako územní rezervy územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Vyhodnocení: Připomínce č. 26 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil text připomínky a konstatuje, že připomínka je
směřována k navrhované trase Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 Srnčím dolem s tím, že dle
podatele je  v rozporu s částí  B koncepce územního plánu,  tak jak je  k dispozici  na webových stránkách
města s hlavními principy rozvoje území města (zde bod třetí v prvním oddíle a bod šestý v druhém oddíle) a
dále se samotným zadáním pro přípravu územního plánu. Vymezením této trasy dojde v části města, obecně
zvané  Žižkův  vrch  k liniovému,  a  v drtivé  části  nepřekročitelnému,  oddělení  sídelního  areálu  od jeho
přirozeného  zázemí,  tedy  od lesních  parcel  v oblasti  Srnčího  dolu.  Nedojde  zde  tedy  zdaleka  pouze
k prokazatelnému a závažnému zhoršení kvality života tisíců místních obyvatel (jak prokazuje např. hluková
studie, vyhodnocení vlivu na ŽP, atd.), ale zásadním způsobem a prakticky nenávratně bude podvázán další
vývoj  města  v této  jeho  části!  Dle  dostupné  dokumentace  je  velká  část  navrhované  komunikace  totiž
realizována v hlubokém zářezu a pro spojení s volnou krajinou zbývá minimální možnost v rozsahem malé
části vedené po mostním tělese.

Pořizovatel k dané problematice konstatuje, že územní plán je komplexní dokument řešící na území města
řadu problematik, které je třeba vzájemně skloubit tak aby vzájemně fungovaly. Kritériem pro hodnocení je
tzv. udržitelný rozvoj území, tj. jeho 3 pilíře – ekonomický, sociální a environmentální. Tyto pilíře by měly být
ideálně ve vzájemné rovnováze (pro celé řešené území jako celek) a rozhodně to není tak, že za všech
okolností  je  upřednostňován pilíř  environmentální.  V případech,  kdy  např.  z pilíře  ekonomického vyplývá
nějaká naléhavá potřeba řešení čehosi (v souladu se zadáním ÚP), co lokálně do určité míry omezí pilíř
environmentální,  lze  to  řešit.  Pokud podatel  připomínky  argumentuje  nesouladem s některými  obecnými
principy  uváděnými  v ÚP,  pak se jedná o nepochopení  celé problematiky,  tyto principy  nelze dogmaticky
uplatňovat na celém území města, protože to na mnoha místech není možné, a to z naprosto rozličných
důvodů. Pořizovatel se nedomnívá, že by požadavky zadání koncept ÚP nesplňoval.

K jednotlivým bodům připomínky:

Ad. 1) K argumentu provedení aktivních kroků ze strany města, o kterých se zmiňuje podatel připomínky,
pořizovatel konstatuje, že město je samozřejmě může provést, pokud k nim bude politická vůle. V  případě
západní tangenty se ale jedná o nadřazenou silniční síť (I. třídy), jejíž zátěž nelze „rozprostřít“ po městě.
Navíc je zřejmé, že kamkoliv přivedete dopravu, setkáte se s nevolí místních obyvatel.

K navrženým variantám dopravního řešení pořizovatel dodává,

Ad. 2) odsek  1)  že hledání  trasy  silnice  I/14  uvnitř  urbanizovaného  území  města  by  bylo  v rozporu
se schváleným zadáním ÚP, neboť trasa přeložky komunikace I.  třídy měla být vedena mimo zastavěné
území města.

Ad. 2) odsek 2) že uváděné řešení bylo samozřejmě jedno z prověřovaných v rámci zpracování konceptu
ÚP a existuje několik důvodů, proč nebylo použito: na území Rádla (těsně za hranicí Jablonce n. N.), kterým
by tato trasa procházela leží biocentrum ÚSES regionálního biogeografického významu č. RC1253 v trase
nadregionálního biokoridoru K19MB; dále zcela zjevně by tato trasa byla podstatně dražší (trasa je výrazně
delší a bylo by třeba mimo jiné vybudovat cca 60 m vysoký most dlouhý min. cca 300 m atd.; fakt, že by bylo
třeba jednání se zástupci obce Rádlo a v případě jejích souhlasu pořídit změnu ÚP Rádlo, by byl v tomto
kontextu asi nejméně problematický.
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V průběhu dalších etap pořizování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou iniciovali zástupci statutárního města pod
tíhou přetrvávajícího negativního hodnocení tzv. Západní tangenty zpracování vizualizace této trasy, včetně
jejího porovnání s trasou zakotvenou v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly
uspořádány besedy s veřejností. Ředitelství silnic a dálnic ČR reagovalo na tuto skutečnost na přelomu roku
2014/2015 a iniciovalo námět prověřit širší území na západním okraji města s ohledem na možnost oddálení
trasy od zástavby Žižkova vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. Do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
pro veřejné projednání byl na základě pokynu určeného zastupitele ze dne 8. 6. 2015 zapracován koridor
územní rezervy pro západní obchvat města – silnice I/14, který bude dále prověřován.

Ad. 2) odsek  3)  že navrhované  řešení  je  samozřejmě  nejen  možné,  ale  i žádoucí  a  předpokládá  se.
Technické podrobnosti návrhu dopravní stavby budou řešeny v rámci vymezeného koridoru, jehož šířka je
pro to dostatečná.

ad závěr) že návrh ÚP nemá možnost řešit cokoliv, tj ani dopravní infrastrukturu ve variantách.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  a  konstatuje,  že se jí  částečně
vyhovuje následujícím způsobem: v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je vymezen koridor územní rezervy jako
nové alternativní vedení západní tangenty, tzv. západní obchvat (ÚR6  ÚR9), který se bude dále podrobněji
prověřovat a následně projednávat v rámci příslušné změny územního plánu. V případě kladného výsledku
prověření  a poté  i zapracování  do nadřazené územně plánovací  dokumentace může být  pro  alternativní
vedení západního obchvatu zapracován návrhový koridor do územního plánu v jeho změně.

V ostatních částech připomínky se podateli nevyhovuje.

27) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: K. V.

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4 s.r.o. 

Podání doručené písemně dne 1. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky, včetně odůvodnění:

Připomínka ke konceptu ÚP

Jako reakci  na veřejné  projednání  a  proklamace politiků  a  autorů  konceptu  o nejlepším řešení  západní
tangenty přes Srnčí důl, bych chtěl připomenout  prostor hájený v ÚAP 2010  Hodnoty území  jako jedno
z hodnotných  přírodních  míst  a  jako  reakci  na úplnou  aroganci  autora  k územním  hodnotám  ÚSES
zakotvených ve schváleném ÚP 1998  ( o znalosti morfologie a geologie ani nemluvě, jde hlavně o narušení
návětrné  strany  města  a  pomyslných  "plic"  nejen  Žižkova  vrchu)  posílám  dopravní  schéma  řešící
nedokonalost  napojení  schválené  západní  tangenty  v platném ÚP  jednoduchý  princip,  kdy  společnou
protihlukovou ochranou a kopaným tunelem se využijí rozumně prostředky na zlepšení podmínek v centru
města,  a  kde  tato  trasa  má  předpoklady  převzít  i většinu  cílové  dopravy  (ulice  Budovatelů)  na rozdíl
od vzdáleného obchvatu v nové extravilánové poloze, kde je šance přenést kapacitu cca 10 15% tranzitu,
(odvozeno z praktických výsledků a zkušeností z jiných měst).

Skica je poplatná roku vzniku 2006  kdy současně prověřuje tři místa, kde by se v Jablonci dalo vybudovat
za velkých  nákladů  přestupní  místo  na jedné  úrovni  všech  třech  systémů  dopravy  a  současně  systém
smyček k obsluze centra  MPZ s cílem oživit tradiční hodnoty průhledů na věže z pohledu řidiče a roznesení
zátěže do více směrů a okruhů, než je tomu v současnosti. Osobně jsem pro ponechání Bus  terminálu
na původním  místě  i za cenu  horizontálního  oddělení  kolejových  systémů   je  velká  pravděpodobnost,
že nebude na prodloužení ničeho osobně ocení ten, který autobus do centra dlouho používá. Jako velký
druhý  kandidát  na dopravní  terminál  je  prostor  u nádraží,  kde  jedině  s přiléhající  západní  tangentou  by
se dálkový BUS dal jednoduše zapojit do terminálu  případně na úroveň plánovaného podchodu.

Pokud bude město růst  jihozápadním směrem  tak  snad jen pro potřeby rekreace, sportu (např.  zimní
stadion) případně bydlení, lze si v Srnčím dole představit klidnou obslužnou komunikaci, ale nelze souhlasit
s umístěním tranzitu  bez  jakékoliv  účinné  ochrany  proti  emisím a  hluku  jako  je  polotunel,  ekomosty  a
podobně.  Umisťovat  do těchto  přírodních  míst  překladiště  komunálního  odpadu  mi  připadá  jako  velká
systémová chyba  do míst, kde by v budoucnu mohl ústit železniční tunel od Rychnova a Prahy  viz rezerva
ÚAP 2010  záměry (autor Lejčar, Kašík, K4). Ekologické Švýcarsko příkladně umísťuje do center a center
průmyslových zón s důrazem na čistotu a pořádek  doporučuji Rýnovice  centrum vzniku odpadu. Nevím,
proč by podnikatelé a svozy směrem na Košťálov měli překonávat dvakrát takový ztracený spád a zvětšovat
emise z dopravy k tomuto prostoru.

Hledání  přenesení  hlavní  zátěže v koridoru západní tangenty s návazností  na důraz a dokončení  jižního
obchvatu s oběma tunely (lépe) v původní poloze (opět hrubé neznalosti detailu pramenišť a terénu  snad
cíl konceptu vyhovět zlevnění) je mi sympatičtější, nežli trvalé zanesení hlavní zátěže ke Mšenské přehradě
a  pomyslné  rozpůlení  města   na Palackého  ulici  bych  nakonec  volil  jeden  kruhový  objezd  s možností
doplnění  kratšího  dvoupruhového  úzkého  podjezdu  v trase  severní  tangenty,  případně  jen  s výjezdnými
rampami z tohoto kruhového objezdu na severní tangentu (rychlé uvolnění  a započítání rozptylu dopravy
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do všech  směrů   sjezd  je  bezmotorový,  ekologický   opět  princip  eliminace  dopadů  z dopravní  zátěže
na obytné okolí).

Požadavek:

Rád  bych,  aby  se politici  nebáli  dále  projednávat  západní  tangentu  ve schválené  trase  ÚP 1998  jako
možnost vedení silnice 1. třídy městem s vyřešením ochrany a výjezdem z města jednosměrným kopaným
tunelem pod Wolkerovou ulicí nebo východně pod vnitroblokem  viz příloha (posílení hlavního výjezdu a
vjezdu  o 50%)  s návazností  na budoucí  podzemní  parkoviště  u nového  obchodního  centra  u bývalých
Jatek  ....  Jestli  není  už  pozdě??  Nu  což,  Liberecká  Nisa  se již  přestavovala  z extravilánového  centra
na městské integrované  až si  na intenzifikaci  vydělala.  Dokáži si  představit,  že několik  rodinných domů
dotčených  touto  13  let  plánovanou  stavbou  nepohrdne  náhradu  z neprosluněné  severní  stráně
na jihozápadní slunnou část Žižkova vrchu  na hranici  klidového rekreačního území  ale jen pokud tam
nepovede uvažovaný tranzit.... Princip intenzifikace využití současně zastavěného území je nákladnější a
složitější  jedinečné kvalitní lesní přírodní zázemí Jablonce nad Nisou se domnívám za ochranu stojí.

Zdraví K. V.

Vyhodnocení: Připomínce č. 27 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  posoudil  text  připomínky  a  konstatuje,  že se jedná
o obsáhlou připomínku k dopravní části konceptu ÚP Jablonec nad Nisou, která je založena na schématu,
které  bohužel  není  příliš  čitelné  a  srozumitelné,  ale  evidentně  se v některých  myšlenkách  shoduje
s konceptem ÚP.

K bodům připomínky pořizovatel konstatuje:
▪ k připomínce střetu trasy západní tangenty s  prostorem hájeným v ÚAP 2010  Hodnoty území 

jako jedno z hodnotných přírodních míst pořizovatel konstatuje, že nový ÚP Jablonec nad Nisou
převzal poslední dostupnou verzi generelu ÚSES „Aktualizace ÚSES na území města Jablonce nad
Nisou“, Ing. Hromek, 10/2010, kterou město pořídilo jako podklad pro nový ÚP Jablonec nad Nisou.
Zpracovatel  ÚP  tudíž  vycházel  z nejaktuálnějšího  materiálů.  Pořizovatel  současně  prověřil
výkresem  hodnot  území  z ÚAP 2010  a  konstatuje,  že západní  tangenta  je  trasována  plošným
průmětem vymezeného jevu č.11  urbanistická hodnota „hlavní  přírodní rekreační  prostor".  Pro
pořizovatele  jsou  směrodatná  stanoviska  příslušných  dotčených  orgánu  státní  správy,  které
vymezení návrhových ploch kategorie DS  dopravní infrastruktura – silniční, lokality DS2 a DS3
akceptovaly. Konkrétní záměry budou podléhat projektovému posouzení vlivů. V rámci posouzení
EIA bude mimo jiného vyžadováno také posouzení  vlivů staveb na migrační prostupnost krajiny
v celém plánovaném obchvatu města. Pořizovatel dále podotýká, že podatelem zmíněná technická
opatření,  vedoucí  ke zmírnění  hlukové  zátěže  produkované  provozem na západní  tangentě  ÚP
Jablonec nad Nisou rozhodně nevylučuje, ale ani je neřeší, protože mu to nepřísluší. Toto bude
předmětem dalších podrobnějších stupňů projektové přípravy.

▪ k požadavku podatele připomínky "dále projednávat západní tangentu ve schválené trase ÚP 1998
jako možnost vedení silnice I.  třídy městem" nelze vyhovět,  neboť tato trasa není přijatelná pro
Ministerstvo dopravy a odporuje schválenému zadání ÚP Jablonec nad Nisou, které deklaruje vůli
zastupitelstva města vést západní tangentu mimo zastavěné území města.

▪ v rámci  úvah  podatele  připomínky  nad  umístěním  terminálu  dopravy  pořizovatel  dodává,
že problematika byla projednána ve Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 23.
11. 2011, kde výbor doporučil zastupitelstvu města ponechat umístění veřejného přestupního místa
VOD  v přednádražním  prostoru  hlavního  nádraží  VOD  v Jablonci  nad  Nisou  s tím,  že v místě
stávajícího autobusového nádraží může být veřejné přestupní místo VOD zachováno – usnesení
č. 1.17/2011.  V dalších  etapách  zpracování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  došlo  v  souvislosti
s prodloužením  tramvajové  trati  do centra  města  k přehodnocení  této  koncepce  a  k vymezení
nového terminálu VOD Jablonec – střed v prostoru mezi ulicemi 5. května, Lipanská a Kamenná
v uživatelsky výhodnější poloze v samotném centru města.

▪ dále  pořizovatel  reaguje  na tvrzení  podatele  připomínky,  že koncept  ÚP  Jablonec  nad  Nisou
umisťuje překladiště do míst, kde by v budoucnu mohl ústit železniční tunel z Rychnova u Jablonce
nad Nisou. Toto tvrzení se dle pořizovatele nezakládá na pravdě, neboť prostor potenciálního ústí
tunelu  včetně napojení  na stávající  železniční  trať  zůstává volný.  Územní  plán  zde ponechává
stávající plochu lesní, což nevylučuje případné budoucí řešení tohoto záměru. Protože však studie,
kterou pořídilo Ministerstvo dopravy toto řešení vyhodnotila jako ekonomicky neproveditelné, nebyla
zmíněná  územní  rezerva  do konceptu  ÚP  zanesena.  K tomuto  bodu  připomínky  pořizovatel
upřesňuje,  že plocha  sběrného  a  separačního  dvora  je  umístěna  v prostoru  mezi  železniční  a
tramvajovou tratí.
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▪ pořizovatel se ztotožňuje s názorem podatele připomínky, že smyslem úpravy trasy jižního obchvatu
bylo zlevnění trasy (zkrácení tunelových úseků) a hlavně eliminace řady vyvolaných demolic, které
byly nutné v původní trase.

▪ pořizovatel  se ztotožňuje  s názorem  podatele  připomínky,  že v návrhu  ÚP  bude  severní  část
městského  okruhu  řešena  přes  Vrchlického  sady  a  křížení  s ulicí  Palackého  se tak  odehraje
dopravně čistším řešením v jednom bodě. Předmětná problematika křížení tzv. severní tangenty
s ulicí Palackého byla předmětem jednání výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města
dne 9. 11. 2011, kde výbor doporučil zastupitelstvu města v návrhu ÚP prověřit dopravní koridor
Vrchlického sady, včetně okružní křižovatky v křížení ulic Palackého x U Přehrady – usnesení č.
1.4/2011.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  a  konstatuje,  že se jí  částečně
vyhovuje, a to v následujícím rozsahu: vyhovuje se požadavkům na vedení železničního tunelu z Rychnova
u Jablonce nad Nisou. Tento požadavek je bezpředmětný, neboť plocha sběrného a separačního dvora tuto
možnost  nevylučuje  a  dále  v prověření  trasy  severní  tangenty  Vrchlického  sady.  V ostatních  částech
připomínky se podateli nevyhovuje.

28) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: V.

Podání doručené písemně dne 29. 8. 2011 e mailem na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text a odůvodnění připomínky:

Dobrý den, v rámci tvorby nového ÚP uplatňuji tyto připomínky:
1) Obecně  omezení  výstavby  na zelené  louce  v okrajových  částech  města  (navrhované  plochy:

Rýnovice, Dolina, Proseč, Lukášov, Paseky, Vrkoslavice, Kokonín...). Obyvatel města nepřibývá. ÚP
a rozvoj bydlení by se měl snažit o výstavbu v prolukách ve městě. Výstavbou na periferiích se jen
zhoršuje dopravní situace ve městě, protože obyvatelé mají špatnou dostupnost do centra a musí
dojíždět autem či se musí zřizovat nové linky MHD. Zatímco centrum města je vylidněné a bez
rezidentů. S osidlováním periferií je též nutno budovat nové objekty občanské vybavenosti namísto
využití stávajících v centru města.

2) Větší ochrana klidové zóny kolem přehrady za cílem omezení silničního provozu v ulici Průběžná.
Navrhovanou novou komunikaci (v návrhu ÚP vedenou jako VK.17) posunout více na západ a vést
ji po západní straně hřišť v Břízkách nebo mezi nimi.

3) Vyloučení  louky  v území  mezi  ulicí  Podlesí  a  Arbesova  z návrhu  pro  výstavbu  (v návrhu  ÚP
označenou jako VK.17). Louka je velmi hojně využívána Mateřskou školkou Arbesova pro vycházky
dětí. Výstavbou by došlo k likvidaci přírodní plochy a odříznutí přístupu do lesa a okolí přehrady,
čímž by byly poškozeny zájmy široké veřejnosti (v tomto případě dětí) ve prospěch jednotlivce.

4) Definice ploch zahrádkářských kolonií v UP tak, aby vyloučil výstavbu rodinných domů na těchto
pozemcích.

5) Intenzivní a důrazná podpora cyklostezek za účelem snížení dopravní zátěže (především v ranních
a odpoledních špičkách). V tuto dobu jsou dopravní kolapsy způsobené výhradně lokální dopravou.
Pokud by byla bezpečná (a zároveň i rychlejší) alternativa, došlo by ke snížení počtů vozidel, resp.
znečištění ovzduší, ohrožení chodců a cyklistů atp.).

6) Posouzení západní tangenty vzhledem k reálnosti výstavby jižního obchvatu.
7) Rozvoj zeleně v centru města, zvýšení počtu parků, dětských hřišť.
8) Komplexní  revitalizace  toku  Bílé  Nisy,  Lužické  Nisy,  Mšenského  potoka:  odkrytí,  rozvolnění,

odstranění parovodu, ozelenění břehů (společně s předchozím bodem).
9) Ochrana přírodního komplexu Doliny.  Navrhovanou  výstavbou  domů a  jižním obchvatem dojde

k naprosté destrukci a likvidaci tohoto zeleného koutu, který je velmi hojně využíván k odpočinku.
10) Zamezení  výstavby  dalších  nákupních  center.  Jejich  výstavbou  dochází  k masivnímu  nárůstu

dopravy, zastavění velkých ploch, likvidaci drobných živnostníků a podpoře konzumu. Vybavenost
v tomto směru je v Jablonci více než dostatečná.

11) Respektování přání názorů obyvatel dotčených území.
12) Vyloučení udělování výjimek ze zákona v zájmu investorů (mimo rozsah ÚP).

Vyhodnocení: Připomínce č. 28 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  posoudil  text  připomínky  a  konstatuje,  že se jedná
o obsáhlou připomínku k řešení mnoha problematik, které jsou součástí konceptu ÚP Jablonec nad Nisou.

SAUL s.r.o 1339



L – Vyhodnocení připomínek Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

K jednotlivým bodům připomínky:

Ad. 1) ve věci  omezení  výstavby  "na zelené  louce"  pořizovatel  konstatuje,  že se v principu  jedná
o správnou úvahu  ÚP vymezil plochy v souladu se zadáním a demografickými výpočty na výhledový počet
obyvatel  k roku  2030.  Zdaleka  ne  všechny  tyto  plochy  se promítly  do návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou
z různých  důvodů  (Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  na udržitelný  rozvoj  území,
dokumentace SEA, stanoviska dotčených orgánů a pod.), takže výsledná podoba ÚP není pravděpodobně
v rozporu s úvahou podatele připomínky. Na druhou stranu je úkolem územního plánu zachovat, pokud je to
možné, právní jistotu v území, tj. pokud možno nerušit plochy již schválené k zastavění stávajícím územním
plánem města Jablonec nad Nisou a jeho schválenými a vydanými změnami.

Ad. 2) k požadavku na větší ochranu klidové zóny kolem přehrady pořizovatel dodává, že územní plán
nemá možnost regulovat silniční dopravu. Komunikace VK.17 je navržena v souladu s dříve zpracovanou
podrobnou studií rekreačního areálu "Břízky" a celého prostoru kolem vodní nádrže "Jablonecká přehrada /
Urbanistická  studie využití  vodní  nádrže  a jejího  okolí“,  ing.  arch.  Faltejsek,  12/2007,  2009 a  v souladu
s platným ÚP města Jablonec nad Nisou před jeho změnou č.7 (VPS č.11). Pořizovatel nerozumí, kam více
na západ navrhuje podatel připomínky posunout předmětnou VK.17. Naopak navržené řešení v konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou, které obslužnou komunikaci oddaluje od vlastní vodní nádrže zabezpečuje zklidnění
tohoto prostoru, který je hojně využíván ke sportovně rekreačním účelům  trasa in line dráhy, korzování
veřejnosti a pod.

Ad. 3) k požadavku na vyloučení louky v území mezi ulicí Podlesí a Arbesova z návrhu pro výstavbu, a to
s ohledem  na skutečnost,  že je  hojně  využívaná  dětmi  z mateřské  školy  Arbesova  pořizovatel  dodává,
že se nejedná o lokalitu  VK17,  ale  BM2.21.  Zastavitelná  lokalita  je  převzata  z platného územního plánu
města Jablonec nad Nisou a na základě této skutečnosti město dlouhodobě usiluje o bezúplatný převod této
lokality ze správy Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města. V tomto duchu zachovává koncept ÚP
Jablonec nad Nisou kontinuitu s platnou územně plánovací dokumentací. K likvidaci přístupu do lesa a okolí
přehrady  pořizovatel  konstatuje,  že mateřská  škola  má  zajištěn  přístup  z veřejného  prostranství  (ulice
Arbesova) a podnět ze strany předškolního zařízení ve věci vybudování přístupu z východní strany nebyl
v rámci přípravy nového územního plánu uplatněn. Ani  možnost  zastavění  dané lokality  BM2.21 nemusí
znamenat  neprostupnost  území  pro  obyvatele  dané lokality  a  dětí  z mateřské školy.  Vymezená územní
studie ÚS 20 by měla být zpracována jako podmínka zastavitelnosti  dané lokality  mimo jiné i s ohledem
na zajištění ochrany a rozvoje hodnot území a prostorových a provozních vazeb řešeného území na přilehlé
plochy s rozdílným způsobem využití, což zajistí zejména dostupnost pozemků a prostupnost územím a širší
vazby řešeného území.

Ad. 4) k požadavku definování ploch zahrádkářských kolonií v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel
konstatuje,  že s ohledem  na požadavky  zástupců  zahrádkářských  svazů  byla  problematika  posouzena
ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 9. 11. 2011 s tím, že zastupitelstvu města bylo
doporučeno stabilizovat zahrádkové osady v daných lokalitách a vymezit pro ně speciální podmínky využití
ploch s rozdílným způsobem využití. Výjimku tvoří lokalita zahrádek v ulici Průběžná (k.ú. Mšeno nad Nisou)
– usnesení č. 1.5/2011. V tomto duchu byl formulován návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou. Vlastní "Pokyny" byly schváleny v zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou dne 26. 1. 2012 a
návrh ÚP byl v jejich intencích upraven.

Ad. 5) k problematice cyklotras pořizovatel  uvádí,  že ÚP vymezuje cyklotrasy dle generelu cyklistických
tras  v Jablonci  nad  Nisou  (ALEJ   architektonický  atelier/2010),  nikoliv  všechny  (jsou  zakresleny  téměř
v každé ulici), ale pouze ty hlavní. Je třeba říci, že v ÚP jsou vymezeny plochy VK (veřejná prostranství –
komunikace),  jejichž  součástí  je  nejen  doprava  motorová,  ale  samozřejmě  hlavně  pěší  a  cyklistická.
Rozšíření těchto ploch na úkor soukromých parcel je značně problematické, proto je třeba cyklodopravu řešit
v rámci stávajících uličních profilů, např. na úkor parkování, tato řešení jsou však mimo podrobnost ÚP.

Ad. 6) k požadavku  na posouzení  západní  tangenty  vzhledem  k reálnosti  výstavby  jižního  obchvatu
pořizovatel  dodává,  že navržené dopravní  řešení  silniční  sítě  bylo  posouzeno dopravním modelem a  je
připravena i etapovost výstavby jednotlivých částí odsouhlasená Ministerstvem dopravy.

Ad. 7 a 8) k požadavkům na rozvoj zeleně v centru města, zvýšení počtu parků a dětských hřišť, včetně
komplexní  revitalizace  toku  Bílé  Nisy,  Lužické  Nisy,  Mšenského  potoka:  odkrytí,  rozvolnění,  odstranění
parovodu, ozelenění břehů (společně s předchozím bodem) pořizovatel uvádí, že ÚP vymezuje plochy VZ
(veřejná  prostranství  –  zeleň),  na kterých  existují  či  mohou  vznikat  právě  parky,  dětská  hřiště  apod.
Urbanistická struktura centra města je však již do značné míry daná a vznik nových zelených ploch není
možný. V této souvislosti je důležité zmíněné odkrytí toku Nisy v širším centru města (v souběhu s bulvárem
5. května), které je již na části toku realizováno. Zároveň ÚP stabilizuje maximum ploch VZ v návaznosti
na další vodní toky ve městě (kde je to možné).

Ad. 9) k obavě podatele připomínky z naprosté destrukce a likvidace území Doliny s ohledem na vymezení
ploch  pro  bydlení,  včetně  jižního  obchvatu  pořizovatel  konstatuje,  že plochy  pro  bydlení  na Dolině  byly
v návrhu  významně  redukovány  dle  požadavků  dotčených  orgánů,  navíc  s podmínkou  zpracování
regulačního plánu, územní studie a biologického hodnocení. Jižní obchvat je od Doliny izolován pásem lesa,
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bohužel  není  alternativa  kudy  ho  vést,  protože  jižněji  začíná  souvislá  stávající  zástavba  Vrkoslavic  a
Kokonína.

Ad. 10) k požadavku  podatele  připomínky  na zamezení  výstavby  dalších  nákupních  center  pořizovatel
dodává, že se touto problematikou zabýval Výbor pro ÚP a strategii rozvoje města dne 5. 6. 2013 (usnesení
č.  9/2013)  s tím,  že snaha  o zamezení  výstavby  dalších  nákupních  center  byla  řešena  formou   úpravy
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití zastavitelných a zastavěných ploch kategorie BM –
plochy bydlení – městské, BP – plochy bydlení příměstské, SC – plochy smíšené obytné – centrální a SM –
plochy smíšené městské a vydefinováním pojmu „občanské vybavení základní a vyšší“.

Ad. 11) k požadavku  na respektování  přání  a  názorů  obyvatel  dotčených  území  pořizovatel  dodává,
že od roku 2007, kdy je nový ÚP Jablonec nad Nisou pořizován probíhaly kontinuálně výzvy v periodikách,
jabloneckém  měsíčníku,  které  vyzývaly  k sumarizaci  záměrů  uplatněných  do nové  územně  plánovací
dokumentace.  K transparentnosti  celého  procesu  zpracování  nového  ÚP vedou  i zákonem  požadovaná
veřejné projednání dokumentace ve všech etapách pořizování a každoroční setkání politiků s veřejností.

Ad. 12) požadavek vyloučení udělování výjimek ze zákona v zájmu investorů mimo rozsah ÚP nepřísluší
pořizovateli komentovat

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  a  konstatuje,  že se jí  částečně
vyhovuje, a to v následujícím rozsahu: vyhovuje se požadavku na definici ploch zahrádkářských kolonií v UP
tak,  aby  byla  vyloučena  výstavba  rodinných  domů  na těchto  plochách,  dále  se vyhovuje  ve stabilizaci
veřejných  ploch  parků  s revitalizací  daných  ploch,  v redukci  zastavitelných  ploch  v lokalitě  Dolina.
Nevyhovuje se ostatních částech připomínky.

29) PŘIPOMÍNKY KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: J. Ř. 

Podání doručené písemně dne 31. 7. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou, včetně e mailové přílohy

Text a odůvodnění připomínky:

Návrhy a připomínky územního plánu Jablonce n.N 2011.

1) Tak jak je zakreslená silnice v územním plánu s ní souhlasím. Od kruháku Tovární nadjezd (nejspíš)
Liberecké a poměrně dobrý koridor zeleně oddělující komunikaci od zástavby se mi jeví dostatečné.

2) Několikrát  jsem tvrdil,  že jsem zastánce multifunkční  haly  kterou bych nejraději  viděl  na lokalitě
označení OS2 určenou ke sportu.

3) Se silnicí  obchvatem  asi  až na nějaké  detaily  souhlasím  ve vyznačeném  koridoru.  Co  se týká
dopravních záležitostí Tovární  příjezd Praha  Nová Ves je asi „vymalováno"

4) Severní tangenta:

tak nesouhlasím se zokruhováním dopravy Palackého Riegrova výjezd od Jablonexu o sto metrů dál další
kruhák Palackého U Přehrady a pak další Smetanova a U Přehrady kdy v dopravních špičkách je fronta aut
od odbočky ke Kauflandu až na první světla na Palackého mi není jasné, jak někoho může vůbec napadnout
další  kruhák, který  situaci neřeší,  ale spíš  naopak. Tranzit  se nevyhýbá obytné zóně Mšena,  ale plně jí
projíždí, což snižuje kvalitu života v této lokalitě.

Navrhuji,  aby  byla  zakomponovaná  varianta  která  byla  projednávána  a  to  mimoúrovňové  křížení  ulice
Palackého pod Vrchlického sady aby tato dohoda byla dodržena. Toto řešení netvoří překážku provozu tak
jako zokruhování stejného úseku jako je nyní, dopravu jen zbrzdí která je již tak dost pomalá a vzhledem
k tomu, že touto „ S" křižovatkou přejede denně 20 tisíc aut je potřeba najít nekomplikovaná řešení a to je
podjezd Palackého rychlým odvodem dopravy v dopravně komplikovaného místa a uklidnit dopravu v obytné
zóně Mšena dolní části ulice Palackého od Jablonexu po křižovatku na „ ostrém rohu" se oddělí tranzit.

5) Navrhuji, aby lokality VO 4.8, VO 4.5, VO 4.4 byly prezentovány jako bussines centra, Citi Park
(CP) se smíšenou zástavbou určený ke komerčním, obchodním aktivitám účelům.

6) SC  4.3  Horní  náměstí.  Nyní  je  tam  naprosto  nefunkční  fontánka,  což  je  trochu  škoda  její
nefunkčnosti  určitě  by  bylo  zajímavé  trochu.  Navrhuji  „  zkulturnit"  Horní  náměstí,  kde  dominantu  tvoří
parkovací plocha asi není zrovna to, čím by se město mělo prezentovat a trochu tento prostor zhumanizovat.

7) co  má  být  VK12  VK13  ulice  Pod  Baštou  a  Smetanova,  Nad  Mlýnem  jde  snad  o zlepšení
průjezdnosti profilu?

8) Navrhuji, aby se bralo na vědomí a řešilo ve městě je problematické zaparkovat a

předmětem  návrhu  je  parkovací  domy  pro  centrum.  Kde  jsou  vhodné  lokality?  U Zeleného  stromu,
u Autobusového nádraží nebo právě v ulici Pod Baštou Je potřeba aby když už sem někdo přijede, aby měl
kde zaparkovat a ne objíždět celé město kde by bylo ještě volno.

9) Navrhuji aby se bralo na vědomí, že bude v Jablonci vzrůstat potřeba obchodně administrativních
komplexů jako  jsou kanceláře,  výzkumná pracoviště  či  vyšší  školství  bussines  & věda  výzkum motory
moderních ekonomik jako trend vyšší přidané hodnoty a dlouhodobého řešení ekonomické samostatnosti a
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rozvoje které již nejsou tovární komplexi je potřeba myslet nově. Při vzrůstající vzdělanosti obyvatelstva je
potřeba nabídnout nové možnosti jiné než průmyslové zóny a diverzifikovat tak obory tedy i školství které by
se mělo  zaměřit  na propagace,  komunikaci  a  spolupráci  ne  jen  na tvorbu  „poslušných"  (  OA obchodní
akademie)  administrátorů  ale  i neklidných  obchodníků   výzkum  &  vývoj,  bussines  centra   přitáhnout
kvalifikované lidi na nové platformy a to nejde uplatnit, když neexistuje v plánu žádné řešení.  Přestaňme
vlastní  inteligenci  a  potenciál  města  zavírat  do „  manufaktur"  a  přinášejme  řešení,  které  bude  mít
za následek vyšší životní úroveň.

10) Proseč  co  se týká  zastavění,  tak  asi  to  jde,  to  by  měli  prozkoumat  místní,  ale  připadá  mi
že na Proseči není moc oblastí označených OS a OV čili volnočasové aktivity jako jsou hřiště nebo občanská
vybavenost  se mi  jeví,  že je  plánováno trochu na divoko jako  satelit  bez vlastní  minimální  infrastruktury
služeb a volného času což se mi jeví jako škoda pro ty, kteří tam budou bydlet.

11) Jediné  místo,  kde  lze  postavit  podle  tohoto  plánu  „můj  vysněný"  obchoďák  Tesco  se širokým
výběrem druhů zboží, které v Jablonci chybí je lokalita „ pivovar" na výpadovce na Železný Brod je přínosná
kdy i lidi z Kokonína by nemuseli kvůli všemu jezdit do centra není asi tak úplně od věci a tuto možnost by
určitě uvítali i lidi z okolních obcí a pro Jabloneckou spádovost má větší význam než tatáž budova obchodů
na lokalitě „jatka" Je však obtížné si představit, že je potřeba dalšího obchodu s potravinami v této lokalitě, je
však  zřejmé,  že TESCO  umí  nabídnout  i více  než  KAUFLAND.  Po dokončení  obchvatu  určitě  uvítá
dostupnost i Novovesští a dalších obcí jako je třeba Zásada, Dalešice, Maršovice a další obyvatelé mezi
Železným Brodem a Jabloncem včetně Rychnova. Je však trochu smutný fakt, že se staví druhý Kaufland
na místě, kde spádovost území je podstatně nižší než na trase Železný Brod a Turnov. Stavět dva obchody
s potravinami  se mi  jeví  trochu  jako  mrhání  místem  byť  zajímavější  lokalitou  u pivovaru.  Je  to  škoda
především pro lidi.

Navrhuji  aby v lokalitě  Srnčí  Důl  v tomto území bych rád,  když by  se nacházela i multifunkční  hala a to
v území mezi silnicí a zástavbou na pravé straně ze směru od Prahy, tedy aby nebyla oddělena silnicí jako
vně katastru ( OS2 ) a aby na tuto záležitost byl brán ohled. Taktéž by poskytovala zázemí šaten, které
ve stávajícím Srnčím dole chybí a mimo kontakt se zástavbou na levé straně je komplex určený pro sport a
volný  čas  tedy  „Srnčák"  to  se mi  jeví  jako  zajímavé  řešení  pro  všechny  a  diverzifikovat  sportovní,
volnočasové komplexi které jsou ponejvíce ve Mšeně. Může dojít k renesanci Srnčího dolu jako tréninkové a
rekreační  centrum,  které  získá  na atraktivitě,  dostupnosti  a  zázemí.  Město  multifunkční  halou  získá
reprezentativní  prostor  pro  široké  portfolio  sportů  a  reprezentativní  prostor  pro  akce  republikového  a
Evropského formátu, zázemí pro sportovce a diváky srovnatelné s požadavky na kulturu a kulturnost sportu
v 21.  století.  Navrhuji  multifunkční  halu pro hokej,  gymnastiku,  tenis,  basketbal,  házenou,  exhibice a ne
výjimkou i hudební produkci. S kapacitou 1200  1500 míst k sezení s vypouklou střechou kvůli sněhu aby
mohl sám sjíždět ze střechy.

Navrhuji  aby  se město  zasadilo  a  jednalo  s některým  z níže  uvedených  řetězců  o zřízení  zastoupení
se sortimentem pro dům, stavbu a zahradu které ve městě citelně chybí. Zájem obyvatel Jablonce přetrvává
už  je  ve hře  jen  lokalita  „pivovar"  nebo  vedle  Intersparu  nabídnout  řetězci  Maunfild,  Gardena,  OBI,
Hornbach, Baumax i Merlin Leroy.

Je tady jedna věc a to bych bral  jako stížnost  na město a zástupce města, že i přes dlouhodobí  zájem
obyvatel a hlavně motivaci pořád není zřízen obchod řetězce nabízející sortiment pro stavbu a zahradu (viz
předešlý odstavec) město nedokázalo najít možnost jak motivovat tuto stavbu a oslovit některé řetězce. Lidé
mají zájem, ale k čemu to je, když město neslyší a nevnímá

Je asi  možné  se taky  zamyslet,  že když  se podporuje  více  ZUŠ a  pěvecké soubory,  tak  je  hypoteticky
možné,  že bude stoupat  studentů konzervatoří,  uměleckého zaměření  a umělců,  což do budoucna bude
dobré brát v potaz.

Navrhuji  aby  byl  zahrnut  projekt  na opravdovou  galerii  kde  se dají  vystavovat  kulturní  a  umělecká  díla
většího  rozsahu  a  sbírek  s nadregionálním  významem.  Toto  zaměření  zde  ve městě  chybí  s takovýmto
zaměřením bude mít i dopad na cestovní ruch. Možnost je třeba na lokalitě u vlakové zastávky Jablonec
centrum která je nyní volná z důvodu zrušení projektu developerské společnosti  Luxemburg. Prostor pro
pořádání  výstav  a prezentaci  zaměřené na umělecký styl  a  vyjádření  a pozvednout  kulturu a kulturnost
města.

Můj osobní názor je, že je škoda aby v centru města „u remize" se garážovaly autobusy stejně tak aby byl
areál pro technické služby byl v centru města. Domnívám se, že by bylo prospěšnější tyto firmy přestěhovat
z centra a rozšířit centrum tímto směrem obchodně administrativních budov, škol možná i vysoké školy čímž
by stoupla vzdělanostní a znalostní úroveň obyvatel a přivedlo by město k dalším možnostem.

Příloha  e mail ze dne 31. 7. 2011

Již  teď je  problém s bezpečností  chodců na ulici  Belgické a to už  nemluvím o bariérovosti  dopravy toto
skutečně územní plán neřeší. Tím spíš, když se člověk dozví, že na chodník podél této komunikace není
nárok pravděpodobně proto, že výhledově je počítáno s ulicí Belgickou na čtyřpruh a tak se musím zeptat co
bariérový efekt protože s této vize je více jasné, že rozsekne Rýnovice na dví.
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Pro  mě  je  určité  řešení  částečné  zakopání  této  dopravní  tepny  a  vytvořit  úrovňové  přechody  tak,  aby
se Rýnovice opět spojily a nerozdělovali obyvatele.

Druhá dopravní záležitost je světelná křižovatka "S" Palackého.Na to bude specielně setkání, nicméně mě
nepřesvědčuje námitka, proč chtějí tuto silnici zokruhovat a to že ramena při sjezdu z Palackého by nestíhalo
ve variantě mimoúrovňového křížení a ucpaly by se je docela úsměvné protože dva kruháky vedle sebe
způsobe přesně to, co by vzniklo při  sjezdu na ulici  U Přehrady bočními komunikacemi. Na první pohled
se jeví, že obé varianty jsou zaručené zácpy buď na kruhácích nebo pří sjezdu který se napojuje na tranzitní
řešení podjezdu pod Palackého. Jenže technické provedení auta taky dovoluje zabočovat i doprava a když
to  umí,  tak  je  taky  možné  vést  dopravu  také  po Riegrovce  která  díky  mimoúrovňovému  křížení  ulice
Paleckého a Vrchlického sady přijede na kruhák u Lidlu a tam se zařadí jako tranzit, takže zacpání ramen při
sjezdu  právě  z ulice  Palackého  na U Přehrady  se diverzifikuje  a  není  tedy  problémem  z mého  pohledu
relevantním. Proto nejlepší řešení je mimoúrovňové řešení Palackého, kdy se odvede ze Mšena tranzit a
zlepší se kvalita života v obytné zóně. To je taky důvod, proč se toto tak zdlouhavě řeší.

Třetí  námitka  je  technická  k západní  tangentě  je  dobře,  že se o ni  jedná,  ale  z provedení  je  dost  vidět,
že předchozí  plán  silnice  na pilotech  v celkové  délce  asi  800  m  je  průchodnější  vzhledem  k finanční
náročnosti a významu než 3,5 km objezd s několika tunely v ceně 5 miliard.

Myslím, že je to celkem logický názor a jestliže se nechceme utápět v dopravních kolapsech ještě 20  30 let
je asi zřejmé která varianta je možnější.

Čtvrtá námitka úplně ukázková tranzitní ulice je od křižovatky Podhorské a Mostecké směrem do centra pak
kolem radnice na Horní náměstí. To je když použiju takové přirovnání přímo "zahnojený" tranzitem. Asi se to
každému  líbí,  ale  nějak  jsem  si  trochu  všiml,  že obvod  centra  velice  výrazně  lemují  právě  významné
komunikace  na které  je  svedena  skoro  veškerá  doprava  průtahy  kdy  na stranách  přiléhajících  k centru
se obchodům daří než na odvrácené straně které se tak oddělují od centra. Vypadá to, jako by doprava byla
zabijákem obchodní činnosti obchodů nepřiléhajících přímo k centru a rozděluje minimálně psychologicky
ruchem a exhalacemi  není  možné  vytvořit  širší  centrum bez uklidnění  tranzitní  dopravy  se mi  jeví  jako
nemyslitelné. Proto jsem navrhoval parkovací domy po obvodu centra čímž by určitě přispělo k uklidnění
situace a zvýšení kvality života v samotném centru. Název náměstí by mohl být třeba Horské náměstí či
Podhorské nebo Bedřicha Smetany na tom tolik  nesejde. Při tom, že máme náměstí Dr. Farského a kdo
dnes ví kdo to byl? možná pár zasvěcenců. Duální pojmenování ulic a náměstí má v Jablonci taky tradici
Anenská  Anenské náměstí, jak neformální.

Vyhodnocení: Připomínce č. 29 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  návrhy  a  připomínky,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné podání  obsahuje
všechny náležitosti  pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující  identifikaci a podpis,  a proto bylo
přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení. Přílohou podání je e mail ze dne 31. 7. 2011, který je nazván námitky.
Toto podání pořizovatel posoudil z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle zákona č. 183/2006Sb. a
dospěl k názoru, že podání není námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej neuplatnil vlastník pozemků a
staveb dotčených konceptem územního plánu Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil oba texty připomínky a konstatuje, že se jedná
o obsáhlou  připomínku  k řešení  mnoha  problematik,  které  jsou  v mnoha  případech  pod  podrobností
územního plánu.

K jednotlivým bodům připomínky:

Ad. 1) s trasou západní tangenty podatel vyslovuje souhlas

Ad. 2) k požadavku na umístění multifunkční haly na lokalitě kategorie OS2 pořizovatel konstatuje, že není
specifikována konkrétní  lokalita,  nicméně  plochy  kategorie  OS  občanské  vybavení   sport  a  rekreace
realizaci tohoto záměru nevylučují

Ad. 3) s trasou jižního obchvatu podatel vyslovuje souhlas

Ad. 4) k požadavku  podatele  připomínky  ve věci  dopravního  řešení  severní  tangenty  pořizovatel
konstatuje,  že pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem posoudil  požadavek  na změnu  dopravní
koncepce  v lokalitě  křížení  ulic  Palackého  a  Pod  Přehradou,  zvážil  názory  veřejnosti,  které  byly
presentovány v rámci veřejných besed a veřejného projednání konceptu ÚP a vyhovuje připomínce podatele
v tom smyslu, že v návrhu ÚP bude  prověřeno umístění koridoru dopravní infrastruktury – silniční v trase
Harrachovská – Na Čihadle  Vrchlického sady – U Přehrady. V rámci  tohoto koridoru se bude v dalších
stupních  projektové přípravy  hledat  vhodné dopravní  řešení,  přičemž jednou z možných variant  je  i tzv.
„dlouhý tunel“. Problematiku projednal výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 9. 11. 2011
se závěrem, že výbor doporučuje zastupitelstvu města v návrhu prověřit dopravní koridor Vrchlického sady,
včetně okružní křižovatky v křížení ulic Palackého x U Přehrady (usnesení č. 1.4/2011). V tomto duchu byl
formulován pořizovatelem návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. Vlastní pokyny byly
schváleny zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012.
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Ad. 5) k návrhu podatele připomínky prezentovány plochy VO4.8, VO4.5 a VO4.4 jako bussines centra
pořizovatel dodává, že tyto plochy jsou plochy výrobně obchodní, pro které platí regulativy uvedené v textové
části. Podatelem navržené názvy zřejmě nejsou v rozporu, nejedná se však o terminologii vhodnou pro ÚP.

Ad. 6) k požadavkům na úpravu Horního náměstí pořizovatel konstatuje, že pro prostor Horního náměstí
pořídilo město v minulosti podrobnou Urbanisticko  architektonickou studii Horní náměstí (SAUL/12.2006)
ve variantách s 3D vizualizacemi, která řeší problematiku, o které píše podatel. ÚP pouze vytváří podmínky
pro  možnost  realizace.  Pořizovatel  tento  požadavek  vnímá  jako  soulad  záměru  na revitalizaci  prostoru
Horního náměstí s novým územním plánem.

Ad. 7) k požadavku na vysvětlení významu lokalit  VK.12 a VK.13 pořizovatel dodává, že jsou navrženy
zejména  pro  možnost  vytvoření  dopravního  spojení  křižovatek  Podhorská  x  Mostecká  x  Mlýnská  a
Palackého x Větrná, tzv. výstup Pod Baštou. Smyslem je dopravně zklidnit Horní náměstí a umožnění jeho
úpravy  na skutečné  náměstí  (viz  studie  uvedená  výše)  a  zlepšení  nevyhovujícího  dopravního  spojení
Palackého – Podhorská.

Ad. 8) k problematice  parkování  pořizovatel  konstatuje,  že parkování  ÚP řeší,  opět  ve vazbě  na dříve
zpracované podrobnější dokumentace – Urbanistické studie parkovacích domů

(Šumava, Mšeno, S.K. Neumanna, Žižkův Vrch, Janovská ulice, Nová Pasířská, Horní náměstí, SAUL/2006).
Vhodné lokality lze dohledat ve výkresu č. 3 – dopravní infrastruktura a jsou označeny příslušnou značkou 
symbolem.

Ad. 9) k návrhu na vznik obchodně administrativních komplexů jako jsou kanceláře, výzkumná pracoviště
či vyšší školství nelze než vyslovit souhlas ze strany pořizovatele, právě proto byl nový ÚP vytvořen jako
maximálně flexibilní dokument, který umožní podatelem uvedený požadavek.

Ad. 10) k záměrům výstavby v lokalitě Proseč pořizovatel konstatuje, že specifikem Jablonce nad Nisou je
jeho sevřenost mezi kopci a lesy, které představují limity plošného rozvoje města, proto je třeba vhodně
využívat  plochy,  které jsou k dispozici.  V oblasti  Proseče nad Nisou, která byla historicky vymezena pro
funkci  bydlení  je  vymezeno lokální  centrum občanského vybavení,  z důvodu morfologie  terénu se jedná
o dvojcentrum (dolní a horní) propojené ulicí U Sokolovny. V tomto centru jsou vymezeny plochy SC, které
umožňují  vznik  příslušného  občanského  vybavení.  V konceptu  byla  ve východní  části  lokality  speciálně
vymezena  i plocha  OS2.14  pro  sportovní  aktivity,  která  byla  bohužel  negativně  posouzena  příslušnými
dotčenými  orgány  a  musela  být  z návrhu  ÚP  vypuštěna.  I přesto  v rámci  podmínek  využití  ploch
zastavitelných  určených  pro  bydlení  je  pamatováno  na podíl  sportovně  rekreačních  činností  menšího
rozsahu (občanské vybavení – sport a rekreace) než by zabezpečila vlastní monofunkční plocha.

Ad. 11) k úvahám o nejvhodnější lokalitě pro výstavbu Kauflandu, či Tesca v přestavbové lokalitě Pivovaru
pořizovatel konstatuje, že v plochách kategorie SO  plochy smíšené městské  kapacitní  je  toto možné,
nicméně  nákupní  centrum Kaufland vznikl  již  v lokalitě  bývalých  jatek  v ulici  Turnovské,  a  to  v souladu
se závaznými  regulativy  platného  ÚP  města  Jablonec  nad  Nisou.  Pro  úplnost  pořizovatel  doplňuje,
že územní plán neřeší podrobnost druhové skladby nabízeného sortimentu.

Ad. 12) k požadavku  na renesanci  sportovně  rekreačního  areálu  Srnčí  důl  pořizovatel  dodává,
že vymezené plochy kategorie OS umožňují i výstavbu sportovní haly, včetně sociální zázemí dle požadavku
podatele  připomínky.  Detaily  kapacit  a  tvaru  střech  jdou  nad  rámec  podrobnosti  ÚP.  Město  v minulosti
pořídilo  Územní  studie  možnosti  úprav  a  rozvoje  areálu  Srnčí  Důl  ve vztahu  k Západní  tangentě,  a  to
ve variantách (SAUL, 10/2012).

Ad. 13) k požadavku,  aby  se město  zasadilo  o jednání  s některým  z řetězců  o zřízení  zastoupení
se sortimentem pro dům a zahradu pořizovatel konstatuje, že nákupní centrum OBI je již realizováno v ulici
Želivského.

Ad. 14) k požadavku  na výstavbu  galerií  pořizovatel  dodává,  že územní  plán  vytváří  předpoklady  pro
možnost  realizace  příslušných  záměrů   v případě galerií  se jedná  o občanské  vybavení  vyšší,  které  je
přípustným, či podmíněně přípustným využitím ploch kategorií SC  plochy smíšené obytné centrální, SM 
plochy smíšené  městské, SO  plochy smíšené městské  kapacitní, či OV  plochy občanského vybavení.

Ad. 15) k požadavku  na vymístění  technických  služeb  a  dopravního  depa  u Remize  z centra  města
pořizovatel  konstatuje,  že návrh  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  k této  možnosti  vytváří  předpoklady  např.
v plochách  kategorie  VO  –  plochy  výrobně  obchodní  (v průběhu  pořizování  předefinovaných  do ploch
kategorie  VS  –  plochy  výrobně  skladovací),  naopak  na žádoucí  využití  centra  města  ve smyslu
administrativních, či vzdělávacích funkcí je ÚP připraven.

Příloha e mail ze dne 31. 7. 2011

1) k problematice bezpečnosti  chodců na ulici  Belgické pořizovatel  konstatuje,  že tuto problematiku
může podatel podnítit jako námět prostřednictvím iniciačního orgánů zastupitelstva města, kterým je např.
dopravní  výbor,  nebo  v rámci  veřejných  setkání  politiků  s občany.  Otázka  je  dlouhodobě  řešena  i mezi
Statutárním městem Jablonec nad Nisou a ŘSD v rámci návaznosti staveb na přeložku silnice I/14 Liberec 
Jablonec n. N. přes Kunratice. ÚP Jablonec nad Nisou pro tato řešení vytváří předpoklady.
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2) k problematice  světelné  křižovatky  "S"  Palackého  pořizovatel  uvádí,  že trasa  Severní  tangenty
Vrchlickými sady představuje dlouhodobě připravovaný záměr města, který je obsažen i v dosud platném
Územním plánu města Jablonec nad Nisou, a to dvou variantách  mimoúrovňové křížení ulic U Přehrady a
Palackého a rotační křižovatka.

Dle konceptu územního plánu se pro trasu severní tangenty počítalo s přeřešením stavebního uspořádání
ulice  Palackého,  a to  mezi  křižovatkami  s ulicemi  U Přehrady  a  Riegrova formou vymezení  dvou  ploch
dopravní infrastruktury  silniční DS9 a DS10. Jednalo se o systém dvou okružních křižovatek a zapojení ulic
U Přehrady, Palackého a Riegrova.

V rámci vyhodnocení námitek a připomínek ke konceptu ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel ve spolupráci
s určeným  zastupitelem  posoudil  argumenty  zvýhodňující  trasu  Vrchlickými  sady  oproti  řešení,  které  je
navrženo  v konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  (propustnost  systému  se dvěma  okružními  křižovatkami,
efektivitu navrženého řešení, prostorové parametry dopravních koridorů) a vyhověl námitkám a připomínkám
veřejnosti v tom smyslu, že v návrhu ÚP bylo prověřeno umístění koridoru dopravní infrastruktury – silniční
v trase  Harrachovská  –  Na Čihadle   Vrchlického  sady  –  U Přehrady.  V rámci  tohoto  koridoru  se bude
v dalších stupních projektové přípravy hledat vhodné dopravní řešení, přičemž jednou z možných variant je
i tzv. „dlouhý tunel“. Toto řešení zachovává kontinuitu s platným ÚP města Jablonec nad Nisou a se závěry
z projednání s veřejností z října 2008 dle zpracovaných studií  Valbek  (01/2008  a  05/2009)1  a  A4
(10/2009), kdy bylo rozhodnuto vést "Severní tangentu" ve variantě "dlouhý tunel" (mimoúrovňové křížení
s Palackého ulice). Pořizovatel předložil problematiku trasování tzv. Severní tangenty na jednání výboru pro
územní plánování dne 9. 11. 2011, který doporučil zastupitelstvu města s ohledem na uplatněné námitky a
připomínky  veřejnosti  v návrhu  prověřit  dopravní  koridor  Vrchlického  sady,  včetně  okružní  křižovatky
v křížení ulic Palackého x U Přehrady (usnesení č.j. 1.4/2011). V tomto duchu byly formulovány pokyny pro
zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012.
V intencích  pokynů  byl  návrh  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  upraven.  Jedná  se o řešení,  které  vyplynulo
z projednávacího  procesu.  Trasa  v rámci  dopravního  koridoru  přes  Vrchlického  sady  je  městskou
komunikací, plnící funkci městského okruhu (silnice II. třídy) a jednoznačně by měla mít městský charakter.
Jejím smyslem je především unést dopravu lokálního charakteru.

3) s trasou západní tangenty podatel vyslovuje souhlas

4) k problematice umístění parkovacích domů po obvodu centra pořizovatel konstatuje, že vymezené
plochy kategorie SC  plochy smíšené centrální s nimi počítají.

5) k problematice pojmenování náměstí pořizovatel dodává, že jde nad rámec podrobnosti územního
plánu.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným zastupitelem vyhodnotil  rozsáhlou  připomínku  a  konstatuje,  že se jí
vyhovuje částečně dle textu odůvodnění.

30) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: L. P.

Podání doručené písemně dne 1. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky :

Uplatňuji  připomínku ke konceptu  územního  plánu  Jablonec  nad Nisou  podle  §  48  odst.  (2)  zákona  č.
183/2006 Sb., konkrétně proti návrhu veřejně prospěšné stavby DS.3.

Odůvodnění připomínky: Jedná se o návrh dopravní VPS, komunikace z Jablonce nad Nisou do Liberce přes
městskou  část  Proseč,  která  ve Vratislavicích  nad  Nisou  navazuje  na komunikaci  pokračující  dále
na Liberec, která je navržena jako dopravní VPS v konceptu ÚP Liberec. Tato VPS byla na veřejném jednání
ke konceptu ÚP Liberec – Vratislavice nad Nisou odmítnuta.

Vyhodnocení: Připomínce č. 30 A se nevyhovuje.

Připomínce č. 30 B se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  posoudil  text  připomínky,  včetně  grafické  přílohy  a
konstatuje, že se jedná připomínku k dopravní části konceptu ÚP Jablonec nad Nisou konkrétně proti návrhu
veřejně prospěšné stavby DS.3. Podatel uplatňuje  připomínku proti návrhu veřejně prospěšné stavby DS.3,
kdy se dle jeho úvahy jedná o návrh  dopravní  VPS,  komunikace z Jablonce nad Nisou do Liberce  přes
městskou  část  Proseč,  která  ve Vratislavicích  nad  Nisou  navazuje  na komunikaci  pokračující  dále
na Liberec, která je navržena jako dopravní VPS v konceptu ÚP Liberec. Tato VPS byla na veřejném jednání
ke konceptu ÚP Liberec – Vratislavice nad Nisou odmítnuta.

S ohledem na skutečnost že textová a grafická část se nejeví konzistentní, kontaktoval pořizovatel dvakrát
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telefonicky podatele připomínky s návrhem na pracovní schůzku na Oddělení územního plánování. Dne 11.
5.  2016  byl  L.  P.  zaslán  doporučený  dopis  č.j.  42058/2016  s výzvou  k podání  vysvětlení  k uplatněným
námitkám  a  připomínkám.  Podatel  na tyto  výzvy  nereagoval,  proto  pořizovatel  přistoupil  k vyhodnocení
připomínky ze dvou pohledů:

A) připomínka k vymezení VPS DS.3

K tvrzení podatele pořizovatel uvádí, že VPS pro dopravní infrastrukturu pod označením DS.3 představuje
součást trasy tzv. západní tangenty – silnice I/14 s křižovatkou a napojením ulice Tovární. Tato silnice jako
přeložka silnice I. třídy, je v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A úsek Liberec 
Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku 2040. Důvodem vymezení je zejména zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti ROB1
Liberec ve východním směru na Jablonec nad Nisou, Smržovku, Tanvald, zkvalitnění dopravního propojení
největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při  průchodu zastavěnými částmi měst
Liberec a Jablonec nad Nisou a snížení negativních dopadů silniční dopravy na zastavěné území. Nejedná
se tudíž  o komunikaci  z Jablonce  nad  Nisou  do Liberce  přes  městskou  část  Proseč  nad  Nisou  s další
návazností na správní území statutárního města Liberec, která byla Zastupitelstvem městské části Liberec 
Vratislavice v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Liberec odmítnuta.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku a konstatuje, že se jí  nevyhovuje, neboť je
směřována vůči zastavitelné ploše DS.3, která je součástí přeložky silnice I. třídy Jablonec nad Nisou – Liberec.

B) připomínka z pohledu širších vztahů

Pokud  bychom  pohlíželi  na připomínku  z pohledu  širších  souvislostí  lze  odvodit  vazbu  plochy  DS.3
na stávající  komunikaci  přes  Proseč  nad  Nisou  –  ulice  Široká  a  Horní,  včetně  nově  vymezené  plochy
kategorie  VK   veřejná  prostranství   komunikace  (lokalita  VK.26),  která  byla  navržena  v konceptu  ÚP
Jablonec nad Nisou v kontextu s vymezenými plochami pro obytnou zástavbu v kategorii místní obslužná
komunikace  s odpovídající  kategorií  šířkového  uspořádání  pro  bezpečný  obousměrný  provoz
na dvoupruhových komunikacích. Komunikace měla nahradit kapacitně nevyhovující veřejnou komunikaci –
ulici Horní ve stávající stopě s nedostatečnými šířkovými a směrovými poměry, a to ve vazbě na správní
území statutárního města Liberec – městská část Vratislavice nad Nisou. Nejednalo se však o komunikaci,
která by byla zaústěna do ulice Kořenovské na správním území města Liberec – městská část Vratislavice,
ale o komunikaci zaústěnou do ulice V Pekle na správním území statutárního města Jablonec nad Nisou
s výjezdem na stávající silnici I. třídy s označením I/14 Liberec – Jablonec nad Nisou na správním území
města Liberec – městská část Vratislavice nad Nisou. Avšak i tato zastavitelná plocha s označením VK.26
byla  na základě  uplatněných  námitek  a  připomínek  veřejnosti  v  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou
transformována do korekce trasy stávající obslužné komunikace – ulice Horní. Pořizovatel na závěr prověřil
i návrh ÚP Liberec a konstatuje, že VPS, kterou zmiňuje podatel připomínky na správním území statutárního
města Liberec byla z návrhu taktéž vypuštěna.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku a konstatuje, že se jí  vyhovuje, neboť je
bezpředmětná.  Zastavitelná  plocha VK26 i přesto,  že nebyla  zaústěna do ulice  Kořenovské na správním
území  města  Liberec  –  městská  část  Vratislavice,  ale  do ulice  V Pekle  na správním území  statutárního
města Jablonec nad Nisou s výjezdem na stávající silnici I. třídy s označením I/14 Liberec – Jablonec nad
Nisou na správním území města Liberec – městská část Vratislavice nad Nisou byla v návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou  transformována  do korekce  trasy  stávající  obslužné  komunikace –  ulice  Horní.  Z návrhu  ÚP
Liberec bylo nově navržené dopravní řešení vypuštěno. Tímto pominul důvod k uplatnění připomínky.

31) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: L. P.

Podání doručené písemně dne 2. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Vymezení území dotčeného připomínkou: k. ú. Proseč nad Nisou
plánovaná komunikace Pekelská  Kořenovská
pozemky p. č. 1135 a 2731/1

Text připomínky:

Jako  vlastník  pozemků  ve Vratislavicích  nad  Nisou  nesouhlasím  s plánovanou  obslužnou  komunikací
Pekelská  Kořenovská  Lovecká, která je navržena v konceptu ÚP Jablonce nad Nisou (Ke konceptu ÚP
Liberce  jsem  podával  námitku),  Plánovaná  komunikace  má  vést  z Proseče  nad  Nisou  (přesněji  Horní
Proseče) směrem do Vratislavic nad Nisou. Komunikace Kořenovská je v nejužším místě necelé 3m široká,
podél komunikace jsou nové RD, kterým jsem rozprodal stavební parcely. Plánovanou komunikací by byla
znemožněna výstavba dalších 3 domů na parcele v mém vlastnictví.

Požadavek na změnu stavu: Navrhuji SEVERNÍ VARIANTU plánované komunikace Pekelská – Kořenovská
 Lovecká.  Jsem vlastníkem většiny zemědělských pozemků ve Vratislavicích nad Nisou ,  přes které by

mohla vést severní varianta, která by mě tolik nevadila.
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Odůvodnění připomínky:

Komunikace  dle  platného  ÚP je  v místech  široká  necelé  tři  metry,  proto  není  absolutně  vhodné,  vést
komunikaci tímto směrem, kde má být v místech Široká až osm metrů, v blízkosti komunikace rodinné domy,
není  možnost  rozšíření  komunikace  z důvodu  už  vykoupených  pozemků,  které  spadají  do osobních
vlastnictví.

Vyhodnocení: Připomínce č. 31 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav na rozhraní správních území statutárních měst Jablonec nad
Nisou  a  Liberec,  aby  vyhodnotil  nesouhlas  podatele  s plánovanou  obslužnou  komunikací  Pekelská  –
Kořenovská  Lovecká, která je dle připomínky navržena v konceptu ÚP Jablonce nad Nisou a dále aby
vyhodnotil návrh dvou variant trasování tzv. „severní varianty“.

Pořizovatel konstatuje, že podrobným posouzením grafické části připomínky, která obsahuje:
▪ návrh nového dopravního řešení dané lokality dle konceptu ÚP Jablonec nad Nisou (nová plocha

dopravní infrastruktury  silniční VK 26)
▪ návrh nového dopravního řešení  dané lokality  dle konceptu ÚP Liberec včetně zákresu variant

dopravního řešení  tzv.  severní varianty dospěl k názoru,  že pro vypořádání  připomínky je nutné
vysvětlení podatele. V tomto smyslu pořizovatel dvakrát telefonicky kontaktoval podatele s návrhem
na pracovní schůzku na Oddělení územního plánování. Dne 11. 5. 2016 byl L. P. zaslán doporučený
dopis č.j. 42058/2016 s výzvou k podání vysvětlení k uplatněným námitkám a připomínkám. Podatel
na tyto výzvy nereagoval.

S ohledem na výše citované skutečnosti pořizovatel posoudil text připomínky a obě grafické přílohy a došel
k přesvědčení,  že podatel  připomínky omylem sloučil  návrh  na dvě změny  v území  (dva různé  dopravní
záměry na správních územích statutárního města Liberec  městská část Vratislavice a statutárního města
Jablonec nad Nisou) do jedné dopravní stavby.

K dané  problematice  pořizovatel  konstatuje,  že dle  konceptu  územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou  je
v západní části Horní Proseče na částech pozemků p. č. 1645/1, 1645/2 , 1445, 1634/4, 1634/1, 1608, 1609
a 1586 v k. ú. Proseč nad Nisou vymezena plocha kategorie VK  veřejná prostranství  komunikace (lokalita
VK.26),  která  byla  navržena v kontextu  s vymezenými plochami  pro  obytnou zástavbu v kategorii  místní
obslužná  komunikace  s odpovídající  kategorií  šířkového  uspořádání  pro  bezpečný  obousměrný  provoz
na dvoupruhových komunikacích. Komunikace měla nahradit kapacitně nevyhovující veřejnou komunikaci –
ulici  Horní ve stávající  stopě s nedostatečnými šířkovými a směrovými poměry, a to ve vazbě na správní
území statutárního města Liberec – městská část Vratislavice nad Nisou. Nejednalo se však o komunikaci,
která by byla zaústěna do ulice Kořenovské na správním území města Liberec – městská část Vratislavice,
která by znemožnila výstavbu tří rodinných domů na pozemku podatele připomínky.

Vyústění nově vymezené zastavitelné plochy VK26 se předpokládalo v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou
do ulice  V Pekle  na správním  území  statutárního  města  Jablonec  nad  Nisou  s následným  napojením
na stávající silnici I. třídy I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou.

Podatel  připomínky  ve své  grafické  příloze  navrhuje  dvě  severní  varianty  řešení  předmětné  trasy
komunikace.  Pořizovatel  k navrženému  řešení  podotýká,  že je  navrženo  v nezastavitelných  přírodních
plochách a v obou případech v těsné blízkosti Pekelských rybníků.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil v etapě veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou  námitky  a  připomínky  veřejnosti,  které  požadovaly  vypuštění  zastavitelné  plochy  VK.26  a  nově
navržené tzv. „severní varianty trasování“ podatele připomínky a rozhodl se využít k obsluze území stávající
komunikaci  –  ulice  Horní  s vazbou  na stávající  trasu  silnice  I/14  Liberec   Jablonec  přes  Vratislavice
s následnou  úpravou  do odpovídajících  parametrů,  včetně  nutné  úpravy  napojovací  křižovatky.  V tomto
smyslu pořizovatel koncipoval pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které zastupitelstvo
města Jablonec nad Nisou schválilo dne 26. 1. 2012. V tomto duchu byl návrh ÚP upraven pro společné
jednání.  Na základě  zpracované  studie  došlo  k zapracování  plochy  VK.26  s korekcí  trasy  stávající
komunikace a vymezení plochy dopravní infrastruktury  silniční DS.24 v místě napojení na silnici I/14.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se jí vyhovuje částečně, a
to následujícím způsobem: podateli připomínky se vyhovuje v tom směru, že návrh ÚP Jablonec nad Nisou
nezaúsťuje  nově  navržené  dopravní  řešení  předmětné  lokality  do ulice  Pekelské  s dopadem  na ulici
Kořenovskou.  Podateli  připomínky  se nevyhovuje  ani  v jedné  z  navržených  variant  tzv.  „severního
trasování“.
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32) PŘIPOMÍNKY KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: I. L., 

architektonický ateliér

Podání doručené písemně dne 2. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Vážení, jako dlouholetý externí spolupracovník Městského úřadu v letech 1991  2002 a 2006  2010, jako
spoluautor  dopravního  řešení  platného  územního  plánu  Jablonce  n.  Nisou  z r.  1998,  jako  autor  nebo
spoluautor Dopravního generelu města, Generelu cyklotras, řady dopravně urbanistických studií  zejména
pro veřejnou dopravu:

ZASÍLÁM PŘIPOMÍNKY KE KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU, části dopravní infrastruktura.

Zadání  územního  plánu,  jehož  neurčitost  a  přílišné  zobecnění  jsem  se snažil  do 05/2011  neúspěšně
konkretizovat,  vedlo  v konceptu  dopravní  infrastruktury  k nečekaným  až šokujícím  návrhům.  Mezi
nejspornější patří:
▪ "Západní tangenta" vedená invariantně jako extravilánová silnice SRNČÍM DOLEM;
▪ Ignorace s veřejností projednané a vyprojektované varianty "Severní tangenty" s dlouhým tunelem;
▪ Přesun terminálu veřejné dopravy (uveden do provozu v červenci 2011!) k hlavnímu nádraží;
▪ Prodloužení tramvaje z Liberce místo do centra k hlavnímu nádraží mimo centrum.

Následuje 5 připomínek:

PŘIPOMÍNKA č. 1
Dopravní infrastruktura: ZÁKLADNÍ SILNIČNÍ SÍŤ
UPŘESNĚNÍ KORIDORŮ SILNIC I. TŘÍDY
koordinace se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK)

PŘIPOMÍNKA č. 2
Dopravní infrastruktura: SILNIČNÍ DOPRAVA
VEDENÍ SILNIC I. TŘÍDY JABLONCEM N. N.

PŘIPOMÍNKA č. 3
Dopravní infrastruktura: SILNIČNÍ DOPRAVA
DĚLENÍ NA FUNKČNÍ SKUPINY A     OZNAČENÍ TYPU KOMUNIKACE  

PŘIPOMÍNKA č. 4
Dopravní infrastruktura: VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA
DOPLNĚNÍ  KAPITOLA ZCELA CHYBÍ.

PŘIPOMÍNKA č. 5
Dopravní infrastruktura: CYKLISTICKÁ DOPRAVA
I. L.
PŘEVZÍT GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS DO ÚZEMNÍHO PLÁNU

PŘIPOMÍNKA č. 1

Dopravní infrastruktura:

ZÁKLADNÍ SILNIČNÍ SÍŤ

UPŘESNĚNÍ KORIDORŮ SILNIC I. TŘÍDY

koordinace se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK)

SILNICE I/10
v     návrhovém období (cca r. 2025)  
▪ ponechat silnici I/10 ve stávající trase Turnov, Železný Brod, Tanvald;
do     územní rezervy (po     r. 2025)  
▪ přeřadit tzv. "Jižní obchvat" Jablonce n. N. a novostavbu silnice přes Novou Ves n. N. do Smržovky

(Bílý Mlýn);
▪ klíčové vyhodnocení o potřebě této silnice učinit až po realizaci "Severní tangenty"v Jablonci n. N.

(viz další bod) a po rekonstrukci železniční tratě Liberec, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Harrachov;

SILNICE I/14
v     návrhovém období (cca do     r. 2025)  
▪ zcela vypustit silniční variantu "Západní tangentou" Srnčím Dolem;
▪ vést silnici I/14 po "Severní tangentě" v úseku Rýnovice, okružní křižovatka Tovární  Želivského,

okružní křižovatka v Jabloneckých Pasekách;
▪ ponechat  vedení  silnice  I/14  ve stávající  zrekonstruované  trase  Jablonecké  Paseky,  Lučany,

Smržovka , Tanvald;
ve     výhledu (cca po     r. 2025)  
▪ bude li realizován „Jižní obchvať možno tento úsek převést do silnic II. třídy.
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SILNICE I/65
v     návrhovém období (cca do     r. 2025)  
▪ vést Jabloncem nad Nisou po "Západní tangentě" jako MÍSTNÍ KOMUNIKACI městem;
▪ zcela vypustit SILNIČNÍ VARIANTU "Západní tangenty" Srnčím Dolem.

Odůvodnění připomínky č. 1:

v     návrhovém období (cca do     r. 2025)  
▪ vystačí  nově zrekonstruované úseky silnic  I/10 Turnov,  Železný  Brod,  Tanvald  a I/14 Jablonec,

Smržovka, Tanvald zejména pro potřeby cestovního ruchu;
▪ zbytná  kamionová  doprava přes  Novosvětský  průsmyk narušuje  rekreační  charakter  Jizerských

hora Krkonoš na obou stranách státní hranice a je nežádoucí ji podporovat pohodlným přivaděčem
od Jablonce nad Nisou;

▪ rekonstruovaná  železnice  Liberec,  Jablonec  n.  Nisou,  Tanvald,  Harrachov,  Szklarska  Poroba
se bude vyváženě podílet se silnicemi I/10 a I/14 na dopravní obsluze regionu.

PŘIPOMÍNKA č. 2
Dopravní infrastruktura:

SILNIČNÍ DOPRAVA

VEDENÍ SILNIC I. TŘÍDY JABLONCEM N. N.

SILNICE I/10

do     územní rezervy (cca do     r. 2025  )
▪ přeřadit "Jižní obchvat" Jablonce n. Nisou a novostavbu silnice přes Novou Ves n. N. do Smržovky;
▪ v Jablonci zachovat trasu „tunely" podle platného územního plánu.

SILNICE I/14

v     územní rezervě (cca po     r. 2025)  
▪ zrušit prostorovou rezervu na čtyřpruhové uspořádání mezi Kunraticemi a Lukášovem;

v     návrhovém období (cca do     r. 2025)  
▪ zcela vypustit silniční variantu I/14 "Západní tangentou" Srnčím Dolem.
▪ vést silnici I/14 po "Severní tangentě" v úseku Rýnovice, okružní křižovatka Tovární  Želivského,

okružní křižovatka v Jabloneckých Pasekách;
▪ "Severní  tangentu"  provést  ve variantě "dlouhý tunel"  (mimoúrovňové křížení  s Palackého ulice)

projednané v říjnu 2008 s veřejností a podle zpracovaných studií Valbek (01/2008 a 05/2009)1 a A4
(10/2009)2

SILNICE I/65

v     návrhovém období (cca do     r. 2025)  

vést místo silnice I/14 po "Západní tangentě" ale mimo Srnčí Důl.

V úseku  od Turnovské  (Pražské ulice)  k okružní  křižovatce  Tovární   Želivského  trasovat  v parametrech
místní komunikace (ČSN 736110). Navrhnout a procesem EIA posoudit varianty:
▪ 0  úprava stávající trasy ulic Liberecká, Budovatelů, U Zeleného stromu;
▪ 1  krátká  propojení ulic U Balvanu (Gymnázium) a Budovatelů s mostem přes dnešní tramvajovou

smyčku;
▪ 2  střední  propojení Nové Pražské (Shell), ulice Nákladní a krátkým tunelem do ulice U Nisy a

dále do Liberecké ulice;
▪ 3  dlouhá  propojení Nové Pražské (Shell), ulice Nákladní a krátkým tunelem podél železnice a

s mostem do ulice Tovární (v současně platném ÚP);
▪ event. 4  nová  (podvarianta 3)  např. s delším tunelem;

Odůvodnění připomínky č. 2:

SILNICE I/10
▪ je potřeba brát ohled na názory veřejnosti sousední Nové Vsi n. Nisou, která je dotčena  novým

vedením silnice a s jejímž vedením nesouhlasí;
▪ v Jablonci je trasa nově navržena nevhodně přes Pivovarské rybníky, jejichž rekreační  využití

bude zmařeno.

SILNICE I/14
▪ Dopravní  spojení  Jablonce  n.  Nisou  (45  tis.  obyvatel)  s Libercem  (100  tis.  obyvatel)  se bude

v návrhovém  období  (cca  k r.  2025)  uskutečňovat  po rekonstruované  železnici,  rekonstruované
tramvajové  trati  a  po dokončení  silnice  Kunratice   Lukášov  dvěma kapacitními  silnicemi,  přes
Rádelský  mlýn  a  přes  Rýnovice.  Není  proto  důvod  navazovat  na předimenzovanou  rychlostní
komunikaci  z Rochlice  do  Kunratic  dále  ve čtyřpruhovém  provedení  do Jablonce  n.  Nisou.
Realizace  čtyřpruhové  komunikace  by  vážně  ohrozila  existenci  veřejné  meziměstské  dopravy
převisem kapacitní nabídky pro individuální automobilovou dopravu.
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▪ Propojení Liberec, Jablonec n. N. přes Kunratice slouží především pro automobilovou dopravu mezi
Libercem a Jabloncem n. Nisou a menšinově pro dopravu  tranzitní.  Cílová  i tranzitní  doprava
se na vstupu do Jablonce vhodně přerozdělí na okružní křižovatce Liaz do sídliště Mšeno a ostatní
směry a na okružní křižovatce Želivského Tovární do Jabloneckých Pasek a do centra. "Severní
tangentou"  převažuje  doprava  do Jabloneckých Pasek,  na sídliště  Šumava a  tranzit  na Tanvald
tvořící menšinu (do 30%) dopravního proudu.

▪ Přerozdělené zátěže plně kapacitně pojmou (nebo budou zpětně regulovat)  dvoupruhové místní
komunikace  (ČSN  736110)  se sadou  okružních  křižovatek.  Jedinou  výjimku  mimoúrovňového
řešení „Severní tangenty" s Palackého ulicí odůvodňuje křížení dvou rozdílných dopravních proudů
v západo  východním směru Rýnovice   Jablonecké Paseky a  severo  jižním směru Mšeno 
centrum  města.  Smíchání  těchto  dvou  proudů  do krátkého  úseku  mezi  ulicemi  Riegrovou  a
U Přehrady by vedlo k degradaci uličního prostoru a k „zahnání" pěších a cyklistů do jiné úrovně,
do podchodu (zcela nepřijatelné) nebo na lávku (nevhodné). Propojení sídliště Mšeno s centrem je
potřeba humanizovat a Palackého třídu přestavět na městský bulvár příjemný pro všechny uživatele
s důrazem na zapojení pěších a cyklistů.

SILNICE I/65 (v konceptu I/14)  ZÁPADNÍ TANGENTA

vypustit "silniční" variantu Západní tangenty SRNČÍM POLEM

je třeba z těchto důvodů:
▪ pro hrubé narušení životního prostředí, kdy je extravilánová silnice vložena do lesního  masivu

mezi sídliště a rekreační areál;
▪ "Západní tangenta" je většinově potřebná pro dopravní obsluhu města a nikoliv pro transit;
▪ "Západní  tangenta"  Srnčím Dolem zavléká zbytnou tranzitní  dopravu do jedinečného přírodního

prostředí a nezabezpečuje dopravní obsluhu města.

PŘIPOMÍNKA č. 3

Dopravní infrastruktura:

SILNIČNÍ DOPRAVA

DĚLENÍ NA FUNKČNÍ SKUPINY A     OZNAČENÍ TYPU KOMUNIKACE  

SILNICE UVNITŘ ZÁSTAVBY (v intravilánu) JABLONCE N. N.
je nutno označovat podle ČSN 736110 jako MÍSTNÍ KOMUNIKACE, neexistuje termín kategorie,
ale funkční skupina a typ příčného uspořádání.

Typy příčného uspořádání (chybně kategorizace) místních komunikací jsou nepřesné a zavádějící:
▪ např. nikde nejsou navrženy cyklistické pruhy, přestože typy příčného uspořádání jsou (pro územní

plán)  uváděny  zbytečně  podrobně.  Pro  potřebu  územního  plánu  uvádět  pouze  základní  typy
příčného uspořádání:

▪ funkční skupiny B  místní sběrné (MS), základní typ příčného uspořádání MS2/50 (dvoupruhové
s návrhovou rychlostí 50 km/hod.);

▪ funkční skupinu C  místní obslužné (MO), základní typ příčného uspořádání MO2/30 nebo MO2/50
(dvoupruhové s návrhovou rychlostí 30 km/hod, nebo 50 km/hod.);

▪ po místních komunikacích funkční skupiny B je možno vést průtahy silnic i. II. a III. třídy, funkční
skupiny C pak průtahy silnic III. tř. (výjimečně II. tř.);

Zcela nepřijatelné jsou typy ČTYŘPRUHOVÉHO příčného uspořádání MS4 v     ulicích:  
▪ Nová Pražská (další rána tzv. "humanizaci");
▪ ulice 5. května (nepochopení dopravně urbanistického záměru tzv. "Bulváru")

Odůvodnění připomínky č. 3:

odůvodněním budiž

předmluva (nové ČSN 736110  místní komunikace 01/2006)

Prostory  místních  komunikací  jsou  nejdůležitější  veřejné  prostory  v obcích  (městech)  všech  velikostí.
Ve velké míře vtiskuji  obci  její  jedinečnost  a prožitek  daného okolního prostředí.  Tyto  prostory  neslouží
jenom  dopravě,  nýbrž  poskytují  také  rámec  rozmanitým  jiným  projevům  života,  což  se projevuje
nejrůznějšími požadavky a funkcemi. Tvorba prostoru místní  komunikace má proto prvořadý význam při
řešení  problematiky  zastavěného prostředí  a navrhování  komunikaci  uvnitř  zastavěného území  je  těsně
spojeno s urbanismem a architekturou v utváření tohoto prostoru. Projektování komunikací v zastavěném
území souvisí vždy s utvářením prostorů místních komunikací, tj. veřejného uličního prostoru a musí se vždy
chápat jako komplexní projektování.

Změny proti předchozí normě:

Tato norma upravuje a doplňuje obsah předchozí ČSN se záměrem zajistit podmínky zejména pro zvýšení
bezpečnosti  všech účastníků silniční  dopravy. Norma sleduje uplatnění nových technických poznatků při
projektování  místních  komunikací,  jejich  co  nejširší  aplikaci  a  uplatnění  nových  principů  při  vytváření
podmínek vztahů mezi účastníky dopravy v obcích. Dalším záměrem je jasně vymezit  vzájemnou vazbu
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pozemních  komunikací  v obcích  a  mimo  obce,  s cílem  zklidnit  dopravu  v obcích  a  zvýšit  bezpečnost
na průjezdních úsecích silnic.

Revidovaná norma obsahuje tyto zásadní změny:
▪ zavádí  termín  „Prostor  místní  komunikace",  který  zahrnuje  hlavní  dopravní  prostor  i přidružený

prostor a vyjadřuje kvalitativně jiný význam komunikace uvnitř obcí (měst);
▪ místní  komunikace dělí  pouze na funkční  skupiny,  případně podskupiny (dělení  na funkční  třídy

se opouští);
▪ kategorie se nahrazují typy příčného uspořádání s přesnějším označením;
▪ rozšiřuje obsah o dopravní telematiku;
▪ nově hodnotí kvalitu dopravních proudů ve vztahu k návrhovým intenzitám (kapacitě).

Norma sleduje zejména:
▪ zvýšení bezpečnosti v obcích;
▪ zklidňování dopravy a její humanizaci;
▪ omezení dominance motorově dopravy;
▪ zvýšení ochrany chodců a cyklistů;
▪ preferenci všech druhů veřejné hromadné dopravy;
▪ optimální mobilitu všech účastníků dopravy

PŘIPOMÍNKA č. 4

Dopravní infrastruktura:

VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA

TATO KAPITOLA ZCELA CHYBÍ.

Na rozdíl  od podrobného popisu  silniční  sítě  je  veřejná  doprava popsána velmi  stručně a  je  roztříštěna
do podkapitol: autobusová, tramvajová a železniční doprava. Z textové zprávy a výkresové části prosakují
zcela nekoncepční změny pro veřejnou dopravu:
▪ odsun terminálu veřejné dopravy na Ovocném Trhu (uveden do provozu v srpnu 2011)

k hlavnímu vlakovému nádraží;
▪ prodloužení tramvajové trati Liberce mimo centrum Jablonce k hlavnímu nádraží;

Vše má zkoumat GENEREL (veřejné dopravy?)
▪ Generel  (veřejné  dopravy)  není  potřebný,  potřebná  je  jenom kontinuální  aktualizace  linkového

autobusového provozu (mimo rozlišovací schopnost ÚP).

Níže  jsou  uvedeny  připomínky  k VEŘEJNÉ  OSOBNÍ  DOPRAVĚ  v duchu  GENERELU  DOPRAVY
JABLONCE n. Nisou z r. 2008

TERMINÁLY A PŘESTUPNÍ MÍSTA

TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY

Stabilizovat  INTEGROVANÝ  TERMINÁL  VEŘEJNÉ  DOPRAVY  v současné  době  realizovaný  na místě
autobusového  nádraží  na Ovocném  Trhu  a  dále  ho  rozvíjet  v duchu  projednané  47.  změny  současně
platného ÚP, zejména:
▪ realizovat lávku propojující žel. zastávku Jablonec n. N.  centrum s centrem města a s hlavní částí

terminálu na Ovocném Trhu (VPS č. 75);
▪ korigovat přestavbové plochy pod "Mrakodrapy" v duchu 47. změny ÚP;
▪ aktualizovat prodloužení tramvajové trati z Tyršových Sadů co nejblíže k současnému

TERMINÁLU VEŘEJNÉ DOPRAVY.

PŘESTUPNÍ MÍSTO  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

Dokončit  započatou  přestavbu přestupního místa  u hlavního nádraží  v duchu vydané  XXXII.  změny  ÚP
(2009), zejména:
▪ realizovat otočku autobusů dle projektu A4 Jbc7;
▪ realizovat úpravy v žst. Jablonec n. N. dle investičního záměru SŽDC;
▪ realizovat záchytné parkoviště P+R
▪ realizovat pěší propojení podél gymnázia od Nové Pražské (VPS č. 71);
▪ korigovat rozsah přestavbových ploch u hl. nádraží v návrhu ÚP.

PŘESTUPNÍ MÍSTO  JABLONECKÉ PASEKY

Zařadit dostavbu autobusové otočky u žel. zastávky Jablonecké Paseky (studie RTN);

PŘESTUPNÍ MÍSTO  PROSEČ N. N. (u     žel. zastávky)  

Zohlednit systémově v koordinaci s ÚP Liberce přestupní místo vlak  tramvaj.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Z     návrhu je nutno pro bezpředmětnost vypustit:  
▪ korekci autobusových linek k železniční stanici  autobusový terminál;
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do     návrhu je potřeba doplnit:  
▪ stabilizovat a rozvíjet terminál veřejné dopravy na Ovocném Trhu;
▪ dovybavit přestupní místo  hlavní nádraží;
▪ upravit přestupní místa  Jablonecké Paseky a Proseč n. N.

TRAMVAJOVÁ DOPRAVA

Z návrhu je nutno vypustit:
▪ prodloužení k hlavnímu nádraží;

do     návrhu ie třeba doplnit:  
▪ přestavbu výhybny Brandl dle studie Valbek Liberec;
▪ prodloužení tramvaje do centra co nejblíže terminálu veřejné dopravy;

ve     výhledu (cca po     r. 2025) připravovat  :
▪ prodloužení tramvaje s napojením na železnici do Tanvaldu (model "Tram Train");
▪ prodloužení tramvaje Jabloncem n. N.  nejlépe do Mšena;

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Z     návrhu je nutno pro bezpředmětnost vypustit:  
▪ rekonstrukci odbavovací budovy hl. nádraží (budova byla zrekonstruována v r. 2010);

do     návrhu je třeba doplnit:  
▪ realizovat úpravy v žst. Jablonec n. N. dle investičního záměru SŽDC;

ve     výhledu ie třeba doplnit  :
▪ potřebu  železničního  napojení  na vnitrozemí  tunelovým  propojením  Zelené  údolí   Rychnov  n.

Nisou;

Odůvodnění připomínky č. 4:

TERMINÁLY A PŘESTUPNÍ MlSTA

Stabilizovat TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY na Ovocném Trhu je nutno z těchto důvodů:
▪ integrovaný terminál veřejné dopravy, resp. jeho podstatné části již fungují; autobusová stanoviště

městské, příměstské a dálkové dopravy na Ovocném Trhu nově od 07/2011 a železniční zastávka
Jablonec n. N,  Centrum dokonce již od 06/2010;

▪ terminál  veřejné  dopravy  na Ovocném  Trhu  vzniklý  přestavbou  autobusového  nádraží  je
v uživatelsky  výhodné  poloze  v samotném  centru  města,  navíc  v klidové  oblasti  mezi
frekventovanou ulicí 5. května (městský okruh) a pěší zónou v Podhorské ulici;

▪ přemístění  terminálu  k hlavnímu  nádraží  by  mohlo  "příručkově"  fungovat  jako  příklad  těsného
soustředění  veřejné dopravy na jedno místo,  ovšem za cenu nepřirozeného zakončení  tramvaje
od Liberce  a  potlačení  základní  výhody  současného  terminálu   přímé  pěší  dostupnosti  centra
města pro klienty veřejné dopravy.

Z těchto  důvodů  je  navržený  odsun  TERMINÁLU  VEŘEJNÉ  DOPRAVY  k hlavnímu  nádraží  koncepční
nesmysl.

Přestupní místo  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ je již částečně realizováno a částečně je v přípravě:
▪ je vydána změna současně platného ÚP, řešící koncepci přednádražního prostoru;
▪ byla rekonstruována výpravní budova vč. odbavovací částí pro cestující a restaurace;
▪ je  připravena dokumentace pro obratiště autobusů vybraných spojů a pro náhradní dopravu při

železniční výluce;
▪ je připravena dokumentace pro úpravy kolejiště a nástupišť.

Přestupní místo  JABLONECKÉ PASEKY již léta funguje jako přestup bus  vlak avšak v nedostatečných
prostorových poměrech pro autobusy:
▪ chybí přímé nástupní hrany a odstavná stání autobusů.

Přestupní místo  PROSEČ N. Nisou je důležité pro dopravní obsluhu dolní části Proseče, i když leží na k. ú.
Vratislavic n. Nisou.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

V souvislosti  s uvedením  TERMINÁLU  VEŘEJNÉ  DOPRAVY do provozu  v srpnu  2011  došlo  k úpravám
linkového  vedení  městských  autobusů.  Optimalizace  linkového  vedení  spočívala  v odbourání  zbytného
jednosměrného objezdu centra většiny linek. Drobnými stavebními úpravami a v rámci dopravního režimu
některých křižovatek tak bylo tak docíleno:
▪ integrace městské, příměstské a dálkové autobusové dopravy do uživatelsky příznivého místa;
▪ volné návaznosti na železniční dopravu, kterou je třeba zdokonalit (lávka přes ulici 5. května);
▪ uživatelsky srozumitelného prostředí;
▪ zrychlení a tudíž zatraktivnění autobusových linek MHD ve směru sever  jih;
▪ úspor pohonných hmot eliminací zrušením zbytečného objezdu
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TRAMVAJOVÁ DOPRAVA

V návrhovém období je tramvajová trať Liberec  Jablonec n. N. stabilizována a její další rozvoj je vázán m. j.
na změnu rozchodu na 1435 mm od Liberce.

Pro další rozvoj a zdárnou funkci tohoto kapacitního prostředku veřejné dopravy je potřeba:
▪ zvýšit konkurenceschopnosti tramvaje vůči individuální automobilové dopravě nabídkou kvalitních

služeb;
tohoto cíle ie možno dosáhnou pouze:

▪ úpravou "závadového místa" výhybny Brandl;
▪ prodloužením tramvaje do centra co nejblíže stávajícímu terminálu veřejné dopravy a nabídnout

cestující klientele přepravu "centrum Jbc  centrum Lbc" bez zbytečných přestupu a s přímou pěší
dostupností center obou měst;

▪ dalším rozvojem kolejové dopravy; prodloužení tramvaje k hlavnímu nádraží z návrhu ÚP je v tomto
ohledu kontraproduktivní.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Zvýšit konkurenceschopnosti železnice vůči individuální automobilové dopravě nabídkou kvalitních služeb
dojde  až po realizaci  dle  připomínek  v kap.  ŽELEZNIČNÍ  DOPRAVA a  PŘESTUPNÍ  MÍSTO   HLAVNÍ
NÁDRAŽÍ.

PŘIPOMÍNKA Č. 5

Dopravní infrastruktura:

CYKLISTICKÁ DOPRAVA

PŘEVZÍT GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS9 DO ÚZEMNÍHO PLÁNU

Přesto, že je v textové části  uvedeno,  že se mají  "naplňovat záměry v souladu s Generelem cyklistických
tras", v grafické části toto není dodrženo.

Je třeba převzít z generelu cyklistických
▪ všechny tzv. "cyklotrasy chráněné I. a II.";
▪ vytipovat  jako  veřejně  prospěšné  stavby  část  samostatných  cyklostezek,  v generelu  cyklotras

označených jako "chráněné cyklotrasy I.".

Chybí řada úseků, zejména:
▪ stávající cyklotrasa (budoucí Odra  Nisa) v Nové Pasířské;
▪ budoucí cyklotrasa Odra  Nisa v centru v úseku Tyršovy Sady  Anenské náměstí – ulice 5. května;
▪ část cyklotrasy podél Bílé Nisy.

Odůvodnění připomínky č. 5:

Generel  cyklistických  tras  Jablonce  n.  N.  je  léta  zpracováván a  pravidelně  aktualizován  a  konzultován
z cyklistickou veřejností a sladěn se záměry kraje a s trasováním páteřních cyklotras Odra  Nisa a Jižní
hřebenovka (Vaner Liberec/2010).

Do současně vznikajícího konceptu ÚP Liberce je cyklogenerel Liberce překlopen.

Vyhodnocení: Připomínce č. 32 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel uplatnil své podání po termínu a označil jej jako připomínku. Pořizovatel zjistil, že předmětné podání
obsahuje  všechny  náležitosti  pro  podání  připomínky  jako  jsou  údaje  umožňující  identifikaci  a  podpis  a
i přesto, že bylo podání uplatněno s jednodenním zpožděním, bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  posoudil  text  připomínky  a  konstatuje,  že se jedná
o rozsáhlou připomínku k dopravní části konceptu ÚP Jablonec nad Nisou. V úvodu připomínky jsou shrnuty
základní pohledy na dopravní část konceptu ÚP Jablonec nad Nisou:

■ k připomínce  podatele,  že "Západní  tangenta"  je  vedená  pouze  invariantně  jako  extravilánová
silnice SRNČÍM DOLEM pořizovatel uvádí,  že koncept ÚP Jablonec nad Nisou vycházel ze schváleného
zadání Územního plánu Jablonec nad Nisou, ve kterém bylo zpracovateli uloženo – řešit západní tangentu
(I/14) od trasy Liberec (Kunratice) – Jablonec nad Nisou (Lukášov) v návaznosti na řešení ÚP města Liberec
k jižnímu obchvatu  města Jablonec nad Nisou mimo centrum a  obytnou zástavbu,  a to  bez požadavku
na zpracování variant. Požadavek na variantní řešení by musel být opětovně schválen v rámci zadání ÚP
Jablonec nad Nisou, čímž by se celý proces vrátil na samotný počátek,

■ k připomínce  podatele,  že došlo  k ignoraci  veřejností  projednané  a  vyprojektované  varianty
"Severní tangenty" s dlouhým tunelem pořizovatel dodává, že požadavek byl pořizovatelem ve spolupráci
s určeným zastupitelem vyhodnocen a posouzen v kontextu s obdrženými stanovisky dotčených orgánů a
námitkami  a  připomínkami  veřejnosti  s tím,  že se navrhuje  v návrhu  ÚP prověří  trasa  severní  tangenty
Vrchlického sady,
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■ k připomínce  podatele,  že došlo  k přesunu  terminálu  veřejné  dopravy  k hlavnímu  nádraží
pořizovatel  konstatuje,  že v konceptu  ÚP  byla  prověřena  možnost  umístění  přestupního  uzlu
se soustředěním koncových stanic základních složek – zde autobusové, tramvajové a železniční dopravy
v jednom místě pro umožnění přímého přestupu hrana/hrana. V průběhu projednání konceptu a návrhu ÚP a
na základě stanovisek dotčených orgánů a námitek a připomínek veřejnosti došlo k vymezení většího počtu
přestupních míst VOD a přestupního terminálu VOD Jablonec – střed v prostoru mezi ulicemi 5. května,
Lipanská a Kamenná.

■ k připomínce podatele, že prodloužení tramvaje z Liberce je místo do centra směřováno k hlavnímu
nádraží  mimo  centrum  pořizovatel  konstatuje,  že koncept  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  především  sledoval
umístění  přestupního uzlu  VOD v přednádražním prostoru  Hlavního nádraží  se soustředěním koncových
stanic  základních  složek –  zde  autobusové,  tramvajové a  železniční  dopravy  v jednom místě,  a  to  pro
umožnění přímého přestupu hrana/hrana. V dalších etapách zpracování ÚP Jablonec nad Nisou a zejména
ve vazbě na dotační  tituly  z IPRÚ byla prověřena možnost  prodloužení  tramvajové trati  do centra  města
s umístěním přestupního terminálu Jablonec nad Nisou – střed v prostoru mezi ulicemi 5. května, Lipanská a
Kamenná v uživatelsky výhodné poloze.

K jednotlivým požadavkům připomínky pořizovatel konstatuje:

PŘIPOMÍNKA č. 1
Dopravní infrastruktura  ZÁKLADNÍ SILNIČNÍ SÍŤ
UPŘESNĚNÍ KORIDORŮ SILNIC I. TŘÍDY
Pořizovatel konstatuje, že požadavky na upřesnění koridoru silnic I. třídy byly koordinovány s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  "ZÚR LK" (vydány dne 13. 11. 2011). V době zpracování konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou byly „ZÚR LK“ upravovány na úrovni návrhu po společném jednání s dotčenými orgány
státní správy. ÚP Jablonec n. N. respektuje vymezené plochy a koridory nadmístního významu:
Silniční doprava  zlepšovat dopravní napojení LK na okolní regiony:
D07  silnice I. třídy, úsek Jablonec nad Nisou  Smržovka  Tanvald
D11A  silnice I/14, úsek Liberec – Jablonec NN Liberec – Jablonec n. N.
Železniční doprava  zkvalitňovat systémy veřejné dopravy, zohlednit Projekt společného využití železničních
a tramvajových tratí: Liberec – Tanvald – Harrachov, hranice ČR  regionální význam

PŘIPOMÍNKA č. 2
Dopravní infrastruktura  SILNIČNÍ DOPRAVA
VEDENÍ SILNIC I. TŘÍDY JABLONCEM N. N.
Požadavky na řešení silnic I. třídy Jabloncem nad Nisou
Pořizovatel  konstatuje,  že řešení  silnic  I.  třídy  v ÚP  Jablonec  n.  N.  respektuje  koncepční  dokument
Ministerstva dopravy ČR „Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040“. Ministerstvo dopravy ČR (MD)
ve svém stanovisku ke konceptu ÚP akceptuje řešení sítě silnic  I.  třídy v ÚP Jablonec n.  N. se západní
tangentou a jižním obchvatem – přeložkou silnice I/14 (I/10). Západní tangenta přispěje k vymístění dopravy
z centrální  obytné  části  města  a  její  funkčnost  není  podmíněna  výstavbou  přeložky  silnice  I/14  (I/10).
Ministerstvo  dopravy  ČR nepodmiňuje  realizaci  západní  tangenty  přeložkou  silnice  I/14  (I/10)  ve směru
Jablonec n. N., Smržovka, Tanvald.

PŘIPOMÍNKA č. 3
Dopravní infrastruktura  SILNIČNÍ DOPRAVA
DĚLENÍ NA FUNKČNÍ SKUPINY A     OZNAČENÍ TYPU KOMUNIKACE  
Požadavky na řešení z pohledu funkčních skupin a typů komunikací
Pořizovatel požádal o vyjádření ve věci odborné problematiky, jež je předmětem připomínky zpracovatele
dopravní části ÚP a ten konstatuje, že pod slovem kategorie nebo typ místní komunikace se rozumí šířkové
uspořádání  dopravního prostoru.  Slovo  kategorie  se dlouhodobě  používalo  dle  předchozí  ČSN 73 6110
z roku 1986. Výraz „typ“ byl zaveden novou normou ČSN 73 6110 z roku 2006.

PŘIPOMÍNKA č. 4
Dopravní infrastruktura  VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA
TATO KAPITOLA ZCELA CHYBÍ.
K  připomínce opomenutí veřejné dopravy, která chybí jako samostatná kapitola
v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel konstatuje, že problematika dopravní infrastruktury je v ÚP
Jablonec nad Nisou obsažena,  je  však strukturována jak ve výrokové části,  tak  i v části  odůvodnění  dle
jednotlivých složek Autobusová doprava, Tramvajová doprava a Železniční doprava.
K nekoncepčním změnám pro veřejnou dopravu
▪ odsun terminálu veřejné dopravy na Ovocném Trhu (uveden do provozu v srpnu 2011) k hlavnímu

vlakovému nádraží;
▪ prodloužení tramvajové trati Liberce mimo centrum Jablonce k hlavnímu nádraží;

pořizovatel uvádí, že urbanistická koncepce ÚP Jablonec n. N. nevylučuje situování více přestupních míst
v řešeném  území  obce,  tedy  i na místě  stávajícího  autobusového  nádraží  (viz  regulační  podmínky  pro
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využívání ploch smíšených obytných – centrálních). V souvislosti s prodloužením tramvajové trati do centra
města došlo k vymezení nového terminálu VOD Jablonec – střed v prostoru mezi ulicemi 5. května, Lipanská
a Kamenná v uživatelsky výhodné poloze v samotném centru města.

PŘIPOMÍNKA Č. 5
Dopravní infrastruktura  CYKLISTICKÁ DOPRAVA
PŘEVZÍT GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS DO ÚZEMNÍHO PLÁNU
Požadavky na řešení cyklistické dopravy.
Pořizovatel konstatuje, že dopravní koncepce ÚP zohledňuje základní propojení cyklistické dopravy městem,
které  je  převzato  z generelu  cyklistických  tras.  Další  trasy  lze  realizovat  na stávající  síti  pozemních
komunikací v souladu s tímto generelem. K cyklistické dopravě obecně slouží v ÚP vymezená síť veřejných
prostranství ve městě.
Propojení turistických oblastí, podoblastí, středisek CR  multifunkční turistické koridory
(cyklo, pěší, lyže, event. voda):
D40 Koridor Lužická Nisa, Hrádek n. N.  Chrastava  Liberec  Jablonec n. N.  Nová Ves
n. N. (cyklostezka ODRA NISA  projekt LK)
D42 Nová Hřebenovka, jižní větev, Krkonoše  Jizerské hory  Ještědský hřbet  Lužické
a Žitavské hory  Českosaské Švýcarsko.

Pořizovatel k výše citovaným skutečnostem dodává, že o daných problematikách jednal Výbor pro územní
plánování a strategii rozvoje města:

■ Trasa Západní tangenty – dne 7. 12. 2011
Výbor doporučil zastupitelstvu města ponechat trasování západní tangenty v rozsahu uplatněném
v konceptu Úp Jablonec nad Nisou – usnesení č. 1.1/2011

■ Trasa Jižního obchvatu – dne 9. 11. 2011
Výbor doporučil zastupitelstvu města ponechat trasování jižního obchvatu v rozsahu uplatněném
v konceptu Úp Jablonec nad Nisou – usnesení č. 1.3/2011

■ Křížení ulic Palackého x Riegrova x U Přehrady – dne 9. 11. 2011
Výbor  doporučil  zastupitelstvu  města  v návrhu  ÚP prověřit  dopravní  koridor  Vrchlického  sady,
včetně okružní křižovatky v křížení ulic Palackého x U Přehrady

▪ usnesení č. 1.4/2011

■ Terminál veřejné osobní dopravy – dne 23. 11. 2011
Výbor  doporučil  zastupitelstvu  města  ponechat  umístění  veřejného  přestupního  místa  VOD
v přednádražním prostoru hlavního nádraží VOD v Jablonci nad Nisou s tím, že v místě stávajícího
autobusového nádraží může být veřejné přestupní místo VOD zachováno.

▪ usnesení č. 1.17/2011

■ Varianty umístění terminálu VOD ve vazbě na varianty prodloužení tramvajové trati – dne 7. 3. 2016
na mimořádném společném jednání Výboru dopravního a Výboru pro územní plánování
  Dopravní výbor doporučil zastupitelstvu města po projednání studie „Dopravní terminál Jablonec
nad Nisou“, TRANSPORT Advisory řešení varianty realizace dopravního terminálu v prostoru mezi
ulicemi Kamenná a Lipanská s vedením tramvajové trati Soukennou ulicí

▪ usnesení č. 44A/2016
▪ Výbor pro Územní plánování a strategii rozvoje města doporučil zastupitelstvu města po projednání

studie „Dopravní terminál  Jablonec nad Nisou“, TRANSPORT Advisory řešení varianty realizace
dopravního  terminálu  v prostoru  mezi  ulicemi  Kamenná  a  Lipanská  s vedením tramvajové  trati
Soukennou ulicí

▪ usnesení č. 44B/2016

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  a  s ohledem  na výše  citované
skutečnosti a s přihlédnutím k závěrům jednání Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města a
Výboru dopravního se rozhodl vyhovět připomínce částečně, a to tak, že pokyny pro zpracování návrhu ÚP
Jablonec  nad  Nisou  (leden  2012)  a  Pokyny  pro  úpravu  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  po veřejném
projednání  obsahovaly  požadované  úpravy  vedoucí  k naplnění  části  požadavků  podatele  připomínky.
Vyhověno bylo v překvalifikování přestupních míst VOD, v nalezení optimální polohy přestupního terminálu a
v prověření trasy severní tangenty v rámci dopravního koridoru Vrchlického sady, upraveny byly texty výroku
a  odůvodnění.  V rámci  požadavků  podatele  připomínky  k cyklistické  dopravě  pořizovatel  konstatuje,
že Návrh ÚP Jablonec nad Nisou připomínkovaná řešení nevylučuje a vybrané připomínkované trasy jsou
doplněny.
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33) PŘIPOMÍNKY KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: J. B.

Podání doručené písemně dne 2. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

PŘIPOMÍNKY KE KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLANU MĚSTA JABLONCE NAD NISOU

Vážení,  jako  občan  Jablonce  nad  Nisou  a  člen  Zastupitelstva  města  Jablonce  nad  Nisou  předkládám
připomínky ke konceptu územního plánu, na kterém je vidět, že byl vytvořen v časové tísni. Obsahuje zcela
nesmyslné  a  neaktuální  údaje,  ze kterých  je  evidentní,  že zpracovatel  se s důležitými  nově  řešenými
lokalitami vůbec neseznámil.

Koncept  vychází  z velice  vágního zadání  a  zcela  opomíná stávající  stav  studií,  precizně  a  dlouhodobě
projednávaných projektů a dopravních řešení. Na základě podnětů a jednání Výboru pro územní plánování a
strategii rozvoje města přináší koncept během velmi krátké doby převratné novinky a popření dlouhodobého
vývoje  města  v oblasti  dopravy  i urbanistiky.  Zcela  skandální  a  stavu  konceptu  odpovídající  je  složení
vrcholného orgánu strategie rozvoje města, který vedou lidé se vzděláním mimo problematiku bez náznaku
odbornosti. Má ryze politické zastoupení bez urbanisty a dopravního odborníka. Z takového složení výboru
vyšlo pouze neodborné politické zadání,  které nerespektuje ani  usnesení  zastupitelstva,  natož evropské
trendy vývoje moderních měst.

Odhaduji,  že zřejmě mezi  dvěma návštěvami města,  si  zpracovatel  nevšiml  rychle vzniklého dopravního
terminálu  se společným  informačním  systémem  pro  veškerou  autobusovou  i železniční  osobní  dopravu
na nedaleké nové zastávce Jablonec nad Nisou centrum, stejně tak vloni nově zrekonstruované nádraží
Českých by znovu zrekonstruoval.

Považuji za nutné, aby zpracovatel konceptu vzal v potaz usnesení Dopravní komise Rady města Jablonce
nad  Nisou č.VI/2011  č.j.  82040/2011 ze dne  16.  8.  2011,  které  přikládám v příloze  číslo  1  a  ztotožňuji
se s ním.

Zásadní  výhrady  mám  nejen  k uměle  vytvořenému  časovému  presu  a  prázdninovým  projednáváním
opovržení  veřejností   samotnými  občany  Jablonce  nad  Nisou,  ale  hlavně  ke způsobu  veřejnoprávního
projednávání 17. srpna 2011 v Eurocentru.

Ze strany zpracovatele a předsedkyně Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města byly přítomné
části  jablonecké  veřejnosti  představeny  zcela  nepravdivé  informace  o nerealizovatelnosti  jiných  variant
západní a severní tangenty, byť i formou místní komunikace (ČSN 736110). V příloze č.2 proto prezentuji
dopis  Krajského úřadu Libereckého kraje  KULK 18983/2009/281/Caze dne 5.  10.  2009,  který  vyjadřuje
souhlas s vedením silnice I/14 tunelovou variantou severní tangenty. Stejně tak padly nepravdivé informace
o realizovatelnosti navrženého řešení v případě západní tangenty, které neodpovídají stávajícímu stavu ani
dlouhodobému vývoji investic České republiky do dopravní infrastruktury, resp. silniční sítě. Nově navržené a
převratné  projekty  v kontextu  s tím  představují  zbytečné  výdaje  města  a  peněz  daňových  poplatníků
na studie „do šuplíku", kterých je na jablonecké radnici více než dost.

Za skandální  považuji  úplné  opomenutí  veřejné  dopravy,  která  chybí  jako  samostatná  kapitola,  přičemž
v územních plánech významných větších měst bývá dokonce předřazena před dopravu silniční.

Nevěnuji  pozornost  četným  chybám  a  nepřesnostem,  postupně  uvádím  zásadní  připomínky  s tím,
že se z podstatné části  ztotožňuji  s Ateliérem ALEJ Ing. arch. Ivana Lejčara, který dlouhodobě s Městem
Jablonec nad Nisou spolupracoval v oblastí územního plánu, řešení dopravy a urbanistiky města:

PŘIPOMÍNKA č. 1

Dopravní infrastruktura:

VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA
TATO KAPITOLA ZCELA CHYBÍ.
Na rozdíl od podrobného popisu silniční sítě je veřejná doprava popsána stručně a roztříštěna do podkapitol:
autobusová, tramvajová a železniční  doprava.  Z textové zprávy a výkresové části  vyplývají  nekoncepční
změny pro veřejnou dopravu:
▪ odsun terminálu veřejné dopravy na Ovocném Trhu (uveden do provozu v srpnu 2011) k hlavnímu

vlakovému nádraží;
▪ prodloužení tramvajové trati Liberce mimo centrum Jablonce k hlavnímu nádraží; Vše má

zkoumat GENEREL (veřejné dopravy?)
▪ Generel (veřejné dopravy) není potřebný, potřebná je jenom kontinuální aktualizace linkového

autobusového provozu (mimo rozlišovací schopnost ÚP).

Níže jsou uvedeny připomínky k VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ

v duchu GENERELU DOPRAVY JABLONCE n. Nisou z r. 2008

TERMINÁLY A PŘESTUPNÍ MÍSTA
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TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY

Stabilizovat  INTEGROVANÝ  TERMINÁL  VEŘEJNÉ  DOPRAVY  v současné  době  realizovaný  na místě
autobusového  nádraží  na Ovocném  Trhu  a  dále  ho  rozvíjet  v duchu  projednané  47.  změny  současně
platného ÚP, zejména:
▪ realizovat lávku propojující žel. zastávku Jablonec n. N.  centrum s centrem města a s hlavní částí

terminálu na Ovocném Trhu (VPS č. 75);
▪ korigovat přestavbové plochy pod "Mrakodrapy" v duchu 47. změny ÚP;
▪ aktualizovat prodloužení tramvajové trati z Tyršových Sadů co nejblíže k současnému TERMINÁLU

VEŘEJNÉ DOPRAVY.

PŘESTUPNÍ MÍSTO  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

Dokončit  započatou  přestavbu přestupního místa  u hlavního nádraží  v duchu vydané  XXXII.  změny  ÚP
(2009), zejména:
▪ realizovat otočku autobusů dle projektu A4 Jbc;
▪ realizovat úpravy v žst. Jablonec n. N. dle investičního záměru SŽDC ;
▪ realizovat záchytné parkoviště P+R
▪ realizovat pěší propojení podél gymnázia od Nové Pražské (VPS č. 71);
▪ korigovat rozsah přestavbových ploch u hl. nádraží v návrhu ÚP.

PŘESTUPNÍ MÍSTO  JABLONECKÉ PASEKY

Zařadit dostavbu autobus, otočky u žel. zastávky Jablonecké Paseky (studie RTN);

PŘESTUPNÍ MÍSTO  PROSEČ N. N. (u     žel, zastávky)  

Zohlednit systémově v koordinaci s ÚP Liberce přestupní místo vlak  tramvaj.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Z     návrhu je nutno pro bezpředmětnost vypustit:  
▪ korekci autobusových linek k železniční stanici  autobusový terminál; do navrhuje potřeba doplnit:
▪ stabilizovat a rozvíjet terminál veřejné dopravy na Ovocném Trhu:
▪ dovybavit přestupní místo  hlavní nádraží;
▪ upravit přestupní místa  Jablonecké Paseky a Proseč n. N.

TRAMVAJOVÁ DOPRAVA

Z     návrhu je nutno vypustit:  
▪ prodloužení k hlavnímu nádraží; do návrhu je třeba doplnit:
▪ přestavbu výhybny Brandl dle studie Valbek Liberec;
▪ prodloužení tramvaje do centra co nejblíže terminálu veřejné dopravy;

ve     výhledu (cca po     r. 2025) připravovat :  
▪ prodloužení tramvaje s napojením na železnici do Tanvaldu (model "Tram  Train"); o prodloužení

tramvaje Jabloncem n. N.  nejlépe do Mšena;

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Z     navrhuje nutno pro bezpředmětnost vypustit:  
▪ rekonstrukci odbavovací budovy hl. nádraží (budova byla zrekonstruována v r. 2010);

do     návrhu je třeba doplnit  :
▪ realizovat úpravy v žst. Jablonec n. N. dle investičního záměru SŽDC;

ve     výhledu je třeba doplnit:  
▪ potřebu  železničního  napojení  na vnitrozemí  tunelovým  propojením  Zelené  údolí   Rychnov  n.

Nisou;

Odůvodnění připomínky č.1

TERMINÁLY A PŘESTUPNÍ MÍSTA

Stabilizovat TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY na Ovocném Trhu je nutno z těchto důvodů:
▪ integrovaný terminál veřejné dopravy, resp. jeho podstatné části již fungují; autobusová stanoviště

městské, příměstské a dálkové dopravy na Ovocném Trhu  nově  od 07/2011  a  železniční
zastávka Jablonec n. N.  Centrum dokonce již od 06/2010;

▪ terminál veřejné dopravy na Ovocném Trhu vzniklý přestavbou autobusového nádraží  je
v uživatelsky  výhodné  poloze  v samotném  centru  města,  navíc  v klidové  oblasti  mezi
frekventovanou ulicí 5. května (městský okruh) a pěší zónou v Podhorské ulici;

▪ přemístění  terminálu  k hlavnímu  nádraží  by  mohlo  "příručkově"  fungovat  jako  příklad  těsného
soustředění  veřejné dopravy na jedno místo,  ovšem za cenu nepřirozeného zakončení  tramvaje
od Liberce  a  potlačení  základní  výhody  současného terminálu   přímé  pěší  dostupnosti  centra
města pro klienty veřejné dopravy.

Z těchto důvodů je navržený odsun TERMINÁLU VEŘEJNÉ DOPRAVY k hlavnímu nádraží koncepční
nesmysl.
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Přestupní místo  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ je již částečně realizováno a částečně je v přípravě:
▪ je vydána změna současně platného ÚP, řešící koncepci přednádražního prostoru;
▪ byla rekonstruována výpravní budova vč. odbavovací části pro cestující a restaurace;
▪ je  připravena dokumentace pro obratiště autobusů vybraných spojů a pro náhradní dopravu při

železniční výluce;
▪ je připravena dokumentace pro úpravy kolejiště a nástupišť.

Přestupní místo  JABLONECKÉ PASEKY již léta funguje jako přestup bus  vlak avšak v nedostatečných
prostorových poměrech pro autobusy:
▪ chybí přímé nástupní hrany a odstavná stání autobusů.

Přestupní místo  PROSEČ N. Nisou ie důležité pro dopravní obsluhu dolní části Proseče i když leží na k.ú.
Vratislavic n. Nisou.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

V souvislosti  s uvedením TERMINÁLU VEŘEJNÉ DOPRAVY do provozu v srpnu 2011 došlo k úpravám
linkového  vedení  městských  autobusů.  Optimalizace  linkového  vedení  spočívala  v odbourání  zbytného
jednosměrného objezdu centra většiny linek. Drobnými stavebními úpravami a v rámci dopravního režimu
některých křižovatek tak bylo tak docíleno:
▪ integrace městské, příměstské a dálkové autobusové dopravy do uživatelsky příznivého místa;
▪ volné návaznosti na železniční dopravu, kterou je třeba zdokonalit (lávka přes ulici 5.  května);
▪ uživatelsky srozumitelného prostředí;
▪ zrychlení a tudíž zatraktivnění autobusových linek MHD ve směru sever  jih;
▪ úspor pohonných hmot eliminací zrušením zbytečného objezdu

TRAMVAJOVÁ DOPRAVA

V návrhovém období je tramvajová trať Liberec  Jablonec n. N. stabilizována a její další rozvoj je vázán m.j.
na změnu rozchodu na 1435 mm od Liberce.

Pro další rozvoj a zdárnou funkci tohoto kapacitního prostředku veřejné dopravy je potřeba:
▪ zvýšit konkurenceschopnosti tramvaje vůči individuální automobilové dopravě nabídkou kvalitních

služeb; tohoto cíle je možno dosáhnou pouze:
▪ úpravou "závadového místa" výhybny Brandl;
▪ prodloužením tramvaje do centra co nejblíže stávajícímu terminálu veřejné dopravy a nabídnout

cestující klientele přepravu "centrum Jbc  centrum Lbc" bez zbytečných přestupu a s přímou pěší
dostupností center obou měst;

▪ dalším rozvojem kolejové dopravy;

Prodloužení tramvaje k hlavnímu nádraží z návrhu UP je v tomto ohledu kontraproduktivní.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Ke zvýšení  konkurenceschopnosti  železnice  vůči  individuální  automobilové  dopravě  nabídkou  kvalitních
služeb dojde až po realizaci dle připomínek v kap. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA a PŘESTUPNÍ MÍSTO  HLAVNÍ
NÁDRAŽÍ.

PŘIPOMÍNKA č. 2

Dopravní infrastruktura:
ZÁKLADNÍ SILNIČNÍ SÍŤ
UPŘESNĚNÍ KORIDORŮ SILNIC I. TŘÍDY
koordinace se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje (ZUR LK)

SILNICE I/10

v     návrhovém období (cca do     r. 2025)  
▪ ponechat  silnici  I/10  ve stávající  trase  Turnov,  Železný  Brod,  Tanvald;  do územní  rezervy  (po r.

2025)
▪ přeřadit tzv. "Jižní obchvat" Jablonce n. N. a novostavbu silnice přes Novou Ves n.  N.  do Smržovky

(Bílý Mlýn);
▪ klíčové vyhodnocení o potřebě této silnice učinit až po realizaci "Severní tangenty" v Jablonci n. N.

(viz další bod) a po rekonstrukci železniční tratě Liberec, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Harrachov;

SILNICE I/14

v     návrhovém období (cca do     r. 2025)  
▪ zcela vypustit silniční variantu "Západní tangentou" Srnčím Dolem;
▪ vést silnici I/14 po "Severní tangentě" v úseku Rýnovice, okružní křižovatka Tovární  Želivského,

okružní křižovatka v Jabloneckých Pasekách;
▪ ponechat  vedení  silnice  I/14  ve stávající  zrekonstruované  trase  Jablonecké  Paseky,  Lučany,

Smržovka, Tanvald;

ve     výhledu (cca po     r. 2025)  
▪ bude li realizován „Jižní obchvat" možno tento úsek převést do silnic II. třídy.
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SILNICE I/65

v     návrhovém období (cca do     r. 2025)  
▪ vést Jabloncem nad Nisou po "Západní tangentě" jako MÍSTNÍ KOMUNIKACI městem;
▪ zcela vypustit SILNIČNÍ VARIANTU "Západní tangenty" Srnčím Dolem.

Odůvodnění připomínky č.2

v     návrhovém období (cca do     r. 2025)  
▪ vystačí  nově zrekonstruované úseky silnic  I/10 Turnov,  Železný  Brod,  Tanvald  a I/14 Jablonec,

Smržovka, Tanvald zejména pro potřeby cestovního ruchu;
▪ zbytná kamionová doprava přes Novosvětský průsmyk narušuje rekreační charakter Jizerských hor

a Krkonoš na obou stranách státní hranice a je nežádoucí ji  podporovat pohodlným přivaděčem
od Jablonce nad Nisou;

▪ rekonstruovaná  železnice  Liberec,  Jablonec  n.  Nisou,  Tanvald,  Harrachov,  Szklarska  Poroba
se bude vyváženě podílet se silnicemi I/10 a I/14 na dopravní obsluze regionu.

PŘIPOMÍNKA č. 3

Dopravní infrastruktura:
SILNIČNÍ DOPRAVA
VEDENÍ SILNIC I. TŘÍDY JABLONCEM N. N.

SILNICE I/10

do     územní rezervy (po     r. 2025)  
▪ přeřadit "Jižní obchvat" Jablonce n. Nisou a novostavbu silnice přes Novou Ves n. N. do Smržovky;
▪ v Jablonci zachovat trasu „tunely" podle platného územního plánu.

SILNICE 1I14

v     územní rezervě (cca po     r. 2025)  
▪ zrušit prostorovou rezervu na čtyřpruhové uspořádání mezi Kunraticemi a Lukášovem;

v     návrhovém období (cca do     r. 2025)  
▪ zcela vypustit silniční variantu I/14 "Západní tangentou" Srnčím Dolem.
▪ vést  silnici  I/14  po "Severní  tangentě"  v úseku  Rýnovice,  okružní  křižovatka Tovární Želivského,

okružní křižovatka v Jabloneckých Pasekách;
▪ "Severní  tangentu"  provést  ve variantě  "dlouhý  tunel"  (mimoúrovňové  křížení  s Palackého  ulicí)

projednané v říjnu 2008 s veřejností  a  podle zpracovaných studií  Valbek (03/2008 a 05/2009) a
A4(10/2009)

SILNICE I/65

v     návrhovém období (cca do     r. 2025)  

vést místo silnice I/14 po "Západní tangentě", ale mimo Srnčí Důl.

V úseku  od Turnovské  (Pražské ulice)  k okružní  křižovatce  Tovární   Želivského  trasovat  v parametrech
místní komunikace (ČSN 736110). Navrhnout a procesem EIA posoudit varianty:
▪ 0  úprava stávající trasy ulic Liberecká, Budovatelů, U Zeleného stromu;
▪ 1   krátká  propojení  ulice  U Balvanu  (Gymnázium)  a  Budovatelů  s mostem  přes  dnešní

tramvajovou smyčku;
▪ 2  střední  propojení Nové Pražské, ulice Nákladní a krátkým tunelem do ulice U Nisy a dále

do Liberecké ulice;
▪ 3  dlouhá  propojení Nové Pražské, ulice Nákladní a krátkým tunelem podél železnice a s mostem

do ulice Tovární (v současně platném ÚP);
▪ event. 4  nová  (podvarianta 3)  např. s delším tunelem;

Odůvodnění připomínky č.2

SILNICE I/10
▪ je potřeba brát ohled na názory veřejnosti sousední Nové Vsi n. Nisou, která je dotčena novým

vedením silnice a s jejímž vedením nesouhlasí;
▪ v Jablonci je trasa nově navržena nevhodně přes Pivovarské rybníky, jejichž rekreační využití bude

zmařeno.

SILNICE I/14
▪ Dopravní spojení Jablonce n. Nisou (45 tis. obyv.) s Libercem (100 tis. obyv.) se bude v návrhovém

období (cca k r. 2025) uskutečňovat po rekonstruované železnici, rekonstruované tramvajové trati a
po dokončení silnice Kunratice Lukášov dvěma kapacitními silnicemi, přes Rádelský mlýn a přes
Rýnovice.  Není  proto  důvod  navazovat  na předimenzovanou  rychlostní  komunikaci  z Rochlice
do Kunratic dále ve čtyřpruhovém provedení do Jablonce n. Nisou.

▪ Realizace  čtyřpruhové  komunikace  by  vážně  ohrozila  existenci  veřejné  meziměstské  dopravy
převisem kapacitní nabídky pro individuální automobilovou dopravu.
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▪ Propojení Liberec, Jablonec n. N. přes Kunratice slouží především pro automobilovou dopravu mezi
Libercem a  Jabloncem n.  Nisou  a  menšinově  pro  dopravu  tranzitní.  Cílová  i tranzitní  doprava
se na vstupu do Jablonce vhodně přerozdělí na okružní křižovatce Liaz do sídliště Mšeno a ostatní
směry a na okružní křižovatce Želivského Tovární  do Jabloneckých Pasek a do centra.  "Severní
tangentou"  převažuje  doprava  do Jabloneckých Pasek,  na sídliště  Šumava a  tranzit  na Tanvald
tvořící menšinu (do 30%) dopravního proudu.

▪ Přerozdělené zátěže plně kapacitně pojmou (nebo budou zpětně regulovat)  dvoupruhové místní
komunikace  (ČSN  736110)  se sadou  okružních  křižovatek.  Jedinou  výjimku  mimoúrovňového
řešení „Severní tangenty" s Palackého ulicí odůvodňuje křížení dvou rozdílných dopravních proudů
v západo  východním směru Rýnovice   Jablonecké Paseky a  severo  jižním směru Mšeno 
centrum  města.  Smíchání  těchto  dvou  proudů  do krátkého  úseku  mezi  ulicemi  Riegrovou  a
U Přehrady by vedlo k degradaci uličního prostoru a k „zahnání" pěších a cyklistů do jiné úrovně,
do podchodu (zcela nepřijatelné) nebo na lávku (nevhodné). Propojení sídliště Mšeno s centrem je
potřeba humanizovat a Palackého třídu přestavět na městský bulvár příjemný pro všechny uživatele
s důrazem na zapojení pěších a cyklistů.

SILNICE I/65 (v konceptu I/14)  ZÁPADNÍ TANGENTA

vypustit "silniční" variantu Západní tangenty SRNČÍM POLEM je třeba z těchto důvodů:
▪ pro hrubé narušení životního prostředí,  kdy je  extravilánová silnice  vložena do lesního

masivu mezi sídliště a rekreační areál;
▪ "Západní tangenta" je většinově potřebná pro dopravní obsluhu města a nikoliv pro transit;
▪ "Západní  tangenta"  Srnčím  Dolem  zavléká  zbytnou  tranzitní  dopravu  do jedinečného

přírodního prostředí a nezabezpečuje dopravní obsluhu města.
PŘIPOMÍNKA č. 4

Dopravní infrastruktura:
SILNIČNÍ DOPRAVA
DĚLENÍ NA FUNKČNÍ SKUPINY A     OZNAČENÍ TYPU KOMUNIKACE  

SILNICE UVNITŘ ZÁSTAVBY (v intravilánu) JABLONCE N. N.

je nutno označovat podle ČSN 736110 jako MÍSTNÍ KOMUNIKACE, neexistuje termín kategorie, ale funkční
skupina a typ příčného uspořádání.

Typy příčného uspořádání (chybně kategorizace) místních komunikací jsou nepřesné a zavádějící:
▪ např. nikde nejsou navrženy cyklistické pruhy, přestože typy příčného uspořádání jsou (pro územní

plán) uváděny zbytečně podrobně;
Pro potřebu územního plánu uvádět pouze základní typy příčného uspořádání:
▪ funkční skupiny B  místní sběrné (MS), základní typ příčného uspořádání MS2/50 (dvoupruhové

s návrhovou rychlostí 50 km/hod.);
▪ funkční skupinu C  místní obslužné (MO), základní typ příčného uspořádání MO2/30 nebo MO2/50

(dvoupruhové s návrhovou rychlostí 30 km/hod, nebo 50 km/hod.);
▪ po místních komunikacích funkční skupiny B je možno vést průtahy silnic I. II. a 111. třídy, funkční

skupiny  C  pak  průtahy  silnic  III.  tř.  (výjimečně  II.  tř.);  Zcela  nepřijatelné  jsou  typy
ČTYŘPRUHOVÉHO příčného uspořádání MS4 v ulicích:

▪ Nová Pražská (další rána tzv. "humanizaci");
▪ ulice 5. května (nepochopení dopravně  urbanistického záměru tzv. "Bulváru")

PŘIPOMÍNKA č. 5

Dopravní infrastruktura:
CYKLISTICKÁ DOPRAVA
PŘEVZÍT GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS9 DO ÚZEMNÍHO PLÁNU

Přesto, že je v textové části  uvedeno, že se mají  ''naplňovat  záměry v souladu s Generelem cyklistických
tras", v grafické části toto není dodrženo.

Je třeba převzít z     generelu cyklistických  
▪ všechny tzv. "cyklotrasy chráněné I. a II.";
▪ vytipovat  jako  veřejně  prospěšné  stavby  část  samostatných  cyklostezek,  v generelu  cyklotras

označených jako "chráněné cyklotrasy I". Chybí řada úseků, zejména:
▪ stávající cyklotrasa (budoucí Odra  Nisa) v Nové Pasířské;
▪ budoucí cyklotrasa Odra  Nisa v centru v úseku Tyršovy Sady  Anenské náměstí  ulice 5. května;
▪ část cyklotrasy podél Bílé Nisy.

Odůvodnění připomínky č.5

Generel  cyklistických  tras  Jablonce  n.  N.  je  léta  zpracováván a  pravidelně  aktualizován  a  konzultován
z cyklistickou veřejností a sladěn se záměry kraje a s trasováním páteřních cyklotras Odra  Nisa a Jižní
hřebenovka (Vaner Liberec /2010).
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Do současně vznikajícího konceptu ÚP Liberce je cyklogenerel Liberce překlopen.

Vyhodnocení: Připomínce č. 33 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel uplatnil své podání po termínu a označil jej jako připomínku. Pořizovatel zjistil, že předmětné podání
obsahuje  všechny  náležitosti  pro  podání  připomínky  jako  jsou  údaje  umožňující  identifikaci  a  podpis  a
i přesto, že bylo podání uplatněno s jednodenním zpožděním, bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  posoudil  text  připomínky  a  konstatuje,  že se jedná
o rozsáhlou připomínku k dopravní části konceptu ÚP Jablonec nad Nisou.

V úvodu připomínky jsou shrnuty základní pohledy na dopravní část konceptu ÚP Jablonec nad Nisou.
▪ k  připomínce podatele, že koncept vychází z velice vágního zadání a zcela opomíjí stávající stav

studií  pořizovatel  uvádí,  že koncept  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  vychází  ze schváleného  zadání
Územního plánu  Jablonec  nad  Nisou,  které  bylo  v souladu  se zněním zákona č.  183/2006Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) veřejně projednáno v termínu od 25. 5.
2010 do 30. 6. 2010, jeho text byl na základě projednání upraven a předložen ke schválení na 38.
zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 30. 9. 2010.

▪ k tvrzení podatele, že je zcela skandální složení vrcholného orgánu – Výboru pro ÚP a strategii
rozvoje města, který vedou lidé se vzděláním mimo problematiku bez náznaku odbornosti, jež má
ryze politické zastoupení bez urbanisty a dopravního odborníka pořizovatel konstatuje, že výbor je
poradním  orgánem  zastupitelstva  města,  předsedové  a  další  členové  výboru  jsou  v souladu
se zněním zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) zastupitelstvem města voleni. Návrh
členů vychází z jednání politických klubů, včetně otázky zastoupení odborníků v dané problematice.

▪ k připomínce  podatele,  že je  nutné,  aby  zpracovatel  konceptu  vzal  v potaz  usnesení  Dopravní
komise Rady města Jablonce nad Nisou č.VI/2011 č.j. 82040/2011 ze dne 16. 8. 2011 pořizovatel
konstatuje, že usnesení bylo pořizovatelem a určeným zastupitelem vyhodnoceno s následujícím
závěrem (viz. níže), který byl zohledněn v pokynech pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
(pokyny schváleny v ZM de 26. 1. 2012):

■ požadavku  na vypuštění  Západní  tangenty  se nevyhovuje,  neboť  koncept  ÚP  byl  zpracován
v souladu se schváleným zadáním, ve kterém bylo zpracovateli uloženo – řešit západní tangentu
(I/14)  od trasy  Liberec  (Kunratice)  –  Jablonec  nad  Nisou (Lukášov)  v návaznosti  na řešení  ÚP
města Liberec k jižnímu obchvatu města Jablonec nad Nisou mimo centrum a obytnou zástavbu.
Požadavek na variantní řešení by musel být opětovně schválen v rámci zadání ÚP Jablonec nad
Nisou, čímž by se celý proces vrátil na samotný počátek,

■ přednostnímu  řešení  Severní  tangenty  ve variantě  diskutované  s  veřejností,  projednané  a
schválené ZM dne 23. 10. 2008 se vyhovuje prověřením trasy Vrchlického sady v návrhu ÚP,

■ požadavku  na řešení  terminálu  veřejné  dopravy  v místě  stávajícího  autobusového  nádraží
se vyhovuje  vymezením  většího  počtu  přestupních  míst  VOD  a  přestupního  terminálu  VOD
Jablonec – střed v prostoru mezi ulicemi 5. května, Lipanská a Kamenná,

■ požadavku  na úpravu  názvu  terminálu  veřejné  dopravy  v místě  hlavního  železničního  nádraží
se vyhovuje – zařazen do výčtu přestupních míst VOD  viz výše,

▪ k připomínce podatele ve věci nesouhlasu s prázdninovým projednáváním konceptu ÚP a s uměle
vytvořeným efektem časového presu pořizovatel konstatuje, že načasování veřejného projednání
konceptu ÚP Jablonec nad Nisou vycházelo z harmonogramu pořízení ÚP Jablonec nad Nisou,
který  byl  zpracován  s ohledem  na čerpání  dotace  z Integrovaného  operačního  programu
Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik,

▪ k  připomínce opomenutí  veřejné dopravy,  která chybí  jako  samostatná kapitola  v konceptu ÚP
Jablonec  nad  Nisou,  přičemž  v územních  plánech  významných  větších  měst  bývá  dokonce
předřazena před dopravu silniční, pořizovatel konstatuje, že problematika dopravní infrastruktury je
v ÚP Jablonec  nad  Nisou  obsažena,  je  však  strukturována  jak  ve výrokové  části,  tak  i v části
odůvodnění  dle  jednotlivých  složek  Autobusová  doprava,  Tramvajová  doprava  a  Železniční
doprava.

K jednotlivým požadavkům připomínky pořizovatel konstatuje:

PŘIPOMÍNKA č. 1
Dopravní infrastruktura  ZÁKLADNÍ SILNIČNÍ SÍŤ
UPŘESNĚNÍ KORIDORŮ SILNIC I. TŘÍDY
Pořizovatel konstatuje, že požadavky na upřesnění koridoru silnic I. třídy byly koordinovány s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  "ZÚR LK" (vydány dne 13. 11. 2011). V době zpracování konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou byly „ZÚR LK“ upravovány na úrovni návrhu po společném jednání s dotčenými orgány
státní správy. ÚP Jablonec n. N. respektuje vymezené plochy a koridory nadmístního významu:
Silniční doprava  zlepšovat dopravní napojení LK na okolní regiony:
D07  silnice I. třídy, úsek Jablonec nad Nisou  Smržovka  Tanvald
D11A  silnice I/14, úsek Liberec – Jablonec NN Liberec – Jablonec n. N.
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Železniční doprava  zkvalitňovat systémy veřejné dopravy, zohlednit Projekt společného využití železničních
a tramvajových tratí: Liberec – Tanvald – Harrachov, hranice ČR  regionální význam

PŘIPOMÍNKA č. 2
Dopravní infrastruktura  SILNIČNÍ DOPRAVA
VEDENÍ SILNIC I. TŘÍDY JABLONCEM N. N.
Požadavky na řešení silnic I. třídy Jabloncem nad Nisou
Pořizovatel  konstatuje,  že řešení  silnic  I.  třídy  v ÚP  Jablonec  n.  N.  respektuje  koncepční  dokument
Ministerstva dopravy ČR „Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040“. Ministerstvo dopravy ČR (MD)
ve svém stanovisku ke konceptu ÚP akceptuje řešení sítě silnic  I.  třídy v ÚP Jablonec n.  N. se západní
tangentou a jižním obchvatem – přeložkou silnice I/14 (I/10). Západní tangenta přispěje k vymístění dopravy
z centrální  obytné  části  města  a  její  funkčnost  není  podmíněna  výstavbou  přeložky  silnice  I/14  (I/10).
Ministerstvo  dopravy  ČR nepodmiňuje  realizaci  západní  tangenty  přeložkou  silnice  I/14  (I/10)  ve směru
Jablonec n. N., Smržovka, Tanvald.

PŘIPOMÍNKA č. 3
Dopravní infrastruktura  SILNIČNÍ DOPRAVA
DĚLENÍ NA FUNKČNÍ SKUPINY A OZNAČENÍ TYPU KOMUNIKACE
Požadavky na řešení z pohledu funkčních skupin a typů komunikací
Pořizovatel požádal o vyjádření ve věci odborné problematiky, jež je předmětem připomínky zpracovatele
dopravní části ÚP a ten konstatuje, že pod slovem kategorie nebo typ místní komunikace se rozumí šířkové
uspořádání  dopravního prostoru.  Slovo  kategorie  se dlouhodobě  používalo  dle  předchozí  ČSN 73 6110
z roku 1986. Výraz „typ“ byl zaveden novou normou ČSN 736110 z roku 2006.

PŘIPOMÍNKA č. 4
Dopravní infrastruktura  VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA
TATO KAPITOLA ZCELA CHYBÍ.
K  připomínce opomenutí veřejné dopravy, která chybí jako samostatná kapitola v konceptu ÚP Jablonec
nad  Nisou  pořizovatel  konstatuje,  že problematika  dopravní  infrastruktury  je  v ÚP  Jablonec  nad  Nisou
obsažena,  je  však  strukturována  jak  ve výrokové  části,  tak  i v části  odůvodnění  dle  jednotlivých  složek
Autobusová doprava, Tramvajová doprava a Železniční doprava.
K nekoncepčním změnám pro veřejnou dopravu
▪ odsun terminálu veřejné dopravy na Ovocném Trhu (uveden do provozu v srpnu 2011) k hlavnímu

vlakovému nádraží;
▪ prodloužení tramvajové trati Liberce mimo centrum Jablonce k hlavnímu nádraží; pořizovatel uvádí,

že urbanistická koncepce ÚP Jablonec n. N. nevylučuje situování více přestupních míst v řešeném
území  obce,  tedy  i na místě  stávajícího  autobusového  nádraží  (viz  regulační  podmínky  pro
využívání ploch smíšených obytných – centrálních). V souvislosti s prodloužením tramvajové trati
do centra města došlo k vymezení nového terminálu VOD Jablonec – střed v prostoru mezi ulicemi
5. května a Kamenná v uživatelsky výhodné poloze v samotném centru města.

PŘIPOMÍNKA Č. 5
Dopravní infrastruktura  CYKLISTICKÁ DOPRAVA
PŘEVZÍT GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS DO ÚZEMNÍHO PLÁNU
Požadavky na řešení cyklistické dopravy.
Pořizovatel konstatuje, že dopravní koncepce ÚP zohledňuje základní propojení cyklistické dopravy městem,
které  je  převzato  z generelu  cyklistických  tras.  Další  trasy  lze  realizovat  na stávající  síti  pozemních
komunikací v souladu s tímto generelem. K cyklistické dopravě obecně slouží v ÚP vymezená síť veřejných
prostranství ve městě.
Propojení turistických oblastí, podoblastí, středisek CR  multifunkční turistické koridory  (cyklo, pěší, lyže,
event. voda):
D40 Koridor Lužická Nisa, Hrádek n. N.  Chrastava  Liberec  Jablonec n. N.  Nová Ves n. N. (cyklostezka
ODRA NISA  projekt LK)
D42 Nová Hřebenovka, jižní větev, Krkonoše  Jizerské hory  Ještědský hřbet – Lužické a Žitavské hory 
Českosaské Švýcarsko.
Pořizovatel k výše citovaným skutečnostem dodává, že o daných problematikách jednal Výbor pro územní
plánování a strategii rozvoje města:

■ Trasa Západní tangenty – dne 7. 12. 2011
Výbor doporučil zastupitelstvu města ponechat trasování západní tangenty v rozsahu uplatněném
v konceptu Úp Jablonec nad Nisou – usnesení č. 1.1/2011

■ Trasa Jižního obchvatu – dne 9. 11. 2011
Výbor doporučil zastupitelstvu města ponechat trasování jižního obchvatu v rozsahu uplatněném
v konceptu Úp Jablonec nad Nisou – usnesení č. 1.3/2011

■ Křížení ulic Palackého x Riegrova x U Přehrady – dne 9. 11. 2011
Výbor  doporučil  zastupitelstvu  města  v návrhu  ÚP  prověřit  dopravní  koridor  Vrchlického  sady,
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včetně okružní křižovatky v křížení ulic Palackého x U Přehrady
▪ usnesení č. 1.4/2011

■ Terminál veřejné osobní dopravy – dne 23. 11. 2011
Výbor  doporučil  zastupitelstvu  města  ponechat  umístění  veřejného  přestupního  místa  VOD
v přednádražním prostoru hlavního nádraží VOD v Jablonci nad Nisou s tím, že v místě stávajícího
autobusového nádraží může být veřejné přestupní místo VOD zachováno.

▪ usnesení č. 1.17/2011

■ Varianty umístění terminálu VOD ve vazbě na varianty prodloužení tramvajové trati – dne 7. 3. 2016
na mimořádném společném jednání Výboru dopravního a Výboru pro územní plánování
 Dopravní výbor doporučil zastupitelstvu města po projednání studie „Dopravní terminál Jablonec

nad Nisou“, TRANSPORT Advisory řešení varianty realizace dopravního terminálu v prostoru mezi
ulicemi Kamenná a Lipanská s vedením tramvajové trati Soukennou ulicí

▪ usnesení č. 44B/2016
 Výbor  pro  Územní  plánování  a  strategii  rozvoje  města  doporučil  zastupitelstvu  města

po projednání  studie  „Dopravní  terminál  Jablonec  nad  Nisou“,  TRANSPORT  Advisory  řešení
varianty realizace dopravního terminálu v prostoru mezi ulicemi Kamenná a Lipanská s vedením
tramvajové trati Soukennou ulicí

▪ usnesení č. 44B/2016

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  a  s ohledem  na výše  citované
skutečnosti a s přihlédnutím k závěrům jednání Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města a
Výboru dopravního se rozhodl vyhovět připomínce částečně, a to tak, že pokyny pro zpracování návrhu ÚP
Jablonec  nad  Nisou  (leden  2012)  a  Pokyny  pro  úpravu  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  po veřejném
projednání  obsahovaly  požadované  úpravy  vedoucí  k naplnění  části  požadavků  podatele  připomínky.
Vyhověno bylo v překvalifikování přestupních míst VOD, v nalezení optimální polohy přestupního terminálu a
v prověření trasy severní tangenty v rámci dopravního koridoru Vrchlického sady, upraveny byly texty výroku
a  odůvodnění.  V rámci  požadavků  podatele  připomínky  k cyklistické  dopravě  pořizovatel  konstatuje,
že Návrh ÚP Jablonec nad Nisou připomínkovaná řešení nevylučuje a vybrané připomínkované trasy jsou
doplněny.

34) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: V. O.

Podání doručené písemně dne 2. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Námitka  proti  konceptu  územního  plánu  města  Jablonec  nad  Nisou  v části  návrhu  vymezení  plochy
označené v konceptu jako „SP2.86" jako zastavitelné plochy s předpokládaným využitím jejího zastavění.
S uvedeným návrhem nesouhlasím.

Odůvodnění připomínky:

Jsem vlastník bytové jednotky nacházející se na pozemcích těsně sousedících s plochou 2.86. Plocha SP
2.86 sousedí na jedné straně s pozemky, na kterých jsou umístěny bytové domy, a na druhé straně s lesem.
Bytová zástavba tvoří v této části města „sídliště", tj. je zde koncentrována výstavba bytových domů s mnoha
byty. Plocha SP 2.86 tvoří  přirozený přechod hustě zastavěného území k lesní  kultuře.  Zastavěním této
plochy by dle mého názoru došlo k negativnímu zásahu do přírody a krajinného rázu v této oblasti. Dále by
v případě výstavby předpokládané v návrhu, tj. výstavby rodinných domů pro 99 osob, nebylo možno dodržet
odstup  od hranice  lesa  stanovený  právními  předpisy  (viz  G.6.8.1).  Výstavba  bytových  domů  by  těsně
navazovala na les a ovlivňovala trvale a negativně tento druh kultury.

Domnívám se, že koncept neobsahuje srozumitelné a úplné vyčíslení bytových rezerv v Jablonci nad Nisou.
Není zde např. uvedeno, kolik již existujících bytových jednotek je nevyužito, z čeho je dovozována potřeba
extenzivního rozšiřování  zastavitelných ploch až k samé hranici  lesa.  Dle  mého názoru  bez konkrétních
údajů o stavu využití již existujících zastavitelných ploch a konkrétního odůvodnění další potřeby není možno
odůvodnit vymezení dalších zastavitelných ploch.

Využití  funkčního  využití  plochy  SP  2.86  jakožto  plochy  zastavitelné  je  v rozporu  s některými  částmi
konceptu:

Část F bod d)

Nesouhlasím s tím,  že návrh ohledně plochy  SP 2.86  je  možno označit  tak,  že tato zastavitelná plocha
„přiměřeně intenzifikuje i stávající urbanizovaná území a vhodně je doplňuje, i v únosné míře záboru volné
krajiny v návaznosti na zastavěná území". Definování plochy SP 2.86 jako nezastavitelné vhodně doplňuje
navazující hustou obytnou zástavbu a tvoří přirozený přechod k sousedícímu lesu.

Pod stejným bodem je dále označen za splněný požadavek zadání,  dle něhož má koncepce uspořádání
krajiny sledovat ochranu a rozvoj přírodních a krajinných hodnot území, respektovat uplatnění plynulého
přechodu zastavěných ploch do okolní krajiny, mimo jiné na úbočí Prosečského hřebenu. Tento požadavek
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dle mého názoru nebyl návrhem zastavitelnosti plochy SP 2.86 v žádném případě z výše uvedených důvodů
splněn, neboť právě dosavadní plynulost přechodu zastavěných ploch do okolní krajiny je tímto návrhem pro
její polohu v těsném sousedství lesa narušena.

Část F  ad h)

Nesouhlasím  s konstatováním,  že regulativy  stavební  činnosti  jsou  v konceptu  vypracovány  v souladu
s platnou legislativou, neboť případné zastavění plochy SP2.86 je dle mého názoru v rozporu se zákonem
o ochraně přírody a krajiny a zákonem o lesích  opět z důvodu těsného sousedství hustě zastavěné plochy
s lesem.

Část F – ad j)

Zastavění plochy SP 2.86 je v rozporu se zde uvedeným konstatováním: „(koncept) nepřipouští spontánní
přístupy k urbanizaci území, upřednostňuje intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných
ploch, nevytváří v krajině nová sídla..." Dle mého názoru je zastavitelnost plochy SP 2.86 v přímém rozporu
s tímto konstatováním, neboť je bez řádného odůvodnění navrhována zástavba volné plochy.

Z výše uvedených důvodů žádám,  aby byla  plocha označená v konceptu  územního plánu jako SP 2.86
zahrnuta  mezi  nezastavitelné  plochy,  případně,  aby  byl  tento  záměr  zastavitelnosti  posouzen dotčeným
orgánem přírody a krajiny. A dále požaduji, aby bylo provedeno posouzení vlivu případné zástavby na tomto
pozemku na krajinný ráz a ochranu přírody.

Žádám,  aby  zde  uvedené  námitky  byly  řádně  vypořádány  včetně  vyčerpávajícího  a  srozumitelného
odůvodnění.

Vyhodnocení: Připomínce č. 34 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel uplatnil své podání po termínu a označil jej jako námitku. Pořizovatel i přes tuto skutečnost posoudil
podání a zjistil, že jej uplatnil pan Vladimír Opatrný s užívacími právy k družstevnímu bytu v objektu Široká
24, Jablonec nad Nisou a z LV 10001 dohledal, že vlastníkem pozemku p.č. 716 v k.ú. Proseč nad Nisou a
objektu  č.p.  4798,  Široká 24 je  Bytové družstvo  Horní  Proseč  a Statutární  město  Jablonec  nad Nisou.
Pořizovatel  posoudil  podání  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky  dle  zákona  č.  183/2006Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a konstatuje, že podání je připomínkou s ohledem
na skutečnost, že podání neuplatnil vlastník pozemku a stavby dotčených návrhem řešení ÚP Jablonec nad
Nisou.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území na kterém je vymezena zastavitelná plocha SP2.86 a
zjistil, že se jedná o silně produkční louku s lučními společenstvy, ohraničenou ze západní a severní strany
lesními porosty Prosečského hřebene. Z jihovýchodní a východní strany navazuje tato lokalita na zastavěné
území  města  pásem  stávající  zástavby  a  novým  obytným  souborem  Domovina.  Jedná  se o pozemky
v majetku Statutárního města Jablonec nad Nisou, které byly vymezeny a schváleny zastupitelstvem města
Jablonec nad Nisou dne 11. 10. 2007 jako "Zájmové lokality města" (usnesení č.152/2007) s tím, že na nich
bude  připraven  specifický  záměr  na využití  těchto  lokalit  jako  celku.  V platném  územním  plánu  města
Jablonce nad Nisou je toto území vymezeno jako plocha zastavitelná v kategorii B2 a B3 – plochy bydlení
v rodinných  domech  městského  charakteru.  V souladu  s platným  ÚP  města  Jablonec  nad  Nisou
i schváleným  materiálem  "Zájmové  lokality  města"  proběhlo  výběrové  řízení  na využití  dané  lokality,
ve kterém zvítězil  soukromý investor se záměrem na výstavbu Rezidenčního souboru Proseč – U tenisu.
Záměr představoval výstavbu 20 ti viladomů v I. etapě a 4 bytových domů ve II. etapě výstavby po vymístění
sběrného a separačního dvora.  Investor dosáhl  územního rozhodnutí  i stavebního povolené na dopravní
infrastrukturu, která jsou k dnešnímu dni v právní moci. I s ohledem na tuto skutečnost bylo logické zahrnout
tuto lokalitu do požadavků na zapracování zastavitelných ploch do nového ÚP Jablonec nad Nisou ze strany
města Jablonec nad Nisou.

Proti  vymezení  zastavitelné  lokality  SP2.86  v konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  uplatnil  podatel  svoji
připomínku s požadavkem na zařazení pozemků do nezastavitelných ploch, případně aby byl tento záměr
zastavitelnosti posouzen dotčeným orgánem ochrany přírody a krajiny a dále aby bylo provedeno posouzení
vlivu případné zástavby na tomto pozemku na krajinný ráz. Jako argument uvádí narušení krajinného rázu,
negativní  zásah  do přírody,  nedodržení  odstupu  od hranice  lesa.  V odůvodnění  dále  podatel  uvádí,
že koncept neobsahuje srozumitelné a úplné vyčíslení bytových rezerv v Jablonci nad Nisou a upozorňuje
na pasáže  v Odůvodnění   Část  F  –  vyhodnocení  splnění  zadání.,  které  jsou  v rozporu  s navržením
zastavitelné lokality SP2.86.

K dané připomínce  uvádí  pořizovatel  následující:  zastavitelná  lokalita  SP2.  86  byla  převzata  z platného
územního plánu města Jablonec nad Nisou a byla součástí i předchozí územně plánovací dokumentace 
ÚPN SÚ Jablonec nad Nisou a příměstská oblast, schválené v roce 1982. V tomto dokumentu je větší část
předmětné  lokality  vymezena  pro  funkci  bydlení  a  občanské  vybavenosti.  V tomto  duchu  byla  lokalita
dlouhodobě sledována ve smyslu zajištění základní dopravní a technické infrastruktury. V letech 2007  2009
byla budována veřejná kanalizace a veřejný vodovodní řad z finančních prostředků města Jablonec nad
Nisou.
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Podatel  vnímá  vymezení  zastavitelné  lokality  v rámci  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  jako  negativní  zásah
do přírody a do krajinného rázu v dané oblasti a v případě výstavby rodinných domů se domnívá, že není
možné dodržet odstup od hranice lesa stanovený právními předpisy. K tomuto tvrzení pořizovatel dodává,
že zastavitelná  lokalita  byla  posouzena  v rámci  Vyhodnocení  vlivů  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou
na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau,  7/2011),  ve kterém se doporučuje ponechat  lokalitu  stávající  funkcí,
v krajním případě se doporučuje zástavbu tolerovat za podmínky souhlasu orgánu ochrany lesa.  V rámci
veřejného projednání konceptu řešení neuplatnil příslušný orgán státní správy lesa k vymezení zastavitelné
lokality SP2.86 negativní stanovisko. S ohledem na tuto skutečnost  byla plocha vymezena i v návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou a v průběhu pořizování ÚP Jablonec nad Nisou byla překvalifikována do ploch kategorie
BP2 – plochy bydlení příměstského  lokalita BP2.86.

K poznámce podatele, že koncept neobsahuje srozumitelné a úplné vyčíslení bytových rezerv v Jablonci nad
Nisou  z čehož  by  byla  dovozována  potřeby  extenzivního  rozšiřování  zastavitelných  ploch  pořizovatel
dodává, že stanovení předpokládané výhledové velikosti obyvatelstva a z ní odvozené potřeby bytů v Zadání
ÚP  Jablonec  n/N.  je  založeno  na vyhodnocení  variant  možných  scénářů  vývoje  území  v demografické
prognóze (varianty nízká  možná, střední – základní – nejvýše pravděpodobná, vysoká  možná), provedené
v rámci  DPR  pro  ÚP  Jablonec  n/N.  (2009).  Demografická  prognóza  byla  vypracována  a  odůvodněna
renomovanými  demografy.  Zhotovitel  garantuje  věcnou  a  obsahovou  správnost  předmětné  prognózy
demografického vývoje města Jablonec n/N, přiměřenou účelu a cílům územního plánování.

Plošné  uspořádání  území  v ÚP  musí  být  dimenzováno  na úrovni  parametrů  nejvyšší  varianty,  neboť
připravuje zajištění územních podmínek pro všechny možné varianty scénáře demografického vývoje území.

Pro zajímavost uvádíme aktuální porovnání stavu jednotlivých parametrů:

Podle modelu a jeho základní (střední) varianty mělo být 1. 1. 2015 celkem 45 696 obyvatel, v nízké variantě
45 271 obyvatel a ve vysoké 46 096 obyvatel. Ve skutečnosti žilo v Jablonci nad Nisou k 1. 1. 2015 celkem
45 594 obyvatel. Model vývoje počtu obyvatel odpovídá skutečnosti.

Počet bytů k začátku roku 2015 lze odhadnout na 18 880 obydlených bytů. Tento údaj je výsledkem počtu
obydlených bytů ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (18 610 bytů) a bytové výstavby v letech 2011 14
(271 bytů). To rovněž odpovídá údajům v odůvodnění (18 800 bytů).

Dosažení počtu obyvatel 45 664 (základní varianta) k roku 2030 je reálné, počet odpovídá současnému
stavu. Maximální varianta udává 47 519 obyvatel k roku 2030, na kterou by měl být územní plán připraven.
Tato  varianta není  nijak  přemrštěná (pro  rok  2020 udává 46 724 obyvatel  a pro rok  2025 pak 47 221
obyvatel). To odpovídá růstu počtu obyvatel do roku 2020 o 1 130 obyvatel (asi 225 obyvatel ročně), což je
dosažitelné (o tolik se zvýšil počet obyvatel v letech 2007 a 2008, v roce 2013 stoupl počet obyvatel o 148 a
v roce 2014 o 141). Mezi lety 2020 2025 by pak růst byl o 497 obyvatel (asi 100 ročně), v letech 2025 2030
pak o 298 obyvatel (asi 60 ročně).

Avizovaný pokles průměrné velikosti cenzové domácnosti je rovněž reálný. Vychází z Projekce domácností
České republiky do roku 2030 (od ČSÚ) s přihlédnutím ke specifiku Jablonce, který má menší průměrnou
velikost cenzové, hospodařící i bytové domácnosti, což potvrzují i data ze sčítání v roce 2011.

Celkový odhad nároků na bytový fond proto vychází z realistických odhadů,  zjištění současného stavu a
zapracování specifik pro město Jablonec.

Vývoj počtu bytů nezávisí jen na vývoji počtu obyvatel  zohledňuje dále zejména:
▪ rostoucí nároky na kvalitu bydlení (např. význam výstavby RD pro stabilizaci obyvatel v území)
▪ cíl  samostatný byt pro každou censovou, hospodařící i bytovou domácnost (ideálně samostatná

místnost pro každého člena bytové domácnosti)
▪ vývoj míry porodnosti a rozvodovosti (vysoký podíl neúplných rodin vyjádřený dlouhodobě klesající

průměrnou velikostí censové domácnosti)
▪ odstranění nechtěného soužití (optimalizace poměru bytová domácnost/censová domácnost)
▪ odpad bytového fondu (např. byty 3. a 4.kategorie a pod.)

Poznámka:  Výše  uvedené  je  odůvodněno  v kapitole  G.  Komplexní  zdůvodnění  přijatého  řešení
v Odůvodnění ÚP a bylo řádně vysvětleno přítomnými specialisty – demografy při veřejném projednání ÚP,
konaném dne 7. 10. 2015 a mnohokrát před tím, při projednávání předchozích fází procesu pořizování ÚP a
na výborech pro územní plánování a strategii rozvoje města.

S požadavkem územně připravit plochy pro výstavbu cca 4 000 bytů dalo zastupitelstvo města svůj souhlas
v rámci  schvalování  návrhu  zadání  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  (2010)  a  nebyl  zpochybněn  ani  v rámci
schválených pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou (2012).

Dále  podatel  upozorňuje  na nesplnění  požadavku  zadání,  dle  něhož  má  koncepce  uspořádání  krajiny
sledovat ochranu a rozvoj přírodních a krajinných hodnot území, respektovat uplatnění plynulého přechodu
zastavěných ploch do okolní  krajiny,  mimo jiné  i na úbočí  Prosečského hřebenu.  Pořizovatel  konstatuje,
že toto posouzení je v kompetenci příslušných dotčených orgánů státní správy v rámci zákonného procesu
projednání. Vymezení rozsahu zastavitelné lokality SP2.86 nebylo ze strany těchto orgánů v rámci veřejného
projednání  konceptu  ÚP rozporováno,  lokalita  nebyla  ani  předmětem  dohodovacích  jednání  stanovisek
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dotčených orgánů v etapě veřejného projednání konceptu a návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

K nesouhlasu  podatele  připomínky  s konstatováním,  že regulativy  stavební  činnosti  jsou  v konceptu
vypracovány v souladu s platnou legislativou pořizovatel dodává, že Podmínkami pro využití a prostorové
uspořádání  ploch  s rozdílným  způsobem  využití  (též  regulační  podmínky)  se rozumí  nástroje  pro
rozhodování o uskutečňování činností, staveb, zařízení, úprav a kultur ovlivňujících využití a rozvoj území,
o nichž se rozhoduje v územním nebo stavebním řízení, popřípadě správním řízení souvisejícím. Tyto jsou
definovány  v souladu  s platnou  legislativou.  Existují  však  omezení  využití  ploch  s rozdílným  způsobem
využití,  a to vlivem limitů využití  území. Jedním z limitů je Ochranné pásmo lesa. Pro plochy do kterých
zasahuje  ochranné  pásmo  lesa  platí,  že 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.  Tato
formulace  vyplynula  z dohodovacího  jednání  s příslušnými  dotčenými  orgány  státní  správy  lesů,  a  to
na úrovni KÚLK a MMJN ze dne 1. 11. 2016 (dohoda uzavřena dne 7. 11. 2016).

K argumentu  podatele  připomínky,  že vymezením  zastavitelné  lokality  SP2.86  dochází  ke spontánnímu
přístupu k urbanizaci území, oproti intenzifikaci využití zastavěných území pořizovatel dodává, že o využití
plochy pro funkci bydlení bylo rozhodnuto při schválení platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
v roce 1998 a v novém ÚP byla funkce bydlení potvrzena i s ohledem na správní kroky, které se v daném
území historicky odehrály. V žádném případě se nejedná o neodůvodněné vymezení zastavitelné plochy.

Na závěr pořizovatel konstatuje, že ve všech etapách projednání konceptu i návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
se k vymezení  zastavitelné  lokality  vyjadřovaly  příslušné  dotčené  orgány  ochrany  přírody  a  krajiny.  Je
v kompetenci  dotčeného orgánu státní  správy vyžadovat  posouzení  konkrétního  záměru na využití  dané
lokality z pohledu krajinného rázu.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  danou  připomínku  a  s ohledem  na výše  citované
skutečnosti konstatuje, že se jí nevyhovuje.

35) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: M. V.

Podání doručené písemně dne 12. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text  připomínky:  navrhuji,  aby  nový  územní  plán  nevyznačoval  jako  zastavitelnou  plochu  celou  plochu
pozemku p. č. 83/10 v k. ú. Jablonec nad Nisou, ale aby byla možnost průchodu mezi mostem a průchodem
do Podhorské  ulice  a  byl  brán  zřetel  k ostatním  majitelům  okolních  pozemků,  k jejich  potřebě  přístupu
ke svým nemovitostem. Navrhuji část plochy pozemku p. č. 83/10 v k. ú. Jablonec nad Nisou označit jako
veřejnou komunikaci, či určit jako dopravní plochu. Návrh řešení přikládám v příloze (viz příloha 3).

Odůvodnění připomínky:

Plocha SC6.15 je  v konceptu ÚP označena jako  plocha zastavitelná.  Součástí  této plochy je  i pozemek
83/10, který je v majetku Města Jablonec nad Nisou (viz příloha 1). Problém je v tom, že přes tento pozemek
je jediná přístupová cesta k okolním pozemkům a nemovitostem. Já jsem majitelem pozemků 2302/2, 83/12
a 524/2, týká se to však i ostatních pozemků (např. 1749, 83/15, 524/6, 3080, 1071, 2159, 975/1...).

V budově na pozemku 524/2  provozuji  tiskárnu (která zde funguje  od roku 1924),  potřebuji  ji  zásobovat
papírem, odvážet výrobky apod. Proto by zastavění pozemku 83/10 bez možnosti průjezdu mělo pro mě
likvidační následky.

Zároveň přes pozemek 83/10 vede logická  cesta  od nově vybudovaného mostu  přes  Nisu do průchodu
1107/4 a 1101/3.

Stávající územní plán počítá s tím, že v přímé spojnici mostu a průchodu vyznačil část pozemku 83/10 jako
dopravní plochu a počítal s průchodem a průjezdem přes tento pozemek (viz příloha č. 2 „stávající územní
plán").

Z výše uvedených důvodů navrhuji,  aby nový územní plán nevyznačoval jako zastavitelnou plochu celou
plochu pozemku 83/10, ale aby byla možnost průchodu mezi mostem a průchodem do Podhorské ulice a
brán  zřetel  k ostatním  majitelům  okolních  pozemků,  k jejich  potřebě  přístupu  ke svým  nemovitostem.
Navrhuji část plochy pozemku 83/10 označit jako veřejnou komunikaci, či určit jako dopravní plochu. Návrh
řešení přikládám v příloze (viz příloha 3).

Zároveň přikládám fota současného stavu, na kterých je zřetelné, že při urbanistické tvorbě tohoto území
bylo  počítáno  s propojením  mostu  a  průchodu  do Podhorské  ulice,  a  zároveň  počítáno  s dopravní
obslužností objektů v sousedství pozemku 83/10.

Věřím, že v současné době tvorby územního plánuje vhodná příležitost k řešení tohoto problému (nejenom
mého), a k předcházení budoucím komplikacím a sporům.

Vyhodnocení: Připomínce č. 35 se nevyhovuje

1366 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou L – Vyhodnocení připomínek

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a zpracovatelem ÚP Jablonec nad Nisou nejdříve zjišťoval
současný stav území, aby mohl vyhodnotit požadavek na vymezení veřejné komunikace, či dopravní plochy
na pozemku p. č. 83/10 v k. ú. Jablonec nad Nisou.

Lokalita,  jež  je  předmětem  připomínky,  se nachází  v centrální  části  města  v těsné  blízkosti  stávajícího
autobusového nádraží.

Pořizovatel nejprve prověřil platný územní plán města Jablonce nad Nisou, který vymezuje na předmětné
části pozemku p. č. 83/10 v k. ú. Jablonec nad Nisou specifickou plochu dopravní kategorie komunikační síť.

Dále pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a shledal, že vymezuje předmětnou část pozemku
p. č. 83/10 v k. ú. Jablonec nad Nisou jako plochu zastavitelnou kategorie SC6 – plochy smíšené obytné –
centrální (součást zastavitelné lokality SC6.15). Proti tomuto vymezení uplatnil připomínku vlastník sousední
nemovitosti  –  tiskárny  s tím,  že požaduje  vymezit  dopravní  plochu  k obsluze  objektu,  neboť  tato  slouží
k zásobování papírem a odvozu výrobků z  tiskárny.

K danému  požadavku  na zajištění  přístupu  do budoucího  vnitrobloku  městské  zástavby  pořizovatel
konstatuje,  že předmětný  městský  blok  kategorie  SC6  je  vymezen  územním  plánem  částečně  jako
stabilizovaná plocha a částečně jako návrhová (zastavitelná lokalita SC6.15). Cílem je vytvořit městskou
strukturu zástavby při respektování koryta Nisy a založených okolních parkových úprav. Obecně lze říci,
že i v rámci jednotlivých městských bloků samozřejmě existují komunikace (v rámci barvy bloku, např. SC),
které  zpřístupňují  pozemky  uvnitř  bloku,  či  prostor  vnitrobloku.  Jedná  se o vymezení  struktury  městské
zástavby,  kde  průchod,  průjezd  či  účelová  komunikace  jsou  mimo  rozlišovací  schopnost  ÚP v daném
měřítku.  Tento  prostor  byl  řešen samostatnou architektonickou studií  “Přemostění  Lužické  Nisy“,  SAUL,
s.r.o./2004, včetně možného řešení zástavby se zachováním přístupu do vnitrobloku a průchodu do ulice
Podhorské. Bylo by vhodné tuto záležitost řešit mimo ÚP např. zapsáním věcného břemene k předmětným
pozemkům. Vymezením plochy VK do vnitrobloku by došlo k narušení městské struktury zástavby, což není
žádoucí.

36) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: P. J.

Podání doručené písemně dne 30. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

V souladu s §48 Zákona č.  183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu,  uplatňuji  připomínku
ke konceptu územního plánu Jablonce n.  N.  Jak vyplývá z dostupných informací,  již  samotná myšlenka
uvažované  západní  tangenty  je  značně  diskutabilní,  toto  je  zřejmé  i ze zápisů  z besed  a  projednávání
s obyvateli našeho města. Když už s ohledem na „vyšší" územní plán a širší dopravní vztahy je nezbytné
hledání  nového  řešení  západní  tangenty,  pak  si  dovoluji  apelovat  na odpovědné  osoby  a  představitele
města, aby výsledné řešení bylo co nejvýhodnější a co nejméně zatěžující pro obyvatele Jablonce n. N.
ve všech ohledech.

Odůvodnění připomínky:

Vedení tangenty dle konceptu nového územního plánu by znamenalo souběhy nové trasy se stávajícími
silničními komunikacemi, které budou znamenat zbytečně velký zábor zeleně a negativní dopady na životní
prostředí, nová trasa vede v blízkosti obytných domů a ovlivní i rekreační a sportovní areál Srnčí důl atd. Dle
mého názoru by bylo třeba detailně prověřit variantu, kdy by pro propojení v tomto směru bylo v co možná
největší míře využito stávajících komunikací, a to tak, že namísto nové komunikace by od křižovatky ulic
Tovární a U Tenisu byla doprava vedena ve stávající trase ulice Tovární (je možné její rozšíření a napřímení)
na okružní křižovatku s ulicí  Libereckou a z této křižovatky co nejdále ulicí  Libereckou ve směru z centra
do „Zeleného údolí". Zároveň s výstavbou tangenty, tedy s opravou a případnou modernizací Liberecké ulice
v tomto úseku, by bylo třeba zohlednit a případně vyřešit cílový stav vedení tramvajové tratě a případně
napřímení Liberecké ulice, jak je v konceptu nového územního plánu. Samotná tangenta by pak mohla být
co  možná  nejkratší  spojnicí  Liberecké  ulice  ze „Zeleného údolí"  (cca  z GPS 50°43'14",  15°8'46")  s ulicí
Turnovskou (silnicí I/65). Je zřejmé, že takové trasování by znamenalo výrazně kratší (cca poloviční) délku
samotné tangenty,  snížilo  by  negativní  dopady na obyvatele,  neboť  by  komunikace vedla mnohem dále
od obytných  domů,  zároveň  by  řešilo  obsluhu  uvažovaného  zařízení  na zpracování  či  třídění  odpadu
v Zeleném údolí a v neposlední řadě by se zlepšil stávající nepříliš uspokojivý stav Tovární a Liberecké ulice
v dotčených úsecích.

Negativem by bylo velké převýšení nové trasy, pro dosažení přijatelné hodnoty stoupání (spádu) by asi bylo
nutné vedení  nové komunikace obloukem či  oblouky po úbočí  údolí,  v zářezech či na náspech tak,  aby
se vyřešilo i mimoúrovňové křížení s železniční a tramvajovou tratí. I přesto by dle mého názoru bylo velmi
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žádoucí  detailní  porovnání  této  trasy  s trasou  navrhovanou  konceptem územního  plánu,  a  to  ve všech
ohledech.

Vyhodnocení: Připomínce č. 36 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  posoudil  text  připomínky  a  konstatuje,  že se jedná
připomínku k dopravní části konceptu ÚP Jablonec nad Nisou, konkrétně proti návrhu zastavitelných ploch
kategorie DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční – zastavitelné lokality DS.3 a DS.2.

Podatel připomínky požaduje detailnější prověření umístění Západní tangenty ve stávající trase ulic Tovární
a  Liberecká s tím,  že vlastní  západní  tangenta  by  byla  co možná nejkratší  spojnicí  ulic  Liberecké ulice
ze „Zeleného  údolí"  (cca  z GPS  50°43'14",  15°8'46")  s ulicí  Turnovskou  (silnicí  I/65).  Pozitivní  hlediska
navrženého řešení  jsou  z pohledu podatele připomínky minimalizace vlivů na plochy  bydlení,  kvalitativní
zlepšení  stavu  dílčích  celků  stávajících  ulic  Liberecká  a  Tovární  (rekonstrukce),  definitivní  stabilizace
tramvajové trasy a minimalizace délky trasování Západní tangenty Srnčím Dolem.

K argumentům  podatele  připomínky  pořizovatel  konstatuje,  že vymezení  trasy  Západní  tangenty   jako
přeložky silnice I. třídy, je v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A úsek Liberec 
Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku 2040. Důvodem vymezení je zejména zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti ROB1
Liberec ve východním směru na Jablonec nad Nisou, Smržovku, Tanvald, zkvalitnění dopravního propojení
největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při  průchodu zastavěnými částmi měst
Liberec a Jablonec nad Nisou a snížení negativních dopadů silniční dopravy na zastavěné území.

K dané  problematice  pořizovatel  dále  podotýká,  že silnice  I.  třídy  musí  pro  konkrétní  kategorii  splňovat
normové parametry normy ČSN 73 6101, kterými jsou návrhová rychlost, nejvyšší přípustný podélný sklon a
min. doporučený (dovolený) poloměr směrových oblouků. Výše citované parametry by pravděpodobně pro
požadované umístění západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou, a to
v trase stávající ulice Liberecké s pokračováním trasy Srnčím dolem nebyly splněny. Problémové by bylo
v této variantě též křížení předmětné komunikace s tělesy tramvajové a železniční trati.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném  projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
prověřit širší území na západním okraji  města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015 Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I.  třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí  Lužické Nisy  kříží  trasa u Brandlu,  kde po mostě  překračuje řeku Nisu,  stávající  silnici  I/14 (ulice
Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65
tak, že obchází sportovně rekreační areál Srnčí Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky lesního
komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body přeložky
jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka).

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního vedení Západního obchvatu do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání, a to
v kategorii koridor územní rezervy (ÚR6, ÚR7, ÚR8, ÚR9), jako tzv. Západní obchvat s tím, že bude dále
prověřován.
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Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  požadující  detailní  porovnání  trasy
navržené  podatelem  s trasou  navrhovanou  konceptem  územního  plánu  a  konstatuje,  že se připomínce
vyhovuje částečně, a to ve smyslu vymezení koridoru územní rezervy jako nové alternativní vedení západní
tangenty,  tzv.  západní  obchvat  (ÚR6   ÚR9),  který  se bude  dále  podrobněji  prověřovat  a  následně
projednávat  v rámci  příslušné  změny  územního  plánu.  V případě  kladného  výsledku  prověření  a  poté
i zapracování do nadřazené územně plánovací dokumentace může být pro alternativní vedení západního
obchvatu zapracován návrhový koridor do územního plánu v jeho změně. Nevyhovuje se v prověřování trasy
navržené podatelem připomínky, neboť nesplňuje parametry přeložky silnice I. třídy I/14.

37) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: manželé A. a M. H.

Podání doručené písemně dne 29. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Podporujeme trasu obchvatu  Jablonce  tzv.  západní  tangentu  navrženou v novém konceptu  Územního
plánu Jablonec nad Nisou (napojení od ulice Tovární na ulici Turnovskou).

Odůvodnění připomínky:

Oceňujeme skutečnost, že nevede přes obydlenou část města a podle našeho názoru mnohem lépe řeší
dopravní situaci v Jablonci.

Vyhodnocení: Připomínce č. 37 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé  označili  své  podání  jako  připomínku  ke konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  pořizovatel  zjistil,
že předmětné  podání  obsahuje  všechny  náležitosti  pro  podání  připomínky  jako  jsou  údaje  umožňující
identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Podatelé  připomínky  vyjádřil  svoji  podporu  trase  obchvatu  Jablonce  nad  Nisou  tzv.  západní  tangentou
navrženou v novém konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou Zeleným údolím.

K dané problematice  pořizovatel  konstatuje,  že v platném územním plánu města  Jablonce nad Nisou  je
v blízkosti  nemovitosti  podatele připomínky (cca 28 m od osy koridoru) vymezená tzv. Západní tangenta
ve třídě městské komunikace v peáži s železniční tratí Jablonec nad Nisou  Liberec. Naproti tomu koncept
ÚP Jablonec nad Nisou vymezuje novou trasu Západní tangenty mimo zastavěnou část města, a to Zeleným
údolím.  Tomuto  řešení  vyjádřili  svoji  podporu  vlastníci  rodinného domu v blízkém okolí  s tím,  že oceňují
skutečnost,  že nová  trasa  Západní  tangenty  nevede  přes  obydlenou  část  města  a  podle  jejich  názoru
mnohem lépe řeší dopravní situaci v Jablonci.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se jí vyhovuje.

38) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: T. K.

K. K.
T. R.
J. H.

Podání doručené písemně dne 1. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text  připomínky:  Dle  konceptu  územního  plánu  města  Jablonec  nad  Nisou  má  dojít  ke stavbě  silniční
komunikace „Západní tangenta" s kapacitou přes 1500 vozidel denně. Dále je podán návrh změny územního
plánu na přesun překladiště do Zeleného údolí.

Podatel zásadně nesouhlasí s návrhem konceptu územního plánu a návrhem změny územního plánu č. 62 a
tímto  podává  v souladu  s ustanovením  §  48  odst.  2  zákona  č.  183/2006  Sb.  o územním  plánování  a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  připomínky proti  výše  uvedeným návrhům změn územního
plánu, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění připomínky:
▪ snížení kultury bydlení, z dosud klidného místa se stane hlučná část Žižkova vrchu,
▪ poškození ŽP a přírody, v blízkosti bydliště je les, kterým povede silnice, poté nebude možné jej

navštěvovat a rekreovat se v něm. Lesní plochy budou kontaminované,
▪ stavba si vyžádá drahé terénní úpravy, značné převýšení znamená více výfukových plynů,
▪ zanikne přístup k nejbližší tramvajové zastávce v Zeleném údolí,
▪ nepochopení  smyslu  vybudování  lesoparku  na Žižkově  vrchu  v těsné  blízkosti  tak  zatížené

komunikace.

Vyhodnocení: Připomínce č. 38 A se vyhovuje částečně.

Připomínce č. 38 B se nevyhovuje.
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Odůvodnění:

Podatelé označili své podání jako připomínku proti konceptu ÚP Jablonec nad Nisou a změně územního
plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou, pořizovatel zjistil, že předmětné podání obsahuje všechny náležitosti
pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu
vyhodnocení. Pořizovatel dále vyhodnotil, že připomínka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec
nad Nisou byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané připomínky vyplývá nesouhlas podatelů s návrhem trasy Západní tangenty a s umístěním
sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel též prověřil stav v území kde má být realizována západní tangenta a zjistil,
že se jedná o rozsáhlé území v západní části  města Jablonce nad Nisou, navazující  na zastavěné území
v místní části Žižkův vrch. Nově navrhovaná trasa západní tangenty vede v severní části na úpatí svahu,
místy s lesem, místy s listnatými porosty výrazně ruderálního charakteru. Poté je trasována podél skalního
výstupu Žižkova vrchu v souběhu se železnicí.  V jižní  části  přibližně  od místa,  kde se trasa  komunikace
odklání od železnice, prochází jednodruhovými porosty smrku s proměnlivým charakterem bylinného patra.
K ulici Turnovské je trasa vedena v okrajové části zalesněného svahu, v souběhu s průsekem linek VN a
prochází sportovně rekreačním areálem Srnčí důl a napojuje se na ulici Turnovskou.

V případě  plochy  pro  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  se jedná  o poměrně  velkou  plochu  lesa
(smrkové monokultury v různém věkovém stádiu včetně mlazin, popř. pasek) v pohledově neexponované
poloze  mezi  tělesy  železniční  a  tramvajové  trati  na západním  okraji  Jablonce  nad  Nisou  s dopravním
napojením ze silnice I. třídy I/14 Liberec – Jablonec.

A) Západní tangenta

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že údolím Brandlu a Zeleným údolím je
vymezen dopravní koridor pro tzv. Západní tangentu  přeložku silnice I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou
v rámci zastavitelných ploch kategorie DS  plochy dopravní infrastruktury – silniční (lokality DS.2, DS.3).
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro dopravní infrastrukturu.

Proti tomuto řešení uplatnili podatelé připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1/ snížením kultury bydlení,
2/ poškozením životního prostředí a přírody (kontaminace lesa),
3/ zvýšení množství výfukových plynů v důsledku značného převýšení komunikace,
4/ zánikem přístupu k nejbližší tramvajové zastávce v Zeleném údolí,
5/ nepochopením  smyslu  vybudování  lesoparku  na Žižkově  vrchu  v těsné  blízkosti  tak  zatížené

komunikace.

K argumentům  podatele  připomínky  pořizovatel  konstatuje,  že vymezení  trasy  Západní  tangenty   jako
přeložky silnice I. třídy je v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A úsek Liberec 
Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku 2040. Důvodem vymezení je zejména zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti ROB1
Liberec ve východním směru na Jablonec nad Nisou, Smržovku, Tanvald, zkvalitnění dopravního propojení
největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při  průchodu zastavěnými částmi měst
Liberec  a  Jablonec  nad  Nisou a  snížení  negativních  dopadů silniční  dopravy  na zastavěné  území.  Jak
vyplývá  z Politiky  územního  rozvoje  ČR 2008  čl.  76  ve znění  Aktualizace  č.1  z roku  2015  je  dopravní
infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury zřizována a využívána ve veřejném zájmu.

K dílčím bodům odůvodnění připomínky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu snížením kultury bydlení pořizovatel dodává, že podatel měl zjevně na mysli  obavy
o „kvalitu  obytného  prostředí“.  K této  problematice  pořizovatel  uvádí:  negativní  účinky  Západní  tangenty
na okolní prostředí nelze zcela vyloučit. Cílem rozvojových koncepcí mimo jiné je, aby tyto negativní účinky
byly  minimální  a  v žádném  případě  nepřekračovaly  únosnou  míru.  Rozvoj  obce  je  vždy  z logiky  věci
posuzován v souvislostech širší struktury osídlení (viz PÚR ČR). Rozvoj statutárního města Jablonec nad
Nisou, které je spádovým centrem osídlení regionálního významu a je navíc součástí rozvojové oblasti OB7
Liberec  republikového  významu,  musí  být  z logiky  věci  a  s odkazem  na výše  uvedené  skutečnosti
doprovázen  (podmiňován)  odpovídajícím  rozvojem  veřejné  infrastruktury  –  tedy  i účinné  a  bezpečné
dopravy. Současný průtah tras silniční sítě městem (zejména I/14, I/65) působí na velké množství obyvatel
negativními  účinky  z dopravy,  které  v řadě  případů  překračují  únosnou  míru  (vyřešení  tohoto  problému
podmiňuje např. obnovu zástavby „bulváru“ v ulici 5. května). Dopravní koncepce ÚP Jablonec nad Nisou
v souladu  s nadřazenou  ÚPD  (ZÚR  LK)  a  Koncepcí  rozvoje  dálniční  a  silniční  sítě  ČR  do roku  2040
vymisťuje tranzitní dopravu (S  J, Z  V) z centra města mimo obytné zóny v trase tzv. západní tangenta 
jižní  obchvat.  Případné  negativní  dopady  na přírodní  a  životní  prostředí  při  realizaci  a  provozu  všech
významných záměrů v území (tedy i dopravních) vyloučí nedílná součást jejich územní a projektové přípravy
 proces SEA, EIA.

1370 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou L – Vyhodnocení připomínek

Ad. 2+4) K argumentu poškození životního prostředí a přírody pořizovatel dodává, že skutečnost je taková,
že celé  okolí  Jablonce  nad  Nisou  obklopuje  krásná  příroda   mnohde  i v kategorii  chráněná.  Úkolem
územního  plánování  je  hledat  vyvážený  stav  mezi  plochou  krajiny  a  plochami  rozvojových  nově
zastavitelných  ploch.  Jde  o zajištění  kvalitního  životního  prostředí,  hospodářského  rozvoje,  umožnění
kvalitních sociálních vztahů a podmínek.  Při  návrhu nových řešení  (v souladu s požadavky schváleného
zadání ÚP Jablonec nad Nisou), je třeba počítat s tím, že musí dojít k rozumnému kompromisu a v některých
případech ustoupí  i plocha přírody.  SEA,  provedená ve smyslu  krajinně ekologických souvislostí  v rámci
procesu  pořizování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  navrhované  vedení  trasy  Západní  tangenty  nevyloučila.
Případné negativní dopady vlivem konkrétních podmínek stavby Západní tangenty a jejího provozu potvrdí
nebo vyloučí nedílná součást projektové přípravy  proces EIA.

Návštěvy lesa stavba Západní tangenty nevylučuje, neboť výškový profil trasy Západní tangenty je značně
dynamický  části trasy budou v zářezech, části na mostech a dále budou na několika místech propustky,
takže pěší  průchod pro  veřejnost  i pro zvěř  bude přes dopravní  koridor  zajištěn.  Tím pádem je  možný
i přístup k nejbližší tramvajové zastávce v Zeleném údolí.

Ad. 3) K argumentu  zvýšení  množství  výfukových  plynů  pořizovatel  konstatuje,  že případné  negativní
dopady na přírodní a životní prostředí při realizaci a provozu významných dopravních záměrů v území (hluk,
otřesy,  prach )  posoudí  procesy SEA a  EIA,  které  jsou nedílnou součástí  jejich územní  a  projektové
přípravy).  Pokud  budou  negativní  dopady  zjištěny,  budou  součástí  výstavby  dopravní  stavby  též  

odpovídající opatření pro jejich eliminaci. S ohledem na skutečnost, že se jedná o existující stavby
rodinných domů, realizované před vymezením záměru, hradí tato opatření investor výstavby dopravního
záměru. Pokud by negativní dopady překračovaly únosnou míru a nebyla li by zajištěna účinná opatření pro
jejich eliminaci, stavba by nemohla být povolena.

Ad. 5) K argumentu  nepochopení  smyslu  budování  lesoparku  na Žižkově  vrchu  pořizovatel  dodává,
že sportovně rekreační plochy budou před negativními vlivy z navržené komunikace (např. zvýšená hladina
hluku a emisí) chráněny příslušnými technickými opatřeními tak, aby byly dodrženy platné hygienické limity
pro chráněné venkovní prostory.

Výše citovaná problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne
7.  12.  2011  se závěrem,  že výbor  d  o p  o r  u č  u j  e  zastupitelstvu  města  ponechat  trasování  západní
tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. (usnesení č. 1.1/2011).

S ohledem na výše citované skutečnosti  pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku
podatele a formuloval návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v duchu ponechání trasy
západní tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. Pokyny byly schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012 a návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v jejich rozsahu upraven.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
prověřit širší území na západním okraji města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015. Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I. třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí  Lužické Nisy  kříží  trasa  u Brandlu,  kde po mostě  překračuje  řeku Nisu,  stávající  silnici  I/14 (ulice
Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65
tak, že obchází sportovně rekreační areál Srnčí Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky lesního
komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body přeložky
jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase  ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka).

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního vedení Západního obchvatu do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání, a to
v kategorii koridor územní rezervy (ÚR6, ÚR7, ÚR8, ÚR9), jako tzv. Západní obchvat.
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Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a s ohledem na výše citované skutečnosti
se rozhodl připomínce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
vymezena  v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podatelům připomínek se vyhovuje v tom smyslu, že v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je vymezen koridor
územní rezervy jako nové alternativní vedení západní tangenty, tzv. západní obchvat (ÚR6  ÚR9), který
se bude  dále  podrobněji  prověřovat  a  následně  projednávat  v rámci  příslušné  změny  územního  plánu.
V případě kladného výsledku prověření a poté i zapracování do nadřazené územně plánovací dokumentace
může být  pro  alternativní  vedení  západního obchvatu  zapracován  návrhový  koridor  do územního  plánu
v jeho změně.

B) Sběrný a separační dvůr

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že v souladu se schváleným zadáním
nového ÚP Jablonec nad Nisou je v západní části údolí Brandlu vymezena zastavitelná plocha kategorie VO
 plochy výrobně obchodní  lokalita VO4.1  plocha pro sběrný a separační dvůr.

Proti tomuto řešení uplatnili podatelé připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad  Nisou  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodnil  snížením kultury
bydlení a poškozením životního prostředí vlivem existence překladiště odpadu.

K připomínce  pořizovatel  konstatuje,  že umístění  nového  sběrného  a  separačního  dvora  vychází
ze schváleného zadání ÚP Jablonec nad Nisou, jež uložilo zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou úkol najít
novou lokalitu. Stávající stav, kdy je tento dvůr umístěn v největší rozvojové lokalitě pro bydlení ve městě,
kdy je špatně dopravně dostupný a navíc již nemá potřebné parametry pro svou činnost, je zcela evidentně
neudržitelný.  Úvahy  o umístění  dvora  na správní  území  jiné  obce  byly  vyloučeny,  a  to  zejména
po neúspěšných  jednáních  mezi  zástupci  města  Jablonec  nad  Nisou  a  zástupci  obce  Rádlo,  na jejímž
správním území bylo  umístění  dvora  variantně  zvažováno.  Při  hledání  lokality  pro umístění  sběrného a
separačního dvora musely  být  respektovány zejména existující  limity využití  území jako zejména plochy
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a plochy ÚSES. Zároveň bylo snahou nalézt lokalitu, která nebude
v přímém kontaktu se stávající obytnou zástavbou, tj. bude od nejbližší obytné zástavby účinně separováno,
např. dostatečně širokým pásem vzrostlé zeleně.

Neopomenutelným limitem byla i ochrana horizontů v dálkových pohledech. Z výše uvedeného se vymezila
lokalita  v údolí  Brandlu,  tedy  s minimálním  uplatněním  z krajinářského  hlediska.  Zásadním  kritériem  při
hledání  místa  pro  sběrný  a  separační  dvůr  byly  vazby  na dopravní  infrastrukturu,  a  to  jak  silniční,  tak
železniční.  Limitujícím  faktorem  byl  požadavek  na minimální  výměru  plochy  pro  umístění  dvora  3  ha.
Do budoucna  je  vhodným  parametrem  též  vazba  na průmyslovou  zónu  Brandl,  kde  je  v budoucnu
potenciálně možné další  využití  některé  části  separovaných odpadů,  a to jak  pro  výrobu zboží,  tak  pro
výrobu tepla. Tuto část kritérií navržené místo též splňuje. Využití plochy překladiště odpadu bude v návrhu
ÚP  podmíněno  zpracováním  územní  studie  „Zelené  údolí“  ÚS21  ,  kde  bude  využití  plochy  podrobně
navrženo a a v dalším stupni projektové přípravy posouzeno v rámci procesu EIA. Současné požadavky
na nový sběrný a separační dvůr musí odpovídat současně platným normovým hodnotám  předpokládá
se kryté zařízení se zajištěním minimálních negativních vlivů na okolí.

Pořizovatel  k připomínce  snížení  kultury  bydlení  a  poškození  životního  prostředí  konstatuje,  že v okolí
navrhované lokality pro umístění sběrného a separačního dvora jsou převážně stávající plochy lesní, proto
vliv  dvora  na pohodu  bydlení  v uvedených  nemovitostech  lze  předpokládat  minimální.  Z větrné  růžice
umístěné na všech výkresech ÚP je evidentní převažující směr větrů v Jablonci nad Nisou, a to ve směrech
jih  –  jihovýchod  a  severozápad –  sever,  proto  lze  předpokládat,  že předmětná  nemovitost  by  měla  být
případnými  negativními  vlivy  dvora  ovlivněna  minimálně.  Zároveň  bude  případný  negativní  vliv
minimalizován  provozem  dvora  v objektech,  nikoliv  na volném  prostranství.  Negativní  účinky  zpravidla
nepřekračují  hranice  areálů.  Vhodnější  místo  v řešeném  území  obce  nebylo  nalezeno.  Vlivy  koncepce
na udržitelný  rozvoj  území  hodnotí  samostatná  dokumentace   vyhodnocení  vlivů  konceptu  řešení
na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011). Stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy byla
v rámci projednávacího procesu souhlasná.

Problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 9. 11. 2011
se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ponechat umístění sběrného a separačního
dvora v lokalitě Zelené údolí dle konceptu řešení ÚP Jablonec nad Nisou (usnesení č.1.2/2011). V tomto
duchu  byly  formulovány  pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  které  byly  schváleny
zastupitelstvem města dne 26.  1. 2012  v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byla zastavitelná lokalita pro
umístění sběrného a separačního dvora ponechána.

Daná problematika byla opakovaně projednána ve Výboru pro Územní plánování a strategii rozvoje města
dne 6. 6. 2016 se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e vedení města Jablonec nad Nisou jednat nadále
o umístění technologie likvidace odpadů do areálu Brandl (usnesení č. 49/2016).

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  požadující  vypuštění  sběrného  a
separačního  dvora  z návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  konstatuje,  že se připomínce  nevyhovuje,  a  to
s ohledem  na níže  uvedené  skutečnosti:  předmětná  plocha  je  v odstupu  od obytných  zón  a  odcloněna
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pásmem dřevin lesního porostu,  má výhodnou pozici  z hlediska  dopravních vazeb (silnice,  železnice)  a
vykazuje prostorové vazby na stabilizované a přestavbové plochy VO v areálu Brandl, vč. možných variant
likvidace nebo druhotného využití  separovaných surovin.  Dalším argumentem je skutečnost,  že moderní
zařízení pro nakládání s odpady jsou zakrytá, negativní účinky zpravidla nepřekračují hranice areálů.

39) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: H. H.

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky: Jako dlouholetá obyvatelka lokality Žižkův Vrch uplatňuji připomínku proti konceptu návrhu
Územního plánu města Jablonec nad Nisou, a to k trase Západní tangenty.

Odůvodnění připomínky:

Na Žižkově vrchu jsem žila 25 let. I když v současnosti bydlím v jiné části Jablonce n. Nisou, na Žižkův vrch
se stále ráda vracím, a to pro klid, který tam je. Do přilehlého lesa chodíme na procházky, odpočinout si a
naslouchat zpěvu ptactva, které je vůbec časně ráno nádherné. Klid je narušován pouze vlakem, který zde
projíždí zhruba lx za hodinu. Za relaxací a sportem chodí do tohoto lesa a areálu Srnčí důl více mých přátel
a známých, ale i školní děti po vyučování nebo v rámci vyučování, Vše se změní a bude nenávratně pryč
novou  frekventovanou  a  hlučnou  silnicí,  která  by  zde  měla  vést.  Podle  mého  názoru  a  názoru  mých
známých, dopravní situaci v Jablonci n. Nisou Západní tangenta výrazně nezlepší, jelikož pravděpodobně
nebude mít žádnou návaznost a veškerá doprava se bude stejně vracet ke křižovatce U Zeleného stromu
/dle  místostarostky  Nové  Vsi  nad  Nisou  K.  Lubasové  obec  ze své  podstaty  i na základě  petic  občanů
nesouhlasí  s jižním  obchvatem,  Jižní  tangenta  je  v navrhované  podobě  dle  ŘSD  z finančních  důvodů
nerealizovatelná/.

Myslím  si,  že bychom  si  měli  přírodu  co  nejvíce  chránit  a  ne  se jí  takto  zbavovat,  proto  nesouhlasím
s navrhovanou trasou Západní tangenty (silnice I/14) vedoucí částí Zeleného údolí a v prostoru u Srnčího
dolu.  Řešením se nabízí  vybudování  tunelu  v prostoru  Vrchlického  sadů  řešení  Severní  tangenty  bylo
s obyvateli této lokality již projednáno, oni sním souhlasili, ale do současnosti nedošlo k její realizaci.

Vyhodnocení: Připomínce č. 39 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  posoudil  text  připomínky  a  konstatuje,  že se jedná
připomínku k návrhu trasy Západní tangenty jako přeložky silnice I. třídy I/14.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že údolím Brandlu a Zeleným údolím je
vymezen dopravní koridor pro tzv. Západní tangentu  přeložku silnice I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel prověřil  vzdálenost koridoru dostupnými grafickými prostředky, a to v rámci grafické části  ÚP
Jablonec nad Nisou a zjistil, že trasa Západní tangenty je vymezena v rámci zastavitelných ploch kategorie
DS  plochy dopravní infrastruktury – silniční (lokality DS.2, DS.3). Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu
pro dopravní infrastrukturu.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, která je argumentována nárůstem hluku, ztrátou klidové lokality  určené pro sport  a rekreaci,
dopravní  neefektivností  předmětné stavby (  dopravní  situace v Jablonci  se nezlepší,  stavba nebude mít
žádnou návaznost a veškerá doprava se bude vracet ke křižovatce u Zeleného stromu). Podatel připomínky
navrhuje řešit danou situaci trasou Severní tangenty s vybudováním tunelu v prostoru Vrchlického sady.

K argumentům pořizovatel konstatuje, že vymezení trasy Západní tangenty  jako přeložky silnice I. třídy je
v souladu  jak  se schváleným  zadáním  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  tak  s nadřazenou  územně  plánovací
dokumentací   Zásady územního rozvoje  Libereckého kraje (koridor  D11A úsek Liberec  Jablonec  nad
Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040.
Důvodem  vymezení  je  zejména  zlepšení  dopravních  vazeb  v rámci  rozvojové  oblasti  ROB1  Liberec
ve východním  směru  na Jablonec  nad  Nisou,  Smržovku,  Tanvald,  zkvalitnění  dopravního  propojení
největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při  průchodu zastavěnými částmi měst
Liberec  a  Jablonec  nad  Nisou  a  snížení  negativních  dopadů silniční  dopravy  na zastavěné  území.  Jak
vyplývá  z Politiky  územního  rozvoje  ČR 2008  čl.  76  ve znění  Aktualizace  č.1  z roku  2015  je  dopravní
infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury zřizována a využívána ve veřejném zájmu.

K argumentu  zvýšení  hlučnosti  z vozidel  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje  s názorem  podatele
připomínky,  že umístění  silnice  se může projevit  některými  negativními  vlivy  jako  např.  zvýšená  hladina
hluku,  nicméně  při  výstavbě  silnice  budou  muset  být  provedena  ze strany  investora  taková  technická
opatření, aby byly dodrženy platné hygienické limity pro chráněný vnitřní i venkovní prostor obytných staveb
ve stabilizovaných plochách bydlení, a to jak ve dne, tak v noci. Bohužel situace v Jablonci nad Nisou a jeho
okolí  je  taková,  že z důvodu  široké  škály  prvků  ochrany  přírody  (např.  regionální  biocentrum  ÚSES
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vymezené hned za hranicí  Jablonce na Rádelském katastru)  je  velmi  těžké vymezit  potřebnou dopravní
infrastrukturu  s větším odstupem od obytných území  města  bez toho,  aniž  by  byl  záměr  navržen mimo
správní území města Jablonec nad Nisou. Navržená západní tangenta je umístěna v souběhu se stávajícím
dopravním koridorem vedoucím údolím Brandlu (železniční trať, tramvajová trať a stávající silnice I/14) a
v maximální  možné  vzdálenosti  od stabilizovaných  ploch  bydlení  na Žižkově  Vrchu  tak,  aby  byly  již
v urbanistické úrovni minimalizovány případné negativní vlivy budoucí silnice na stávající obytnou zástavbu.
Vlivy  koncepce  na udržitelný  rozvoj  území  vyhodnotila  samostatná  dokumentace   vyhodnocení  vlivů
konceptu řešení na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011).  Stanoviska příslušných dotčených orgánů
státní správy byla v rámci projednávacího procesu souhlasná. Hygienické limity byly posuzovány nezávisle
ve dvou dokumentech. Pro účely vyhodnocení vlivu úprav dopravního řešení navrhovaných v rámci konceptu
ÚP  byla  vypracována  akustická  studie  (Králíček,  2011)  a  v rámci  zjišťovacího  řízení  na záměr  "I/14  
Jablonec  nad Nisou  západní  tangenta"  hluková studie  (Centrum dopravního výzkumu,  2013).  V rámci
zjišťovacího  řízení  na záměr  "I/14   Jablonec  nad  Nisou   západní  tangenta"  byly  dále  zpracovány
Rozptylová studie, Ing. Jedlička 2013 a Studie hodnocení zdravotních rizik, Ing. Růžičková 2013. V dalších
stupních projektové přípravy záměru budou tyto studie dále zpřesňovány.

K argumentu  nízké  dopravní  efektivity  pořizovatel  podotýká,  že účelem  stavby  komunikace  I.  třídy  tzv.
„západní tangenta“ je zejména optimalizace prostupnosti území ve městě, které je součástí rozvojové oblasti
republikového významu OB7 Liberec a prokázané odlehčení dopravního přetížení centra města. Intenzita
dopravy na nové komunikaci (západní tangenta) poroste v orientačních časových horizontech (viz výstupy
dopravního modelu města):
▪ základní etapa:  pouze západní  tangenta  přenese zejména tranzit  sever – jih  (Jizerské hory –

Praha),
▪ cílová etapa: západní tangenta + jižní obchvat přenese tranzit sever – jih zejména Jizerské hory –

Praha + západ – východ (Liberec – Krkonoše – D11).

ŘSD ČR by nepodporovalo stavbu silnice, pokud by nebylo přesvědčeno o její účelnosti.

K návrhu řešit západní tangentu v trase Severní tangenty s vybudováním tunelu v prostoru Vrchlického sady
pořizovatel dodává, že tato trasa by neodpovídala Schválenému zadání ÚP Jablonec nad Nisou, neboť není
řešena  mimo  zastavěné  území  města.  Navrhované  řešení  tzv.  Severní  tangenty  procházející  souvislým
zastavěným obytným a rekreačním územím Jablonce n/N podél  vodní  nádrže  Mšeno odmítá ŘSD jako
obtížně technicky realizovatelné a neefektivní, neboť by nebyl řešen zásadní problém, kterým je průjezd
dopravy přivedené silnicí I/65 centrem města (přetížená kruhová křižovatka „u zeleného stromu"). Moderní
dopravní koncepce jednoznačně preferují přeložky silnic I. třídy typu obchvat nad přeložkami typu průtah.
Smyslem  dopravních  investic  do silnic  I.  třídy  není  preferovat  průtahy  obcemi.  Severní  tangenta  je
nevyhovující i z pohledu životního prostředí, neboť by vyvolala jeho nadměrné zatížení hlukem a emisemi
v bezprostředním okolí přehrady Mšeno, která byla např. i v Územně analytických podkladech obcí Jablonce
nad  Nisou 2010  identifikována  jako  hodnota  území.  Rekreační  význam a  potenciál  přehrady  Mšeno je
komplexní a zásadní nejen pro Jablonec n/N, ale i pro jeho širší okolí.

Výše citovaná problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne
7.  12.  2011  se závěrem,  že výbor  d  o p  o r  u č  u j  e  zastupitelstvu  města  ponechat  trasování  západní
tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. (usnesení č. 1.1/2011).

V tomto duchu byly formulovány pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012 a návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v jejich rozsahu upraven.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném  projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
prověřit širší území na západním okraji  města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015. Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I.  třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí

(ulice Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici
I/65 tak, že obchází sportovně rekreační  areál  Srnčí  Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky
lesního komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body
přeložky jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
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nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase  ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka).

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního vedení Západního obchvatu do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání, a to
v kategorii koridor územní rezervy (ÚR6, ÚR7, ÚR8, ÚR9), jako tzv. Západní obchvat.

Pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku a s ohledem na výše citované skutečnosti
se rozhodl připomínce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
vymezena v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v plochách dopravní infrastruktury – silniční DS2 a DS3. Podateli
připomínky se vyhovuje v tom smyslu, že v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je vymezen koridor územní rezervy
jako  nové  alternativní  vedení  západní  tangenty,  tzv.  západní  obchvat  (ÚR6   ÚR9),  který  se bude  dále
podrobněji prověřovat a následně projednávat v rámci příslušné změny územního plánu. V případě kladného
výsledku  prověření  a  poté  i zapracování  do nadřazené  územně  plánovací  dokumentace  může  být  pro
alternativní vedení západního obchvatu zapracován návrhový koridor do územního plánu v jeho změně.

40) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: K. L.

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Dle konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace „Západní
tangenta" s kapacitou přes 1500 vozidel  denně.  Dále je  podán návrh změny územního plánu na přesun
překladiště do Zeleného údolí.

Podatel zásadně nesouhlasí s návrhem konceptu územního plánu a návrhem změny územního plánu č. 62 a
tímto  podává  v souladu  s ustanovením  §  48  odst.  2  zákona  č.  183/2006  Sb.  o územním  plánování  a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  připomínky proti  výše  uvedeným návrhům změn územního
plánu, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění připomínky:
1) znehodnocení nemovitostí – hluk, škodliviny v ovzduší
2) poškození přírody a ŽP
3) zápach z překladiště

Vyhodnocení: Připomínce č. 40 A se vyhovuje částečně.

 Připomínce č. 40 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku proti konceptu ÚP Jablonec nad Nisou a změně územního plánu
č. 62 města Jablonec nad Nisou, pořizovatel zjistil, že předmětné podání obsahuje všechny náležitosti pro
podání připomínky jako jsou údaje umožňující  identifikaci a podpis,  a proto bylo přistoupeno k vlastnímu
vyhodnocení. Pořizovatel dále vyhodnotil, že připomínka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec
nad Nisou byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané připomínky vyplývá nesouhlas podatele s právem věcného břemene k užívání pozemku a
stavby RD na st. p. č. 3111 v  k. ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy Západní tangenty a s umístěním
sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil,  že se jedná o rodinný dům č.p. 2932 v ulici
Panenská 48 v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 50 m od vymezeného koridoru Západní
tangenty a cca 190 m od plochy sběrného a separačního dvora.

Pořizovatel a určený zastupitel též prověřil stav v území kde má být realizována západní tangenta a zjistil,
že se jedná o rozsáhlé území v západní části města Jablonce nad Nisou, navazující  na zastavěné území
v místní části Žižkův vrch. Nově navrhovaná trasa západní tangenty vede v severní části na úpatí svahu,
místy s lesem, místy s listnatými porosty výrazně ruderálního charakteru Poté je trasována podél skalního
výstupu Žižkova  vrchu v souběhu se železnicí.  V jižní  části  přibližně  od místa,  kde se trasa  komunikace
odklání od železnice, prochází jednodruhovými porosty smrku s proměnlivým charakterem bylinného patra.
K ulici Turnovské je trasa vedena v okrajové části zalesněného svahu, v souběhu s průsekem linek VN 35 kV
a prochází sportovně rekreačním areálem Srnčí důl a napojuje se na ulici Turnovskou.

V případě  plochy  pro  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  se jedná  o poměrně  velkou  plochu  lesa
(smrkové monokultury v různém věkovém stádiu včetně mlazin, popř. pasek) v pohledově neexponované
poloze  mezi  tělesy  železniční  a  tramvajové  trati  na západním  okraji  Jablonce  nad  Nisou  s dopravním
napojením ze silnice I. třídy I/14 Liberec – Jablonec.
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A) Západní tangenta

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že údolím Brandlu a Zeleným údolím je
vymezen dopravní koridor pro tzv. Západní tangentu  přeložku silnice I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou.
Pořizovatel prověřil  vzdálenost koridoru dostupnými grafickými prostředky, a to v rámci grafické části  ÚP
Jablonec nad Nisou a zjistil, že trasa Západní tangenty je vymezena v rámci zastavitelných ploch kategorie
DS  plochy dopravní infrastruktury – silniční (lokality DS.2, DS.3) ve vzdálenosti cca 50 m od nemovitostí
podatele připomínky. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro dopravní infrastrukturu.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) znehodnocení nemovitostí – hluk, škodliviny v ovzduší
2) poškození přírody a ŽP

K argumentům  podatele  připomínky  pořizovatel  konstatuje,  že vymezení  trasy  Západní  tangenty   jako
přeložky silnice I. třídy je v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A úsek Liberec 
Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku 2040. Důvodem vymezení je zejména zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti ROB1
Liberec ve východním směru na Jablonec nad Nisou, Smržovku, Tanvald, zkvalitnění dopravního propojení
největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při  průchodu zastavěnými částmi měst
Liberec  a  Jablonec  nad  Nisou a  snížení  negativních  dopadů silniční  dopravy  na zastavěné  území.  Jak
vyplývá  z Politiky  územního  rozvoje  ČR 2008  čl.  76  ve znění  Aktualizace  č.1  z roku  2015  je  dopravní
infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury zřizována a využívána ve veřejném zájmu.

K dílčím bodům odůvodnění připomínky pořizovatel uvádí.

Ad 1) K argumentu  znehodnocení  nemovitosti  v důsledku  nadměrného  hluku  a  škodlivin  z vozidel
pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje  s názorem  podatele  připomínky,  že umístění  silnice  cca  50  m
od rodinného domu se může projevit některými negativními vlivy jako např. zvýšená hladina hluku, nicméně
při  výstavbě silnice budou muset být  provedena ze strany investora taková technická opatření,  aby byly
dodrženy platné hygienické limity pro chráněný vnitřní i venkovní prostor obytných staveb ve stabilizovaných
plochách bydlení, a to jak ve dne, tak v noci. Bohužel situace v Jablonci nad Nisou a jeho okolí je taková,
že z důvodu  široké  škály  prvků  ochrany  přírody  (např.  regionální  biocentrum  ÚSES  vymezené  hned
za hranicí  Jablonce  na Rádelském  katastru)  je  velmi  těžké  vymezit  potřebnou  dopravní  infrastrukturu
s větším odstupem od obytných území města bez toho, aniž by byl záměr navržen mimo správní  území
města Jablonec nad Nisou.  Navržená západní tangenta je umístěna v souběhu se stávajícím dopravním
koridorem vedoucím údolím Brandlu (železniční trať, tramvajová trať a stávající silnice I/14) a v maximální
možné vzdálenosti od stabilizovaných ploch bydlení na Žižkově Vrchu tak, aby byly již v urbanistické úrovni
minimalizovány  případné  negativní  vlivy  budoucí  silnice  na stávající  obytnou  zástavbu.  Vlivy  koncepce
na udržitelný  rozvoj  území  vyhodnotila  samostatná  dokumentace   vyhodnocení  vlivů  konceptu  řešení
na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011). Stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy byla
v rámci  projednávacího  procesu  souhlasná.  Hygienické  limity  byly  posuzovány  nezávisle  ve dvou
dokumentech. Pro účely vyhodnocení vlivu úprav dopravního řešení navrhovaných v rámci konceptu ÚP byla
vypracována akustická studie (Králíček, 2011) a v rámci zjišťovacího řízení na záměr "I/14  Jablonec nad
Nisou  západní tangenta" hluková studie (Centrum dopravního výzkumu, 2013). V rámci zjišťovacího řízení
na záměr  "I/14   Jablonec  nad Nisou  západní  tangenta"  byly  dále  zpracovány Rozptylová  studie,  Ing.
Jedlička 2013 a Studie hodnocení zdravotních rizik,  Ing. Růžičková 2013.  V dalších stupních projektové
přípravy záměru budou tyto studie dále zpřesňovány.

K argumentu znehodnocení nemovitosti v důsledku škodlivin z ovzduší pořizovatel konstatuje, že pořizovatel
konstatuje, že případné negativní dopady na přírodní a životní prostředí při realizaci a provozu významných
dopravních  záměrů  v území  (hluk,  otřesy,  prach  )  posoudí  procesy  SEA a  EIA,  které  jsou  nedílnou
součástí  jejich  územní  a  projektové  přípravy).  Pokud  budou  negativní  dopady  zjištěny,  budou  součástí
výstavby  dopravní  stavby  též  odpovídající  opatření  pro  jejich  eliminaci.  S ohledem  na skutečnost,
že se jedná o existující stavby rodinných domů, realizované před vymezením záměru, hradí tato opatření
investor výstavby dopravního záměru. Pokud by negativní dopady překračovaly únosnou míru a nebyla li by
zajištěna účinná opatření pro jejich eliminaci, stavba by nemohla být povolena.

Ad 2) K argumentu poškození životního prostředí a přírody pořizovatel dodává, že skutečnost je taková,
že celé  okolí  Jablonce  nad  Nisou  obklopuje  krásná  příroda   mnohde  i v kategorii  chráněná.  Úkolem
územního  plánování  je  hledat  vyvážený  stav  mezi  plochou  krajiny  a  plochami  rozvojových  nově
zastavitelných  ploch.  Jde  o zajištění  kvalitního  životního  prostředí,  hospodářského  rozvoje,  umožnění
kvalitních sociálních vztahů a podmínek.  Při  návrhu nových řešení  (v souladu s požadavky schváleného
zadání ÚP Jablonec nad Nisou), je třeba počítat s tím, že musí dojít k rozumnému kompromisu a v některých
případech ustoupí  i plocha přírody.  SEA,  provedená ve smyslu  krajinně ekologických souvislostí  v rámci
procesu  pořizování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  navrhované  vedení  trasy  Západní  tangenty  nevyloučila.
Případné negativní dopady vlivem konkrétních podmínek stavby Západní tangenty a jejího provozu potvrdí
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nebo vyloučí nedílná součást projektové přípravy  proces EIA.

Výše citovaná problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne
7.  12.  2011  se závěrem,  že výbor  d  o p  o r  u č  u j  e  zastupitelstvu  města  ponechat  trasování  západní
tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. (usnesení č. 1.1/2011).

S ohledem na výše citované skutečnosti  pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku
podatele a formuloval návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v duchu ponechání trasy
západní tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. Pokyny byly schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012 a návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v jejich rozsahu upraven.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
prověřit širší území na západním okraji města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015. Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I. třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí  Lužické Nisy  kříží  trasa  u Brandlu,  kde po mostě  překračuje  řeku Nisu,  stávající  silnici  I/14 (ulice
Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65
tak, že obchází sportovně rekreační areál Srnčí Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky lesního
komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body přeložky
jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase  ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka).

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního vedení Západního obchvatu do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání, a to
v kategorii koridor územní rezervy (ÚR6, ÚR7, ÚR8, ÚR9), jako tzv. Západní obchvat.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a s ohledem na výše citované skutečnosti
se rozhodl připomínce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
vymezena  v návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli  připomínky  se vyhovuje v tom smyslu,  že v návrhu ÚP Jablonec  nad Nisou je  vymezen koridor
územní rezervy jako nové alternativní vedení západní tangenty, tzv. západní obchvat (ÚR6  ÚR9), který
se bude  dále  podrobněji  prověřovat  a  následně  projednávat  v rámci  příslušné  změny  územního  plánu.
V případě kladného výsledku prověření a poté i zapracování do nadřazené územně plánovací dokumentace
může  být  pro  alternativní  vedení  západního obchvatu  zapracován  návrhový  koridor  do územního  plánu
v jeho změně.

B) Sběrný a separační dvůr

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že v souladu se schváleným zadáním
nového ÚP Jablonec nad Nisou je v západní části údolí Brandlu vymezena zastavitelná plocha kategorie VO
 plochy výrobně obchodní  lokalita VO4.1  plocha pro sběrný a separační dvůr.

V rámci grafické části ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel prověřil vzdálenost zastavitelné plochy sběrného a
separačního dvora od předmětného rodinného domu. Vzdálenost navržené plochy sběrného a separačního
dvora je od uvedených nemovitostí cca 190 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením hlučnosti
a zápachu z překladiště.

K uvedeným argumentům pořizovatel konstatuje, že umístění nového sběrného a separačního dvora vychází
ze schváleného zadání ÚP Jablonec nad Nisou, jež uložilo zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou úkol najít
novou lokalitu. Stávající stav, kdy je tento dvůr umístěn v největší rozvojové lokalitě pro bydlení ve městě,
kdy je špatně dopravně dostupný a navíc již nemá potřebné parametry pro svou činnost, je zcela evidentně
neudržitelný.  Úvahy  o umístění  dvora  na správní  území  jiné  obce  byly  vyloučeny,  a  to  zejména
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po neúspěšných  jednáních  mezi  zástupci  města  Jablonec  nad  Nisou  a  zástupci  obce  Rádlo,  na jejímž
správním území bylo  umístění  dvora  variantně  zvažováno.  Při  hledání  lokality  pro umístění  sběrného a
separačního dvora musely  být  respektovány zejména existující  limity využití  území jako zejména plochy
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a plochy ÚSES. Zároveň bylo snahou nalézt lokalitu, která nebude
v přímém kontaktu se stávající obytnou zástavbou, tj. bude od nejbližší obytné zástavby účinně separováno,
např. dostatečně širokým pásem vzrostlé zeleně.

Neopomenutelným limitem byla i ochrana horizontů v dálkových pohledech. Z výše uvedeného se vymezila
lokalita  v údolí  Brandlu,  tedy  s minimálním  uplatněním  z krajinářského  hlediska.  Zásadním  kritériem  při
hledání  místa  pro  sběrný  a  separační  dvůr  byly  vazby  na dopravní  infrastrukturu,  a  to  jak  silniční,  tak
železniční.  Limitujícím  faktorem  byl  požadavek  na minimální  výměru  plochy  pro  umístění  dvora  3  ha.
Do budoucna  je  vhodným  parametrem  též  vazba  na průmyslovou  zónu  Brandl,  kde  je  v budoucnu
potenciálně možné další  využití  některé  části  separovaných odpadů,  a to jak  pro  výrobu zboží,  tak  pro
výrobu tepla. Tuto část kritérií navržené místo též splňuje. Využití plochy překladiště odpadu bude v návrhu
ÚP  podmíněno  zpracováním  územní  studie  „Zelené  údolí“  ÚS21  ,  kde  bude  využití  plochy  podrobně
navrženo  a  v dalším  stupni  projektové  přípravy  posouzeno  v rámci  procesu  EIA.  Současné  požadavky
na technické řešení nového sběrného a separačního dvora musí odpovídat současně platným normovým
hodnotám   předpokládá  se kryté  zařízení  se zajištěním  minimálních  negativních  vlivů  na okolí,  včetně
dopadů na znečištění vodních toků.

Pořizovatel  k připomínce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (škodliviny  v ovzduší,  zápach  a  snížení
hodnoty nemovitosti) konstatuje, že v okolí navrhované lokality pro umístění sběrného a separačního dvora
jsou převážně stávající  plochy lesní,  proto vliv  dvora na pohodu bydlení  v uvedených nemovitostech lze
předpokládat minimální. Z větrné růžice umístěné na všech výkresech ÚP je evidentní převažující směr větrů
v Jablonci  nad Nisou,  a to ve směrech jih  – jihovýchod a severozápad – sever,  proto lze předpokládat,
že předmětná nemovitost by měla být  případnými negativními  vlivy dvora ovlivněna minimálně.  Zároveň
bude případný  negativní  vliv  minimalizován provozem dvora  v objektech,  nikoliv  na volném prostranství.
Negativní  účinky  zpravidla  nepřekračují  hranice  areálů.  Vhodnější  místo  v řešeném území  obce  nebylo
nalezeno. Vlivy koncepce na udržitelný rozvoj území hodnotí samostatná dokumentace  vyhodnocení vlivů
konceptu řešení na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011).  Stanoviska příslušných dotčených orgánů
státní správy byla v rámci projednávacího procesu souhlasná.

Problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 9. 11. 2011
se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ponechat umístění sběrného a separačního
dvora v lokalitě Zelené údolí dle konceptu řešení ÚP Jablonec nad Nisou (usnesení č.1.2/2011). V tomto
duchu  byly  formulovány  pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  které  byly  schváleny
zastupitelstvem města dne 26 .1. 2012  v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byla zastavitelná lokalita pro
umístění sběrného a separačního dvora ponechána.

Daná problematika byla opakovaně projednána ve Výboru pro Územní plánování a strategii rozvoje města
dne 6. 6. 2016 se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e vedení města Jablonec nad Nisou jednat nadále
o umístění technologie likvidace odpadů do areálu Brandl (usnesení č. 49/2016).

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  požadující  vypuštění  sběrného  a
separačního  dvora  z návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  konstatuje,  že se připomínce  nevyhovuje,  a  to
s ohledem  na níže  uvedené  skutečnosti:  předmětná  plocha  je  v odstupu  od obytných  zón  a  odcloněna
pásmem dřevin  lesního porostu,  má výhodnou pozici  z hlediska dopravních  vazeb (silnice,  železnice)  a
vykazuje prostorové vazby na stabilizované a přestavbové plochy VO v areálu Brandl, vč. možných variant
likvidace nebo druhotného využití  separovaných surovin.  Dalším argumentem je  skutečnost,  že moderní
zařízení pro nakládání s odpady jsou zakrytá, negativní účinky zpravidla nepřekračují hranice areálů

41) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: R. H.

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Dle konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace „Západní
tangenta" s kapacitou přes 1500 vozidel  denně. Dále je  podán návrh změny územního plánu na přesun
překladiště do Zeleného údolí.

Podatel zásadně nesouhlasí s návrhem konceptu územního plánu a návrhem změny územního plánu

č. 62 a tímto podává v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  připomínky proti  výše uvedeným návrhům změn územního
plánu, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění připomínky:
▪ nesmyslnost této silnice, která nic neřeší
▪ nevratné poškození ŽP a přírody
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▪ zvýšení hluku a škodlivin v ovzduší
▪ zápach z překladiště po celém Žižkově vrchu

Vyhodnocení: Připomínce č. 41 A se vyhovuje částečně.

Připomínce č. 41 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku proti konceptu ÚP Jablonec nad Nisou a změně územního plánu
č. 62 města Jablonec nad Nisou., pořizovatel zjistil, že předmětné podání obsahuje všechny náležitosti pro
podání připomínky jako jsou údaje umožňující  identifikaci a podpis,  a proto bylo přistoupeno k vlastnímu
vyhodnocení. Pořizovatel dále vyhodnotil, že připomínka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec
nad Nisou byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané připomínky vyplývá nesouhlas podatele s návrhem trasy Západní tangenty a s umístěním
sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel též prověřil stav v území kde má být realizována západní tangenta a zjistil,
že se jedná o rozsáhlé území v západní části města Jablonce nad Nisou, navazující  na zastavěné území
v místní části Žižkův vrch. Nově navrhovaná trasa západní tangenty vede v severní části na úpatí svahu,
místy s lesem, místy s listnatými porosty výrazně ruderálního charakteru Poté je trasována podél skalního
výstupu Žižkova  vrchu v souběhu se železnicí.  V jižní  části  přibližně  od místa,  kde se trasa  komunikace
odklání od železnice, prochází jednodruhovými porosty smrku s proměnlivým charakterem bylinného patra.
K ulici Turnovské je trasa vedena v okrajové části zalesněného svahu, v souběhu s průsekem linek VN 35 kV
a prochází sportovně rekreačním areálem Srnčí důl a napojuje se na ulici Turnovskou.

V případě  plochy  pro  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  se jedná  o poměrně  velkou  plochu  lesa
(smrkové monokultury v různém věkovém stádiu včetně mlazin, popř. pasek) v pohledově neexponované
poloze  mezi  tělesy  železniční  a  tramvajové  trati  na západním  okraji  Jablonce  nad  Nisou  s dopravním
napojením ze silnice I. třídy I/14 Liberec – Jablonec.

A) Západní tangenta

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že údolím Brandlu a Zeleným údolím je
vymezen dopravní koridor pro tzv. Západní tangentu  přeložku silnice I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou.
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro dopravní infrastrukturu.

Pořizovatel prověřil  vzdálenost koridoru dostupnými grafickými prostředky, a to v rámci grafické části  ÚP
Jablonec nad Nisou a zjistil, že trasa Západní tangenty je vymezena v rámci zastavitelných ploch kategorie
DS  plochy dopravní infrastruktury – silniční (lokality DS.2, DS.3).

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) nesmyslností této silnice, která nic neřeší,
2) nevratným poškozením ŽP a přírody,
3) zvýšením hluku a škodlivin v ovzduší

K argumentům  podatele  připomínky  pořizovatel  konstatuje,  že vymezení  trasy  Západní  tangenty   jako
přeložky silnice I. třídy je v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A úsek Liberec 
Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku 2040. Důvodem vymezení je zejména zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti ROB1
Liberec ve východním směru na Jablonec nad Nisou, Smržovku, Tanvald, zkvalitnění dopravního propojení
největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při  průchodu zastavěnými částmi měst
Liberec  a  Jablonec  nad  Nisou  a  snížení  negativních  dopadů silniční  dopravy  na zastavěné  území.  Jak
vyplývá  z Politiky  územního  rozvoje  ČR 2008  čl.  76  ve znění  Aktualizace  č.1  z roku  2015  je  dopravní
infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury zřizována a využívána ve veřejném zájmu.

K dílčím bodům odůvodnění připomínky pořizovatel uvádí.

Ad 1) k argumentu  nesmyslností  této  silnice,  která  nic  neřeší  pořizovatel  podotýká,  že účelem stavby
komunikace I. třídy tzv. západní tangenty je zejména zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti
ROB1 Liberec  ve východním směru  na Jablonec  nad Nisou,  Smržovku,  Tanvald,  zkvalitnění  dopravního
propojení největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při průchodu zastavěnými částmi
měst Liberec a Jablonec nad Nisou a snížení  negativních dopadů silniční dopravy na zastavěné území.
Úlohou  západní  tangenty  je  převedení  dopravy  ze Mšena  nad  Nisou,  Rýnovic,  Janova  nad  Nisou  a
Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo centrum města a klíčovou kruhovou křižovatku „U Zeleného
stromu  ve směru  na I/35  a  D10.  Z toho  tedy  vyplývá,  že realizace  Západní  tangenty  by  měla  smysl
i v případě,  že by  nedošlo  k realizaci  tzv.  jižního  obchvatu  (součást  koridoru  D07).  ŘSD  ČR  by
nepodporovalo stavbu silnice, pokud by nebylo přesvědčeno o její účelnosti.

Ad 2) K argumentu poškození životního prostředí a přírody pořizovatel dodává, že skutečnost je taková,
že celé  okolí  Jablonce  nad  Nisou  obklopuje  krásná  příroda   mnohde  i v kategorii  chráněná.  Úkolem
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územního  plánování  je  hledat  vyvážený  stav  mezi  plochou  krajiny  a  plochami  rozvojových  nově
zastavitelných  ploch.  Jde  o zajištění  kvalitního  životního  prostředí,  hospodářského  rozvoje,  umožnění
kvalitních sociálních vztahů a podmínek.  Při  návrhu nových řešení  (v souladu s požadavky schváleného
zadání ÚP Jablonec nad Nisou), je třeba počítat s tím, že musí dojít k rozumnému kompromisu a v některých
případech ustoupí  i plocha přírody.  SEA,  provedená ve smyslu  krajinně ekologických souvislostí  v rámci
procesu  pořizování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  navrhované  vedení  trasy  Západní  tangenty  nevyloučila.
Případné negativní dopady vlivem konkrétních podmínek stavby Západní tangenty a jejího provozu potvrdí
nebo vyloučí nedílná součást projektové přípravy  proces EIA.

Ad 3) K argumentu zvýšením hluku pořizovatel dodává, že se ztotožňuje s názorem podatele připomínky,
že umístění silnice cca 50 m od rodinného domu se může projevit některými negativními vlivy jako např.
zvýšená hladina hluku, nicméně při výstavbě silnice budou muset být provedena ze strany investora taková
technická  opatření,  aby  byly  dodrženy  platné  hygienické  limity  pro  chráněný  vnitřní  i venkovní  prostor
obytných staveb ve stabilizovaných plochách bydlení, a to jak ve dne, tak v noci. Bohužel situace v Jablonci
nad  Nisou  a  jeho  okolí  je  taková,  že z důvodu  široké  škály  prvků  ochrany  přírody  (např.  regionální
biocentrum  ÚSES  vymezené  hned  za hranicí  Jablonce  na Rádelském  katastru)  je  velmi  těžké  vymezit
potřebnou dopravní infrastrukturu s větším odstupem od obytných území města bez toho, aniž by byl záměr
navržen mimo správní území města Jablonec nad Nisou. Navržená západní tangenta je umístěna v souběhu
se stávajícím dopravním koridorem vedoucím údolím Brandlu (železniční trať,  tramvajová trať a stávající
silnice I/14) a v maximální možné vzdálenosti od stabilizovaných ploch bydlení na Žižkově Vrchu tak, aby
byly již v urbanistické úrovni minimalizovány případné negativní vlivy budoucí silnice na stávající obytnou
zástavbu. Vlivy koncepce na udržitelný rozvoj území vyhodnotila samostatná dokumentace  vyhodnocení
vlivů  konceptu  řešení  na udržitelný  rozvoj  území  (Ekobau,  07/2011).  Stanoviska  příslušných  dotčených
orgánů státní správy byla v rámci projednávacího procesu souhlasná. Hygienické limity byly posuzovány
nezávisle  ve dvou  dokumentech.  Pro  účely  vyhodnocení  vlivu  úprav  dopravního  řešení  navrhovaných
v rámci  konceptu  ÚP  byla  vypracována  akustická  studie  (Králíček,  2011)  a  v rámci  zjišťovacího  řízení
na záměr "I/14  Jablonec nad Nisou  západní tangenta" hluková studie (Centrum dopravního výzkumu,
2013).  V rámci  zjišťovacího  řízení  na záměr  "I/14   Jablonec  nad  Nisou   západní  tangenta"  byly  dále
zpracovány Rozptylová studie, Ing. Jedlička 2013 a Studie hodnocení zdravotních rizik, Ing. Růžičková 2013.
V dalších stupních projektové přípravy záměru budou tyto studie dále zpřesňovány.

K argumentu znehodnocení nemovitosti v důsledku škodlivin z ovzduší pořizovatel konstatuje, že pořizovatel
konstatuje, že případné negativní dopady na přírodní a životní prostředí při realizaci a provozu významných
dopravních  záměrů  v území  (hluk,  otřesy,  prach  )  posoudí  procesy  SEA a  EIA,  které  jsou  nedílnou
součástí  jejich  územní  a  projektové  přípravy).  Pokud  budou  negativní  dopady  zjištěny,  budou  součástí
výstavby dopravní stavby též odpovídající  opatření  pro  jejich  eliminaci.  S ohledem  na skutečnost,
že se jedná o existující stavby rodinných domů, realizované před vymezením záměru, hradí tato opatření
investor výstavby dopravního záměru. Pokud by negativní dopady překračovaly únosnou míru a nebyla li by
zajištěna účinná opatření pro jejich eliminaci, stavba by nemohla být povolena.

Výše citovaná problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne
7.  12.  2011  se závěrem,  že výbor  d  o p  o r  u č  u j  e  zastupitelstvu  města  ponechat  trasování  západní
tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. (usnesení č. 1.1/2011).

S ohledem na výše citované skutečnosti  pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku
podatele a formuloval návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v duchu ponechání trasy
západní tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. Pokyny byly schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012 a návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v jejich rozsahu upraven.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném  projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
prověřit širší území na západním okraji  města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015. Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I.  třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí  Lužické Nisy  kříží  trasa u Brandlu,  kde po mostě  překračuje řeku Nisu,  stávající  silnici  I/14 (ulice
Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65
tak, že obchází sportovně rekreační areál Srnčí Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky lesního
komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body přeložky
jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
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územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase  ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka).

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního vedení Západního obchvatu do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání, a to
v kategorii koridor územní rezervy (ÚR6, ÚR7, ÚR8, ÚR9), jako tzv. Západní obchvat.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a s ohledem na výše citované skutečnosti
se rozhodl připomínce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
vymezena  v návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli  připomínky  se vyhovuje v tom smyslu,  že v návrhu ÚP Jablonec  nad Nisou je  vymezen koridor
územní rezervy jako nové alternativní vedení západní tangenty, tzv. západní obchvat (ÚR6  ÚR9), který
se bude  dále  podrobněji  prověřovat  a  následně  projednávat  v rámci  příslušné  změny  územního  plánu.
V případě kladného výsledku prověření a poté i zapracování do nadřazené územně plánovací dokumentace
může  být  pro  alternativní  vedení  západního obchvatu  zapracován  návrhový  koridor  do územního  plánu
v jeho změně.

B) Sběrný a separační dvůr

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že v souladu se schváleným zadáním
nového ÚP Jablonec nad Nisou je v západní části údolí Brandlu vymezena zastavitelná plocha kategorie VO
 plochy výrobně obchodní  lokalita VO4.1  plocha pro sběrný a separační dvůr.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením hlučnosti
a zápachu z překladiště na celém území Žižkova vrchu.

K uvedeným argumentům pořizovatel konstatuje, že umístění nového sběrného a separačního dvora vychází
ze schváleného zadání ÚP Jablonec nad Nisou, jež uložilo zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou úkol najít
novou lokalitu. Stávající stav, kdy je tento dvůr umístěn v největší rozvojové lokalitě pro bydlení ve městě,
kdy je špatně dopravně dostupný a navíc již nemá potřebné parametry pro svou činnost, je zcela evidentně
neudržitelný.  Úvahy  o umístění  dvora  na správní  území  jiné  obce  byly  vyloučeny,  a  to  zejména
po neúspěšných  jednáních  mezi  zástupci  města  Jablonec  nad  Nisou  a  zástupci  obce  Rádlo,  na jejímž
správním území bylo umístění  dvora  variantně  zvažováno.  Při  hledání  lokality  pro  umístění  sběrného a
separačního dvora musely být respektovány zejména existující  limity  využití  území jako zejména plochy
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a plochy ÚSES. Zároveň bylo snahou nalézt lokalitu, která nebude
v přímém kontaktu se stávající obytnou zástavbou, tj. bude od nejbližší obytné zástavby účinně separováno,
např. dostatečně širokým pásem vzrostlé zeleně.

Neopomenutelným limitem byla i ochrana horizontů v dálkových pohledech. Z výše uvedeného se vymezila
lokalita  v údolí  Brandlu,  tedy  s minimálním  uplatněním  z krajinářského  hlediska.  Zásadním  kritériem  při
hledání  místa  pro  sběrný  a  separační  dvůr  byly  vazby  na dopravní  infrastrukturu,  a  to  jak  silniční,  tak
železniční.  Limitujícím  faktorem  byl  požadavek  na minimální  výměru  plochy  pro  umístění  dvora  3  ha.
Do budoucna  je  vhodným  parametrem  též  vazba  na průmyslovou  zónu  Brandl,  kde  je  v budoucnu
potenciálně možné další  využití  některé  části  separovaných odpadů,  a to jak  pro  výrobu zboží,  tak  pro
výrobu tepla. Tuto část kritérií navržené místo též splňuje. Využití plochy překladiště odpadu bude v návrhu
ÚP  podmíněno  zpracováním  územní  studie  „Zelené  údolí“  ÚS21  ,  kde  bude  využití  plochy  podrobně
navrženo a a v dalším stupni projektové přípravy posouzeno v rámci procesu EIA. Současné požadavky
na technické řešení nového sběrného a separačního dvora musí odpovídat současně platným normovým
hodnotám   předpokládá  se kryté  zařízení  se zajištěním  minimálních  negativních  vlivů  na okolí,  včetně
dopadů na znečištění vodních toků.

Pořizovatel  k připomínce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (hluk  a  zápach)  konstatuje,  že v okolí
navrhované lokality pro umístění sběrného a separačního dvora jsou převážně stávající plochy lesní, proto
vliv  dvora  na pohodu  bydlení  v uvedených  nemovitostech  lze  předpokládat  minimální.  Z větrné  růžice
umístěné na všech výkresech ÚP je evidentní převažující směr větrů v Jablonci nad Nisou, a to ve směrech
jih  –  jihovýchod a  severozápad  –  sever,  proto  lze  předpokládat,  že předmětná nemovitost  by  měla  být
případnými  negativními  vlivy  dvora  ovlivněna  minimálně.  Zároveň  bude  případný  negativní  vliv
minimalizován  provozem  dvora  v objektech,  nikoliv  na volném  prostranství.  Negativní  účinky  zpravidla
nepřekračují  hranice  areálů.  Vhodnější  místo  v řešeném  území  obce  nebylo  nalezeno.  Vlivy  koncepce
na udržitelný  rozvoj  území  hodnotí  samostatná  dokumentace   vyhodnocení  vlivů  konceptu  řešení
na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011). Stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy byla
v rámci projednávacího procesu souhlasná.
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Problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 9. 11. 2011
se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ponechat umístění sběrného a separačního
dvora v lokalitě Zelené údolí dle konceptu řešení ÚP Jablonec nad Nisou (usnesení č.1.2/2011). V tomto
duchu  byly  formulovány  pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  které  byly  schváleny
zastupitelstvem města dne 26.  1. 2012  v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byla zastavitelná lokalita pro
umístění sběrného a separačního dvora ponechána.

Daná problematika byla opakovaně projednána ve Výboru pro Územní plánování a strategii rozvoje města
dne 6. 6. 2016 se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e vedení města Jablonec nad Nisou jednat nadále
o umístění technologie likvidace odpadů do areálu Brandl (usnesení č. 49/2016).

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  požadující  vypuštění  sběrného  a
separačního  dvora  z návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  konstatuje,  že se připomínce  nevyhovuje,  a  to
s ohledem  na níže  uvedené  skutečnosti:  předmětná  plocha  je  v odstupu  od obytných  zón  a  odcloněna
pásmem dřevin  lesního porostu,  má výhodnou pozici  z hlediska dopravních  vazeb (silnice,  železnice)  a
vykazuje prostorové vazby na stabilizované a přestavbové plochy VO v areálu Brandl, vč. možných variant
likvidace nebo druhotného využití  separovaných surovin.  Dalším argumentem je  skutečnost,  že moderní
zařízení pro nakládání s odpady jsou zakrytá, negativní účinky zpravidla nepřekračují hranice areálů.

42) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: M. L.

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Dle konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace „Západní
tangenta" s kapacitou přes 1500 vozidel  denně. Dále je  podán návrh změny územního plánu na přesun
překladiště do Zeleného údolí.

Podatel zásadně nesouhlasí s návrhem konceptu územního plánu a návrhem změny územního plánu č. 62 a
tímto  podává  v souladu  s ustanovením  §  48  odst.  2  zákona  č.  183/2006  Sb.  o územním  plánování  a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  připomínky proti  výše uvedeným návrhům změn územního
plánu, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění připomínky:
1) znehodnocení nemovitostí
2) hluk
3) poškození přírody a ŽP
4) zvýšení škodlivin v ovzduší
5) zápach z překladiště

Vyhodnocení: Připomínce č. 42 A se vyhovuje částečně.

Připomínce č. 42 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku proti konceptu ÚP Jablonec nad Nisou a změně územního plánu
č. 62 města Jablonec nad Nisou, pořizovatel zjistil, že předmětné podání obsahuje všechny náležitosti pro
podání připomínky jako jsou údaje umožňující  identifikaci a podpis,  a proto bylo přistoupeno k vlastnímu
vyhodnocení. Pořizovatel dále vyhodnotil, že připomínka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec
nad Nisou byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané připomínky vyplývá nesouhlas podatele s právem věcného břemene k užívání pozemku a
stavby RD na st. p. č. 3111 v  k. ú. Jablonec nad Nisou s návrhem trasy Západní tangenty a s umístěním
sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil  stav v území a zjistil,  že se jedná o rodinný dům č.p. 2932 v ulici
Panenská 48 v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 50 m od vymezeného koridoru Západní
tangenty a cca 190 m od plochy sběrného a separačního dvora.

Pořizovatel a určený zastupitel též prověřil stav v území kde má být realizována západní tangenta a zjistil,
že se jedná o rozsáhlé území v západní části  města Jablonce nad Nisou, navazující  na zastavěné území
v místní části Žižkův vrch. Nově navrhovaná trasa západní tangenty vede v severní části na úpatí svahu,
místy s lesem, místy s listnatými porosty výrazně ruderálního charakteru Poté je trasována podél skalního
výstupu Žižkova vrchu v souběhu se železnicí.  V jižní  části  přibližně  od místa,  kde se trasa  komunikace
odklání od železnice, prochází jednodruhovými porosty smrku s proměnlivým charakterem bylinného patra.
K ulici Turnovské je trasa vedena v okrajové části zalesněného svahu, v souběhu s průsekem linek VN 35 kV
a prochází sportovně rekreačním areálem Srnčí důl a napojuje se na ulici Turnovskou.

V případě  plochy  pro  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  se jedná  o poměrně  velkou  plochu  lesa
(smrkové monokultury v různém věkovém stádiu včetně mlazin, popř. pasek) v pohledově neexponované
poloze  mezi  tělesy  železniční  a  tramvajové  trati  na západním  okraji  Jablonce  nad  Nisou  s dopravním
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napojením ze silnice I. třídy I/14 Liberec – Jablonec.

A) Západní tangenta

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že údolím Brandlu a Zeleným údolím je
vymezen dopravní koridor pro tzv. Západní tangentu  přeložku silnice I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou.
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro dopravní infrastrukturu.

Pořizovatel prověřil  vzdálenost koridoru dostupnými grafickými prostředky, a to v rámci grafické části  ÚP
Jablonec nad Nisou a zjistil, že trasa Západní tangenty je vymezena v rámci zastavitelných ploch kategorie
DS  plochy dopravní infrastruktury – silniční (lokality DS.2, DS.3) ve vzdálenosti cca 50 m od nemovitostí
podatele připomínky.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) znehodnocením nemovitostí,
2) nadměrným hlukem,
3) poškození přírody a ŽP,
4) znehodnocením nemovitostí v důsledku zvýšení škodlivin v ovzduší

K argumentům  podatele  připomínky  pořizovatel  konstatuje,  že vymezení  trasy  Západní  tangenty   jako
přeložky silnice I. třídy je v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A úsek Liberec 
Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku 2040. Důvodem vymezení je zejména zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti ROB1
Liberec ve východním směru na Jablonec nad Nisou, Smržovku, Tanvald, zkvalitnění dopravního propojení
největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při  průchodu zastavěnými částmi měst
Liberec  a  Jablonec  nad  Nisou  a  snížení  negativních  dopadů silniční  dopravy  na zastavěné  území.  Jak
vyplývá  z Politiky  územního  rozvoje  ČR 2008  čl.  76  ve znění  Aktualizace  č.1  z roku  2015  je  dopravní
infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury zřizována a využívána ve veřejném zájmu.

K dílčím bodům odůvodnění připomínky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu znehodnocení nemovitosti pořizovatel dodává, že návrh dopravního koridoru v trase
západní  tangenty, jižního obchvatu i trase územní rezervy pro západní  obchvat je  vymezen v odstupu a
ve snížené  terénní  úrovni  mimo  pozemky  existující  zástavby  –  ke znehodnocení  pozemků  a  staveb
nedochází.  Hodnotu nemovitostí  ovlivňuje řada faktorů – mimo jiné  ve zdravém a prosperujícím městě
s kvalitní  veřejnou  infrastrukturou,  pestrou  nabídkou  pracovních  příležitostí,  vzdělání  a  podmínkami  pro
trávení volného času jsou obvykle ceny pozemků i nemovitostí vyšší

Ad. 2) K argumentu  znehodnocení  nemovitosti  v důsledku  nadměrného  hluku  z vozidel  pořizovatel
dodává, že se ztotožňuje s názorem podatele připomínky, že umístění silnice cca 50 m od rodinného domu
se může projevit některými negativními vlivy jako např. zvýšená hladina hluku, nicméně při výstavbě silnice
budou  muset  být  provedena  ze strany  investora  taková  technická  opatření,  aby  byly  dodrženy  platné
hygienické  limity  pro  chráněný  vnitřní  i venkovní  prostor  obytných  staveb  ve stabilizovaných  plochách
bydlení, a to jak ve dne, tak v noci. Bohužel situace v Jablonci nad Nisou a jeho okolí je taková, že z důvodu
široké škály prvků ochrany přírody (např. regionální biocentrum ÚSES vymezené hned za hranicí Jablonce
na Rádelském  katastru)  je  velmi  těžké  vymezit  potřebnou  dopravní  infrastrukturu  s větším  odstupem
od obytných území města bez toho, aniž by byl záměr navržen mimo správní území města Jablonec nad
Nisou.  Navržená západní tangenta je  umístěna v souběhu se stávajícím dopravním koridorem vedoucím
údolím Brandlu (železniční trať,  tramvajová trať a stávající silnice I/14) a v maximální možné vzdálenosti
od stabilizovaných ploch bydlení  na Žižkově Vrchu tak, aby byly  již  v urbanistické úrovni  minimalizovány
případné negativní vlivy budoucí silnice na stávající obytnou zástavbu. Vlivy koncepce na udržitelný rozvoj
území vyhodnotila samostatná dokumentace  vyhodnocení vlivů konceptu řešení na udržitelný rozvoj území
(Ekobau,  07/2011).  Stanoviska  příslušných dotčených orgánů státní  správy byla  v rámci  projednávacího
procesu  souhlasná.  Hygienické  limity  byly  posuzovány  nezávisle  ve dvou  dokumentech.  Pro  účely
vyhodnocení vlivu úprav dopravního řešení navrhovaných v rámci konceptu ÚP byla vypracována akustická
studie (Králíček, 2011) a v rámci zjišťovacího řízení na záměr "I/14  Jablonec nad Nisou  západní tangenta"
hluková studie (Centrum dopravního výzkumu, 2013). V rámci zjišťovacího řízení na záměr "I/14  Jablonec
nad  Nisou   západní  tangenta"  byly  dále  zpracovány  Rozptylová  studie,  Ing.  Jedlička  2013  a  Studie
hodnocení zdravotních rizik, Ing. Růžičková 2013. V dalších stupních projektové přípravy záměru budou tyto
studie dále zpřesňovány.

Ad. 3) K argumentu poškození životního prostředí a přírody pořizovatel dodává, že skutečnost je taková,
že celé  okolí  Jablonce  nad  Nisou  obklopuje  krásná  příroda   mnohde  i v kategorii  chráněná.  Úkolem
územního  plánování  je  hledat  vyvážený  stav  mezi  plochou  krajiny  a  plochami  rozvojových  nově
zastavitelných  ploch.  Jde  o zajištění  kvalitního  životního  prostředí,  hospodářského  rozvoje,  umožnění
kvalitních sociálních vztahů a podmínek.  Při  návrhu nových řešení  (v souladu s požadavky schváleného
zadání ÚP Jablonec nad Nisou), je třeba počítat s tím, že musí dojít k rozumnému kompromisu a v některých
případech ustoupí  i plocha přírody.  SEA,  provedená ve smyslu  krajinně ekologických souvislostí  v rámci
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procesu  pořizování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  navrhované  vedení  trasy  Západní  tangenty  nevyloučila.
Případné negativní dopady vlivem konkrétních podmínek stavby Západní tangenty a jejího provozu potvrdí
nebo vyloučí nedílná součást projektové přípravy  proces EIA.

Ad. 4) K argumentu  znehodnocení  nemovitosti  v důsledku  zvýšení  škodlivin  z ovzduší  pořizovatel
konstatuje,  že pořizovatel  konstatuje,  že případné  negativní  dopady  na přírodní  a  životní  prostředí  při
realizaci a provozu významných dopravních záměrů v území (hluk, otřesy, prach ) posoudí procesy SEA a
EIA,  které  jsou  nedílnou  součástí  jejich  územní  a  projektové  přípravy).  Pokud  budou  negativní  dopady
zjištěny, budou součástí výstavby dopravní stavby též odpovídající opatření pro jejich eliminaci. S ohledem
na skutečnost, že se jedná o existující stavby rodinných domů, realizované před vymezením záměru, hradí
tato opatření investor výstavby dopravního záměru. Pokud by negativní dopady překračovaly únosnou míru
a nebyla li by zajištěna účinná opatření pro jejich eliminaci, stavba by nemohla být povolena.

Výše citovaná problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne
7.  12.  2011  se závěrem,  že výbor  d  o p  o r  u č  u j  e  zastupitelstvu  města  ponechat  trasování  západní
tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. (usnesení č. 1.1/2011).

S ohledem na výše citované skutečnosti  pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku
podatele a formuloval návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v duchu ponechání trasy
západní tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. Pokyny byly schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012 a návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v jejich rozsahu upraven.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném  projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
prověřit širší území na západním okraji  města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015. Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I.  třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí  Lužické Nisy  kříží  trasa u Brandlu,  kde po mostě  překračuje řeku Nisu,  stávající  silnici  I/14 (ulice
Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65
tak, že obchází sportovně rekreační areál Srnčí Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky lesního
komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body přeložky
jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka).

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního vedení Západního obchvatu do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání, a to
v kategorii koridor územní rezervy (ÚR6, ÚR7, ÚR8, ÚR9), jako tzv. Západní obchvat.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a s ohledem na výše citované skutečnosti
se rozhodl připomínce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
vymezena  v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli  připomínky se vyhovuje v tom smyslu,  že v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je  vymezen koridor
územní rezervy jako nové alternativní vedení západní tangenty, tzv. západní obchvat (ÚR6  ÚR9), který
se bude  dále  podrobněji  prověřovat  a  následně  projednávat  v rámci  příslušné  změny  územního  plánu.
V případě kladného výsledku prověření a poté i zapracování do nadřazené územně plánovací dokumentace
může být  pro  alternativní  vedení  západního obchvatu  zapracován  návrhový  koridor  do územního  plánu
v jeho změně.

B) Sběrný a separační dvůr

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že v souladu se schváleným zadáním
nového ÚP Jablonec nad Nisou je v západní části údolí Brandlu vymezena zastavitelná plocha kategorie VO
 plochy výrobně obchodní  lokalita VO4.1  plocha pro sběrný a separační dvůr.

V rámci grafické části ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel prověřil vzdálenost zastavitelné plochy sběrného a
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separačního dvora od předmětného rodinného domu. Vzdálenost navržené plochy sběrného a separačního
dvora je od uvedených nemovitostí cca 190 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením hlučnosti
a zápachu z překladiště.

K uvedeným argumentům pořizovatel konstatuje, že umístění nového sběrného a separačního dvora vychází
ze schváleného zadání ÚP Jablonec nad Nisou, jež uložilo zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou úkol najít
novou lokalitu. Stávající stav, kdy je tento dvůr umístěn v největší rozvojové lokalitě pro bydlení ve městě,
kdy je špatně dopravně dostupný a navíc již nemá potřebné parametry pro svou činnost, je zcela evidentně
neudržitelný.  Úvahy  o umístění  dvora  na správní  území  jiné  obce  byly  vyloučeny,  a  to  zejména
po neúspěšných  jednáních  mezi  zástupci  města  Jablonec  nad  Nisou  a  zástupci  obce  Rádlo,  na jejímž
správním území bylo umístění  dvora  variantně  zvažováno.  Při  hledání  lokality  pro  umístění  sběrného a
separačního dvora musely být respektovány zejména existující  limity  využití  území jako zejména plochy
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a plochy ÚSES. Zároveň bylo snahou nalézt lokalitu, která nebude
v přímém kontaktu se stávající obytnou zástavbou, tj. bude od nejbližší obytné zástavby účinně separováno,
např. dostatečně širokým pásem vzrostlé zeleně.

Neopomenutelným limitem byla i ochrana horizontů v dálkových pohledech. Z výše uvedeného se vymezila
lokalita  v údolí  Brandlu,  tedy  s minimálním  uplatněním  z krajinářského  hlediska.  Zásadním  kritériem  při
hledání  místa  pro  sběrný  a  separační  dvůr  byly  vazby  na dopravní  infrastrukturu,  a  to  jak  silniční,  tak
železniční.  Limitujícím  faktorem  byl  požadavek  na minimální  výměru  plochy  pro  umístění  dvora  3  ha.
Do budoucna  je  vhodným  parametrem  též  vazba  na průmyslovou  zónu  Brandl,  kde  je  v budoucnu
potenciálně možné další  využití  některé  části  separovaných odpadů,  a to jak  pro  výrobu zboží,  tak  pro
výrobu tepla. Tuto část kritérií navržené místo též splňuje. Využití plochy překladiště odpadu bude v návrhu
ÚP  podmíněno  zpracováním  územní  studie  „Zelené  údolí“  ÚS21  ,  kde  bude  využití  plochy  podrobně
navrženo  a  v dalším  stupni  projektové  přípravy  posouzeno  v rámci  procesu  EIA.  Současné  požadavky
na technické řešení nového sběrného a separačního dvora musí odpovídat současně platným normovým
hodnotám   předpokládá  se kryté  zařízení  se zajištěním  minimálních  negativních  vlivů  na okolí,  včetně
dopadů na znečištění vodních toků.

Pořizovatel k připomínce o potencionálním znečištění ovzduší (hluk a zápach a snížení hodnoty nemovitosti)
konstatuje,  že v okolí  navrhované  lokality  pro  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  jsou  převážně
stávající  plochy  lesní,  proto  vliv  dvora  na pohodu  bydlení  v uvedených  nemovitostech  lze  předpokládat
minimální. Z větrné růžice umístěné na všech výkresech ÚP je evidentní převažující směr větrů v Jablonci
nad Nisou, a to ve směrech jih – jihovýchod a severozápad – sever, proto lze předpokládat, že předmětná
nemovitost by měla být případnými negativními vlivy dvora ovlivněna minimálně. Zároveň bude případný
negativní vliv minimalizován provozem dvora v objektech, nikoliv na volném prostranství. Negativní účinky
zpravidla  nepřekračují  hranice  areálů.  Vhodnější  místo  v řešeném  území  obce  nebylo  nalezeno.  Vlivy
koncepce na udržitelný rozvoj území hodnotí samostatná dokumentace  vyhodnocení vlivů konceptu řešení
na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011). Stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy byla
v rámci projednávacího procesu souhlasná.

Problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii  rozvoje města dne 9. 11. 2011
se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ponechat umístění sběrného a separačního
dvora v lokalitě Zelené údolí dle konceptu řešení ÚP Jablonec nad Nisou (usnesení č.1.2/2011). V tomto
duchu  byly  formulovány  pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  které  byly  schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1.  2012  v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byla zastavitelná lokalita  pro
umístění sběrného a separačního dvora ponechána.

Daná problematika byla opakovaně projednána ve Výboru pro Územní plánování a strategii rozvoje města
dne 6. 6. 2016 se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e vedení města Jablonec nad Nisou jednat nadále
o umístění technologie likvidace odpadů do areálu Brandl (usnesení č. 49/2016).

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  požadující  vypuštění  sběrného  a
separačního  dvora  z návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  konstatuje,  že se připomínce  nevyhovuje,  a  to
s ohledem  na níže  uvedené  skutečnosti:  předmětná  plocha  je  v odstupu  od obytných  zón  a  odcloněna
pásmem dřevin lesního porostu,  má výhodnou pozici  z hlediska  dopravních vazeb (silnice,  železnice)  a
vykazuje prostorové vazby na stabilizované a přestavbové plochy VO v areálu Brandl, vč. možných variant
likvidace nebo druhotného využití  separovaných surovin.  Dalším argumentem je skutečnost,  že moderní
zařízení pro nakládání s odpady jsou zakrytá, negativní účinky zpravidla nepřekračují hranice areálů.

43) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: G. Š.

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:
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Dle konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace „Západní
tangenta" s kapacitou přes 1500 vozidel  denně. Dále je  podán návrh změny územního plánu na přesun
překladiště do Zeleného údolí.

Podatel zásadně nesouhlasí s návrhem konceptu územního plánu a návrhem změny územního plánu č. 62 a
tímto  podává  v souladu  s ustanovením  §  48  odst.  2  zákona  č.  183/2006  Sb.  o územním  plánování  a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  připomínky proti  výše uvedeným návrhům změn územního
plánu, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění připomínky:

Kvůli výstavbě západní tangenty by se musel vykácet příměstský les, v těsné blízkosti Žižkova vrchu. Silnice
by zasáhla i část Srnčího dolu a zcela by odřízla obyvatele Jablonce od přírody a přírodních sportovišť. Celý
les  je  v současné  době  hojně  využíván  obyvateli  Jablonce  nad  Nisou  k odpočinku  a  relaxaci.  Pro  své
procházky a sportovní vyžití jej často navštěvují mateřské a základní školy.

Na internetových stránkách Jablonce nad Nisou u dosud platného územního plánu z roku 1998 v územně
analytických podkladech je  uveřejněna aktualizace těchto  podkladů ke dni  31.  12.  2010 (výkres  hodnot
území  část 2).  V trase plánované západní tangenty jsou vyznačeny biokoridory a biocentra, celý les je
veden jako

hlavní přírodní rekreační prostor. Tento význam by měl být zachován a dále rozšiřován. Napadá mne volné
propojení  plánovaného  lesoparku  z bývalé  sjezdovky  pod  ulicí  Na Výšině,  přes  biokoridory  pod  ulicemi
Ještědská a Panenská (zde je bývalý žulový lom, s jezírkem, kde byla čistá voda a žili zde čolci, nachází
se zde  množství  stoletých  buků  s obvodem  kmene  přes  3  metry)  ke krásnému  vlakovému  viaduktu
v Zeleném údolí (toto využití by mu slušelo určitě více, než překladiště odpadu) kolem dalšího bývalého lomu
s vodopádkem až do Srnčího dolu. Vybudování turisticko naučné stezky, eventuelně cyklostezky by nalákalo
potencionální  turisty  určitě  více  než  jakákoliv  silnice.  Navíc  by  se s touto  stezkou  daly  propojit  i zcela
nesmyslné cyklostezky v Nové Pasířské a vzhledově povedený, byť nevyužívaný cyklomost přes rádelskou
silnici.

V dnešní  době  se všude  mluví  a  bojuje  za ekologii  a  životní  prostředí.  Jablonec  nad  Nisou  a  jeho
zastupitelstvo jdou zcela opačným směrem  zničit vše, co dělá život ve městě příjemným. Proč tady lidé žijí?
Důvodem je blízkost hor a přírody Kromě pár kulturních akcí město nemůže obyvatelům nabídnout téměř nic
jiného. Pracovní příležitosti zde nejsou a není ani příležitost k nákupům. Centrum města je vylidněné a bez
obchodů. Jediným možným „tahákem" pro obyvatele a turisty je dnes příroda a sportovní a rekreační vyžití
v ní bez zápachu a hluku aut a přilehlých překladišť odpadů.

Shrnutí negativních dopadů:
1) Zhoršení životního prostředí  kvůli výstavbě by se musela vykácet část příměstského lesa podél

vlakové tratě od kruhového objezdu v Tovární ulici až po Zelené údolí a dále do Srnčího dolu.
2) Podstatné zvýšení hlučnosti v obytné zóně
3) Zvýšení prašnosti z projíždějících aut i ze zbytků zimního posypu
4) Znemožnění přístupu obyvatel města do lesa a Srnčího dolu
5) Zápach z překladiště, který by přinášely převládající západní větry přímo na Žižkův vrch
6) Zničení  biokoridorů  a  biocenter  s cennými  stromy  a  zničení  životního  prostředí  pro  množství

živočichů zde žijících  netopýři, srnky, veverky, ježci, různé druhy sýkor, mlynaříci, strakapoudi,
brhlíci, střízlíci, červenky, hýlové, obojživelníci,

Vyhodnocení: Připomínce č. 43 A se vyhovuje částečně.

Připomínce č. 43 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku proti konceptu ÚP Jablonec nad Nisou a změně územního plánu
č. 62 města Jablonec nad Nisou, pořizovatel zjistil, že předmětné podání obsahuje všechny náležitosti pro
podání připomínky jako jsou údaje umožňující  identifikaci a podpis,  a proto bylo přistoupeno k vlastnímu
vyhodnocení. Pořizovatel dále vyhodnotil, že připomínka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec
nad Nisou byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané připomínky vyplývá nesouhlas podatele s návrhem trasy Západní tangenty a s umístěním
sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel též prověřil stav v území kde má být realizována západní tangenta a zjistil,
že se jedná o rozsáhlé území v západní části  města Jablonce nad Nisou, navazující  na zastavěné území
v místní části Žižkův vrch. Nově navrhovaná trasa západní tangenty vede v severní části na úpatí svahu,
místy s lesem, místy s listnatými porosty výrazně ruderálního charakteru. Poté je trasována podél skalního
výstupu Žižkova vrchu v souběhu se železnicí.  V jižní  části  přibližně  od místa,  kde se trasa  komunikace
odklání od železnice, prochází jednodruhovými porosty smrku s proměnlivým charakterem bylinného patra.
K ulici Turnovské je trasa vedena v okrajové části zalesněného svahu, v souběhu s průsekem linek VN a
prochází sportovně rekreačním areálem Srnčí důl a napojuje se na ulici Turnovskou.
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V případě  plochy  pro  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  se jedná  o poměrně  velkou  plochu  lesa
(smrkové monokultury v různém věkovém stádiu včetně mlazin, popř. pasek) v pohledově neexponované
poloze  mezi  tělesy  železniční  a  tramvajové  trati  na západním  okraji  Jablonce  nad  Nisou  s dopravním
napojením ze silnice I. třídy I/14 Liberec – Jablonec.

A) Západní tangenta

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že údolím Brandlu a Zeleným údolím je
vymezen dopravní koridor pro tzv. Západní tangentu  přeložku silnice I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou, a
to v rámci zastavitelných ploch kategorie DS  plochy dopravní infrastruktury – silniční (lokality DS.2, DS.3).
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro dopravní infrastrukturu.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Zhoršením životního prostředí  kvůli výstavbě by se musela vykácet část příměstského lesa podél

vlakové tratě od kruhového objezdu v Tovární ulici až po Zelené údolí a dále do Srnčího dolu.
2) Podstatným zvýšením hlučnosti v obytné zóně
3) Zvýšením prašnosti z projíždějících aut i ze zbytků zimního posypu
4) Znemožněním přístupu obyvatel města do lesa a Srnčího dolu
5) Zničením biokoridorů  a  biocenter  s cennými  stromy a  zničení  životního  prostředí  pro  množství

živočichů zde žijících  netopýři,  srnky, veverky, ježci, různé druhy sýkor,  mlynaříci, strakapoudi,
brhlíci, střízlíci, červenky, hýlové, obojživelníci,

K argumentům  podatele  připomínky  pořizovatel  konstatuje,  že vymezení  trasy  Západní  tangenty   jako
přeložky silnice I. třídy je v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A úsek Liberec 
Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku 2040. Důvodem vymezení je zejména zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti ROB1
Liberec ve východním směru na Jablonec nad Nisou, Smržovku, Tanvald, zkvalitnění dopravního propojení
největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při  průchodu zastavěnými částmi měst
Liberec  a  Jablonec  nad  Nisou  a  snížení  negativních  dopadů silniční  dopravy  na zastavěné  území.  Jak
vyplývá  z Politiky  územního  rozvoje  ČR 2008  čl.  76  ve znění  Aktualizace  č.1  z roku  2015  je  dopravní
infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury zřizována a využívána ve veřejném zájmu.

K dílčím bodům odůvodnění připomínky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu zhoršení životního prostředí a přírody pořizovatel dodává, že skutečnost je taková,
že celé  okolí  Jablonce  nad  Nisou  obklopuje  krásná  příroda   mnohde  i v kategorii  chráněná.  Úkolem
územního  plánování  je  hledat  vyvážený  stav  mezi  plochou  krajiny  a  plochami  rozvojových  nově
zastavitelných  ploch.  Jde  o zajištění  kvalitního  životního  prostředí,  hospodářského  rozvoje,  umožnění
kvalitních sociálních vztahů a podmínek.  Při  návrhu nových řešení  (v souladu s požadavky schváleného
zadání ÚP Jablonec nad Nisou), je třeba počítat s tím, že musí dojít k rozumnému kompromisu a v některých
případech ustoupí  i plocha přírody.  SEA,  provedená ve smyslu  krajinně ekologických souvislostí  v rámci
procesu  pořizování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  navrhované  vedení  trasy  Západní  tangenty  nevyloučila.
Případné negativní dopady vlivem konkrétních podmínek stavby Západní tangenty a jejího provozu potvrdí
nebo vyloučí nedílná součást projektové přípravy  proces EIA. K argumentu vykácení stromů, které chrání
před větrem pořizovatel dodává, že koridor silnice je navržen v těsném souběhu se stávající železniční tratí
procházející tímto územím, to umožní pouze rozšíření stávajícího dopravního koridoru tak, aby pás lesa
mezí  tímto  dopravním koridorem a  stávajícími  plochami  bydlení  na Žižkově vrchu  byl  v maximální  míře
zachován a plnil svou funkci izolační zeleně. Ano, pro navrženou silnici bude třeba záboru lesního půdního
fondu.  Vliv  navrženého  řešení  na udržitelný  rozvoj  území  (3  pilíře)  byl  vyhodnocen  dle  zákona,  toto
vyhodnocení zahrnuje i vliv na přírodní hodnoty.

Ad. 2) K argumentu  podstatného zvýšení  hlučnosti  v obytné  zóně pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje
s názorem podatele připomínky, že umístění silnice cca 50 m od rodinného domu se může projevit některými
negativními vlivy jako např. zvýšená hladina hluku, nicméně při výstavbě silnice budou muset být provedena
ze strany investora  taková technická  opatření,  aby  byly  dodrženy  platné  hygienické limity  pro  chráněný
vnitřní i venkovní prostor obytných staveb ve stabilizovaných plochách bydlení, a to jak ve dne, tak v noci.
Bohužel situace v Jablonci nad Nisou a jeho okolí je taková, že z důvodu široké škály prvků ochrany přírody
(např. regionální biocentrum ÚSES vymezené hned za hranicí Jablonce na Rádelském katastru) je velmi
těžké vymezit potřebnou dopravní infrastrukturu s větším odstupem od obytných území města bez toho, aniž
by  byl  záměr  navržen mimo správní  území  města  Jablonec  nad Nisou.  Navržená  západní  tangenta  je
umístěna  v souběhu  se stávajícím  dopravním  koridorem  vedoucím  údolím  Brandlu  (železniční  trať,
tramvajová trať a stávající silnice I/14) a v maximální možné vzdálenosti od stabilizovaných ploch bydlení
na Žižkově Vrchu tak, aby byly již  v urbanistické úrovni minimalizovány případné negativní vlivy budoucí
silnice na stávající  obytnou zástavbu. Vlivy  koncepce na udržitelný  rozvoj  území vyhodnotila  samostatná
dokumentace  vyhodnocení vlivů konceptu řešení na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011). Stanoviska
příslušných dotčených orgánů státní  správy byla  v rámci  projednávacího procesu souhlasná.  Hygienické
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limity  byly  posuzovány  nezávisle  ve dvou  dokumentech.  Pro  účely  vyhodnocení  vlivu  úprav  dopravního
řešení  navrhovaných v rámci konceptu ÚP byla vypracována akustická studie (Králíček, 2011) a v rámci
zjišťovacího  řízení  na záměr  "I/14   Jablonec  nad  Nisou   západní  tangenta"  hluková  studie  (Centrum
dopravního výzkumu, 2013).  V rámci  zjišťovacího řízení  na záměr  "I/14  Jablonec nad Nisou  západní
tangenta" byly dále zpracovány Rozptylová studie, Ing. Jedlička 2013 a Studie hodnocení zdravotních rizik,
Ing. Růžičková 2013. V dalších stupních projektové přípravy záměru budou tyto studie dále zpřesňovány.

Ad. 3) K argumentu  zvýšení  prašnosti  z projíždějících  aut  pořizovatel  dodává,  že případné  negativní
dopady na přírodní a životní prostředí při realizaci a provozu významných dopravních záměrů v území (hluk,
otřesy,  prach )  posoudí  procesy  SEA a EIA,  které  jsou nedílnou  součástí  jejich  územní  a projektové
přípravy). Pokud budou negativní dopady zjištěny, budou součástí výstavby dopravní stavby též odpovídající
opatření  pro  jejich  eliminaci.  S ohledem na skutečnost,  že se jedná  o existující  stavby  rodinných  domů,
realizované před vymezením záměru, hradí tato opatření investor výstavby dopravního záměru. Pokud by
negativní dopady překračovaly únosnou míru a nebyla li by zajištěna účinná opatření pro jejich eliminaci,
stavba by nemohla být povolena.

Ad. 4) K argumentu znemožnění přístupu do lesa pořizovatel konstatuje, že z hlavního výkresu návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou je patrné, že navržená západní tangenta je trasována v těsném souběhu se stávající
železniční tratí tak, aby pás izolační zeleně mezi dopravním koridorem a stávající obytnou zástavbou zůstal
pokud možno co nejširší. Výškový profil trasy je značně komplikovaný, takže části trasy budou v zářezech,
části  na mostech  a  dále  budou  na několika  místech  propustky,  takže  pěší  průchod  pro  veřejnost
do přírodních  ploch  a  do stávajícího  areálu  Srnčí  důl  bude  zajištěn  a  souvislé  rekreační  plochy  jako
sportovně rekreační areál Srnčí důl a další plochy užívané k denní rekreaci obyvatel Žižkova vrchu zůstanou
zachovány (viz. zpracované varianty studií „Možnosti úprav a rozvoje areálu Srnčí důl ve vztahu k Západní
tangentě" (SAUL, 06/2013).

Ad. 5) K argumentu zničením biokoridorů a biocenter pořizovatel dodává, že návrh ÚP Jablonec nad Nisou
převzal poslední dostupnou verzi generelu ÚSES „Aktualizace ÚSES na území města Jablonce nad Nisou“,
Ing. Hromek, 10/2010. Porovnání předmětných dokumentací nedochází ke křížení biokoridorů, ani biocenter.
V rámci  pořizování  územního plánu jsou pro  pořizovatele  směrodatná stanoviska  příslušných dotčených
orgánu státní správy, která vymezení   návrhových ploch kategorie DS  dopravní infrastruktura – silniční,
lokality DS2 a DS3 akceptovala. Konkrétní záměry budou podléhat projektovému posouzení vlivů. V rámci
posouzení EIA bude mimo jiného vyžadováno také posouzení vlivů staveb na migrační prostupnost krajiny
v celém plánovaném obchvatu města.

Výše citovaná problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne
7.  12.  2011  se závěrem,  že výbor  d  o p  o r  u č  u j  e  zastupitelstvu  města  ponechat  trasování  západní
tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. (usnesení č. 1.1/2011).

S ohledem na výše citované skutečnosti  pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku
podatele a formuloval návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v duchu ponechání trasy
západní tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. Pokyny byly schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012 a návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v jejich rozsahu upraven.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném  projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
prověřit širší území na západním okraji  města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015. Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I.  třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí  Lužické Nisy  kříží  trasa u Brandlu,  kde po mostě  překračuje řeku Nisu,  stávající  silnici  I/14 (ulice
Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65
tak, že obchází sportovně rekreační areál Srnčí Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky lesního
komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body přeložky
jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
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negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka).

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního vedení Západního obchvatu do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání, a to
v kategorii koridor územní rezervy (ÚR6, ÚR7, ÚR8, ÚR9), jako tzv. Západní obchvat.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a s ohledem na výše citované skutečnosti
se rozhodl připomínce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
vymezena  v návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli  připomínky  se vyhovuje v tom smyslu,  že v návrhu ÚP Jablonec  nad Nisou je  vymezen koridor
územní rezervy jako nové alternativní vedení západní tangenty, tzv. západní obchvat (ÚR6  ÚR9), který
se bude  dále  podrobněji  prověřovat  a  následně  projednávat  v rámci  příslušné  změny  územního  plánu.
V případě kladného výsledku prověření a poté i zapracování do nadřazené územně plánovací dokumentace
může  být  pro  alternativní  vedení  západního obchvatu  zapracován  návrhový  koridor  do územního  plánu
v jeho změně.

B) Sběrný a separační dvůr

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že v souladu se schváleným zadáním
nového ÚP Jablonec nad Nisou je v západní části údolí Brandlu vymezena zastavitelná plocha kategorie VO
 plochy výrobně obchodní  lokalita VO4.1  plocha pro sběrný a separační dvůr.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad  Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje  hlukem  a
zápachem, který by přinášely převládající západní větry přímo na Žižkův vrch.

K uvedeným argumentům pořizovatel konstatuje, že umístění nového sběrného a separačního dvora vychází
ze schváleného zadání ÚP Jablonec nad Nisou, jež uložilo zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou úkol najít
novou lokalitu. Stávající stav, kdy je tento dvůr umístěn v největší rozvojové lokalitě pro bydlení ve městě,
kdy je špatně dopravně dostupný a navíc již nemá potřebné parametry pro svou činnost, je zcela evidentně
neudržitelný.  Úvahy  o umístění  dvora  na správní  území  jiné  obce  byly  vyloučeny,  a  to  zejména
po neúspěšných  jednáních  mezi  zástupci  města  Jablonec  nad  Nisou  a  zástupci  obce  Rádlo,  na jejímž
správním území bylo umístění  dvora  variantně  zvažováno.  Při  hledání  lokality  pro  umístění  sběrného a
separačního dvora musely být respektovány zejména existující  limity  využití  území jako zejména plochy
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a plochy ÚSES. Zároveň bylo snahou nalézt lokalitu, která nebude
v přímém kontaktu se stávající obytnou zástavbou, tj. bude od nejbližší obytné zástavby účinně separováno,
např. dostatečně širokým pásem vzrostlé zeleně.

Neopomenutelným limitem byla i ochrana horizontů v dálkových pohledech. Z výše uvedeného se vymezila
lokalita  v údolí  Brandlu,  tedy  s minimálním  uplatněním  z krajinářského  hlediska.  Zásadním  kritériem  při
hledání  místa  pro  sběrný  a  separační  dvůr  byly  vazby  na dopravní  infrastrukturu,  a  to  jak  silniční,  tak
železniční.  Limitujícím  faktorem  byl  požadavek  na minimální  výměru  plochy  pro  umístění  dvora  3  ha.
Do budoucna  je  vhodným  parametrem  též  vazba  na průmyslovou  zónu  Brandl,  kde  je  v budoucnu
potenciálně možné další  využití  některé  části  separovaných odpadů,  a to jak  pro  výrobu zboží,  tak  pro
výrobu tepla. Tuto část kritérií navržené místo též splňuje. Využití plochy překladiště odpadu bude v návrhu
ÚP  podmíněno  zpracováním  územní  studie  „Zelené  údolí“  ÚS21  ,  kde  bude  využití  plochy  podrobně
navrženo  a  v dalším  stupni  projektové  přípravy  posouzeno  v rámci  procesu  EIA.  Současné  požadavky
na nový sběrný a separační dvůr musí odpovídat současně platným normovým hodnotám  předpokládá
se kryté zařízení se zajištěním minimálních negativních vlivů na okolí.

Pořizovatel  k připomínce  o potencionálním  obtěžování  ploch  bydlení  zápachem  a  hlukem  konstatuje,
že v okolí navrhované lokality pro umístění sběrného a separačního dvora jsou převážně stávající plochy
lesní, proto vliv dvora na pohodu bydlení v uvedených nemovitostech lze předpokládat minimální. Z větrné
růžice  umístěné na všech výkresech ÚP je  evidentní  převažující  směr  větrů  v Jablonci  nad Nisou,  a to
ve směrech jih – jihovýchod a severozápad – sever, proto lze předpokládat, že předmětná nemovitost by
měla být  případnými negativními vlivy  dvora ovlivněna minimálně.  Zároveň bude případný negativní  vliv
minimalizován  provozem  dvora  v objektech,  nikoliv  na volném  prostranství.  Negativní  účinky  zpravidla
nepřekračují  hranice  areálů.  Vhodnější  místo  v řešeném  území  obce  nebylo  nalezeno.  Vlivy  koncepce
na udržitelný  rozvoj  území  hodnotí  samostatná  dokumentace   vyhodnocení  vlivů  konceptu  řešení
na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011). Stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy byla
v rámci projednávacího procesu souhlasná.

Problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii  rozvoje města dne 9. 11. 2011
se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ponechat umístění sběrného a separačního
dvora v lokalitě Zelené údolí dle konceptu řešení ÚP Jablonec nad Nisou (usnesení č.1.2/2011). V tomto
duchu  byly  formulovány  pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  které  byly  schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1.  2012  v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byla zastavitelná lokalita  pro
umístění sběrného a separačního dvora ponechána.
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Daná problematika byla opakovaně projednána ve Výboru pro Územní plánování a strategii rozvoje města
dne 6. 6. 2016 se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e vedení města Jablonec nad Nisou jednat nadále
o umístění technologie likvidace odpadů do areálu Brandl (usnesení č. 49/2016).

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  požadující  vypuštění  sběrného  a
separačního  dvora  z návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  konstatuje,  že se připomínce  nevyhovuje,  a  to
s ohledem  na níže  uvedené  skutečnosti:  předmětná  plocha  je  v odstupu  od obytných  zón  a  odcloněna
pásmem dřevin  lesního porostu,  má výhodnou pozici  z hlediska dopravních  vazeb (silnice,  železnice)  a
vykazuje prostorové vazby na stabilizované a přestavbové plochy VO v areálu Brandl, vč. možných variant
likvidace nebo druhotného využití  separovaných surovin.  Dalším argumentem je  skutečnost,  že moderní
zařízení pro nakládání s odpady jsou zakrytá, negativní účinky zpravidla nepřekračují hranice areálů.

44) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: R. R.

Podání doručené písemně dne 30. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Připomínka ke konceptu nového Územního plánu na pozemku p. č. 1109/2 v katastru Rýnovice.

Odůvodnění připomínky: Dle platného Územního plánu je na pozemcích p. č. 1109/2 a 1109/3 v katastru
Rýnovice možná zastavitelná plocha v kategorii  BV jen na konkrétně omezené ploše a nikoliv  na celých
parcelách.

Dle rozhodnutí Městského úřadu v Jablonci nad Nisou odboru stavebního a životního prostředí, oddělení
architektury  a  územního  plánu,  Krajského  úřadu  Libereckého  kraje  i dle  rozhodnutí  Správy  Chráněné
krajinné oblasti Jizerské hory a urbanistické studie zpracované pro tento nyní platný Územní plán bylo navíc
počítáno jen s výstavbou jednoho domu v rámci  ochrany krajinného rázu a studií  o maximálním limitním
stavu zátěže lokality tak, aby vše bylo v souladu se zákonem 114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny .

Na pozemku p. č. 1109/3 byl následně na základě všech povolení jeden dům umístěn a realizován tak, aby
splňoval veškeré podmínky dané dotčenými úřady. Stavba nemohla být umístěna na pozemku kdekoliv .
Hlavně ne tak, aby vznikl dostatečný nerušící odstup od pozemku p. č. 1109/2, který by zaručoval dobrou
pohodu bydlení pro případ, že by na pozemku p. č. 1109/2 vznikl v budoucnosti rovněž dům.

V nové koncepci Územního plánuje pro pozemky p. č. 1109/3 i 1109/2 navržena změna tzv.: "stávající stav",
který mění zastavitelnost a to na celou výměru obou parcel.

S touto změnou nesouhlasím, protože naprosto neodpovídá dřívějším stanoviskům všech dotčených úřadů a
současný stav vymezení BV podél cesty je dostatečný a nevyžaduje dalšího rozšíření.

Navrhovanou změnu zákon nenařizuje ani bezpodmínečně nevyžaduje.

O změnu nikdo nežádal.

Rozšíření  navíc  není  žádným  logickým  pokračováním  současného  vymezení  zastavitelného  území  BV,
naopak linii naprosto narušuje a může mít za následek nejen vznik další stavby v nepříjemné blízkosti, ale
navíc i zcela mimo linii stávající komunikaci a vzhledem k svažitosti terénu i k značnému výškovému rozdílu
mezi stavbami.

Nakonec  cituji  vyjádření  pana  Ing.  arch.  Vladislava  Hrona  na veřejném  projednání  konceptu  nového
Územního plánu Jablonec nad Nisou konaného 17. srpna 2011: "Nový územní plán je ze zákona, když si
někdo koupí pozemek dle územního plánu pro rodinný dům, nelze ho v novém územním plánu změnit  to by
byl velký problém"

Závěr:

Na pozemcích  p.  č.  1109/2  a  1109/3  mohly  stát  2  domky  v pohodlném a estetickém odstupu,  které  by
zachovávaly  příjemnou  linii  podél  stávající  komunikace.  Následkem  pečlivého  dodržení  nyní  platného
územního  plánu  a  kombinace  s nynějšími  navrhovanými  dodatečnými  změnami  by  mohlo  dojít  vlastně
k znehodnocení  jen  proto,  že se bude  realizovat  nevyžádaná  změna  ,  kterou  zákon  jen  umožňuje  či
doporučuje, ale nenařizuje ani neukládá. Rozšíření zastavitelné plochy na celé parcely je naprosto zbytečná
změna  ,  které  bude  mít  za následek  jen  problémy.  Pak  už  se nebude  jednat  o rozptýlenou  výstavbu
s charakterem venkovského bydlení a původní snaha dodržet předchozí nařízení bude degradována.

Vyhodnocení: Připomínce č. 44 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku  ke konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  pořizovatel  zjistil,
že předmětné  podání  obsahuje  všechny  náležitosti  pro  podání  připomínky  jako  jsou  údaje  umožňující
identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Nesouhlas  s rozšířením  zastavitelných  ploch  kategorie  SP1  –  plochy  smíšené  obytné  –  příměstské  je
uplatněn u severní části pozemku p. č. 1109/2 v k. ú. Rýnovice, který sousedí s pozemkem ve vlastnictví
podatele. V režimu námitky je v kontextu s touto připomínkou řešena totožná problematika na pozemku p. č.
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1109/3 v k. ú. Rýnovice (námitka č. 79).

Pořizovatel  a  určený  zastupitel  prověřil  stav  v území  a  zjistil,  že se jedná o jihozápadní  svah navazující
na zastavěné území v severozápadní části  Rýnovic.  Lokalita  představuje kulturní louku v CHKO Jizerské
hory v pohledově exponované poloze.

V platném  územním  plánu  města  Jablonce  nad  Nisou  se v případě  připomínkované  části  pozemku
p.č. 1109/2 v k.ú. Rýnovice jedná o nezastavitelné plochy kategorie louky, pastviny.

Nahlédnutím do konceptu ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel zjistil,  že celý pozemek p. č. 1109/2 v k. ú.
Rýnovice je vymezen jako stabilizovaná plocha zastavěného území kategorie SP1  plochy smíšené obytné 
příměstské. Proti  tomuto řešení podal připomínku vlastník sousedního pozemku s tím, že o rozšíření nad
rámec vymezené plochy v platném ÚP města Jablonec nad Nisou nikdo nežádal. Podatel zastává názor,
že rozšíření není žádným logickým pokračováním současného vymezení zastavitelného území BV, naopak
linii naprosto narušuje a může mít za následek nejen vznik další stavby v nepříjemné blízkosti, ale navíc
i zcela mimo linii stávající komunikaci a vzhledem k svažitosti terénu i k značnému výškovému rozdílu mezi
stavbami.  Na pozemcích  p.  č.  1109/2  a  1109/3  v k.  ú.  Rýnovice  mohly  stát  2  domky  v pohodlném  a
estetickém odstupu, které by zachovávaly příjemnou linii podél stávající komunikace. Následkem pečlivého
dodržení nyní platného územního plánu a kombinace s nynějšími navrhovanými dodatečnými změnami by
mohlo dojít vlastně k znehodnocení jen proto, že se bude realizovat nevyžádaná změna, kterou zákon jen
umožňuje či doporučuje, ale nenařizuje ani neukládá. Podatel se domnívá, že rozšíření zastavitelné plochy
na celé parcely je naprosto zbytečná změna, které bude mít za následek jen problémy. Pak už se nebude
jednat  o rozptýlenou  výstavbu  s charakterem  venkovského  bydlení  a  původní  snaha  dodržet  předchozí
nařízení bude degradována.

K argumentům podatele připomínky pořizovatel konstatuje, že v rámci Průzkumů a rozborů pro zpracování
ÚP Jablonec nad Nisou bylo v souladu se zněním zákona č. 183/2006Sb o územním plánování a stavebním
řádu ve znění  pozdějších předpisů (stavební  zákon)  vymezeno zpracovatelem zastavěné území.  Hranici
zastavěného území tvoří obvykle čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice
lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. Do zastavěného území se zahrnují mimo
jiné  zastavěné  stavební  pozemky.  Zastavěným stavebním pozemkem  je  pozemek  evidovaný  v katastru
nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící
souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. V tomto konkrétním případě bylo zastavěné území
vymezeno po hranici pozemku p. č. 1109/2 v k. ú. Rýnovice.

Předmětná problematika byla diskutována mimo jiné v rámci dohodovacího jednání stanovisek dotčených
orgánů státní správy dne 6. 9. 2011, jehož závěrem bylo vymezit zastavěné území v rozsahu platného ÚP
města  Jablonce  nad  Nisou  dle  požadavku  podatele  připomínky.  Tento  závěr  formuloval  pořizovatel
do pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny zastupitelstvem města dne
26. 1. 2012.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  posoudil  požadavky  připomínky  s limity  daného  území  a
konstatuje,  že plocha pozemku p.  č.  1109/2 v k.  ú.  Rýnovice  po redukci  využitelné  plochy pro  zástavbu
v souladu  s podmínkami  využití  ploch  dané  kategorie  odpovídá  požadavkům  vyhlášky  501/2006Sb.
o obecných požadavcích na využívání území, konfigurace terénu toto využití  umožní a vlastník pozemku
nebude  krácen  na svých  právech.  Připomínce  se vyhovuje  a  rozsah  zastavěného  území  je  redukován
u pozemku  p.  č.  1109/2  v k.  ú.  Rýnovice  na požadovaný  rozsah  dle  platného  územního  plánu  města
Jablonce nad Nisou. V další etapě projednání byly plochy kategorie SP2 transformovány do ploch kategorie
BP2 – plochy bydlení – příměstského.

45) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: M. V.

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Dle konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace „Západní
tangenta" s kapacitou přes 1500 vozidel  denně.  Dále je  podán návrh změny územního plánu na přesun
překladiště do Zeleného údolí.

Podatel zásadně nesouhlasí s návrhem konceptu územního plánu a návrhem změny územního plánu č. 62 a
tímto  podává  v souladu  s ustanovením  §  48  odst.  2  zákona  č.  183/2006  Sb.  o územním  plánování  a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  připomínky proti  výše  uvedeným návrhům změn územního
plánu,  které odůvodňuje následujícími  negativními dopady  výrazné zhoršení  kvality  bydlení,  poškození
přírody v okolí bydliště.

Vyhodnocení: Připomínce č. 45 A se vyhovuje částečně.

Připomínce č. 45 B se nevyhovuje.
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Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku proti konceptu ÚP Jablonec nad Nisou a změně územního plánu
č. 62 města Jablonec nad Nisou, pořizovatel zjistil, že předmětné podání obsahuje všechny náležitosti pro
podání připomínky jako jsou údaje umožňující  identifikaci a podpis,  a proto bylo přistoupeno k vlastnímu
vyhodnocení. Pořizovatel dále vyhodnotil, že připomínka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec
nad Nisou byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané připomínky vyplývá nesouhlas podatele s návrhem trasy Západní tangenty a s umístěním
sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel též prověřil stav v území kde má být realizována západní tangenta a zjistil,
že se jedná o rozsáhlé území v západní části  města Jablonce nad Nisou, navazující  na zastavěné území
v místní části Žižkův vrch. Nově navrhovaná trasa západní tangenty vede v severní části na úpatí svahu,
místy s lesem, místy s listnatými porosty výrazně ruderálního charakteru Poté je trasována podél skalního
výstupu Žižkova vrchu v souběhu se železnicí.  V jižní  části  přibližně  od místa,  kde se trasa  komunikace
odklání od železnice, prochází jednodruhovými porosty smrku s proměnlivým charakterem bylinného patra.
K ulici Turnovské je trasa vedena v okrajové části zalesněného svahu, v souběhu s průsekem linek VN 35 kV
a prochází sportovně rekreačním areálem Srnčí důl a napojuje se na ulici Turnovskou.

V případě  plochy  pro  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  se jedná  o poměrně  velkou  plochu  lesa
(smrkové monokultury v různém věkovém stádiu včetně mlazin, popř. pasek) v pohledově neexponované
poloze  mezi  tělesy  železniční  a  tramvajové  trati  na západním  okraji  Jablonce  nad  Nisou  s dopravním
napojením ze silnice I. třídy I/14 Liberec – Jablonec.

A) Západní tangenta

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že údolím Brandlu a Zeleným údolím je
vymezen dopravní koridor pro tzv. Západní tangentu  přeložku silnice I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou, a
to v rámci zastavitelných ploch kategorie DS  plochy dopravní infrastruktury – silniční (lokality DS.2, DS.3).
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro dopravní infrastrukturu.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  Západní  tangenty  odůvodňuje  výrazným zhoršením kvality
bydlení a poškozením přírody v okolí bydliště.

K argumentům  podatele  připomínky  pořizovatel  konstatuje,  že vymezení  trasy  Západní  tangenty   jako
přeložky silnice I. třídy je v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A úsek Liberec 
Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku 2040. Důvodem vymezení je zejména zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti ROB1
Liberec ve východním směru na Jablonec nad Nisou, Smržovku, Tanvald, zkvalitnění dopravního propojení
největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při  průchodu zastavěnými částmi měst
Liberec  a  Jablonec  nad  Nisou a  snížení  negativních  dopadů silniční  dopravy  na zastavěné  území.  Jak
vyplývá  z Politiky  územního  rozvoje  ČR 2008  čl.  76  ve znění  Aktualizace  č.1  z roku  2015  je  dopravní
infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury zřizována a využívána ve veřejném zájmu.

K dílčím bodům odůvodnění připomínky pořizovatel uvádí.

K argumentu výrazného zhoršení  kvality  bydlení  pořizovatel uvádí,  že negativní  účinky Západní  tangenty
na okolní prostředí nelze zcela vyloučit. Cílem rozvojových koncepcí mimo jiné je, aby tyto negativní účinky
byly  minimální  a  v žádném  případě  nepřekračovaly  únosnou  míru.  Rozvoj  obce  je  vždy  z logiky  věci
posuzován v souvislostech širší struktury osídlení (viz PÚR ČR). Rozvoj statutárního města Jablonec nad
Nisou, které je spádovým centrem osídlení regionálního významu a je navíc součástí rozvojové oblasti OB7
Liberec  republikového  významu,  musí  být  z logiky  věci  a  s odkazem  na výše  uvedené  skutečnosti
doprovázen  (podmiňován)  odpovídajícím  rozvojem  veřejné  infrastruktury  –  tedy  i účinné  a  bezpečné
dopravy. Současný průtah tras silniční sítě městem (zejména I/14, I/65) působí na velké množství obyvatel
negativními  účinky  z dopravy,  které  v řadě  případů  překračují  únosnou  míru  (vyřešení  tohoto  problému
podmiňuje např. obnovu zástavby „bulváru“ v ulici 5. května). Dopravní koncepce ÚP Jablonec nad Nisou
v souladu  s nadřazenou  ÚPD  (ZÚR  LK)  a  Koncepcí  rozvoje  dálniční  a  silniční  sítě  ČR  do roku  2040
vymisťuje tranzitní dopravu (S  J, Z  V) z centra města mimo obytné zóny v trase tzv. západní tangenta 
jižní  obchvat.  Případné  negativní  dopady  na přírodní  a  životní  prostředí  při  realizaci  a  provozu  všech
významných záměrů v území (tedy i dopravních) vyloučí nedílná součást jejich územní a projektové přípravy
 proces SEA, EIA.

K argumentu poškození životního prostředí a přírody v okolí bydliště pořizovatel dodává, že skutečnost je
taková, že celé okolí Jablonce nad Nisou obklopuje krásná příroda  mnohde i v kategorii chráněná. Úkolem
územního  plánování  je  hledat  vyvážený  stav  mezi  plochou  krajiny  a  plochami  rozvojových  nově
zastavitelných  ploch.  Jde  o zajištění  kvalitního  životního  prostředí,  hospodářského  rozvoje,  umožnění
kvalitních sociálních vztahů a podmínek.  Při  návrhu nových řešení  (v souladu s požadavky schváleného
zadání ÚP Jablonec nad Nisou), je třeba počítat s tím, že musí dojít k rozumnému kompromisu a v některých
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případech ustoupí  i plocha přírody.  SEA,  provedená ve smyslu  krajinně ekologických souvislostí  v rámci
procesu  pořizování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  navrhované  vedení  trasy  Západní  tangenty  nevyloučila.
Případné negativní dopady vlivem konkrétních podmínek stavby Západní tangenty a jejího provozu potvrdí
nebo vyloučí nedílná součást projektové přípravy  proces EIA.

Výše citovaná problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne
7.  12.  2011  se závěrem,  že výbor  d  o p  o r  u č  u j  e  zastupitelstvu  města  ponechat  trasování  západní
tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. (usnesení č. 1.1/2011).

S ohledem na výše citované skutečnosti  pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku
podatele a formuloval návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v duchu ponechání trasy
západní tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. Pokyny byly schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012 a návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v jejich rozsahu upraven.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
prověřit širší území na západním okraji města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015. Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I. třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí  Lužické Nisy  kříží  trasa  u Brandlu,  kde po mostě  překračuje  řeku Nisu,  stávající  silnici  I/14 (ulice
Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65
tak, že obchází sportovně rekreační areál Srnčí Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky lesního
komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body přeložky
jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase  ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka).

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního vedení Západního obchvatu do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání, a to
v kategorii koridor územní rezervy (ÚR6, ÚR7, ÚR8, ÚR9), jako tzv. Západní obchvat.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a s ohledem na výše citované skutečnosti
se rozhodl připomínce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
vymezena  v návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli  připomínky  se vyhovuje v tom smyslu,  že v návrhu ÚP Jablonec  nad Nisou je  vymezen koridor
územní rezervy jako nové alternativní vedení západní tangenty, tzv. západní obchvat (ÚR6  ÚR9), který
se bude  dále  podrobněji  prověřovat  a  následně  projednávat  v rámci  příslušné  změny  územního  plánu.
V případě kladného výsledku prověření a poté i zapracování do nadřazené územně plánovací dokumentace
může  být  pro  alternativní  vedení  západního obchvatu  zapracován  návrhový  koridor  do územního  plánu
v jeho změně.

B) Sběrný a separační dvůr

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že v souladu se schváleným zadáním
nového ÚP Jablonec nad Nisou je v západní části údolí Brandlu vymezena zastavitelná plocha kategorie VO
 plochy výrobně obchodní  lokalita VO4.1  plocha pro sběrný a separační dvůr.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zhoršením kvality
bydlení a poškozením přírody.

K uvedeným argumentům pořizovatel konstatuje, že umístění nového sběrného a separačního dvora vychází
ze schváleného zadání ÚP Jablonec nad Nisou, jež uložilo zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou úkol najít
novou lokalitu. Stávající stav, kdy je tento dvůr umístěn v největší rozvojové lokalitě pro bydlení ve městě,
kdy je špatně dopravně dostupný a navíc již nemá potřebné parametry pro svou činnost, je zcela evidentně
neudržitelný.  Úvahy  o umístění  dvora  na správní  území  jiné  obce  byly  vyloučeny,  a  to  zejména
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po neúspěšných  jednáních  mezi  zástupci  města  Jablonec  nad  Nisou  a  zástupci  obce  Rádlo,  na jejímž
správním území bylo  umístění  dvora  variantně  zvažováno.  Při  hledání  lokality  pro umístění  sběrného a
separačního dvora musely  být  respektovány zejména existující  limity využití  území jako zejména plochy
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a plochy ÚSES. Zároveň bylo snahou nalézt lokalitu, která nebude
v přímém kontaktu se stávající obytnou zástavbou, tj. bude od nejbližší obytné zástavby účinně separováno,
např. dostatečně širokým pásem vzrostlé zeleně.

Neopomenutelným limitem byla i ochrana horizontů v dálkových pohledech. Z výše uvedeného se vymezila
lokalita  v údolí  Brandlu,  tedy  s minimálním  uplatněním  z krajinářského  hlediska.  Zásadním  kritériem  při
hledání  místa  pro  sběrný  a  separační  dvůr  byly  vazby  na dopravní  infrastrukturu,  a  to  jak  silniční,  tak
železniční.  Limitujícím  faktorem  byl  požadavek  na minimální  výměru  plochy  pro  umístění  dvora  3  ha.
Do budoucna  je  vhodným  parametrem  též  vazba  na průmyslovou  zónu  Brandl,  kde  je  v budoucnu
potenciálně možné další  využití  některé  části  separovaných odpadů,  a to jak  pro  výrobu zboží,  tak  pro
výrobu tepla. Tuto část kritérií navržené místo též splňuje. Využití plochy překladiště odpadu bude v návrhu
ÚP  podmíněno  zpracováním  územní  studie  „Zelené  údolí“  ÚS21  ,  kde  bude  využití  plochy  podrobně
navrženo a a v dalším stupni projektové přípravy posouzeno v rámci procesu EIA. Současné požadavky
na technické řešení nového sběrného a separačního dvora musí odpovídat současně platným normovým
hodnotám   předpokládá  se kryté  zařízení  se zajištěním  minimálních  negativních  vlivů  na okolí,  včetně
dopadů na znečištění vodních toků.

Pořizovatel k připomínce o potencionálním zhoršení kvality bydlení a poškození přírody konstatuje, že v okolí
navrhované lokality pro umístění sběrného a separačního dvora jsou převážně stávající plochy lesní, proto
vliv  dvora  na pohodu  bydlení  v uvedených  nemovitostech  lze  předpokládat  minimální.  Z větrné  růžice
umístěné na všech výkresech ÚP je evidentní převažující směr větrů v Jablonci nad Nisou, a to ve směrech
jih  –  jihovýchod  a  severozápad –  sever,  proto  lze  předpokládat,  že předmětná  nemovitost  by  měla  být
případnými  negativními  vlivy  dvora  ovlivněna  minimálně.  Zároveň  bude  případný  negativní  vliv
minimalizován  provozem  dvora  v objektech,  nikoliv  na volném  prostranství.  Negativní  účinky  zpravidla
nepřekračují  hranice  areálů.  Vhodnější  místo  v řešeném  území  obce  nebylo  nalezeno.  Vlivy  koncepce
na udržitelný  rozvoj  území  hodnotí  samostatná  dokumentace   vyhodnocení  vlivů  konceptu  řešení
na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011). Stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy byla
v rámci projednávacího procesu souhlasná.

Problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 9. 11. 2011
se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ponechat umístění sběrného a separačního
dvora v lokalitě Zelené údolí dle konceptu řešení ÚP Jablonec nad Nisou (usnesení č.1.2/2011). V tomto
duchu  byly  formulovány  pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  které  byly  schváleny
zastupitelstvem města dne 26.  1. 2012  v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byla zastavitelná lokalita pro
umístění sběrného a separačního dvora ponechána.

Daná problematika byla opakovaně projednána ve Výboru pro Územní plánování a strategii rozvoje města
dne 6. 6. 2016 se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e vedení města Jablonec nad Nisou jednat nadále
o umístění technologie likvidace odpadů do areálu Brandl (usnesení č. 49/2016).

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  požadující  vypuštění  sběrného  a
separačního  dvora  z návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  konstatuje,  že se připomínce  nevyhovuje,  a  to
s ohledem  na níže  uvedené  skutečnosti:  předmětná  plocha  je  v odstupu  od obytných  zón  a  odcloněna
pásmem dřevin  lesního porostu,  má výhodnou pozici  z hlediska dopravních  vazeb (silnice,  železnice)  a
vykazuje prostorové vazby na stabilizované a přestavbové plochy VO v areálu Brandl, vč. možných variant
likvidace nebo druhotného využití  separovaných surovin.  Dalším argumentem je  skutečnost,  že moderní
zařízení pro nakládání s odpady jsou zakrytá, negativní účinky zpravidla nepřekračují hranice areálů

46) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: T. L.

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Podatel je spoluvlastníkem bytu v ulici Na výšině 8. v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedenou nemovitost podatel využívá k bydlení.

Dle  návrhu  změny  územního  plánu  města  Jablonec  nad  Nisou  má  dojít  ke stavbě silniční  komunikace
západní tangenta s kapacitou přes 15000 vozidel denně v nejbližší blízkosti rodinného domu. Dále je podán
návrh změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v těsné blízkosti domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává v souladu
s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)  následující  námitku  proti  výše  uvedeným  návrhům  změn  územního  plánu,  které  odůvodňuje
následujícími negativními dopady;
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Odůvodnění připomínky:

Plánovaná  komunikace  zásadním způsobem  ovlivní  stávající  životní  prostředí  v lokalitě.  Byt  je  umístěn
v dlouhodobě klidné lokalitě a těmito zásahy by došlo k zásadnímu snížení kvality životního prostředí v dané
lokalitě a tím ke snížení kvality bydlení a ve výsledku k zásadnímu snížení hodnoty bytu.
1/ Náš byt se nachází na samé hranici zástavby obce Jablonec v nejbližším sousedství zamýšlených

staveb
2/ významně zvýšená hladina hluku z projíždějících vozidel
3/ významně zvýšená prašnost z obou zamýšlených staveb
4/ zásadní  snížení  kvality  života v našich domech i celé  lokalitě,  zvláště,  kdy v době plánovaného

uvedení  do provozu  bychom  se měli  přiblížit  důchodovému  věku  a  trávit  většinu  dne  doma  a
na klidné zahradě, na kterou jsme se oprávněně těšili.

Rozdíl v hodnotě nemovitostí jsme připraveni právně vymáhat!

Vyhodnocení: Připomínce č. 46 A se vyhovuje částečně.

Připomínce č. 46 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku proti konceptu ÚP Jablonec nad Nisou a změně územního plánu č.
62 města Jablonec nad Nisou. Pořizovatel posoudil podání z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle
zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhodnotil podání jako
připomínku, jelikož ho uplatnil podatel, který není vlastníkem pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP
Jablonec  nad  Nisou  (není  spoluvlastníkem  bytu  a  nedoložil  plnou  moc  za vlastníka).  Pořizovatel  dále
vyhodnotil,  že připomínka proti  změně územního plánu č.  62 města Jablonec nad Nisou byla uplatněna
mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané připomínky vyplývá nesouhlas podatele s návrhem trasy Západní tangenty a s umístěním
sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel též prověřil stav v území kde má být realizována západní tangenta a zjistil,
že se jedná o rozsáhlé území v západní části města Jablonce nad Nisou, navazující  na zastavěné území
v místní části Žižkův vrch. Nově navrhovaná trasa západní tangenty vede v severní části na úpatí svahu,
místy s lesem, místy s listnatými porosty výrazně ruderálního charakteru Poté je trasována podél skalního
výstupu Žižkova  vrchu v souběhu se železnicí.  V jižní  části  přibližně  od místa,  kde se trasa  komunikace
odklání od železnice, prochází jednodruhovými porosty smrku s proměnlivým charakterem bylinného patra.
K ulici Turnovské je trasa vedena v okrajové části zalesněného svahu, v souběhu s průsekem linek VN 35 kV
a prochází sportovně rekreačním areálem Srnčí důl a napojuje se na ulici Turnovskou.

V případě  plochy  pro  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  se jedná  o poměrně  velkou  plochu  lesa
(smrkové monokultury v různém věkovém stádiu včetně mlazin, popř. pasek) v pohledově neexponované
poloze  mezi  tělesy  železniční  a  tramvajové  trati  na západním  okraji  Jablonce  nad  Nisou  s dopravním
napojením ze silnice I. třídy I/14 Liberec – Jablonec.

A) Západní tangenta

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že údolím Brandlu a Zeleným údolím je
vymezen dopravní koridor pro tzv. Západní tangentu  přeložku silnice I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou
v rámci zastavitelných ploch kategorie DS  plochy dopravní infrastruktury – silniční (lokality DS.2, DS.3).
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro dopravní infrastrukturu.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1/ zvýšením hladiny hluku z projíždějících vozidel,
2/ zvýšením prašnosti z projíždějících vozidel,
3/ snížením kvality života.

K argumentům  podatele  připomínky  pořizovatel  konstatuje,  že vymezení  trasy  Západní  tangenty   jako
přeložky silnice I. třídy je v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A úsek Liberec 
Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku 2040. Důvodem vymezení je zejména zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti ROB1
Liberec ve východním směru na Jablonec nad Nisou, Smržovku, Tanvald, zkvalitnění dopravního propojení
největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při  průchodu zastavěnými částmi měst
Liberec  a  Jablonec  nad  Nisou  a  snížení  negativních  dopadů silniční  dopravy  na zastavěné  území.  Jak
vyplývá  z Politiky  územního  rozvoje  ČR 2008  čl.  76  ve znění  Aktualizace  č.1  z roku  2015  je  dopravní
infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury zřizována a využívána ve veřejném zájmu.

K dílčím bodům odůvodnění připomínky pořizovatel uvádí.

Ad.  1+3)  K argumentu  zvýšení  hladiny  hluku v lokalitě  Žižkův Vrch  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje
s názorem podatele připomínky, že se umístění trasy Západní tangenty může projevit některými negativními
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vlivy jako např. zvýšená hladina hluku, nicméně při výstavbě silnice budou muset být provedena ze strany
investora taková technická opatření, aby byly dodrženy platné hygienické limity pro chráněný vnitřní i 

venkovní prostor obytných staveb ve stabilizovaných plochách bydlení, a to jak ve dne, tak v noci. Bohužel
situace v Jablonci nad Nisou a jeho okolí je taková, že z důvodu široké škály prvků ochrany přírody (např.
regionální biocentrum ÚSES vymezené hned za hranicí  Jablonce na Rádelském katastru)  je  velmi  těžké
vymezit potřebnou dopravní infrastrukturu s větším odstupem od obytných území města bez toho, aniž by byl
záměr navržen mimo správní území města Jablonec nad Nisou. Navržená západní tangenta je umístěna
v souběhu se stávajícím dopravním koridorem vedoucím údolím Brandlu (železniční trať, tramvajová trať a
stávající silnice I/14) a v maximální možné vzdálenosti od stabilizovaných ploch bydlení na Žižkově Vrchu
tak, aby byly již v urbanistické úrovni minimalizovány případné negativní vlivy budoucí silnice na stávající
obytnou  zástavbu.  Vlivy  koncepce  na udržitelný  rozvoj  území  vyhodnotila  samostatná  dokumentace  
vyhodnocení vlivů konceptu řešení na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011).  Stanoviska příslušných
dotčených  orgánů  státní  správy  byla  v rámci  projednávacího  procesu  souhlasná.  Hygienické  limity  byly
posuzovány  nezávisle  ve dvou  dokumentech.  Pro  účely  vyhodnocení  vlivu  úprav  dopravního  řešení
navrhovaných  v rámci  konceptu  ÚP  byla  vypracována  akustická  studie  (Králíček,  2011)  a  v rámci
zjišťovacího  řízení  na záměr  "I/14   Jablonec  nad  Nisou   západní  tangenta"  hluková  studie  (Centrum
dopravního výzkumu, 2013).  V rámci  zjišťovacího řízení  na záměr  "I/14  Jablonec nad Nisou  západní
tangenta" byly dále zpracovány Rozptylová studie, Ing. Jedlička 2013 a Studie hodnocení zdravotních rizik,
Ing. Růžičková 2013. V dalších stupních projektové přípravy záměru budou tyto studie dále zpřesňovány.

Ad.  2+3)  K argumentům  zvýšení  prašnosti  z projíždějících  vozidel  pořizovatel  konstatuje,  že případné
negativní  dopady na přírodní  a životní  prostředí  při  realizaci  a provozu významných dopravních záměrů
v území (hluk, otřesy, prach ) posoudí procesy SEA a EIA, které jsou nedílnou součástí jejich územní a
projektové přípravy). Pokud budou negativní dopady zjištěny, budou součástí výstavby dopravní stavby též
odpovídající opatření pro jejich eliminaci. S ohledem na skutečnost, že se jedná o existující stavby rodinných
domů,  realizované  před  vymezením  záměru,  hradí  tato  opatření  investor  výstavby  dopravního  záměru.
Pokud by negativní dopady překračovaly únosnou míru a nebyla li by zajištěna účinná opatření pro jejich
eliminaci, stavba by nemohla být povolena.

Výše citovaná problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne
7.  12.  2011  se závěrem,  že výbor  d  o p  o r  u č  u j  e  zastupitelstvu  města  ponechat  trasování  západní
tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. (usnesení č. 1.1/2011).

S ohledem na výše citované skutečnosti  pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku
podatele a formuloval návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v duchu ponechání trasy
západní tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. Pokyny byly schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012 a návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v jejich rozsahu upraven.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném  projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
prověřit širší území na západním okraji  města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015. Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I.  třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí  Lužické Nisy  kříží  trasa u Brandlu,  kde po mostě  překračuje řeku Nisu,  stávající  silnici  I/14 (ulice
Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65
tak, že obchází sportovně rekreační areál Srnčí Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky lesního
komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body přeložky
jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka).

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního vedení Západního obchvatu do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání, a to
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v kategorii koridor územní rezervy (ÚR6, ÚR7, ÚR8, ÚR9), jako tzv. Západní obchvat.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a s ohledem na výše citované skutečnosti
se rozhodl připomínce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
vymezena  v návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli  připomínky  se vyhovuje v tom smyslu,  že v návrhu ÚP Jablonec  nad Nisou je  vymezen koridor
územní rezervy jako nové alternativní vedení západní tangenty, tzv. západní obchvat (ÚR6  ÚR9), který
se bude  dále  podrobněji  prověřovat  a  následně  projednávat  v rámci  příslušné  změny  územního  plánu.
V případě kladného výsledku prověření a poté i zapracování do nadřazené územně plánovací dokumentace
může  být  pro  alternativní  vedení  západního obchvatu  zapracován  návrhový  koridor  do územního  plánu
v jeho změně.

B) Sběrný a separační dvůr

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že v souladu se schváleným zadáním
nového ÚP Jablonec nad Nisou je v západní části údolí Brandlu vymezena zastavitelná plocha kategorie VO
 plochy výrobně obchodní  lokalita VO4.1  plocha pro sběrný a separační dvůr.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením hlučnosti
z manipulační techniky a prašnosti z překladiště odpadu.

K uvedeným argumentům pořizovatel konstatuje, že umístění nového sběrného a separačního dvora vychází
ze schváleného zadání ÚP Jablonec nad Nisou, jež uložilo zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou úkol najít
novou lokalitu. Stávající stav, kdy je tento dvůr umístěn v největší rozvojové lokalitě pro bydlení ve městě,
kdy je špatně dopravně dostupný a navíc již nemá potřebné parametry pro svou činnost, je zcela evidentně
neudržitelný.  Úvahy  o umístění  dvora  na správní  území  jiné  obce  byly  vyloučeny,  a  to  zejména
po neúspěšných  jednáních  mezi  zástupci  města  Jablonec  nad  Nisou  a  zástupci  obce  Rádlo,  na jejímž
správním území bylo umístění  dvora  variantně  zvažováno.  Při  hledání  lokality  pro  umístění  sběrného a
separačního dvora musely být respektovány zejména existující  limity  využití  území jako zejména plochy
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a plochy ÚSES. Zároveň bylo snahou nalézt lokalitu, která nebude
v přímém kontaktu se stávající obytnou zástavbou, tj. bude od nejbližší obytné zástavby účinně separováno,
např. dostatečně širokým pásem vzrostlé zeleně.

Neopomenutelným limitem byla i ochrana horizontů v dálkových pohledech. Z výše uvedeného se vymezila
lokalita  v údolí  Brandlu,  tedy  s minimálním  uplatněním  z krajinářského  hlediska.  Zásadním  kritériem  při
hledání  místa  pro  sběrný  a  separační  dvůr  byly  vazby  na dopravní  infrastrukturu,  a  to  jak  silniční,  tak
železniční.  Limitujícím  faktorem  byl  požadavek  na minimální  výměru  plochy  pro  umístění  dvora  3  ha.
Do budoucna  je  vhodným  parametrem  též  vazba  na průmyslovou  zónu  Brandl,  kde  je  v budoucnu
potenciálně možné další  využití  některé  části  separovaných odpadů,  a to jak  pro  výrobu zboží,  tak  pro
výrobu tepla. Tuto část kritérií navržené místo též splňuje. Využití plochy překladiště odpadu bude v návrhu
ÚP  podmíněno  zpracováním  územní  studie  „Zelené  údolí“  ÚS21  ,  kde  bude  využití  plochy  podrobně
navrženo a a v dalším stupni projektové přípravy posouzeno v rámci procesu EIA. Současné požadavky
na technické řešení nového sběrného a separačního dvora musí odpovídat současně platným normovým
hodnotám   předpokládá  se kryté  zařízení  se zajištěním  minimálních  negativních  vlivů  na okolí,  včetně
dopadů na znečištění vodních toků.

Pořizovatel  k připomínce  o potencionálním  znečištění  ovzduší  (hluk  a  prach)  konstatuje,  že v okolí
navrhované lokality pro umístění sběrného a separačního dvora jsou převážně stávající plochy lesní, proto
vliv  dvora  na pohodu  bydlení  v uvedených  nemovitostech  lze  předpokládat  minimální.  Z větrné  růžice
umístěné na všech výkresech ÚP je evidentní převažující směr větrů v Jablonci nad Nisou, a to ve směrech
jih  –  jihovýchod a  severozápad  –  sever,  proto  lze  předpokládat,  že předmětná nemovitost  by  měla  být
případnými  negativními  vlivy  dvora  ovlivněna  minimálně.  Zároveň  bude  případný  negativní  vliv
minimalizován  provozem  dvora  v objektech,  nikoliv  na volném  prostranství.  Negativní  účinky  zpravidla
nepřekračují  hranice  areálů.  Vhodnější  místo  v řešeném  území  obce  nebylo  nalezeno.  Vlivy  koncepce
na udržitelný  rozvoj  území  hodnotí  samostatná  dokumentace   vyhodnocení  vlivů  konceptu  řešení
na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011). Stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy byla
v rámci projednávacího procesu souhlasná.

Problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii  rozvoje města dne 9. 11. 2011
se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ponechat umístění sběrného a separačního
dvora v lokalitě Zelené údolí dle konceptu řešení ÚP Jablonec nad Nisou (usnesení č.1.2/2011). V tomto
duchu  byly  formulovány  pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  které  byly  schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1.  2012  v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byla zastavitelná lokalita  pro
umístění sběrného a separačního dvora ponechána.

Daná problematika byla opakovaně projednána ve Výboru pro Územní plánování a strategii rozvoje města
dne 6. 6. 2016 se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e vedení města Jablonec nad Nisou jednat nadále
o umístění technologie likvidace odpadů do areálu Brandl (usnesení č. 49/2016).
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Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  požadující  vypuštění  sběrného  a
separačního  dvora  z návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  konstatuje,  že se připomínce  nevyhovuje,  a  to
s ohledem  na níže  uvedené  skutečnosti:  předmětná  plocha  je  v odstupu  od obytných  zón  a  odcloněna
pásmem dřevin  lesního porostu,  má výhodnou pozici  z hlediska dopravních  vazeb (silnice,  železnice)  a
vykazuje prostorové vazby na stabilizované a přestavbové plochy VO v areálu Brandl, vč. možných variant
likvidace nebo druhotného využití  separovaných surovin.  Dalším argumentem je  skutečnost,  že moderní
zařízení pro nakládání s odpady jsou zakrytá, negativní účinky zpravidla nepřekračují hranice areálů.

47) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: I. Ž.

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu č.p.4772/35, nacházejícího se na parcele, č. st. 6499/1 a 6499/2, a
pozemků pare. č. 442/59,442/60, 442/61, 442/67, 507/33, 507/34, 507/35, 528/5, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9
v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Dle  návrhu  změny  územního  plánu  města  Jablonec  nad  Nisou  má  dojít  ke stavbě silniční  komunikace
západní tangenta s kapacitou přes 15000 vozidel denně v nejbližší blízkostí rodinného domu č.p. 35/4772
Dále je podán návrh změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v těsné
blízkosti domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává v souladu
s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedeným  návrhům  změn  územního  plánu,  které  odůvodňuje
následujícími negativními dopady;

Odůvodnění připomínky:

Plánovaná komunikace i případné překladiště komunálního odpadu zásadním způsobem ovlivní stávající
životní prostředí v lokalitě.

Investovali  jsme  nemalé  prostředky  do výstavby  atypického  RD  s vysokou  užitnou  hodnotou  v dané,
dlouhodobě klidné lokalitě a těmito zásahy by došlo k zásadnímu snížení kvality životního prostředí v dané
lokalitě  a tím ke snížení  kvality  bydlení  a ve výsledku k zásadnímu snížení  hodnoty nově vybudovaných
nemovitostí a pořízených pozemků a to z několika důvodů:

Naše pozemky se nacházejí na samé hranici zástavby obce Jablonec v nejbližším sousedství zamýšlených
staveb
1/ významně zvýšená hladina hluku z projíždějících vozidel, případně manipulační techniky
2/ významně zvýšená prašnost z obou zamýšlených staveb
3/ zvýšené množství exhalací v lokalitě
4/ zásadní snížení kvality života v našich domech i celé lokalitě, a sníží využitelnost zahrady např. pro

pobyt na klidném místě s dětmi

Rozdíl v hodnotě nemovitostí jsme připraveni právně vymáhat!

Vyhodnocení: Připomínce č. 47 A se vyhovuje částečně.

 Připomínce č. 47 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku proti konceptu ÚP Jablonec nad Nisou a změně územního plánu č.
62 města Jablonec nad Nisou. Pořizovatel posoudil podání z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle
zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhodnotil podání jako
připomínku, jelikož ho uplatnil podatel, který není vlastníkem pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP
Jablonec  nad  Nisou  (není  vlastníkem  rodinného  domu  a  pozemků).  Pořizovatel  dále  vyhodnotil,
že připomínka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla uplatněna mimo zákonný
proces pořizování této změny.

Z textu podané připomínky vyplývá nesouhlas podatele s návrhem trasy Západní tangenty a s umístěním
sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel též prověřil stav v území kde má být realizována západní tangenta a zjistil,
že se jedná o rozsáhlé území v západní části  města Jablonce nad Nisou, navazující  na zastavěné území
v místní části Žižkův vrch. Nově navrhovaná trasa západní tangenty vede v severní části na úpatí svahu,
místy s lesem, místy s listnatými porosty výrazně ruderálního charakteru Poté je trasována podél skalního
výstupu Žižkova vrchu v souběhu se železnicí.  V jižní  části  přibližně  od místa,  kde se trasa  komunikace
odklání od železnice, prochází jednodruhovými porosty smrku s proměnlivým charakterem bylinného patra.
K ulici Turnovské je trasa vedena v okrajové části zalesněného svahu, v souběhu s průsekem linek VN 35 kV
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a prochází sportovně rekreačním areálem Srnčí důl a napojuje se na ulici Turnovskou.

V případě  plochy  pro  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  se jedná  o poměrně  velkou  plochu  lesa
(smrkové monokultury v různém věkovém stádiu včetně mlazin, popř. pasek) v pohledově neexponované
poloze  mezi  tělesy  železniční  a  tramvajové  trati  na západním  okraji  Jablonce  nad  Nisou  s dopravním
napojením ze silnice I. třídy I/14 Liberec – Jablonec.

A) Západní tangenta

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že údolím Brandlu a Zeleným údolím je
vymezen dopravní koridor pro tzv. Západní tangentu  přeložku silnice I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou
v rámci zastavitelných ploch kategorie DS  plochy dopravní infrastruktury – silniční (lokality DS.2, DS.3).
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro dopravní infrastrukturu.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
▪ zvýšením hladiny hluku z projíždějících vozidel,
▪ zvýšením prašnosti z projíždějících vozidel,
▪ zvýšením množství exhalací v lokalitě,
▪ snížením kvality života

K argumentům  podatele  připomínky  pořizovatel  konstatuje,  že vymezení  trasy  Západní  tangenty   jako
přeložky silnice I. třídy je v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A úsek Liberec 
Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku 2040. Důvodem vymezení je zejména zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti ROB1
Liberec ve východním směru na Jablonec nad Nisou, Smržovku, Tanvald, zkvalitnění dopravního propojení
největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při  průchodu zastavěnými částmi měst
Liberec  a  Jablonec  nad  Nisou  a  snížení  negativních  dopadů silniční  dopravy  na zastavěné  území.  Jak
vyplývá  z Politiky  územního  rozvoje  ČR 2008  čl.  76  ve znění  Aktualizace  č.1  z roku  2015  je  dopravní
infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury zřizována a využívána ve veřejném zájmu.

K dílčím bodům odůvodnění připomínky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu  zvýšení  hladiny  hluku z projíždějících  vozidel  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje
s názorem podatele připomínky, že se umístění trasy Západní tangenty může projevit některými negativními
vlivy jako např. zvýšená hladina hluku, nicméně při výstavbě silnice budou muset být provedena ze strany
investora  taková  technická  opatření,  aby  byly  dodrženy  platné  hygienické  limity  pro  chráněný  vnitřní
i venkovní prostor obytných staveb ve stabilizovaných plochách bydlení, a to jak ve dne, tak v noci. Bohužel
situace v Jablonci nad Nisou a jeho okolí je taková, že z důvodu široké škály prvků ochrany přírody (např.
regionální biocentrum ÚSES vymezené hned za hranicí  Jablonce na Rádelském katastru)  je velmi těžké
vymezit potřebnou dopravní infrastrukturu s větším odstupem od obytných území města bez toho, aniž by byl
záměr navržen mimo správní území města Jablonec nad Nisou. Navržená západní tangenta je umístěna
v souběhu se stávajícím dopravním koridorem vedoucím údolím Brandlu (železniční trať, tramvajová trať a
stávající silnice I/14) a v maximální možné vzdálenosti od stabilizovaných ploch bydlení na Žižkově Vrchu
tak, aby byly již v urbanistické úrovni minimalizovány případné negativní vlivy budoucí silnice na stávající
obytnou  zástavbu.  Vlivy  koncepce  na udržitelný  rozvoj  území  vyhodnotila  samostatná  dokumentace  
vyhodnocení vlivů konceptu řešení na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011). Stanoviska příslušných
dotčených orgánů  státní  správy  byla  v rámci  projednávacího procesu  souhlasná.  Hygienické  limity  byly
posuzovány  nezávisle  ve dvou  dokumentech.  Pro  účely  vyhodnocení  vlivu  úprav  dopravního  řešení
navrhovaných  v rámci  konceptu  ÚP  byla  vypracována  akustická  studie  (Králíček,  2011)  a  v rámci
zjišťovacího  řízení  na záměr  "I/14   Jablonec  nad  Nisou   západní  tangenta"  hluková  studie  (Centrum
dopravního výzkumu, 2013).  V rámci  zjišťovacího řízení  na záměr  "I/14  Jablonec nad Nisou  západní
tangenta" byly dále zpracovány Rozptylová studie, Ing. Jedlička 2013 a Studie hodnocení zdravotních rizik,
Ing. Růžičková 2013. V dalších stupních projektové přípravy záměru budou tyto studie dále zpřesňovány.

Ad. 2+3) K argumentu zvýšení prašnosti a exhalací z projíždějících vozidel pořizovatel dodává, že případné
negativní  dopady na přírodní  a životní  prostředí  při  realizaci  a provozu významných dopravních záměrů
v území (hluk, otřesy, prach ) posoudí procesy SEA a EIA, které jsou nedílnou součástí jejich územní a
projektové přípravy). Pokud budou negativní dopady zjištěny, budou součástí výstavby dopravní stavby též
odpovídající opatření pro jejich eliminaci. S ohledem na skutečnost, že se jedná o existující stavby rodinných
domů,  realizované  před  vymezením záměru,  hradí  tato  opatření  investor  výstavby  dopravního  záměru.
Pokud by negativní dopady překračovaly únosnou míru a nebyla li by zajištěna účinná opatření pro jejich
eliminaci, stavba by nemohla být povolena.

Ad. 4) K argumentu  snížení  kvality  života  v našich  domech  i celé  lokalitě  pořizovatel  dodává,
že pořizovatel uvádí, že negativní účinky Západní tangenty na okolní prostředí nelze zcela vyloučit. Cílem
rozvojových  koncepcí  mimo  jiné  je,  aby  tyto  negativní  účinky  byly  minimální  a  v žádném  případě
nepřekračovaly únosnou míru. Rozvoj obce je vždy z logiky věci posuzován v souvislostech širší struktury
osídlení (viz PÚR ČR). Rozvoj statutárního města Jablonec nad Nisou, které je spádovým centrem osídlení
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regionálního významu a je navíc součástí rozvojové oblasti OB7 Liberec republikového významu, musí být
z logiky věci a s odkazem na výše uvedené skutečnosti doprovázen (podmiňován) odpovídajícím rozvojem
veřejné  infrastruktury  –  tedy  i účinné  a  bezpečné  dopravy.  Současný  průtah  tras  silniční  sítě  městem
(zejména I/14, I/65) působí na velké množství obyvatel negativními účinky z dopravy, které v řadě případů
překračují únosnou míru (vyřešení tohoto problému podmiňuje např.  obnovu zástavby „bulváru“ v ulici 5.
května). Dopravní koncepce ÚP Jablonec nad Nisou v souladu s nadřazenou ÚPD (ZÚR LK) a Koncepcí
rozvoje dálniční a silniční sítě ČR do roku 2040 vymisťuje tranzitní dopravu (S  J, Z  V) z centra města
mimo obytné zóny v trase tzv. západní tangenta  jižní obchvat. Případné negativní dopady na přírodní a
životní  prostředí  při  realizaci  a  provozu  všech  významných  záměrů  v území  (tedy  i dopravních)  vyloučí
nedílná součást jejich územní a projektové přípravy  proces SEA, EIA.

Výše citovaná problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne
7.  12.  2011  se závěrem,  že výbor  d  o p  o r  u č  u j  e  zastupitelstvu  města  ponechat  trasování  západní
tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. (usnesení č. 1.1/2011).

S ohledem na výše citované skutečnosti  pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku
podatele a formuloval návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v duchu ponechání trasy
západní tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. Pokyny byly schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012 a návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v jejich rozsahu upraven.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném  projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
prověřit širší území na západním okraji  města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015. Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I.  třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí  Lužické Nisy  kříží  trasa u Brandlu,  kde po mostě  překračuje řeku Nisu,  stávající  silnici  I/14 (ulice
Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65
tak, že obchází sportovně rekreační areál Srnčí Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky lesního
komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body přeložky
jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka).

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního vedení Západního obchvatu do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání, a to
v kategorii koridor územní rezervy (ÚR6, ÚR7, ÚR8, ÚR9), jako tzv. Západní obchvat.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a s ohledem na výše citované skutečnosti
se rozhodl připomínce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
vymezena  v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli  připomínky se vyhovuje v tom smyslu,  že v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je  vymezen koridor
územní rezervy jako nové alternativní vedení západní tangenty, tzv. západní obchvat (ÚR6  ÚR9), který
se bude  dále  podrobněji  prověřovat  a  následně  projednávat  v rámci  příslušné  změny  územního  plánu.
V případě kladného výsledku prověření a poté i zapracování do nadřazené územně plánovací dokumentace
může být  pro  alternativní  vedení  západního obchvatu  zapracován  návrhový  koridor  do územního  plánu
v jeho změně.

B) Sběrný a separační dvůr

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že v souladu se schváleným zadáním
nového ÚP Jablonec nad Nisou je v západní části údolí Brandlu vymezena zastavitelná plocha kategorie VO
 plochy výrobně obchodní  lokalita VO4.1  plocha pro sběrný a separační dvůr.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením hlučnosti
z manipulační techniky a prašnosti z překladiště odpadu.
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K uvedeným argumentům pořizovatel konstatuje, že umístění nového sběrného a separačního dvora vychází
ze schváleného zadání ÚP Jablonec nad Nisou, jež uložilo zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou úkol najít
novou lokalitu. Stávající stav, kdy je tento dvůr umístěn v největší rozvojové lokalitě pro bydlení ve městě,
kdy je špatně dopravně dostupný a navíc již nemá potřebné parametry pro svou činnost, je zcela evidentně
neudržitelný.  Úvahy  o umístění  dvora  na správní  území  jiné  obce  byly  vyloučeny,  a  to  zejména
po neúspěšných  jednáních  mezi  zástupci  města  Jablonec  nad  Nisou  a  zástupci  obce  Rádlo,  na jejímž
správním území bylo umístění  dvora  variantně  zvažováno.  Při  hledání  lokality  pro  umístění  sběrného a
separačního dvora musely být respektovány zejména existující  limity  využití  území jako zejména plochy
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a plochy ÚSES. Zároveň bylo snahou nalézt lokalitu, která nebude
v přímém kontaktu se stávající obytnou zástavbou, tj. bude od nejbližší obytné zástavby účinně separováno,
např. dostatečně širokým pásem vzrostlé zeleně.

Neopomenutelným limitem byla i ochrana horizontů v dálkových pohledech. Z výše uvedeného se vymezila
lokalita  v údolí  Brandlu,  tedy  s minimálním  uplatněním  z krajinářského  hlediska.  Zásadním  kritériem  při
hledání  místa  pro  sběrný  a  separační  dvůr  byly  vazby  na dopravní  infrastrukturu,  a  to  jak  silniční,  tak
železniční.  Limitujícím  faktorem  byl  požadavek  na minimální  výměru  plochy  pro  umístění  dvora  3  ha.
Do budoucna  je  vhodným  parametrem  též  vazba  na průmyslovou  zónu  Brandl,  kde  je  v budoucnu
potenciálně možné další  využití  některé  části  separovaných odpadů,  a to jak  pro  výrobu zboží,  tak  pro
výrobu tepla. Tuto část kritérií navržené místo též splňuje. Využití plochy překladiště odpadu bude v návrhu
ÚP  podmíněno  zpracováním  územní  studie  „Zelené  údolí“  ÚS21  ,  kde  bude  využití  plochy  podrobně
navrženo  a  v dalším  stupni  projektové  přípravy  posouzeno  v rámci  procesu  EIA.  Současné  požadavky
na technické řešení nového sběrného a separačního dvora musí odpovídat současně platným normovým
hodnotám   předpokládá  se kryté  zařízení  se zajištěním  minimálních  negativních  vlivů  na okolí,  včetně
dopadů na znečištění vodních toků.

Pořizovatel  k připomínce  o potencionálním  obtěžování  ploch  bydlení  zvýšenou  prašností  a  hlukem
z manipulační  techniky  konstatuje,  že v okolí  navrhované  lokality  pro  umístění  sběrného  a  separačního
dvora jsou převážně stávající plochy lesní, proto vliv dvora na pohodu bydlení v uvedených nemovitostech
lze předpokládat minimální. Z větrné růžice umístěné na všech výkresech ÚP je evidentní převažující směr
větrů v Jablonci nad Nisou, a to ve směrech jih – jihovýchod a severozápad – sever, proto lze předpokládat,
že předmětná nemovitost by  měla být případnými  negativními  vlivy  dvora ovlivněna minimálně.  Zároveň
bude případný  negativní  vliv  minimalizován  provozem dvora  v objektech,  nikoliv  na volném prostranství.
Negativní  účinky  zpravidla  nepřekračují  hranice  areálů.  Vhodnější  místo  v řešeném území  obce nebylo
nalezeno. Vlivy koncepce na udržitelný rozvoj území hodnotí samostatná dokumentace  vyhodnocení vlivů
konceptu řešení na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011). Stanoviska příslušných dotčených orgánů
státní správy byla v rámci projednávacího procesu souhlasná.

Problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii  rozvoje města dne 9. 11. 2011
se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ponechat umístění sběrného a separačního
dvora v lokalitě Zelené údolí dle konceptu řešení ÚP Jablonec nad Nisou (usnesení č.1.2/2011). V tomto
duchu  byly  formulovány  pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  které  byly  schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1.  2012  v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byla zastavitelná lokalita  pro
umístění sběrného a separačního dvora ponechána.

Daná problematika byla opakovaně projednána ve Výboru pro Územní plánování a strategii rozvoje města
dne 6 .6. 2016 se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e vedení města Jablonec nad Nisou jednat nadále
o umístění technologie likvidace odpadů do areálu Brandl (usnesení č. 49/2016).

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  požadující  vypuštění  sběrného  a
separačního  dvora  z návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  konstatuje,  že se připomínce  nevyhovuje,  a  to
s ohledem  na níže  uvedené  skutečnosti:  předmětná  plocha  je  v odstupu  od obytných  zón  a  odcloněna
pásmem dřevin lesního porostu,  má výhodnou pozici  z hlediska  dopravních vazeb (silnice,  železnice)  a
vykazuje prostorové vazby na stabilizované a přestavbové plochy VO v areálu Brandl, vč. možných variant
likvidace nebo druhotného využití  separovaných surovin.  Dalším argumentem je skutečnost,  že moderní
zařízení pro nakládání s odpady jsou zakrytá, negativní účinky zpravidla nepřekračují hranice areálů.

48) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: P. Ž.

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Podatel je vlastníkem rodinného domu č.p.4772/35, nacházejícího se na parcele, č. st. 6499/1 a 6499/2, a
pozemků pare. č. 442/59,442/60, 442/61, 442/67, 507/33, 507/34, 507/35, 528/5, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9
v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.
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Dle  návrhu  změny  územního  plánu  města  Jablonec  nad  Nisou  má  dojít  ke stavbě silniční  komunikace
západní tangenta s kapacitou přes 15000 vozidel denně v nejbližší blízkosti rodinného domu č.p. 35/4772
Dále je podán návrh změny územního plánu na přesun překladiště odpadu do Zeleného údolí, též v těsné
blízkosti domu.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a tímto podává v souladu
s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedeným  návrhům  změn  územního  plánu,  které  odůvodňuje
následujícími negativními dopady:

Odůvodnění připomínky:

Plánovaná komunikace i případné překladiště komunálního odpadu zásadním způsobem ovlivní stávající
životní prostředí v lokalitě.

Investovali  jsme  nemalé  prostředky  do výstavby  atypického  RD  s vysokou  užitnou  hodnotou  v dané,
dlouhodobě klidné lokalitě a těmito zásahy by došlo k zásadnímu snížení kvality životního prostředí v dané
lokalitě  a tím ke snížení  kvality  bydlení  a ve výsledku k zásadnímu snížení  hodnoty nově vybudovaných
nemovitostí a pořízených pozemků a to z několika důvodů:
1/ Naše  pozemky  se nacházejí  na samé  hranici  zástavby  obce  Jablonec  v nejbližším  sousedství

zamýšlených staveb
2/ významně zvýšená hladina hluku z projíždějících vozidel, případně manipulační techniky
3/ významně zvýšená prašnost z obou zamýšlených staveb
4/ zásadní snížení kvality života v našich domech i celé lokalitě, a sníží využitelnost zahrady např. pro

pobyt na klidném místě s dětmi
5/ V této části katastru obce Jablonec byl záměrně zrušen Biokoridor pro plánovanou stavbu!

Rozdíl v hodnotě nemovitostí jsme připraveni právně vymáhat!

Vyhodnocení: Připomínce č.48 A se vyhovuje částečně.

Připomínce č.48 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku proti konceptu ÚP Jablonec nad Nisou a změně územního plánu č.
62 města Jablonec nad Nisou. Pořizovatel posoudil podání z hlediska oprávněnosti k uplatnění námitky dle
zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhodnotil podání jako
připomínku, jelikož ho uplatnil podatel, který není vlastníkem pozemků a staveb dotčených konceptem ÚP
Jablonec  nad  Nisou  (není  vlastníkem  rodinného  domu  a  pozemků).  Pořizovatel  dále  vyhodnotil,
že připomínka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla uplatněna mimo zákonný
proces pořizování této změny.

Z textu podané připomínky vyplývá nesouhlas  podatele s návrhem trasy Západní  tangenty  jako přeložky
silnice I. třídy I/14 a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel též prověřil stav v území kde má být realizována západní tangenta a zjistil,
že se jedná o rozsáhlé území v západní části  města Jablonce nad Nisou, navazující  na zastavěné území
v místní části Žižkův vrch. Nově navrhovaná trasa západní tangenty vede v severní části na úpatí svahu,
místy s lesem, místy s listnatými porosty výrazně ruderálního charakteru Poté je trasována podél skalního
výstupu Žižkova vrchu v souběhu se železnicí.  V jižní  části  přibližně  od místa,  kde se trasa  komunikace
odklání od železnice, prochází jednodruhovými porosty smrku s proměnlivým charakterem bylinného patra.
K ulici Turnovské je trasa vedena v okrajové části zalesněného svahu, v souběhu s průsekem linek VN 35 kV
a prochází sportovně rekreačním areálem Srnčí důl a napojuje se na ulici Turnovskou.

V případě  plochy  pro  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  se jedná  o poměrně  velkou  plochu  lesa
(smrkové monokultury v různém věkovém stádiu včetně mlazin, popř. pasek) v pohledově neexponované
poloze  mezi  tělesy  železniční  a  tramvajové  trati  na západním  okraji  Jablonce  nad  Nisou  s dopravním
napojením ze silnice I. třídy I/14 Liberec – Jablonec.

A) Západní tangenta

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že údolím Brandlu a Zeleným údolím je
vymezen dopravní koridor pro tzv. Západní tangentu  přeložku silnice I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou
v rámci zastavitelných ploch kategorie DS  plochy dopravní infrastruktury – silniční (lokality DS.2, DS.3).
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro dopravní infrastrukturu.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1/ zvýšením hladiny hluku z projíždějících vozidel,
2/ zvýšením prašnosti z projíždějících vozidel,
3/ snížením kvality života
4/ záměrným zrušením biokoridoru
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K argumentům  podatele  připomínky  pořizovatel  konstatuje,  že vymezení  trasy  Západní  tangenty   jako
přeložky silnice I. třídy je v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A úsek Liberec 
Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku 2040. Důvodem vymezení je zejména zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti ROB1
Liberec ve východním směru na Jablonec nad Nisou, Smržovku, Tanvald, zkvalitnění dopravního propojení
největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při  průchodu zastavěnými částmi měst
Liberec  a  Jablonec  nad  Nisou  a  snížení  negativních  dopadů silniční  dopravy  na zastavěné  území.  Jak
vyplývá  z Politiky  územního  rozvoje  ČR 2008  čl.  76  ve znění  Aktualizace  č.1  z roku  2015  je  dopravní
infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury zřizována a využívána ve veřejném zájmu.

K dílčím bodům odůvodnění připomínky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu  zvýšení  hladiny  hluku z projíždějících  vozidel  pořizovatel  dodává,  že se ztotožňuje
s názorem podatele připomínky, že se umístění trasy Západní tangenty může projevit některými negativními
vlivy jako např. zvýšená hladina hluku, nicméně při výstavbě silnice budou muset být provedena ze strany
investora  taková  technická  opatření,  aby  byly  dodrženy  platné  hygienické  limity  pro  chráněný  vnitřní
i venkovní prostor obytných staveb ve stabilizovaných plochách bydlení, a to jak ve dne, tak v noci. Bohužel
situace v Jablonci nad Nisou a jeho okolí je taková, že z důvodu široké škály prvků ochrany přírody (např.
regionální biocentrum ÚSES vymezené hned za hranicí  Jablonce na Rádelském katastru)  je velmi těžké
vymezit potřebnou dopravní infrastrukturu s větším odstupem od obytných území města bez toho, aniž by byl
záměr navržen mimo správní území města Jablonec nad Nisou. Navržená západní tangenta je umístěna
v souběhu se stávajícím dopravním koridorem vedoucím údolím Brandlu (železniční trať, tramvajová trať a
stávající silnice I/14) a v maximální možné vzdálenosti od stabilizovaných ploch bydlení na Žižkově Vrchu
tak, aby byly již v urbanistické úrovni minimalizovány případné negativní vlivy budoucí silnice na stávající
obytnou  zástavbu.  Vlivy  koncepce  na udržitelný  rozvoj  území  vyhodnotila  samostatná  dokumentace  
vyhodnocení vlivů konceptu řešení na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011). Stanoviska příslušných
dotčených orgánů  státní  správy  byla  v rámci  projednávacího procesu  souhlasná.  Hygienické  limity  byly
posuzovány  nezávisle  ve dvou  dokumentech.  Pro  účely  vyhodnocení  vlivu  úprav  dopravního  řešení
navrhovaných  v rámci  konceptu  ÚP  byla  vypracována  akustická  studie  (Králíček,  2011)  a  v rámci
zjišťovacího  řízení  na záměr  "I/14   Jablonec  nad  Nisou   západní  tangenta"  hluková  studie  (Centrum
dopravního výzkumu, 2013).  V rámci  zjišťovacího řízení  na záměr  "I/14  Jablonec nad Nisou  západní
tangenta" byly dále zpracovány Rozptylová studie, Ing. Jedlička 2013 a Studie hodnocení zdravotních rizik,
Ing. Růžičková 2013. V dalších stupních projektové přípravy záměru budou tyto studie dále zpřesňovány.

Ad. 2) K argumentu zvýšení prašnosti z projíždějících vozidel pořizovatel dodává, že případné negativní dopady
na přírodní a životní prostředí při realizaci a provozu významných dopravních záměrů v území (hluk, otřesy, prach

) posoudí procesy SEA a EIA, které jsou nedílnou součástí jejich územní a projektové přípravy). Pokud budou
negativní dopady zjištěny, budou součástí výstavby dopravní stavby též odpovídající opatření pro jejich eliminaci.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o existující stavby rodinných domů, realizované před vymezením záměru,
hradí tato opatření investor výstavby dopravního záměru. Pokud by negativní dopady překračovaly únosnou míru
a nebyla li by zajištěna účinná opatření pro jejich eliminaci, stavba by nemohla být povolena.

Ad. 3) K argumentu  snížení  kvality  života  v našich  domech  i celé  lokalitě  pořizovatel  dodává,
že pořizovatel uvádí, že negativní účinky Západní tangenty na okolní prostředí nelze zcela vyloučit. Cílem
rozvojových  koncepcí  mimo  jiné  je,  aby  tyto  negativní  účinky  byly  minimální  a  v žádném  případě
nepřekračovaly únosnou míru. Rozvoj obce je vždy z logiky věci posuzován v souvislostech širší struktury
osídlení (viz PÚR ČR). Rozvoj statutárního města Jablonec nad Nisou, které je spádovým centrem osídlení
regionálního významu a je navíc součástí rozvojové oblasti OB7 Liberec republikového významu, musí být
z logiky věci a s odkazem na výše uvedené skutečnosti doprovázen (podmiňován) odpovídajícím rozvojem
veřejné  infrastruktury  –  tedy  i účinné  a  bezpečné  dopravy.  Současný  průtah  tras  silniční  sítě  městem
(zejména I/14, I/65) působí na velké množství obyvatel negativními účinky z dopravy, které v řadě případů
překračují  únosnou míru (vyřešení tohoto problému podmiňuje např.  obnovu zástavby „bulváru“ v ulici  5.
května). Dopravní koncepce ÚP Jablonec nad Nisou v souladu s nadřazenou ÚPD (ZÚR LK) a Koncepcí
rozvoje dálniční a silniční sítě ČR do roku 2040 vymisťuje tranzitní dopravu (S  J, Z  V) z centra města
mimo obytné zóny v trase tzv. západní tangenta  jižní obchvat. Případné negativní dopady na přírodní a
životní  prostředí  při  realizaci  a  provozu všech  významných  záměrů  v území  (tedy  i dopravních)  vyloučí
nedílná součást jejich územní a projektové přípravy  proces SEA, EIA.

Ad. 4) K argumentu záměrného zrušení biokoridoru pořizovatel konstatuje, že Územní plán Jablonec nad
Nisou převzal poslední dostupnou verzi generelu ÚSES „Aktualizace ÚSES na území města Jablonce nad
Nisou“,  Ing.  Hromek,  10/2010,  kterou  město  pořídilo  jako  podklad  pro  nový  ÚP Jablonec  nad  Nisou.
Zpracovatel ÚP tudíž vycházel z nejaktuálnějšího materiálů. Pro pořizovatele jsou směrodatná stanoviska
příslušných dotčených orgánu státní  správy,  které vymezení   návrhových ploch kategorie DS  dopravní
infrastruktura – silniční, lokality DS2 a DS3 akceptovaly. Konkrétní záměry budou podléhat projektovému
posouzení  vlivů.  V rámci  posouzení  EIA bude  mimo  jiného  vyžadováno  také  posouzení  vlivů  staveb
na migrační prostupnost krajiny v celém plánovaném obchvatu města.
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Výše citovaná problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne
7.  12.  2011  se závěrem,  že výbor  d  o p  o r  u č  u j  e  zastupitelstvu  města  ponechat  trasování  západní
tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. (usnesení č. 1.1/2011).

S ohledem na výše citované skutečnosti  pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku
podatele a formuloval návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v duchu ponechání trasy
západní tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. Pokyny byly schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012 a návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v jejich rozsahu upraven.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném  projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
prověřit širší území na západním okraji  města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015. Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I.  třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí  Lužické Nisy  kříží  trasa u Brandlu,  kde po mostě  překračuje řeku Nisu,  stávající  silnici  I/14 (ulice
Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65
tak, že obchází sportovně rekreační areál Srnčí Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky lesního
komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body přeložky
jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka).

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního vedení Západního obchvatu do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání, a to
v kategorii koridor územní rezervy (ÚR6, ÚR7, ÚR8, ÚR9), jako tzv. Západní obchvat.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku a s ohledem na výše citované skutečnosti
se rozhodl připomínce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
vymezena v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v plochách dopravní infrastruktury – silniční DS2 a DS3. Podateli
připomínky se vyhovuje v tom smyslu, že v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je vymezen koridor územní rezervy
jako  nové  alternativní  vedení  západní  tangenty,  tzv.  západní  obchvat  (ÚR6   ÚR9),  který  se bude  dále
podrobněji prověřovat a následně projednávat v rámci příslušné změny územního plánu. V případě kladného
výsledku  prověření  a  poté  i zapracování  do nadřazené  územně  plánovací  dokumentace  může  být  pro
alternativní vedení západního obchvatu zapracován návrhový koridor do územního plánu v jeho změně.

B) Sběrný a separační dvůr

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že v souladu se schváleným zadáním
nového ÚP Jablonec nad Nisou je v západní části údolí Brandlu vymezena zastavitelná plocha kategorie VO
 plochy výrobně obchodní  lokalita VO4.1  plocha pro sběrný a separační dvůr.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zvýšením hlučnosti
z manipulační techniky a prašnosti z překladiště odpadu.

K uvedeným argumentům pořizovatel konstatuje, že umístění nového sběrného a separačního dvora vychází
ze schváleného zadání ÚP Jablonec nad Nisou, jež uložilo zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou úkol najít
novou lokalitu. Stávající stav, kdy je tento dvůr umístěn v největší rozvojové lokalitě pro bydlení ve městě,
kdy je špatně dopravně dostupný a navíc již nemá potřebné parametry pro svou činnost, je zcela evidentně
neudržitelný.  Úvahy  o umístění  dvora  na správní  území  jiné  obce  byly  vyloučeny,  a  to  zejména
po neúspěšných  jednáních  mezi  zástupci  města  Jablonec  nad  Nisou  a  zástupci  obce  Rádlo,  na jejímž
správním území bylo  umístění  dvora  variantně  zvažováno.  Při  hledání  lokality  pro umístění  sběrného a
separačního dvora musely  být  respektovány zejména existující  limity využití  území jako zejména plochy
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a plochy ÚSES. Zároveň bylo snahou nalézt lokalitu, která nebude
v přímém kontaktu se stávající obytnou zástavbou, tj. bude od nejbližší obytné zástavby účinně separováno,
např. dostatečně širokým pásem vzrostlé zeleně.
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Neopomenutelným limitem byla i ochrana horizontů v dálkových pohledech. Z výše uvedeného se vymezila
lokalita  v údolí  Brandlu,  tedy  s minimálním  uplatněním  z krajinářského  hlediska.  Zásadním  kritériem  při
hledání  místa  pro  sběrný  a  separační  dvůr  byly  vazby  na dopravní  infrastrukturu,  a  to  jak  silniční,  tak
železniční.  Limitujícím  faktorem  byl  požadavek  na minimální  výměru  plochy  pro  umístění  dvora  3  ha.
Do budoucna  je  vhodným  parametrem  též  vazba  na průmyslovou  zónu  Brandl,  kde  je  v budoucnu
potenciálně možné další  využití  některé  části  separovaných odpadů,  a to jak  pro  výrobu zboží,  tak  pro
výrobu tepla. Tuto část kritérií navržené místo též splňuje. Využití plochy překladiště odpadu bude v návrhu
ÚP  podmíněno  zpracováním  územní  studie  „Zelené  údolí“  ÚS21  ,  kde  bude  využití  plochy  podrobně
navrženo a a v dalším stupni projektové přípravy posouzeno v rámci procesu EIA. Současné požadavky
na technické řešení nového sběrného a separačního dvora musí odpovídat současně platným normovým
hodnotám   předpokládá  se kryté  zařízení  se zajištěním  minimálních  negativních  vlivů  na okolí,  včetně
dopadů na znečištění vodních toků.

Pořizovatel  k připomínce  o potencionálním  obtěžování  ploch  bydlení  zvýšenou  prašností  a  hlukem
z manipulační  techniky  konstatuje,  že v okolí  navrhované  lokality  pro  umístění  sběrného  a  separačního
dvora jsou převážně stávající plochy lesní, proto vliv dvora na pohodu bydlení v uvedených nemovitostech
lze předpokládat minimální. Z větrné růžice umístěné na všech výkresech ÚP je evidentní převažující směr
větrů v Jablonci nad Nisou, a to ve směrech jih – jihovýchod a severozápad – sever, proto lze předpokládat,
že předmětná nemovitost by  měla být případnými  negativními  vlivy  dvora ovlivněna minimálně.  Zároveň
bude případný  negativní  vliv  minimalizován  provozem dvora  v objektech,  nikoliv  na volném prostranství.
Negativní  účinky  zpravidla  nepřekračují  hranice  areálů.  Vhodnější  místo  v řešeném území  obce nebylo
nalezeno. Vlivy koncepce na udržitelný rozvoj území hodnotí samostatná dokumentace  vyhodnocení vlivů
konceptu řešení na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011). Stanoviska příslušných dotčených orgánů
státní správy byla v rámci projednávacího procesu souhlasná.

Problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii  rozvoje města dne 9. 11. 2011
se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ponechat umístění sběrného a separačního
dvora v lokalitě Zelené údolí dle konceptu řešení ÚP Jablonec nad Nisou (usnesení č.1.2/2011). V tomto
duchu  byly  formulovány  pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  které  byly  schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1.  2012  v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byla zastavitelná lokalita  pro
umístění sběrného a separačního dvora ponechána.

Daná problematika byla opakovaně projednána ve Výboru pro Územní plánování a strategii rozvoje města
dne 6. 6. 2016 se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e vedení města Jablonec nad Nisou jednat nadále
o umístění technologie likvidace odpadů do areálu Brandl (usnesení č. 49/2016).

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  požadující  vypuštění  sběrného  a
separačního  dvora  z návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  konstatuje,  že se připomínce  nevyhovuje,  a  to
s ohledem  na níže  uvedené  skutečnosti:  předmětná  plocha  je  v odstupu  od obytných  zón  a  odcloněna
pásmem dřevin lesního porostu,  má výhodnou pozici  z hlediska  dopravních vazeb (silnice,  železnice)  a
vykazuje prostorové vazby na stabilizované a přestavbové plochy VO v areálu Brandl, vč. možných variant
likvidace nebo druhotného využití  separovaných surovin.  Dalším argumentem je skutečnost,  že moderní
zařízení pro nakládání s odpady jsou zakrytá, negativní účinky zpravidla nepřekračují hranice areálů.

49) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: J. Š.

Podání doručené písemně dne 1. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Dle konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace „Západní
tangenta" s kapacitou přes 1500 vozidel denně, přivedení silnice 1.tř I/10 od Železného Brodu k Jablonci nad
Nisou. Dále je podán návrh změny územního plánu na přesun překladiště do Zeleného údolí.

Podatel zásadně nesouhlasí s návrhem konceptu územního plánu a návrhem změny územního plánu č. 62 a
tímto  podává  v souladu  s ustanovením §  48  odst.  2  zákona  Č.  183/2006  Sb.  o územním plánování  a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  připomínky proti  výše  uvedeným návrhům změn územního
plánu, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění připomínky:

Vybudování  západní  tangenty  a  přesunutí  silnice  I/10  od Železného  Brodu  do Jablonce  nad  Nisou  by
mnohonásobně  zhoršilo  dopravní  situaci  na jihozápadním  a  západním  okraji  Jablonce.  Vzhledem
k zápornému stanovisku  Nové  Vsi  nad  Nisou  k průtahu  jižní  tangenty  jejím  územím by  další  budování
západní  tangenty  ztratilo  význam,  přeložení  silnice  I/10  by  ještě  více  zhoršilo  dopravní  situaci  v centru
města. Jižní a západní tangenta, společně s překladištěm komunálního odpadu by ze Žižkova vrchu vytvořila
místo  pro  bydlení  zcela  nevyhovující   výrazné  zvýšení  hluku  a  prachu,  zápach  z překladiště,  prach
z případného nebezpečného odpadu, odříznutí obyvatel dotčeného území od přírody a Srnčího dolu.
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Vyhodnocení: Připomínce č. 49 A se vyhovuje částečně.

Připomínce č. 49 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku proti konceptu ÚP Jablonec nad Nisou a změně územního plánu
č. 62 města Jablonec nad Nisou., pořizovatel zjistil, že předmětné podání obsahuje všechny náležitosti pro
podání připomínky jako jsou údaje umožňující  identifikaci a podpis,  a proto bylo přistoupeno k vlastnímu
vyhodnocení. Pořizovatel dále vyhodnotil, že připomínka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec
nad Nisou byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané připomínky vyplývá nesouhlas podatele s návrhem trasy Západní tangenty a s přesunutím
silnice I/10 od Železného Brodu do Jablonce nad Nisou,  včetně umístění sběrného a separačního dvora
v Zeleném údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel též prověřil stav v území kde má být realizována západní tangenta a zjistil,
že se jedná o rozsáhlé území v západní části  města Jablonce nad Nisou, navazující  na zastavěné území
v místní části Žižkův vrch. Nově navrhovaná trasa západní tangenty vede v severní části na úpatí svahu,
místy s lesem, místy s listnatými porosty výrazně ruderálního charakteru. Poté je trasována podél skalního
výstupu Žižkova vrchu v souběhu se železnicí.  V jižní  části  přibližně  od místa,  kde se trasa  komunikace
odklání od železnice, prochází jednodruhovými porosty smrku s proměnlivým charakterem bylinného patra.
K ulici Turnovské je trasa vedena v okrajové části zalesněného svahu, v souběhu s průsekem linek VN a
prochází sportovně rekreačním areálem Srnčí důl a napojuje se na ulici Turnovskou. Trasa jižního obchvatu
města pokračuje od křížení s ulicí Turnovskou opět jednodruhovými porosty smrku k prvnímu tunelovému
úseku pod Vrkoslavicemi,  dále  listnatými  porosty  sídelní  zeleně na Vrkoslavicích,  doprovodnými  porosty
na hrázi mezi Pivovarskými rybníky k patě druhého tunelového úseku a na závěr jednodruhovými porosty
smrku na Černostudničním hřebeni.

V případě  plochy  pro  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  se jedná  o poměrně  velkou  plochu  lesa
(smrkové monokultury v různém věkovém stádiu včetně mlazin, popř. pasek) v pohledově neexponované
poloze  mezi  tělesy  železniční  a  tramvajové  trati  na západním  okraji  Jablonce  nad  Nisou  s dopravním
napojením ze silnice I. třídy I/14 Liberec – Jablonec.

A) Západní tangenta a jižní obchvat

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že údolím Brandlu a Zeleným údolím je
vymezen dopravní koridor pro tzv. Západní tangentu  přeložku silnice I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou, a
to v rámci zastavitelných ploch kategorie DS  plochy dopravní infrastruktury – silniční (lokality DS.2, DS.3).
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro dopravní infrastrukturu.

Dopravní koridor pokračuje v trase Jižního obchvatu města v kategorii přeložky silnice I. třídy Jablonec nad
Nisou – Nová Ves nad Nisou – Smržovka v rámci  zastavitelných ploch kategorie DS  plochy dopravní
infrastruktury – silniční (lokality DS.17, DS.18).

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty a Jižního obchvatu odůvodňuje zhoršením
dopravní situace na jihozápadním a západním okraji města, nesmyslností budování Západní tangenty bez
další návaznosti na Jižní obchvat (záporné stanovisko Nové Vsi), zhoršením dopravní situace v centru města
přeložením silnice I/10 a odříznutím obyvatel dotčeného území od Srnčího dolu.

K argumentům  podatele  připomínky  pořizovatel  konstatuje,  že vymezení  trasy  Západní  tangenty   jako
přeložky silnice I. třídy je v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A úsek Liberec 
Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku 2040. Jak vyplývá z Politiky územního rozvoje ČR 2008 čl. 76 ve znění Aktualizace č.1 z roku 2015
je dopravní infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury zřizována a využívána ve veřejném zájmu.

Důvodem  vymezení  je  zejména  zlepšení  dopravních  vazeb  v rámci  rozvojové  oblasti  ROB1  Liberec
ve východním  směru  na Jablonec  nad  Nisou,  Smržovku,  Tanvald,  zkvalitnění  dopravního  propojení
největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při  průchodu zastavěnými částmi měst
Liberec a Jablonec nad Nisou a snížení negativních dopadů silniční dopravy na zastavěné území. Úlohou
západní  tangenty  je  převedení  dopravy ze Mšena nad Nisou,  Rýnovic,  Janova nad Nisou a  Bedřichova
směřující  na Turnov  a  Prahu  mimo  centrum města  a  klíčovou kruhovou křižovatku  „U Zeleného stromu
ve směru na I/35 a D10. Z toho tedy vyplývá, že realizace Západní tangenty by měla smysl i v případě, že by
nedošlo k realizaci tzv. jižního obchvatu (součást koridoru D07). Navrženým řešením dojde k podstatnému
zlepšení dopravních poměrů na přetížené trase ulic Budovatelů, Pražská a okružní křižovatce U Zeleného
stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města.

K argumentu  odříznutí  obyvatel  dotčeného  území  od přírody  a  Srnčího  dolu  pořizovatel  konstatuje,
že výškový profil trasy navržené silnice je značně komplikovaný, takže části trasy budou v zářezech, části
na mostech a dále budou na několika místech propustky, takže pěší průchod pro veřejnost do přírodních
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ploch a do stávajícího areálu Srnčí důl bude zajištěn, stejně jako bude zajištěna možnost využití sportovně
rekreačního potenciálu areálu Srnčí důl (viz. zpracované varianty studií „Možnosti úprav a rozvoje areálu
Srnčí důl ve vztahu k Západní tangentě" (SAUL, 06/2013).

Výše citovaná problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne
7.  12.  2011  se závěrem,  že výbor  d  o p  o r  u č  u j  e  zastupitelstvu  města  ponechat  trasování  západní
tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. (usnesení č. 1.1/2011).

S ohledem na výše citované skutečnosti  pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku
podatele a formuloval návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v duchu ponechání trasy
západní tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. Pokyny byly schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012 a návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v jejich rozsahu upraven.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
prověřit širší území na západním okraji města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015. Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I. třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí  Lužické Nisy  kříží  trasa  u Brandlu,  kde po mostě  překračuje  řeku Nisu,  stávající  silnici  I/14 (ulice
Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65
tak, že obchází sportovně rekreační areál Srnčí Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky lesního
komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body přeložky
jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase  ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka).

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního vedení Západního obchvatu do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání, a to
v kategorii koridor územní rezervy (ÚR6, ÚR7, ÚR8, ÚR9), jako tzv. Západní obchvat.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a s ohledem na výše citované skutečnosti
se rozhodl připomínce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
vymezena  v návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli  připomínky  se vyhovuje v tom smyslu,  že v návrhu ÚP Jablonec  nad Nisou je  vymezen koridor
územní rezervy jako nové alternativní vedení západní tangenty, tzv. západní obchvat (ÚR6  ÚR9), který
se bude  dále  podrobněji  prověřovat  a  následně  projednávat  v rámci  příslušné  změny  územního  plánu.
V případě kladného výsledku prověření a poté i zapracování do nadřazené územně plánovací dokumentace
může  být  pro  alternativní  vedení  západního obchvatu  zapracován  návrhový  koridor  do územního  plánu
v jeho změně.

B) Sběrný a separační dvůr

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že v souladu se schváleným zadáním
nového ÚP Jablonec nad Nisou je v západní části údolí Brandlu vymezena zastavitelná plocha kategorie VO
 plochy výrobně obchodní  lokalita VO4.1  plocha pro sběrný a separační dvůr. Proti tomuto řešení uplatnil

podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou, ve které požadavek
na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje  výrazným zvýšením  hluku,  prachu  a  zápachu
z překladiště komunálního odpadu.

K uvedeným argumentům pořizovatel konstatuje, že umístění nového sběrného a separačního dvora vychází
ze schváleného zadání ÚP Jablonec nad Nisou, jež uložilo zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou úkol najít
novou lokalitu. Stávající stav, kdy je tento dvůr umístěn v největší rozvojové lokalitě pro bydlení ve městě,
kdy je špatně dopravně dostupný a navíc již nemá potřebné parametry pro svou činnost, je zcela evidentně
neudržitelný.  Úvahy  o umístění  dvora  na správní  území  jiné  obce  byly  vyloučeny,  a  to  zejména
po neúspěšných  jednáních  mezi  zástupci  města  Jablonec  nad  Nisou  a  zástupci  obce  Rádlo,  na jejímž
správním území bylo umístění  dvora  variantně  zvažováno.  Při  hledání  lokality  pro  umístění  sběrného a
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separačního dvora musely  být  respektovány zejména existující  limity využití  území jako zejména plochy
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a plochy ÚSES. Zároveň bylo snahou nalézt lokalitu, která nebude
v přímém kontaktu se stávající obytnou zástavbou, tj. bude od nejbližší obytné zástavby účinně separováno,
např. dostatečně širokým pásem vzrostlé zeleně.

Neopomenutelným limitem byla i ochrana horizontů v dálkových pohledech. Z výše uvedeného se vymezila
lokalita  v údolí  Brandlu,  tedy  s minimálním  uplatněním  z krajinářského  hlediska.  Zásadním  kritériem  při
hledání  místa  pro  sběrný  a  separační  dvůr  byly  vazby  na dopravní  infrastrukturu,  a  to  jak  silniční,  tak
železniční.  Limitujícím  faktorem  byl  požadavek  na minimální  výměru  plochy  pro  umístění  dvora  3  ha.
Do budoucna  je  vhodným  parametrem  též  vazba  na průmyslovou  zónu  Brandl,  kde  je  v budoucnu
potenciálně možné další  využití  některé  části  separovaných odpadů,  a to jak  pro  výrobu zboží,  tak  pro
výrobu tepla. Tuto část kritérií navržené místo též splňuje. Využití plochy překladiště odpadu bude v návrhu
ÚP  podmíněno  zpracováním  územní  studie  „Zelené  údolí“  ÚS21  ,  kde  bude  využití  plochy  podrobně
navrženo a a v dalším stupni projektové přípravy posouzeno v rámci procesu EIA. Současné požadavky
na nový sběrný a separační dvůr musí odpovídat současně platným normovým hodnotám  předpokládá
se kryté zařízení se zajištěním minimálních negativních vlivů na okolí.

Pořizovatel  k připomínce  o potencionálním  obtěžování  ploch  bydlení  zápachem,  prachem  a  hlukem
konstatuje,  že v okolí  navrhované  lokality  pro  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  jsou  převážně
stávající  plochy  lesní,  proto  vliv  dvora  na pohodu  bydlení  v uvedených  nemovitostech  lze  předpokládat
minimální. Z větrné růžice umístěné na všech výkresech ÚP je evidentní převažující směr větrů v Jablonci
nad Nisou, a to ve směrech jih – jihovýchod a severozápad – sever, proto lze předpokládat, že předmětná
nemovitost by měla být případnými negativními vlivy dvora ovlivněna minimálně. Zároveň bude případný
negativní vliv minimalizován provozem dvora v objektech, nikoliv na volném prostranství. Negativní účinky
zpravidla  nepřekračují  hranice  areálů.  Vhodnější  místo  v řešeném  území  obce  nebylo  nalezeno.  Vlivy
koncepce na udržitelný rozvoj území hodnotí samostatná dokumentace  vyhodnocení vlivů konceptu řešení
na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011). Stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy byla
v rámci projednávacího procesu souhlasná.

Problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne 9. 11. 2011
se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ponechat umístění sběrného a separačního
dvora v lokalitě Zelené údolí dle konceptu řešení ÚP Jablonec nad Nisou (usnesení č.1.2/2011). V tomto
duchu  byly  formulovány  pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  které  byly  schváleny
zastupitelstvem města dne 26.  1. 2012  v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byla zastavitelná lokalita pro
umístění sběrného a separačního dvora ponechána.

Daná problematika byla opakovaně projednána ve Výboru pro Územní plánování a strategii rozvoje města
dne 6 .6. 2016 se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e vedení města Jablonec nad Nisou jednat nadále
o umístění technologie likvidace odpadů do areálu Brandl (usnesení č. 49/2016).

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  požadující  vypuštění  sběrného  a
separačního  dvora  z návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  konstatuje,  že se připomínce  nevyhovuje,  a  to
s ohledem  na níže  uvedené  skutečnosti:  předmětná  plocha  je  v odstupu  od obytných  zón  a  odcloněna
pásmem dřevin  lesního porostu,  má výhodnou pozici  z hlediska dopravních  vazeb (silnice,  železnice)  a
vykazuje prostorové vazby na stabilizované a přestavbové plochy VO v areálu Brandl, vč. možných variant
likvidace nebo druhotného využití  separovaných surovin.  Dalším argumentem je  skutečnost,  že moderní
zařízení pro nakládání s odpady jsou zakrytá, negativní účinky zpravidla nepřekračují hranice areálů.

50) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: Z. M.

Podání doručené písemně dne 1. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Dle konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace „Západní
tangenta" s kapacitou přes 1500 vozidel  denně. Dále je  podán návrh změny územního plánu na přesun
překladiště do Zeleného údolí.

Podatel zásadně nesouhlasí s návrhem konceptu územního plánu a návrhem změny územního plánu č. 62 a
tímto  podává  v souladu  s ustanovením  §  48  odst.  2  zákona  Č.  183/2006  Sb.  o územním  plánování  a
stavebním řádu (stavební  zákon)  následující  připomínky proti  výše uvedeným návrhům změn územního
plánu, které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění připomínky:
▪ poškození životního prostředí v mém nejbližším okolí,
▪ zvýšení smogu a prachu,
▪ snížení kultury bydlení,
▪ znehodnocení mého pozemku a stavby.
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Vyhodnocení: Připomínce č. 50 A se vyhovuje částečně.

Připomínce č. 50 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku proti konceptu ÚP Jablonec nad Nisou a změně územního plánu
č. 62 města Jablonec nad Nisou., pořizovatel zjistil, že předmětné podání obsahuje všechny náležitosti pro
podání připomínky jako jsou údaje umožňující  identifikaci a podpis,  a proto bylo přistoupeno k vlastnímu
vyhodnocení. Pořizovatel dále vyhodnotil, že připomínka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec
nad Nisou byla uplatněna mimo zákonný proces pořizování této změny.

Z textu podané připomínky vyplývá nesouhlas podatele s návrhem trasy Západní tangenty, včetně umístění
sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel též prověřil stav v území kde má být realizována západní tangenta a zjistil,
že se jedná o rozsáhlé území v západní části města Jablonce nad Nisou, navazující  na zastavěné území
v místní části Žižkův vrch. Nově navrhovaná trasa západní tangenty vede v severní části na úpatí svahu,
místy s lesem, místy s listnatými porosty výrazně ruderálního charakteru. Poté je trasována podél skalního
výstupu Žižkova  vrchu v souběhu se železnicí.  V jižní  části  přibližně  od místa,  kde se trasa  komunikace
odklání od železnice, prochází jednodruhovými porosty smrku s proměnlivým charakterem bylinného patra.
K ulici Turnovské je trasa vedena v okrajové části zalesněného svahu, v souběhu s průsekem linek VN a
prochází sportovně rekreačním areálem Srnčí důl a napojuje se na ulici Turnovskou.

V případě  plochy  pro  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  se jedná  o poměrně  velkou  plochu  lesa
(smrkové monokultury v různém věkovém stádiu včetně mlazin, popř. pasek) v pohledově neexponované
poloze  mezi  tělesy  železniční  a  tramvajové  trati  na západním  okraji  Jablonce  nad  Nisou  s dopravním
napojením ze silnice I. třídy I/14 Liberec – Jablonec.

A) Západní tangenta

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že údolím Brandlu a Zeleným údolím je
vymezen dopravní koridor pro tzv. Západní tangentu  přeložku silnice I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou, a
to v rámci zastavitelných ploch kategorie DS  plochy dopravní infrastruktury – silniční (lokality DS.2, DS.3).
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro dopravní infrastrukturu.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní odůvodňuje:
▪ poškozením životního prostředí,
▪ zvýšením smogu a prachu,
▪ snížením kultury bydlení,
▪ znehodnocením pozemku a stavby.

K argumentům  podatele  připomínky  pořizovatel  konstatuje,  že vymezení  trasy  Západní  tangenty   jako
přeložky silnice I. třídy je v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A úsek Liberec 
Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku 2040. Jak vyplývá z Politiky územního rozvoje ČR 2008 čl. 76 ve znění Aktualizace č.1 z roku 2015
je dopravní infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury zřizována a využívána ve veřejném zájmu.

Důvodem  vymezení  je  zejména  zlepšení  dopravních  vazeb  v rámci  rozvojové  oblasti  ROB1  Liberec
ve východním  směru  na Jablonec  nad  Nisou,  Smržovku,  Tanvald,  zkvalitnění  dopravního  propojení
největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při  průchodu zastavěnými částmi měst
Liberec a Jablonec nad Nisou a snížení negativních dopadů silniční dopravy na zastavěné území.

K dílčím bodům odůvodnění připomínky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu poškození životního prostředí v nejbližším okolí pořizovatel dodává, že skutečnost je
taková, že celé okolí Jablonce nad Nisou obklopuje krásná příroda  mnohde i v kategorii chráněná. Úkolem
územního  plánování  je  hledat  vyvážený  stav  mezi  plochou  krajiny  a  plochami  rozvojových  nově
zastavitelných  ploch.  Jde  o zajištění  kvalitního  životního  prostředí,  hospodářského  rozvoje,  umožnění
kvalitních sociálních vztahů a podmínek.  Při  návrhu nových řešení  (v souladu s požadavky schváleného
zadání ÚP Jablonec nad Nisou), je třeba počítat s tím, že musí dojít k rozumnému kompromisu a v některých
případech ustoupí  i plocha přírody.  SEA,  provedená ve smyslu  krajinně ekologických souvislostí  v rámci
procesu  pořizování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  navrhované  vedení  trasy  Západní  tangenty  nevyloučila.
Případné negativní dopady vlivem konkrétních podmínek stavby Západní tangenty a jejího provozu potvrdí
nebo vyloučí nedílná součást projektové přípravy  proces EIA.

Ad. 2) K argumentu  zvýšení  smogu  a  prachu  pořizovatel  dodává,  že případné  negativní  dopady
na přírodní a životní prostředí při realizaci a provozu významných dopravních záměrů v území (hluk, otřesy,
prach ) posoudí procesy SEA a EIA, které jsou nedílnou součástí jejich územní a projektové přípravy).
Pokud budou negativní dopady zjištěny, budou součástí výstavby dopravní stavby též odpovídající opatření
pro jejich eliminaci. S ohledem na skutečnost, že se jedná o existující stavby rodinných domů, realizované
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před vymezením záměru,  hradí  tato opatření  investor  výstavby dopravního záměru. Pokud by negativní
dopady překračovaly únosnou míru a nebyla li by zajištěna účinná opatření pro jejich eliminaci, stavba by
nemohla být povolena.

Ad. 3) K argumentu snížením kultury bydlení pořizovatel dodává, že podatel měl zjevně na mysli  obavy
o „kvalitu  obytného  prostředí“.  K této  problematice  pořizovatel  uvádí:  negativní  účinky  Západní  tangenty
na okolní prostředí nelze zcela vyloučit. Cílem rozvojových koncepcí mimo jiné je, aby tyto negativní účinky
byly  minimální  a  v žádném  případě  nepřekračovaly  únosnou  míru.  Rozvoj  obce  je  vždy  z logiky  věci
posuzován v souvislostech širší struktury osídlení (viz PÚR ČR). Rozvoj statutárního města Jablonec nad
Nisou, které je spádovým centrem osídlení regionálního významu a je navíc součástí rozvojové oblasti OB7
Liberec  republikového  významu,  musí  být  z logiky  věci  a  s odkazem  na výše  uvedené  skutečnosti
doprovázen  (podmiňován)  odpovídajícím  rozvojem  veřejné  infrastruktury  –  tedy  i účinné  a  bezpečné
dopravy. Současný průtah tras silniční sítě městem (zejména I/14, I/65) působí na velké množství obyvatel
negativními  účinky  z dopravy,  které  v řadě  případů  překračují  únosnou  míru  (vyřešení  tohoto  problému
podmiňuje např. obnovu zástavby „bulváru“ v ulici 5. května). Dopravní koncepce ÚP Jablonec nad Nisou
v souladu  s nadřazenou  ÚPD  (ZÚR  LK)  a  Koncepcí  rozvoje  dálniční  a  silniční  sítě  ČR  do roku  2040
vymisťuje tranzitní dopravu (S  J, Z  V) z centra města mimo obytné zóny v trase tzv. západní tangenta 
jižní  obchvat.  Případné  negativní  dopady  na přírodní  a  životní  prostředí  při  realizaci  a  provozu  všech
významných záměrů v území (tedy i dopravních) vyloučí nedílná součást jejich územní a projektové přípravy
 proces SEA, EIA.

Ad. 4) K argumentu znehodnocení pozemku a stavby pořizovatel dodává, že návrh dopravního koridoru
v trase západní tangenty, jižního obchvatu i trase územní rezervy pro západní obchvat je vymezen v odstupu
a  ve snížené  terénní  úrovni  mimo  pozemky  existující  zástavby  –  ke znehodnocení  pozemků  a  staveb
nedochází.  Hodnotu nemovitostí  ovlivňuje řada faktorů – mimo jiné  ve zdravém a prosperujícím městě
s kvalitní  veřejnou  infrastrukturou,  pestrou  nabídkou  pracovních  příležitostí,  vzdělání  a  podmínkami  pro
trávení volného času jsou obvykle ceny pozemků i nemovitostí vyšší.

Výše citovaná problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne
7.  12.  2011  se závěrem,  že výbor  d  o p  o r  u č  u j  e  zastupitelstvu  města  ponechat  trasování  západní
tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. (usnesení č. 1.1/2011).

S ohledem na výše citované skutečnosti  pořizovatel  spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku
podatele a formuloval návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v duchu ponechání trasy
západní tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. Pokyny byly schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012 a návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v jejich rozsahu upraven.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném  projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
prověřit širší území na západním okraji  města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015. Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I.  třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí  Lužické Nisy  kříží  trasa u Brandlu,  kde po mostě  překračuje řeku Nisu,  stávající  silnici  I/14 (ulice
Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65
tak, že obchází sportovně rekreační areál Srnčí Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky lesního
komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body přeložky
jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka).

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního vedení Západního obchvatu do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání, a to
v kategorii koridor územní rezervy (ÚR6, ÚR7, ÚR8, ÚR9), jako tzv. Západní obchvat.
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Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  a  s ohledem  na výše  citované  skutečnosti
se rozhodl  připomínce vyhovět  částečně,  a  to  následujícím způsobem.  Trasa  tzv.  západní  tangenty  zůstává
vymezena v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v plochách dopravní infrastruktury – silniční DS2 a DS3. Podateli
připomínky se vyhovuje v tom smyslu, že v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je vymezen koridor územní rezervy
jako nové alternativní vedení západní tangenty, tzv. západní obchvat (ÚR6  ÚR9), který se bude dále podrobněji
prověřovat  a  následně  projednávat  v rámci  příslušné  změny  územního  plánu.  V případě  kladného  výsledku
prověření a poté i zapracování do nadřazené územně plánovací dokumentace může být pro alternativní vedení
západního obchvatu zapracován návrhový koridor do územního plánu v jeho změně.

B) Sběrný a separační dvůr

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že v souladu se schváleným zadáním nového
ÚP Jablonec nad Nisou je v západní části údolí Brandlu vymezena zastavitelná plocha kategorie VO  plochy
výrobně obchodní  lokalita VO4.1  plocha pro sběrný a separační dvůr.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  sběrného  a  separačního  dvora  odůvodňuje  poškozením  životního
prostředí, zvýšením exhalací a znehodnocením pozemků a stavby.

K uvedeným argumentům pořizovatel  konstatuje,  že umístění nového sběrného a separačního dvora vychází
ze schváleného zadání ÚP Jablonec nad Nisou, jež uložilo zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou úkol najít novou
lokalitu. Stávající stav, kdy je tento dvůr umístěn v největší rozvojové lokalitě pro bydlení ve městě, kdy je špatně
dopravně  dostupný a navíc  již  nemá potřebné parametry pro svou činnost,  je zcela  evidentně neudržitelný.
Úvahy o umístění dvora na správní území jiné obce byly vyloučeny, a to zejména po neúspěšných jednáních
mezi zástupci města Jablonec nad Nisou a zástupci obce Rádlo, na jejímž správním území bylo umístění dvora
variantně zvažováno. Při hledání lokality pro umístění sběrného a separačního dvora musely být respektovány
zejména existující limity využití území jako zejména plochy Chráněné krajinné oblasti  Jizerské hory a plochy
ÚSES. Zároveň bylo snahou nalézt lokalitu, která nebude v přímém kontaktu se stávající obytnou zástavbou, tj.
bude od nejbližší obytné zástavby účinně separováno, např. dostatečně širokým pásem vzrostlé zeleně.

Neopomenutelným  limitem  byla  i ochrana  horizontů  v dálkových  pohledech.  Z výše  uvedeného  se vymezila
lokalita v údolí Brandlu, tedy s minimálním uplatněním z krajinářského hlediska. Zásadním kritériem při hledání
místa  pro  sběrný  a  separační  dvůr  byly  vazby  na dopravní  infrastrukturu,  a  to  jak  silniční,  tak  železniční.
Limitujícím  faktorem byl  požadavek  na minimální  výměru  plochy  pro  umístění  dvora  3  ha.  Do budoucna  je
vhodným parametrem též  vazba  na průmyslovou  zónu  Brandl,  kde  je  v budoucnu  potenciálně  možné  další
využití některé části separovaných odpadů, a to jak pro výrobu zboží, tak pro výrobu tepla. Tuto část kritérií
navržené  místo  též  splňuje.  Využití  plochy  překladiště  odpadu  bude  v návrhu  ÚP podmíněno  zpracováním
územní studie „Zelené údolí“ ÚS21 , kde bude využití plochy podrobně navrženo a v dalším stupni projektové
přípravy posouzeno v rámci procesu EIA. Současné požadavky na nový sběrný a separační dvůr musí odpovídat
současně platným normovým hodnotám  předpokládá se kryté zařízení se zajištěním minimálních negativních
vlivů na okolí.

Pořizovatel k připomínce o poškození životního prostředí, zvýšení exhalací a znehodnocení pozemků a stavby
konstatuje, že v okolí navrhované lokality pro umístění sběrného a separačního dvora jsou převážně stávající
plochy  lesní,  proto  vliv  dvora  na pohodu  bydlení  v uvedených  nemovitostech  lze  předpokládat  minimální.
Z větrné růžice umístěné na všech výkresech ÚP je evidentní převažující směr větrů v Jablonci nad Nisou, a to
ve směrech jih – jihovýchod a severozápad – sever, proto lze předpokládat, že předmětná nemovitost by měla
být případnými negativními vlivy dvora ovlivněna minimálně. Zároveň bude případný negativní vliv minimalizován
provozem dvora v objektech,  nikoliv  na volném prostranství.  Negativní  účinky  zpravidla  nepřekračují  hranice
areálů. Vhodnější místo v řešeném území obce nebylo nalezeno.

Problematika  byla  projednána  ve výboru  pro  územní  plánování  a  strategii  rozvoje  města  dne  9.  11.  2011
se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ponechat umístění sběrného a separačního dvora
v lokalitě Zelené údolí dle konceptu řešení ÚP Jablonec nad Nisou (usnesení č.1.2/2011). V tomto duchu byly
formulovány pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny zastupitelstvem města
dne  26.  1.  2012   v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byla  zastavitelná  lokalita  pro  umístění  sběrného  a
separačního dvora ponechána.

Daná problematika byla opakovaně projednána ve Výboru pro Územní plánování a strategii rozvoje města dne 6.
6. 2016 se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e vedení města Jablonec nad Nisou jednat nadále o umístění
technologie likvidace odpadů do areálu Brandl (usnesení č. 49/2016).

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku požadující vypuštění sběrného a separačního
dvora z návrhu  ÚP Jablonec nad  Nisou a konstatuje,  že se připomínce nevyhovuje,  a  to  s ohledem na níže
uvedené skutečnosti:  předmětná  plocha  je  v odstupu  od obytných zón a  odcloněna  pásmem dřevin  lesního
porostu,  má  výhodnou  pozici  z hlediska  dopravních  vazeb  (silnice,  železnice)  a  vykazuje  prostorové  vazby
na stabilizované  a  přestavbové  plochy  VO v areálu  Brandl,  vč.  možných  variant  likvidace  nebo  druhotného
využití separovaných surovin. Dalším argumentem je skutečnost, že moderní zařízení pro nakládání s odpady
jsou zakrytá, negativní účinky zpravidla nepřekračují hranice areálů.
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51) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: I. Ch.

Podání doručené písemně dne 29. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Dle konceptu územního plánu města Jablonec nad Nisou má dojít ke stavbě silniční komunikace „Západní
tangenta". Dále je podán návrh územního plánu na přesun překladiště do Zeleného údolí.

Zásadně nesouhlasím s návrhem konceptu územního plánu a návrhem změny územního plánu č. 62 a tímto
podávám v souladu s ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu  následující  připomínky  proti  výše  uvedeným  návrhům  změn  územního  plánu,  které  odůvodňuji
následujícími negativními dopady:

Odůvodnění připomínky:

„Západní tangenta"

Poškodí klidovou a rekreační zónu, kterou využívá nejen značná část obyvatel městské části Žižkův vrch, ale
i ostatní obyvatelé města. Využití je také pro děti ze škol města Jablonec n. N. znesnadní přístup do této
klidové části, dojde k devastaci velké části lesa a to negativně ovlivní život v přilehlých lokalitách.

Vzhledem k předpokládanému počtu  aut,  které  mají  projet  touto  silnicí  I/14  dojde  ke zvýšení  hlučnosti,
prašnosti, znečištění ovzduší výfukovými plyny nejen v bezprostřední blízkosti této silnice, ale v celé přilehlé
lokalitě.

Překladiště v Zeleném údolí

Zničení části lesa a možným zápachem a hygienickými dopady negativně ovlivní přilehlé lokality.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dojde ke značnému znehodnocení mé nemovitosti, nacházející
se na parcele st. p. č. 5382 a pozemků p. č. 531/18 a 531/20 katastrálního území Jablonec nad Nisou, obec
Jablonec nad Nisou.

Vyhodnocení : Připomínce č. 51 A se vyhovuje částečně.

Připomínce č. 51 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku  proti  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  pořizovatel  zjistil,
že předmětné  podání  obsahuje  všechny  náležitosti  pro  podání  připomínky  jako  jsou  údaje  umožňující
identifikaci  a  podpis,  a  proto  bylo  přistoupeno  k vlastnímu  vyhodnocení.  Pořizovatel  dále  vyhodnotil,
že připomínka proti změně územního plánu č. 62 města Jablonec nad Nisou byla uplatněna mimo zákonný
proces pořizování této změny.

Z textu podané připomínky vyplývá nesouhlas uživatele nemovitosti č.p.4122, Na Kopci 28 s návrhem trasy
Západní tangenty a s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o rodinný dům se zahradou v ulici
Na Kopci v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 150 m od vymezeného koridoru Západní
tangenty a cca 265 m od plochy sběrného a separačního dvora.

Pořizovatel a určený zastupitel též prověřil stav v území kde má být realizována západní tangenta a zjistil,
že se jedná o rozsáhlé území v západní části  města Jablonce nad Nisou, navazující  na zastavěné území
v místní části Žižkův vrch. Nově navrhovaná trasa západní tangenty vede v severní části na úpatí svahu,
místy s lesem, místy s listnatými porosty výrazně ruderálního charakteru Poté je trasována podél skalního
výstupu Žižkova vrchu v souběhu se železnicí.  V jižní  části  přibližně  od místa,  kde se trasa  komunikace
odklání od železnice, prochází jednodruhovými porosty smrku s proměnlivým charakterem bylinného patra.
K ulici Turnovské je trasa vedena v okrajové části zalesněného svahu, v souběhu  s průsekem linek VN a
prochází sportovně rekreačním areálem Srnčí důl a napojuje se na ulici Turnovskou.

V případě  plochy  pro  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  se jedná  o poměrně  velkou  plochu  lesa
(smrkové monokultury v různém věkovém stádiu včetně mlazin, popř. pasek) v pohledově neexponované
poloze  mezi  tělesy  železniční  a  tramvajové  trati  na západním  okraji  Jablonce  nad  Nisou  s dopravním
napojením ze silnice I. třídy I/14 Liberec – Jablonec.

A) Západní tangenta

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že údolím Brandlu a Zeleným údolím je
vymezen dopravní koridor pro tzv. Západní tangentu  přeložku silnice I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou.
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro dopravní infrastrukturu.

Pořizovatel prověřil  vzdálenost koridoru dostupnými grafickými prostředky, a to v rámci grafické části  ÚP
Jablonec nad Nisou a zjistil, že trasa Západní tangenty je vymezena v rámci zastavitelných ploch kategorie
DS  plochy dopravní infrastruktury – silniční (lokality DS.2, DS.3) ve vzdálenosti cca 150 m od nemovitostí
užívaných podatelem připomínky.
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Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) poškozením klidové a rekreační zóny,
2) znesnadněním přístupu do klidové zóny,
3) devastací velké části lesa,
4) zvýšením hlučnosti, prašnosti a znečištění ovzduší výfukovými plyny.

K argumentům  podatele  připomínky  pořizovatel  konstatuje,  že vymezení  trasy  Západní  tangenty   jako
přeložky silnice I. třídy je v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A úsek Liberec 
Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku 2040. Důvodem vymezení je zejména zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti ROB1
Liberec ve východním směru na Jablonec nad Nisou, Smržovku, Tanvald, zkvalitnění dopravního propojení
největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při  průchodu zastavěnými částmi měst
Liberec  a  Jablonec  nad  Nisou  a  snížení  negativních  dopadů silniční  dopravy  na zastavěné  území.  Jak
vyplývá  z Politiky  územního  rozvoje  ČR 2008  čl.  76  ve znění  Aktualizace  č.1  z roku  2015  je  dopravní
infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury zřizována a využívána ve veřejném zájmu.

K dílčím bodům odůvodnění připomínky pořizovatel uvádí.

Ad. 1) K argumentu zničení klidové zóny využívaná zejména obyvateli Žižkova vrchu, žáky a pedagogy ZŠ
Pasířská pořizovatel konstatuje ano, územní plán navrhuje silnici do míst, kde dnes není, tato komunikace
bude  mít  bezesporu  vliv  na své  bezprostřední  okolí,  nicméně  silnice  územím  pouze  projde  a  souvislé
rekreační plochy jako sportovně rekreační areál Srnčí důl a další plochy užívané k denní rekreaci obyvatel
Žižkova vrchu zůstanou zachovány (viz. zpracované varianty studií „Možnosti úprav a rozvoje areálu Srnčí
důl ve vztahu k Západní tangentě" (SAUL, 06/2013).

Ad. 2) K argumentu znesnadněním přístupu do klidové zóny pořizovatel konstatuje, že z hlavního výkresu
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je patrné, že navržená západní tangenta je trasována v těsném souběhu
se stávající  železniční  tratí  tak,  aby  pás  izolační  zeleně  mezi  dopravním koridorem a  stávající  obytnou
zástavbou zůstal pokud možno co nejširší. Výškový profil trasy navržené silnice je značně komplikovaný,
takže části trasy budou v zářezech, části na mostech a dále budou na několika místech propustky, takže
pěší průchod pro veřejnost přes dopravní koridor bude zajištěn.

Ad. 3) K argumentu devastace velké části lesa pořizovatel dodává, že koridor silnice je navržen jednak
v těsném  souběhu  se stávající  železniční  tratí  procházející  tímto  územím,  to  umožní  pouze  rozšíření
stávajícího dopravního koridoru tak, aby pás lesa mezí tímto dopravním koridorem a stávajícími plochami
bydlení na Žižkově vrchu byl v maximální míře zachován a plnil svou funkci izolační zeleně. Dále je koridor
veden z velké části v souběhu se stávajícím vrchním vedením VVN 110 kV s využitím již stávajícího lesního
průseku.  Pořizovatel  se ztotožňuje  s názorem  podatele  připomínky,  že pro  navrženou  silnici  bude  třeba
značného záboru lesního půdního fondu (PUPFL). Vliv navrženého řešení na udržitelný rozvoj území, a to
v zájmu vyváženosti  3  pilířů (enviromentální,  hospodářský a sociální)  byl  vyhodnocen dle zákona a toto
vyhodnocení zahrnuje i vliv na přírodní hodnoty.

Ad. 4) k argumentu  zhoršení  kvality  bydlení  zvýšením  hladiny  hluku  a  emisí  z projíždějících  vozidel
pořizovatel dodává, že k této skutečnosti může dojít, ale investor stavby musí technickými opatřeními na své
náklady  zajistit,  aby  na stávajících plochách bydlení  byly  splněny hygienické  limity,  a  to  jak  ve dne,  tak
v noci.  Navržená západní tangenta je  umístěna v souběhu se stávajícím dopravním koridorem vedoucím
údolím Brandlu (železniční trať,  tramvajová trať a stávající silnice I/14) a v maximální možné vzdálenosti
od stabilizovaných ploch bydlení  na Žižkově Vrchu tak, aby byly  již  v urbanistické úrovni  minimalizovány
případné negativní vlivy budoucí silnice na stávající obytnou zástavbu. Stanoviska příslušných dotčených
orgánů státní správy k trase západní tangenty byla v rámci projednávacího procesu byla souhlasná. Pro
účely  vyhodnocení  vlivu  úprav dopravního řešení  navrhovaných v rámci  konceptu  ÚP byla  vypracována
akustická studie (Králíček, 2011) a v rámci zjišťovacího řízení na záměr "I/14  Jablonec nad Nisou  západní
tangenta" hluková studie (Centrum dopravního výzkumu, 2013). V rámci zjišťovacího řízení na záměr "I/14 
Jablonec nad Nisou  západní tangenta" byly dále zpracovány Rozptylová studie, Ing. Jedlička 2013 a Studie
hodnocení zdravotních rizik, Ing. Růžičková 2013.

Výše citovaná problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne
7.  12.  2011  se závěrem,  že výbor  d  o p  o r  u č  u j  e  zastupitelstvu  města  ponechat  trasování  západní
tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. (usnesení č. 1.1/2011).

V tomto duchu byly formulovány pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012 a návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v jejich rozsahu upraven.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
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prověřit širší území na západním okraji  města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015. Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I.  třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí  Lužické Nisy  kříží  trasa u Brandlu,  kde po mostě  překračuje řeku Nisu,  stávající  silnici  I/14 (ulice
Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65
tak, že obchází sportovně rekreační areál Srnčí Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky lesního
komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body přeložky
jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka).

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního  vedení  Západní  tangenty  do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné  projednání,  a  to
v kategorii koridor územní rezervy, jako tzv. Západní obchvat.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a s ohledem na výše citované skutečnosti
se rozhodl připomínce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
vymezena  v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli  připomínky se vyhovuje v tom smyslu,  že v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je  vymezen koridor
územní rezervy jako nové alternativní vedení západní tangenty, tzv. západní obchvat (ÚR6  ÚR9), který
se bude  dále  podrobněji  prověřovat  a  následně  projednávat  v rámci  příslušné  změny  územního  plánu.
V případě kladného výsledku prověření a poté i zapracování do nadřazené územně plánovací dokumentace
může být  pro  alternativní  vedení  západního obchvatu  zapracován  návrhový  koridor  do územního  plánu
v jeho změně.

B) Sběrný a separační dvůr

Pořizovatel  prověřil  koncept  ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje,  že v souladu se schváleným zadáním
nového ÚP Jablonec nad Nisou je v západní části údolí Brandlu vymezena zastavitelná plocha kategorie VO
 plochy výrobně obchodní  lokalita VO4.1  plocha pro sběrný a separační dvůr.

V rámci grafické části ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel prověřil vzdálenost zastavitelné plochy sběrného a
separačního dvora od nemovitosti podatele připomínky. Vzdálenost navržené plochy dvora je od užívaných
nemovitostí cca 265 m.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora odůvodňuje zničením části lesa,
možným zápachem a hygienickými dopady.

K uvedeným argumentům pořizovatel konstatuje, že umístění nového sběrného a separačního dvora vychází
ze schváleného zadání ÚP Jablonec nad Nisou, jež uložilo zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou úkol najít
novou lokalitu. Stávající stav, kdy je tento dvůr umístěn v největší rozvojové lokalitě pro bydlení ve městě,
kdy je špatně dopravně dostupný a navíc již nemá potřebné parametry pro svou činnost, je zcela evidentně
neudržitelný.  Úvahy  o umístění  dvora  na správní  území  jiné  obce  byly  vyloučeny,  a  to  zejména
po neúspěšných  jednáních  mezi  zástupci  města  Jablonec  nad  Nisou  a  zástupci  obce  Rádlo,  na jejímž
správním území bylo  umístění  dvora  variantně  zvažováno.  Při  hledání  lokality  pro umístění  sběrného a
separačního dvora musely  být  respektovány zejména existující  limity využití  území jako zejména plochy
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a plochy ÚSES. Zároveň bylo snahou nalézt lokalitu, která nebude
v přímém kontaktu se stávající obytnou zástavbou, tj. bude od nejbližší obytné zástavby účinně separováno,
např. dostatečně širokým pásem vzrostlé zeleně.

Neopomenutelným limitem byla i ochrana horizontů v dálkových pohledech. Z výše uvedeného se vymezila
lokalita  v údolí  Brandlu,  tedy  s minimálním  uplatněním  z krajinářského  hlediska.  Zásadním  kritériem  při
hledání  místa  pro  sběrný  a  separační  dvůr  byly  vazby  na dopravní  infrastrukturu,  a  to  jak  silniční,  tak
železniční.  Limitujícím  faktorem  byl  požadavek  na minimální  výměru  plochy  pro  umístění  dvora  3  ha.
Do budoucna  je  vhodným  parametrem  též  vazba  na průmyslovou  zónu  Brandl,  kde  je  v budoucnu
potenciálně možné další  využití  některé  části  separovaných odpadů,  a to jak  pro  výrobu zboží,  tak  pro
výrobu tepla. Tuto část kritérií navržené místo též splňuje. Využití plochy překladiště odpadu bude v návrhu
ÚP  podmíněno  zpracováním  územní  studie  „Zelené  údolí“  ÚS21  ,  kde  bude  využití  plochy  podrobně
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navrženo a a v dalším stupni projektové přípravy posouzeno v rámci procesu EIA. Současné požadavky
na nový sběrný a separační dvůr musí odpovídat současně platným normovým hodnotám  předpokládá
se kryté zařízení se zajištěním minimálních negativních vlivů na okolí.

Pořizovatel k připomínce o zničení části lesa a ovlivnění přilehlé lokality možným zápachem a hygienickými
dopady konstatuje, že v okolí navrhované lokality pro umístění sběrného a separačního dvora jsou převážně
stávající  plochy  lesní,  proto  vliv  dvora  na pohodu  bydlení  v uvedených  nemovitostech  lze  předpokládat
minimální. Z větrné růžice umístěné na všech výkresech ÚP je evidentní převažující směr větrů v Jablonci
nad Nisou, a to ve směrech jih – jihovýchod a severozápad – sever, proto lze předpokládat, že předmětná
nemovitost by měla být případnými negativními vlivy dvora ovlivněna minimálně. Zároveň bude případný
negativní vliv minimalizován provozem dvora v objektech, nikoliv na volném prostranství. Negativní účinky
zpravidla  nepřekračují  hranice  areálů.  Vhodnější  místo  v řešeném  území  obce  nebylo  nalezeno.  Vlivy
koncepce na udržitelný rozvoj území hodnotí samostatná dokumentace  vyhodnocení vlivů konceptu řešení
na udržitelný rozvoj území (Ekobau, 07/2011). Stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy byla
v rámci projednávacího procesu souhlasná.

Problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii  rozvoje města dne 9. 11. 2011
se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ponechat umístění sběrného a separačního
dvora v lokalitě Zelené údolí dle konceptu řešení ÚP Jablonec nad Nisou (usnesení č.1.2/2011). V tomto
duchu  byly  formulovány  pokyny  pro  zpracování  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  které  byly  schváleny
zastupitelstvem města dne 26. 1.  2012  v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byla zastavitelná lokalita  pro
umístění sběrného a separačního dvora ponechána.

Daná problematika byla opakovaně projednána ve Výboru pro Územní plánování a strategii rozvoje města
dne 6. 6. 2016 se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e vedení města Jablonec nad Nisou jednat nadále
o umístění technologie likvidace odpadů do areálu Brandl (usnesení č. 49/2016).

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  požadující  vypuštění  sběrného  a
separačního  dvora  z návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  konstatuje,  že se připomínce  nevyhovuje,  a  to
s ohledem  na níže  uvedené  skutečnosti:  předmětná  plocha  je  v odstupu  od obytných  zón  a  odcloněna
pásmem dřevin lesního porostu,  má výhodnou pozici  z hlediska  dopravních vazeb (silnice,  železnice)  a
vykazuje prostorové vazby na stabilizované a přestavbové plochy VO v areálu Brandl, vč. možných variant
likvidace nebo druhotného využití  separovaných surovin.  Dalším argumentem je skutečnost,  že moderní
zařízení pro nakládání s odpady jsou zakrytá, negativní účinky zpravidla nepřekračují hranice areálů.

52) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: Z. D.

Podání doručené písemně dne 29. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Protestuji  proti  návrhu  trasy  Západní  tangenty  (silnice  I/14)  vedoucí  v prostoru  u Srnčího  dolu  a  částí
Zeleného údolí, a to z níže uvedeného důvodu:

Odůvodnění připomínky:

Plán, který nebere v úvahu funkci lesa, který tvoří přirozenou ochranu proti hluku a proti tzv. svahovému
proudění  vzduchu  při  převažujícím  směru  větru  od jihu  a  jihozápadu,  mně  připadá  zcestný.  Při
předpokládaném vytížení silnice I/14 cca 16 000 vozidel denně a odstranění přirozené ochrany lesa proti
hluku a emisím z vozidel si dokážete představit následky na celou oblast Žižkova vrchu.

Žádám o vypracování  seriózní  studie Českým hydrometeorologickým ústavem a Ministerstvem životního
prostředí!  Doufám,  že celá  záležitost  nebude  odbyta  článkem  v místním  tisku  ve smyslu,  že do doby
realizace stavby silnice I/14 budou již jezdit výhradně elektromobily (viz úroveň článku „Jaderná energetika
pro Jablonec.

Vyhodnocení: Připomínce č. 52 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku  proti  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  pořizovatel  zjistil,
že předmětné  podání  obsahuje  všechny  náležitosti  pro  podání  připomínky  jako  jsou  údaje  umožňující
identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Z textu podané připomínky vyplývá nesouhlas  podatele s návrhem trasy Západní  tangenty  jako přeložky
silnice I. třídy I/14.

Pořizovatel  a určený zastupitel  prověřil  stav  v území kde má být  realizována západní  tangenta a zjistil,
že se jedná o rozsáhlé území v západní části města Jablonce nad Nisou, navazující  na zastavěné území
v místní části Žižkův vrch. Nově navrhovaná trasa západní tangenty vede v severní části na úpatí svahu,
místy s lesem, místy s listnatými porosty výrazně ruderálního charakteru Poté je trasována podél skalního
výstupu Žižkova  vrchu v souběhu se železnicí.  V jižní  části  přibližně  od místa,  kde se trasa  komunikace
odklání od železnice, prochází jednodruhovými porosty smrku s proměnlivým charakterem bylinného patra.

SAUL s.r.o 1415



L – Vyhodnocení připomínek Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou

K ulici Turnovské je trasa vedena v okrajové části zalesněného svahu, v souběhu s průsekem linek VN 35 kV
a prochází sportovně rekreačním areálem Srnčí důl a napojuje se na ulici Turnovskou.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že údolím Brandlu a Zeleným údolím je
vymezen dopravní koridor pro tzv. Západní tangentu  přeložku silnice I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou
(lokality DS.2, DS.3). Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro dopravní infrastrukturu.

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec
nad  Nisou,  ve které  požadavek  na vypuštění  Západní  tangenty  odůvodňuje  zvýšením hlučnosti  a  emisí
z vozidel, a to s ohledem na odstranění přirozené ochrany lesa. Žádá proto o vypracování seriózní studie
Českým hydrometeorologickým ústavem a Ministerstvem životního prostředí.

K argumentům  podatele  připomínky  pořizovatel  konstatuje,  že vymezení  trasy  Západní  tangenty   jako
přeložky silnice I. třídy je v souladu jak se schváleným zadáním ÚP Jablonec nad Nisou, tak s nadřazenou
územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A úsek Liberec 
Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic a silnic I. třídy
do roku 2040. Důvodem vymezení je zejména zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti ROB1
Liberec ve východním směru na Jablonec nad Nisou, Smržovku, Tanvald, zkvalitnění dopravního propojení
největších měst kraje, odstranění nehodových a pomalých úseků při  průchodu zastavěnými částmi měst
Liberec a Jablonec nad Nisou a snížení negativních dopadů silniční dopravy na zastavěné území.

Ke konkrétní obavě podatele připomínky ze zhoršení imisních podmínek v dané lokalitě pořizovatel dodává,
že navržená západní tangenta je umístěna v souběhu se stávajícím dopravním koridorem vedoucím údolím
Brandlu  (železniční  trať,  tramvajová  trať  a  stávající  silnice  I/14)  a  v maximální  možné  vzdálenosti
od stabilizovaných ploch bydlení  na Žižkově Vrchu tak,  aby byly  již  v urbanistické úrovni  minimalizovány
případné negativní vlivy budoucí silnice na stávající obytnou zástavbu. Stanoviska příslušných dotčených
orgánů státní správy v rámci projednávacího procesu byla souhlasná. Hygienické limity byly posuzovány
nezávisle  ve dvou  dokumentech.  Pro  účely  vyhodnocení  vlivu  úprav  dopravního  řešení  navrhovaných
v rámci  konceptu  ÚP  byla  vypracována  akustická  studie  (Králíček,  2011)  a  v rámci  zjišťovacího  řízení
na záměr "I/14  Jablonec nad Nisou  západní tangenta" hluková studie (Centrum dopravního výzkumu,
2013).  V rámci  zjišťovacího  řízení  na záměr  "I/14   Jablonec  nad  Nisou   západní  tangenta"  byly  dále
zpracovány Rozptylová studie, Ing. Jedlička 2013 a Studie hodnocení zdravotních rizik, Ing. Růžičková 2013.
Tyto  dokumenty  posoudily  daný  záměr  v měřítku  odpovídajícím  podrobnosti  zpracované  trasy  Západní
tangenty.

V dalším stupni procesu bude konkrétní záměr podléhat projektovému posouzení vlivů v rámci dokumentace
EIA. Součástí dokumentace budou předmětné požadované studie  hluková, rozptylová a studie hodnocení
zdravotních  rizik  dále  zpřesňovány.  Výsledné posouzení  je  v kompetenci  příslušných  dotčených orgánů
státní správy.

Výše citovaná problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dne
7.  12.  2011  se závěrem,  že výbor  d  o p  o r  u č  u j  e  zastupitelstvu  města  ponechat  trasování  západní
tangenty v rozsahu uplatněném v konceptu Územního plánu Jablonec n. N. (usnesení č. 1.1/2011). V tomto
rozsahu byl formulován návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. Pokyny byly schváleny
v zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou dne 26. 1. 2012 a návrh byl v jejich rozsahu upraven.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném  projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
prověřit širší území na západním okraji  města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015. Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I.  třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí  Lužické Nisy  kříží  trasa u Brandlu,  kde po mostě  překračuje řeku Nisu,  stávající  silnici  I/14 (ulice
Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65
tak, že obchází sportovně rekreační areál Srnčí Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky lesního
komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body přeložky
jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
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měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka).

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního vedení Západního obchvatu do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání, a to
v kategorii koridor územní rezervy (ÚR6, ÚR7, ÚR8, ÚR9), jako tzv. Západní obchvat.

V rámci veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec nad Nisou v říjnu 2015 uplatnil  podatel námitku proti
vymezení Západní tangenty.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a s ohledem na výše citované skutečnosti
se rozhodl připomínce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
vymezena  v návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli  připomínky  se vyhovuje v tom smyslu,  že v návrhu ÚP Jablonec  nad Nisou je  vymezen koridor
územní rezervy jako nové alternativní vedení západní tangenty, tzv. západní obchvat (ÚR6  ÚR9), který
se bude  dále  podrobněji  prověřovat  a  následně  projednávat  v rámci  příslušné  změny  územního  plánu.
V případě kladného výsledku prověření a poté i zapracování do nadřazené územně plánovací dokumentace
může  být  pro  alternativní  vedení  západního obchvatu  zapracován  návrhový  koridor  do územního  plánu
v jeho změně.

53) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: RYČI invest s.r.o., Na Pískovně 667/44, Liberec 14, 460 14

 L. P. – jednatel společnosti

Podání doručené písemně dne 1. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky: požadavek na změnu stavu pozemku 1736 – část v k.ú. Proseč nad Nisou

Odůvodnění připomínky: rozšířit plochy bydlení směrem k lesu, respektovat ochranné pásmo lesa.

Vyhodnocení: připomínce č. 53 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku, pořizovatel posoudil námitku z hlediska oprávněnosti k uplatnění
námitky dle zákona č.  183/2006Sb.,  o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon)  a dospěl
k názoru, že podání není námitkou, jelikož ji neuplatnil vlastník pozemku dotčeného návrhem ÚP Jablonec
nad  Nisou.  Práva  fy.  RYČI  invest.  s.r.o.,  Na Pískovně  667/44,  Liberec  460  14  nejsou  konceptem  ÚP
Jablonec nad Nisou na pozemku p.č. 1736 v k.ú. Proseč nad Nisou dotčena. V době podání byl vlastníkem
předmětného pozemku Pozemkový fond ČR.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na změnu stavu vymezené části pozemku p.č.  1736 v k.ú. Proseč nad Nisou, a to
rozšířením ploch pro bydlení směrem k lesu, respektovat ochranné pásmo lesa.

Předmětná část  pozemku  p.č  1736  v k.ú.  Proseč  nad  Nisou  představuje  intenzivně obhospodařovanou
plochu ve volné krajině, bez dosahu dopravní a technické infrastruktury. Územím je trasován vysokotlaký
plynovod Kořenov – Jablonec nad Nisou – Liberec s vymezeným ochranným a bezpečnostním pásmem.

Pořizovatel posoudil  požadavek na rozšíření  plochy bydlení směrem k lesu, při  respektování ochranného
pásma lesa,  což  představuje  změnu  funkčního  využití  z plochy  smíšených krajinných  na plochy  bydlení
nejprve z hlediska souladu s cíli  a úkoly územního plánování,  kde hodnotil  zejména vliv umístění staveb
na přírodní,  kulturní  a  civilizační  hodnoty  území  s ohledem  na charakter  území.  Pořizovatel  konstatuje,
že z hlediska  urbanistické  koncepce  územního  plánu  se jedná  o pozemky  mimo  zastavěné  území  obce
situované  ve volné  krajině  bez  návaznosti  na stávající  strukturu  zástavby,  dopravní  a  technickou
infrastrukturu.

Dále pořizovatel posoudil připomínku z hlediska ovlivnění krajinného rázu, který je chráněn dle § 12 zákona
o ochraně přírody a krajiny. Dotčené území místní  části  Proseč nad Nisou je  dle stanovení  jednotlivých
oblastí  krajinného rázu, vycházející  se Zásad územního rozvoje LK, zařazeno do oblasti  krajinného rázu
OKR 02 – Liberecko, podoblasti POKR 02 1 Liberecká kotlina a místa krajinného rázu MKR Nad Prosečí,
Pod hřebenem. Pořizovatel má za to, že vzhledem k charakteru předmětné lokality (území tzv. volné krajiny
mezi okrajem zástavby Proseče nad Nisou  současné i připravované a okraji lesních komplexů) je cílem
ochrany udržení současného charakteru této části území a zachování volného prostoru mezi zástavbou a
okraji lesních komplexů. Dále je cílem ochrana výhledů od okrajů lesa na Ještědský hřeben a část Liberce a
v neposlední řadě údržba zemědělských pozemků pro eliminaci nežádoucích sukcesních jevů.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  s limity  daného  území  a  konstatuje,
že se připomínce  nevyhovuje.  Z hlediska  ovlivnění  zájmů  ochrany  přírody  krajiny  se jedná  o souvislou
ucelenou  plochu  zemědělského  půdního  fondu,  který  se nachází  pod  ochranou  zemědělského  půdního
fondu ve IV. a V. třídě ochrany (BPEJ 8.34.51, 8.40. 78).  V daném klimatickém regionu se jedná o půdy
s podprůměrnou a nízkou produkční schopností, které jsou pro výstavbu sice využitelné, nicméně požadavek
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na zařazení  některé  části  předmětných  pozemků mezi  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  přesto  nesplňuje
zásady ochrany ZPF uvedené ve § 4 zákona o ochraně ZPF, kde by pro nezemědělské funkce měly být
navrženy  přednostně nezemědělské pozemky,  pozemky  ZPF ležící  uvnitř  zastavěného  území,  případně
proluky mezi stávající zástavbou. Zařazením předmětného pozemku by došlo k rozšiřování zastavitelných
ploch do volné  krajiny,  do volných ploch zemědělského půdního fondu.  Ochrana zemědělského půdního
fondu  vyplývá  taktéž  z Politiky  územního  rozvoje  ČR  2008  ve znění  Aktualizace  č.1  z roku  2015,  jejíž
republikové priority jsou zohledněny i v podmínkách stanovených pro rozvoj území obce.

Lokalita  je  biotopem  zvláště  chráněného  druhu  chřástala  polního  a  vymezením  předmětných  ploch
k zastavění by došlo k neúměrnému ovlivnění přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.  Zastavěním plochy by došlo k zásadní
změně struktury krajiny a sídla, navíc ve vizuálně exponované poloze.

54) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

Podání doručené písemně dne 1. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky: Požadujeme koordinaci dopravního řešení ÚP Jablonec nad Nisou s dopravním řešením
přiléhající  části  Vratislavic  nad  Nisou  tak,  aby  na sebe  jednotlivé  úseky  komunikací  v obou  územních
plánech logicky navazovaly a byla zajištěna dopravní obsluha celého tohoto území s důrazem na řešení
cyklodopravy  a  pěší  dopravy  (nutnost  kvalitního  a  komfortního  napojení  tras  z ulice  Kořenovská).  Dále
požadujeme,  aby nové komunikace vyvolané návrhem nových rozvojových ploch pro bydlení  na Vašem
území, byly přednostně řešeny na území města Jablonec nad Nisou.

Odůvodnění připomínky:

Statutární  město  Liberec  pořizuje  nový  územní  plán.  V tuto  chvíli  probíhá  příprava  návrhu  pokynů  pro
zpracování  návrhu  územního  plánu.  V projektantem zpracovaném  konceptu  územního  plánu  Liberce  je
řešeno propojení Vratislavic nad Nisou a horní části Proseče nad Nisou v oblasti ulici Kořenovská novou
komunikací,  která by  měla  zajistit  kvalitní  dopravní  obsluhu tohoto území.  K této trase komunikace byly
uplatněny námitky, na jejichž základě by mělo být trasování komunikace znovu prověřeno.

Vyhodnocení: připomínce č. 54 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše označil své podání jako připomínku proti konceptu
ÚP  Jablonec  nad  Nisou  z hlediska  využití  navazujícího  území,  pořizovatel  posoudil  podání  z hlediska
oprávněnosti k uplatnění připomínky dle zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební  zákon)  a vyhodnotil  podání  jako  připomínku,  jelikož  ho  uplatnila  sousední  obec,  a  proto  bylo
přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na koordinaci  dopravního  řešení  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  s dopravním  řešením
přiléhající  části  Vratislavic  nad  Nisou,  včetně  požadavku  na přednostní  řešení  nových  komunikací
vyvolaných návrhem nových rozvojových ploch pro bydlení na území města Jablonec nad Nisou.

Jedná se o lokalitu v západní části správního území statutárního města Jablonec nad Nisou (k.ú. Proseč nad
Nisou), které sousedí se správním územím statutárního města Liberec – městská část Vratislavice. V tomto
území  se nachází  historicky  stabilizována síť  obslužných komunikací,  která  má nedostatečné  šířkové  a
směrové parametry, neřeší pěší přístupy a má malou kapacitu (ulice Pekelská, ulice V Pekle).

Pořizovatel prověřil koncept územního plánu Jablonec nad Nisou a zjistil, že v západní části Horní Proseče
je na částech pozemků p.č. 1634/4, 1634/1, 1608, 1609 a 1586 v k.ú. Proseč nad Nisou vymezena plocha
kategorie  VK  –  veřejná  prostranství   komunikace  (lokalita  VK26),  která  byla  navržena  v kontextu
s vymezenými  plochami  pro  obytnou  zástavbu  v kategorii  místní  obslužná  komunikace  s odpovídající
kategorií  šířkového  uspořádání  pro  bezpečný  obousměrný  provoz  na dvoupruhových komunikacích.
Komunikace  měla  nahradit  kapacitně  nevyhovující  veřejnou  komunikaci  –  ulici  Horní  ve stávající  stopě
s nedostatečnými  šířkovými  a  směrovými  poměry,  a  to  ve vazbě  na správní  území  statutárního  města
Liberec – městská část Vratislavice nad Nisou. Nejednalo se však o komunikaci,  která by byla zaústěna
do ulice  Pekelské  na správním  území  města  Liberec  –  městská  část  Vratislavice.  To  znamená,
že se nepočítalo s napojením do nově navrhovaného dopravního systému městské části Vratislavice, který
byl  v rámci  veřejného  projednání  konceptu  ÚP  Liberec  připomínkován  veřejností  a  v dalších  etapách
podrobněji  prověřován.  Vyústění  této komunikace bylo koncipováno do ulice V Pekle na správním území
statutárního města  Jablonec nad Nisou s následným napojením na stávající  silnici  I.  třídy  I/14 Liberec 
Jablonec nad Nisou.

V etapě veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel spolu s určeným zastupitelem
posoudil námitky a připomínky veřejnosti, které požadovaly vypuštění  zastavitelné plochy VK.26 a vyhověl
podatelům s tím, že k obsluze území bude využito stávající komunikace – ulice Horní s vazbou na stávající
trasu silnice I/14 Liberec  Jablonec přes Vratislavice s následnou úpravou do odpovídajících parametrů,
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včetně nutné úpravy napojovací křižovatky. V tomto smyslu pořizovatel koncipoval pokyny pro zpracování
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou schválilo dne 26. 1. 2012.
V tomto  duchu  byl  návrh  ÚP  upraven  pro  společné  jednání.  Na základě  zpracované  studie  došlo
k zapracování  plochy  kategorie  veřejná  prostranství   komunikace  VK.26  s korekcí  trasy  stávající
komunikace  –  ulice  Horní  a  vymezení  plochy  dopravní  infrastruktury   silniční  DS.24  v místě  napojení
na silnici I/14 – vše na správním území statutárního města Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  požadavky  podatele  připomínky  a  konstatuje,
že se připomínce  vyhovuje.  Pořizovatel  dodává,  že v rámci  zpracování  nových  územně  plánovacích
dokumentací  obou  statutárních  měst  bylo  dopravní  řešení  navazujících  území  koordinováno  tak,  aby
na sebe jednotlivé úseky komunikací v obou územních plánech logicky navazovaly a byla zajištěna dopraví
obsluha daných území.

55) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: Obec Nová Ves nad Nisou

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Obec Nová Ves nad Nisou, jako sousední obec města Jablonec nad Nisou, podává tímto svou připomínku
ke Konceptu ÚP Jablonec nad Nisou (dále jen „KÚP“), neboť území obce je navazujícím územím pro řešení
ÚP města Jablonec nad Nisou.

Připomínka se týká dopravní infrastruktury  silniční sítě a silniční dopravy, kde je v KUP řešen tzv. „Jižní
obchvat"  Jablonce nad Nisou,  kdy se jedná o trasování  silnice 1.  třídy  v současném označení  I/10 a to
katastrem města Jablonec nad Nisou dále přes katastr obce Nová Ves nad Nisou směrem na Smržovku.

S návrhem trasování silnice 1. třídy přes katastr obce Nová Ves nad Nisou obec i naše sdružení zásadně
nesouhlasíme, a to dlouhodobě. Toto své stanovisko obec deklaruje např. usnesením zastupitelstva z roku
2003, 2005, či 2011 a podávanými námitkami při tvorbě územního plánu Libereckého kraje. Naše sdružení
ho deklaruje postojem, který avizovalo již připomínkováním územního plánu Libereckého kraje (např. v roce
2006) při  jednání Návrhu aktualizovaného zadání Územního plánu velkého územního celku Libereckého
kraje.

Odůvodnění připomínky:

Jak ze strany obce, tak ze strany našeho občanského sdružení, neboť jsme plně v souladu:
▪ o silnici vedoucí přes Novou Ves nad Nisou se uvažovalo již za totalitního režimu, s postupem času

se význam této silnice významně snížil a její důležitost oproti pohledu tehdejšího režimu je dnes již
zanedbatelná.  Jižní  obchvat  v současné  době  řeší  zejména  lokální  problematiku  dopravní
obslužnosti města Jablonce nad Nisou.

▪ pro účely cestovního ruchu pro přístup do Jizerských hor a Krkonoš je kapacitně dostačující síť
stávajících silnic I. třídy, zejména
 ve směru od Liberce přes Jablonec nad Nisou dále na Tanvald je k dispozici silnice I/14, kde byla

v loňském roce provedena její zásadní rekonstrukce
 ve směru od Prahy přes Turnov, Železný Brod dále na Tanvald využití silnice I/10, která byla také

nově zrekonstruovaná, je kratší a je umístěna v nižší nadmořské výšce, což výrazně usnadňuje
zimní údržbu

▪ v kombinaci  silniční  sítě  se železniční  dopravou  je  stávající  dopravní  síť  z pohledu  dopravní
obslužnosti regionu dostačující i výhledově

▪ s ohledem na uvažované  omezení  průjezdu tranzitní  kamionové  dopravy  přes  hraniční  přechod
v Harrachově se minimalizuje význam budování nové silnice

▪ obec Nová Ves nad Nisou je koncipována jako příměstská, rekreační a klidová zóna s velmi dobrou
a atraktivní nabídkou kvalitního životního prostředí pro vlastní bydlení, rekreaci i sportovní vyžití.

▪ silnice  by  nevratně  rozdělila  obec  na dvě  části,  zhoršila  by  prostupnost  volné  krajiny  na úpatí
Černostudničního hřebene

▪ silnice nevratně naruší ekologickou stabilitu  území (např.  v trase komunikace nebo její  blízkosti
se nachází  významná rostlinná  i živočišná společenstva,  také  prameniště  Novoveského  potoka,
mokřady, významné krajinné prvky, památný strom  v roce 2009 vyhlášený stromem Jablonecka,
dále by zde došlo k narušení Aleje dětí,  vysazené v rámci projektu obnovy staré úvozové cesty
na Černou Studnici ve spolupráci s širokou veřejností

▪ silnice ovlivní  kvalitu  životního prostředí  v obce (zejména hlučnost,  prašnost,  zplodiny),  stavbou
silnice dojde k ovlivnění zdrojů pitné vody (zdrojem pitné vody místních obyvatel jsou studny)

▪ silnice  nenávratně  negativně  ovlivní  turistickou  a  sportovní  atraktivitu  území  (například  úplná
likvidace nebo omezení využití prostoru místního lyžařského vleku)

▪ do obce by byla svedena také silniční doprava, která dnes využívá stávající silnici I/10 přes Zelený
Brod směrem na Tanvald, což je pro obce Novou Ves nad Nisou naprosto nežádoucí a nepřijatelné
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▪ stanovisko zastupitelů obce je také odrazem názoru místních obyvatel a příznivců obce, který je
deklarován petičními akcemi, které vyjadřují jejich nesouhlas se silnicí

▪ v obci  působí  tři  občanská  sdružení  (mezi  nimi  i to  naše)  ,  která  mají  ve své  hlavní  činnosti
specifikováno chránění přírody a krajiny a také tato sdružení vyjadřují svůj nesouhlas s trasováním
silnice 1. třídy přes Novou Ves nad Nisou

▪ s ohledem na dopravní zátěž města Jablonce nad Nisou je třeba věnovat zásadní pozornost řešení
dopravní situace u vodní nádrže Mšeno, tedy řešení tzv. „Severní tangenty", kdy tranzitní doprava
ve směru Liberec  Jablonec nad Nisou a dále na Jizerské hory či Krkonoše může vhodně využit
průjezdu Jabloncem po silnici I/14 s využitím trasy v úseku Rýnovice  okružní křižovatka Tovární 
Želivského,  okružní  křižovatka  v Jabloneckých  Pasekách a  křížení  s Palackého ulicí  u přehrady
Mšeno provést  např.  variantou  „dlouhý tunel"  podle již  dříve zpracované technické studie firmy
Valbek  Liberec.  Vizualizace  variant  severní  tangenty  01/2008,  technická  studie   křižovatka
III/29029 s Palackého ulicí v Jablonci nad Nisou, 05/2009 a podle Studie širších vztahů Jablonecké
přehrady a okolí  územní studie Atelieru A4 s.r.o., Jablonec nad Nisou z 10/2009, která byla již
projednána s místními obyvateli

▪ město Jablonec nad Nisou není zásadně tranzitním městem, další svedení dopravy mimo centrální
část města naruší negativně jeho ekonomickou prosperitu.

V rámci silnice 1. třídy trasované v územním plánu přes obec Novou Ves nad Nisou preferujeme nulovou
variantu, tedy silnici 1. třídy po katastru obce Nová Ves nad Nisou nerealizovat, vyjmout ji i ze zanedlouho
projednávaného návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, coby nadřazené dokumentace a dále
i z územního plánu obce Nové Vsi nad Nisou.

Vyhodnocení: Připomínce č. 55 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel – Obec Nová Ves nad Nisou označil své podání jako připomínku proti konceptu ÚP Jablonec nad
Nisou,  pořizovatel  posoudil  podání  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  připomínky  dle  zákona  č.
183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhodnotil podání jako připomínku,
jelikož ho uplatnila sousední obec, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Připomínka se týká nesouhlasu obce Nová Ves nad Nisou s návrhem tzv. Jižního obchvatu, který je součástí
silnice I. třídy trasované katastrem města Jablonec nad Nisou v návaznosti na správní území obce Nová Ves
nad Nisou a dále na Smržovku a Tanvald.

V platném územním plánu města Jablonce nad Nisou se jedná o zastavitelnou plochu kategorie nadřazená
komunikační síť a Veřejně prospěšná stavba VSP č. 6 pod názvem „Stavba silnice I/65 na katastru města
včetně tunelů“.

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že jako součást trasy jižního obchvatu
města  silnice I. třídy a I/14 s křižovatkou a napojením silnice III/28177 je vymezena zastavitelná plocha
kategorie DS  plochy dopravní infrastruktury silniční  lokalita DS18, a to jako veřejně prospěšná stavba, pro
kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

S tímto řešením dlouhodobě nesouhlasí Občanské sdružení Nová Ves nad Nisou a své postoje zdůvodňuje
zejména znehodnocením životního prostředí a příměstské rekreační oblasti, narušením ekologické stability,
zhoršením prostupnosti  území,  rozdělením obce na dvě části,  zhoršením podmínek pro bydlení,  sport  a
rekreaci.  Podatel  připomínky  se dále  domnívá,  že město  Jablonec  nad  Nisou  není  zásadně  tranzitním
městem a že svedení dopravy mimo centrální část negativně naruší jeho ekonomickou prosperitu. Stávající
kapacity silnic I. třídy v kombinaci se železniční dopravou vnímá jako dostačující i výhledově.

K těmto argumentům pořizovatel  nejprve konstatuje,  že tzv.  Jižní  obchvat  je  součástí  vedení dopravního
koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07) a vychází z republikové koncepce Ministerstva dopravy
ČR. Vedení koridoru je zakotveno v úkolech Politiky územního rozvoje ČR 2008 ve znění Aktualizace č.1
z roku 2015 (dále jen PÚR ČR), čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7 Specifická oblast Krkonoše
 Jizerské hory. Obec Nová Ves nad Nisou i vedlejší centrum Jablonec nad Nisou jsou dle PÚR ČR součástí

republikové rozvojové oblasti OB7 Liberec (čl. 46). Rozvojové oblasti jsou dle PÚR ČR (čl. 33) vymezovány
v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené
požadavky na změny v území.

Koridor  D07  byl  mnohokrát  prověřován  a  zakotven  v územně  plánovacích  dokumentacích  kraje  i obce.
Vedení  dopravního  koridoru  nadregionálního  významu  pro  stavbu  silnice  I.  třídy,  úsek  Jablonec  n.  N.
Smržovka – Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle ZÚR
LK obec Nová Ves nad Nisou a město Jablonec nad Nisou spadá do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová
oblast Liberec. Je to rozvojová oblast republikového významu, pro kterou platí zásada Z1: „ Ve vymezené
rozvojové  oblasti  republikového  významu  s dopravním  napojením  na významné  kapacitní  silniční  a
železniční  koridory  podporovat  rozvoj  hospodářských  a  sociálních  aktivit,  posilující  význam Libereckého
kraje v republikových a středoevropských vazbách.“

ZÚR LK vymezují mimo jiné také rozvojové osy nadmístního (krajského) významu, ve kterých lze očekávat
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zvýšené  požadavky  na změny  v území,  vyvolané  dopravní  vazbou  na existující  nebo  připravované
významné dopravní koridory. Jablonec nad Nisou i Nová Ves nad Nisou je součástí rozvojové osy ROS 4
Liberec  Jablonec nad Nisou Tanvald Harrachov  hranice ČR. Zařazením do oblasti ROS4 vyplývají pro
územní  plánování  úkoly,  mimo  jiné:  připravovat  územní  podmínky  pro  zlepšení  podmínek  bezpečné
prostupnosti  silničních  tras  územím  a  jeho  optimální  obslužnost  při  minimalizaci  negativních
environmentálních dopadů na prostředí, upřesnit a stabilizovat koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec nad
Nisou – Smržovka – Tanvald – Harrachov v širších souvislostech, sledovat vazby na ekonomické aktivity a
rekreační potenciál a připravit územní podmínky pro podporu únosného rozvoje specifických oblastí SOB5
Jizerské hory a SOB6 Západní Krkonoše.

Pořizovatel uvádí, že Územní plán Jablonec nad Nisou i Územní plán Nová Ves nad Nisou přebírají vedení
dopravního koridoru nadregionálního významu D07 pro stavbu silnice I. třídy z nadřazené dokumentace, tj.
ze Zásad  územního  rozvoje  Libereckého  kraje  (ZÚR  LK).  O vydání  ZÚR  LK  rozhodlo  Zastupitelstvo
Libereckého kraje dne 13. 12. 2011.

K argumentům připomínky pořizovatel dále dodává:

Ad1.) K argumentu podatele ve věci snížení významu předmětné silnice pořizovatel konstatuje, že koridor
silnice I/10 + I/14, jehož součástí je tzv. „jižní obchvat“ je v tomto území držen a připravován již řadu let a je
též součástí platného územního plánu města Jablonec nad Nisou, který byl schválen v roce 1998, tj. o 5 let
dříve než zastupitelstvo obce Nová Ves rozhodlo o svém negativním postoji k této silnici. Územní plánování
je kontinuální dlouhodobý proces a územní příprava takovéhoto záměru trvá mnoho let, proto zcela zřejmě
nelze měnit trasu koridoru s každým novým územním plánem či jeho aktualizací. Úkolem silnice I. třídy není
řešit lokální problematiku jednotlivé obce, i když toto není vyloučeno. Důležitost silnice z pohledu krajského a
především celostátního vyplývá mimo jiné ze schválené Koncepce rozvoje dálnic a silnic I.  třídy do roku
2040, kterou vydalo Ministerstvo dopravy a v neposlední řadě je v souladu s vydanými zásadami územního
rozvoje  Libereckého kraje.  Pořizovatel  nesouhlasí  s tvrzením podatele  připomínky,  že Jižní  obchvat  řeší
v současné době zejména lokální problematiku dopravní obslužnosti města Jablonec nad Nisou a dodává,
že v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) je navržen koridor D07 silnice I. třídy,
úsek Jablonec nad Nisou – Smržovka – Tanvald, jehož je tzv. Jižní obchvat součástí. Jedná se o veřejně
prospěšnou  stavbu  nadregionálního  významu,  která  je  dle  §2  odst.  1  písm.  l)  zákona č.  183/2006Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu stavbou pro veřejnou infrastrukturu, určená k rozvoji nebo ochraně
území obce, kraje nebo státu. Důvodem pro vymezení je zejména zvýhodnění propojení obsluhovaného
území  na koridory  silnic  mezinárodního  významu  I/35,  D10  a  zvýhodnění  spojení  směrem  na Polsko,
zlepšení  dopravních  vazeb  v rámci  rozvojové  oblasti  ROB1  Liberec,  zlepšení  dopravní  přístupnosti
specifických oblastí SOB5 Jizerské hory SOB6 západní Krkonoše a odstranění problematických úseků při
průchodu zastavěným územím. Důvodem vymezení koridoru silnice I. třídy není tedy pouze dopravní situace
města Jablonec nad Nisou, ale celková dopravní obslužnost. Z hlediska koncepce dopravy ČR je k dálnicím
a  silnicím  I.  třídy  příslušným  orgánem  státní  správy  Ministerstvo  dopravy,  které  tento  záměr  zahrnulo
do koncepčního dokumentu Kategorizace silnic a dálnic.

Ad. 2) K argumentům podatele připomínky, ve věci využití  kapacitně dostačující sítě stávajících silnic  I.
třídy pro účely cestovního ruchu pořizovatel konstatuje, že vedení dopravního koridoru vychází z republikové
koncepce Ministerstva dopravy ČR, kterou je „Koncepce rozvoje dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 a je
zakotveno v úkolech Politiky územního rozvoje ČR 2008 čl. 75 zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7
Krkonoše – Jizerské hory. Diskuse o její důležitosti z hlediska širších vztahů jsou bezpředmětné. Snahou
dopravní  koncepce  Ministerstva  dopravy  je  odvedení  dopravy  mimo  souvisle  zastavěná  území  s co
nejmenším dopadem na obyvatelstvo a životní prostředí.

Ad. 3) K tvrzení podatele připomínky, že kombinace kapacit silniční a železniční sítě je z pohledu dopravní
obslužnosti regionu dostačující i výhledově, platí možná pro obec Novou Ves nad Nisou, nikoliv však pro
větší města typu Jablonec nad Nisou; silnice I/10 a I/14 mají nepochybně význam v celostátním kontextu.

Ad. 4) K argumentu omezení průjezdu tranzitní kamionové dopravy přes hraniční přechod v Harrachově
pořizovatel  dodává,  že Ministerstvo  dopravy  ČR  považuje  hraniční  přechod  Harrachov  prozatím  jako
nezastupitelný. Svůj postoj opírá o tvrzení, že alternativní spojení pro nákladní dopravu do Polska je pouze
v Hrádku nad Nisou nebo v Náchodě, které jsou poměrně vzdálené a obsluhují jinou část území.

Ad. 5) K argumentu  podatele,  že obec  Nová  Ves  nad  Nisou  je  příměstská,  rekreační  a  klidová  zóna
s nabídkou  kvalitního  životního  prostředí  pořizovatel  konstatuje,  že smysl  slova  „příměstská“  říká,
že prosperita Nové Vsi nad Nisou je přímo závislá na blízkosti fungujícího města (2. největšího v kraji), které
obci poskytuje zázemí občanského vybavení,  pracovních příležitostí  apod. Příměstská obec se tak stává
suburbánní zónou, která využívá sousedství velkého města ke svému rozvoji. S rozvojem města v kontextu
širších vztahů však úzce souvisí i dopravní infrastruktura (jejíž fungováním je zmíněný rozvoj podmíněn),
v případě  potřeby  řešení  dopravní  problematiky  v okolí  města  však  zmíněná  příměstská  obec  zaujímá
striktně negativní stanovisko bez ochoty k dohodě. V této souvislosti je třeba zmínit i posílení dopravních
vazeb z hospodářsky stagnujícího Tanvaldska směrem na centra dané oblasti – města Jablonec nad Nisou a
Liberec – tyto vazby pozitivně přispějí k všeobecnému hospodářskému růstu dané aglomerace.
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Ad. 6) K obavě z rozdělení  obce na dvě  části  pořizovatel  dodává,  že podatel  připomínky  předjímá vliv
konkrétní trasy na území Nové Vsi nad Nisou, přičemž trasování koridoru silnice na území obce Nová Ves
nad  Nisou  může  do značné  míry  ovlivnit  zastupitelstvo  této  obce  prostřednictvím  příslušného  nástroje,
kterým je územní plán Nová Ves nad Nisou.

Ad. 7) K argumentu  narušení  ekologické  stability  území  pořizovatel  konstatuje,  že vliv  koridoru
na konkrétní stavby umístěné v koridoru určeném územním plánem Nová Ves nad Nisou na krajinu a přírodu
bude pravděpodobně předmětem hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, ev. hodnocení SEA/EIA, toto
není předmětem ÚP Jablonec nad Nisou. Na základě těchto posouzení dojde ke zpřesnění trasy silnice I.
třídy, které vymezí plochu nezbytně nutnou pro vedení trasy s nejmenším vlivem na ŽP, popřípadě stanoví,
zda vůbec bude tato trasa realizována. Ekologické, ekonomické a společenské důsledky navrhované stavby
budou dále prověřovány v dalších fázích projektové přípravy.

Ad. 8) K argumentu ovlivnění životního prostředí v obci v důsledku realizace předmětné silnice pořizovatel
konstatuje, že vliv silnice na životní prostředí v obci Nová Ves nad Nisou nelze hodnotit v rámci ÚP Jablonec
nad Nisou, to bude předmětem hodnocení vlivů navržené přeložky silnice I. třídy na udržitelný rozvoj území,
ev. hodnocení SEA/EIA. Na druhou stranu je třeba zvážit veřejný zájem kvalitní dopravní sítě I. třídy, která by
měla nahradit stávající průjezd dopravy v  souvisle zastavěném území.

Ad. 9) K argumentu nenávratného negativního ovlivnění sportovní atraktivity obce Nová Ves nad Nisou
vlivem plánované silnice pořizovatel konstatuje, že v rámci ÚP Jablonec nad Nisou je irelevantní řešit vliv
jižního obchvatu města Jablonec nad Nisou na likvidaci sportovně rekreačních ploch na území obce Nová
Ves nad Nisou, navíc případný kontakt, či křížení silnice s těmito plochami, či trasami je technicky řešitelný.

Ad. 10) K argumentu nežádoucího svedení silniční dopravy, která dnes využívá stávající silnici  I/10 přes
Železný  Brod  směrem  na Tanvald  právě  do obce  Nová  Ves  nad  Nisou  pořizovatel  dodává,  že je
pravděpodobné, že po potenciální nové silnici I/10 bude jezdit podobná doprava jako jezdí po stávající silnici
I/10, která vede v jiné trase. Nová silnice však zajistí kvalitativně vyšší úroveň dopravy odpovídající dnešním
nárokům.

Ad.  11,12)  K informaci  o názorech  místních  obyvatel  a  o působení  tří  občanských sdružení,  založených
k ochraně přírody a krajiny pořizovatel dodává, že ji bere na vědomí.

Ad. 13) K argumentu  podatele  připomínky,  ve věci  zásadního  významu  dopravního  řešení  „Severní
tangenty“ pro město Jablonec nad Nisou a varianty  „dlouhý tunel“ v křížení ulic Palackého a U Přehrady
pořizovatel  dodává,  že rozhodnutí  o navrhovaném dopravním řešení  je  plně  v kompetenci  zastupitelstva
města Jablonec nad Nisou, které tak na základě veškerých dostupných podkladů jistě zodpovědně učiní.

Ad. 14) S tvrzením  podatele  připomínky,  že Jablonec  nad  Nisou  není  zásadně  tranzitním  městem  lze
souhlasit,  ale  stávající  průchod  silnice  I.  třídy  I/14  centrální  částí  města  –  ulicí  Pražskou,  5.  května  a
Podhorskou  je  do budoucna  neúnosný.  Navržená  trasa  Jižního  obchvatu  byla  ověřena  podrobným
dopravním modelem, který  prokázal  její  význam pro zklidnění  dopravy v centrálních částech města,  což
představuje snížení hlukové a emisní zátěže v místech s velikou koncentrací obyvatel.

Pořizovatel  dále  dodává,  že problematika  tzv.  jižního  obchvatu  byla  projednána  ve výboru  pro  územní
plánování  a  strategii  rozvoje  města  dne  9.  11.  2011  se závěrem  –  doporučuje  se zastupitelstvu  města
Jablonec  nad  Nisou  ponechat  v návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  trasování  jižního  obchvatu  v rozsahu
uplatněném v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou (usnesení č. 1.3/2011). V tomto duchu byly formulovány
pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny v zastupitelstvu města dne 26.
1. 2012.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku a konstatuje,  že se jí  nevyhovuje, neboť
koridor silnice I. třídy, jehož součástí je tzv. „jižní obchvat“ je v tomto území držen a připravován již řadu let a
je též součástí platného územního plánu města Jablonec nad Nisou, který byl schválen v roce 1998, tj. o 5
let  dříve  než  zastupitelstvo  obce  Nová  Ves  rozhodlo  o svém  negativním  postoji  k této  silnici.  Územní
plánování je kontinuální dlouhodobý proces a územní příprava takovéhoto záměru trvá mnoho let,  proto
zcela  zřejmě nelze  měnit  trasu  koridoru  s každým novým územním plánem či  jeho aktualizací.  Úkolem
silnice I. třídy není řešit lokální problematiku jednotlivé obce, i když toto není vyloučeno. Důležitost silnice
z pohledu krajského a především celostátního vyplývá mimo jiné ze schválené Koncepce rozvoje dálnic a
silnic I. třídy do roku 2040, kterou vydalo Ministerstvo dopravy a v neposlední řadě je v souladu s vydanými
zásadami územního rozvoje Libereckého kraje.
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56) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: A. K.

Podání doručené písemně dne 19. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Připomínka k návrhu nového územního plánu města Jablonce nad Nisou

Alternativní řešení dopravy (severní tangenta) do doby dokončení  jižního obchvatu města, který je  třeba
urychleně schválit a postavit:
1) Nebudovat zbytečně nové, nákladné kruhové křižovatky a namísto toho vylepšit režim semaforů

na křižovatkách Palackého/Riegrova a Palackého/Pod přehradou. Rozšířit Riegrovu ulici před světly
tak, aby na odbočování do Palackého ulice vpravo i vlevo byly vytvořeny samostatné pruhy v délce
minimálně 30  50 m. Tím by se zabránilo zbytečnému blokování aut odbočujících vpravo auty,
která odbočují vlevo, čímž významně narůstá celková fronta ve špičkách.

2) Ukazatelem navést dopravu do centra města již na kruhové křižovatce u Shellky přes Rýnovickou
ulicí do Větrné a dále vylepšit průjezd ulicí Pod Baštou na Podhorskou tak, aby tudy byla odkloněna
část  dopravy  ve směru  na Novou  Ves  (Lučany).  Směr  na centrum  vyznačit  ukazatelem  dále
i na kruhové křižovatce u Lidlu a ponechat průjezd ulicí Na čihadle a po pravé straně Vrchlického
sadů doprava na Palackého.

3) Ve směru od Liberce navést ukazatelem dopravu do Mšena již v Belgické ulici na křižovatce u Liazu
a dále vyznačit další průjezd do Mšena z kruhové křižovatky u Shellky do ulice Želivského, aby co
nejméně  řidičů  z tohoto  směru  projíždělo  do Mšena  Riegrovou  ulicí  a  odbočovalo  z ní  na ulici
Palackého doleva.

4) Zvážit  zákaz  tranzitní  kamionové  dopravy  u ulicích  Riegrova,  Palackého  a  Pod  přehradou
(ponechat pouze místní, obslužnou).

Výše uvedenými opatřeními by bylo dosaženo stavu, kdy v Riegrově ulici a v ulici Pod přehradou zůstane
převážně osobní  tranzitní  doprava od Liberce  směr  Tanvald  a  naopak,  což  by  mělo  být  únosné i době
zimních turistických špiček.

Vyhodnocení: K připomínce č. 56 se nepřihlíží

Odůvodnění:

Pořizovatel vyhodnotil podání a konstatuje, že námitky a připomínky proti konceptu územního plánu mohou
být  uplatněny,  ve smyslu  ustanovení  §  48  odst.  2  stavebního  zákona,  do 15  dnů  ode  dne  veřejného
projednání. K později uplatněným připomínkám se dle téhož ustanovení nepřihlíží. Připomínky proti konceptu
územního plánu může uplatnit, ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 a 3 stavebního zákona, do 15 dnů ode
dne veřejného projednání  každý. K později  uplatněným připomínkám se, dle téhož ustanovení nepřihlíží.
Veřejné projednání  konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou se konalo dne 17. 8. 2011,  lhůta pro
uplatnění námitek byla do 1. 9. 2011. Připomínka byla doručena pořizovateli dne 19. 9. 2011 a zaevidována
pod  PIDem  MUJNP00GDTE1  Z uvedeného  vyplývá,  že připomínka  byla  uplatněna  po uplynutí  lhůty
stanovené stavebním zákonem, a z tohoto důvodu se k připomínce nepřihlíží.

57) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: M. K.

Podání doručené písemně dne 3. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Tímto  podávám  připomínku  k novému  konceptu  Územního  plánu  města  Jablonec  nad  Nisou,  týkající
se parcel: ppč.659/1, ppč.659/2, ppč.666/7, ppč.666/11, ppč.666/10, ppč.659/3 a ppč.666/9 (dříve parcely:
ppč.659/1 a ppč.666/1) v katastrálním území Kokonín, obec Jablonec nad Nisou.

Odůvodnění připomínky:

Dne 22. 04. 2009 tyto parcely byly již zahrnuty do územního plánu na výstavbu RD, dle Vydání 28. změny
ÚP Jablonce nad Nisou  podbod 1. Výslovně trvám na ponechání změny ÚP na výstavbu RD, tak jak již
bylo vydáno toto rozhodnutí!

Vyhodnocení: Připomínce č. 57 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku  ke konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  pořizovatel  zjistil,
že předmětné  podání  obsahuje  všechny  náležitosti  pro  podání  připomínky  jako  jsou  údaje  umožňující
identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit možnost umístění zastavitelné plochy umožňující výstavbu rodinného domu v daném území.

Soubor  předmětných  pozemků  představuje  západní  svah  s mezofilní  louku  mezi  stávající  zástavbou  a
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lesnatými hřebeny Černé Studnice. Lokalita je přístupná z ulice Jahodové.

Požadavek na výstavbu RD je uplatněn na pozemcích p.č.  659/1, 659/2, 666/7, 666/11, 666/10, 659/3 a
666/9 (dříve pozemky p.č. 659/1 a 666/1) v katastrálním území Kokonín.

Pořizovatel  zjistil,  že dle  konceptu  ÚP Jablonec  nad Nisou jsou pozemky  zařazeny  mezi  nezastavitelné
plochy kategorie ZP  plochy zemědělské. Proti tomuto řešení uplatnil vlastník pozemku připomínku, kterou
argumentoval existující vydanou změnou platného územního plánu města Jablonce nad Nisou č. 28.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil danou připomínku a konstatuje, že se jí vyhovuje, neboť
předmětná zastavitelná lokalita byla prověřena v rámci pořízení 28. změny platného územního plánu města
Jablonce  nad  Nisou  jak  z pohledu  střetů  záměru  s limity  území,  tak  z pohledu  ovlivnění  přírodních,
urbanistických a architektonických hodnot  území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních
předpisů. S ohledem na zachování kontinuity platného a nového územního plánu je připomínce vyhověno a
na pozemcích p.č. 666/10, 659/3, 666/11 – část a 659/1 – část v k.ú. Kokonín byla vymezena zastavitelná
plocha pro funkci bydlení. Zbylé pozemky a jejich části byly ponechány v nezastavitelných plochách. V tomto
smyslu pořizovatel formuloval pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny
zastupitelstvem města  dne  26.  1.  2012.  Do návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  pro  společné  jednání  byla
zastavitelná lokalita zapracována pod označením SP2.139 s podmínkou zpracování územní studie ÚS 26.
V rámci  úpravy  pro  veřejné  projednání  byla  zastavitelná  lokalita  vymezena  v totožném  rozsahu  a
překvalifikována  do lokality  pod  označením BP2.139.  Zbylé  pozemky  a  jejich  části  byly  transformovány
s ohledem na ochranné pásmo lesa do nezastavitelných ploch kategorie SK – smíšená krajinná zeleň.

58) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: A. G. a T. G., fy. Ventax s.r.o.

Podání doručené písemně dne 15. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Žádáme  proto  touto  cestou  o zařazení  pozemků  p.č.  846/1  a  p.č.  846/4,  v k.ú.  Lukášov  ,  které  jsou
v konceptu nového ÚP Jablonec nad Nisou označeny SA2  Plochy smíšených aktivit. do ploch označených
SP2  plochy smíšené obytné  příměstské, popřípadě SP2.22 tak jak jsou klasifikovány i pozemky přilehlé
na východní straně za komunikací.

Odůvodnění námitky:

Důvodem tohoto požadavku je skutečnost,  že naše firma má na přilehlých vedlejších pozemcích rovněž
označených SA2, veškeré zázemí pro podnikání ve stavební činnosti. Již delší dobu připravujeme investiční
záměr celkové rekonstrukce komplexu, včetně případné výstavby RD, pravena pozemcích p.č. 846/1 a p.č.
846/4.

Předmět námitky je vyznačen v přiloženém snímku a výřezu z konceptu nového ÚP.

Vyhodnocení: Připomínce č. 58 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé označili své podání jako námitku, pořizovatel posoudil podání z hlediska oprávněnosti k uplatnění
námitky dle zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhodnotil
podání  jako připomínku,  jelikož  ho  neuplatnil  vlastník  pozemků dotčených konceptem ÚP Jablonec  nad
Nisou.  Nahlédnutím  do výpisu  z katastru  nemovitostí  pořizovatel  zjistil,  že firma  Ventax  s.r.o.  uzavřela
smlouvu kupní č.44/2011 dne 29. 06. 2011, právní účinky vkladu práva nastaly však ke dni 04. 11. 2011.
Pořizovatel v této úvaze vycházel ze skutečnosti, že vlastnické právo k nemovité věci se nabývá vkladem
do katastru nemovitostí.

Pořizovatel upozorňuje, že dané pozemky jsou situovány na k.ú. Rýnovice.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  možnost  vymezení  zastavitelné plochy kategorie SP2 – plochy smíšené obytné – příměstské
v daném území.

Požadavek  na vymezení  předmětné  zastavitelné  plochy  je  uplatněn  na pozemcích  p.č.  846/1  a  846/4
v katastrálním území Rýnovice. Pozemky se nacházejí v zastavěném území obce  městská část Rýnovice a
jsou  součástí  zaploceného  areálu  s neudržovanými  fragmenty  náletové  zeleně.  Územím  je  trasováno
stožárové nadzemní vedení. Pozemky jsou v dosahu dopravní a technické infrastruktury (ulice Zemědělská,
Nová Cihelná, veřejný vodovodní řad, veřejná distribuční síť elektro).

Nahlédnutím  do konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  pořizovatel  zjistil,  že pozemky  jsou  zařazeny  mezi
stabilizované  plochy  zastavěného  území  kategorie  SA2   stabilizované  plochy  smíšených  aktivit
s podmíněně přípustným využitím pro bydlení. Proti tomuto řešení uplatnil  podatel svoji připomínku s tím,
že firma má na přilehlých vedlejších pozemcích rovněž označených SA2,  veškeré zázemí pro podnikání
ve stavební  činnosti  a  již  delší  dobu připravuje investiční  záměr  celkové rekonstrukce komplexu,  včetně
případné výstavby RD na předmětných pozemcích p.č. 846/1 a p.č. 846/4 v k.ú. Rýnovice.

Pořizovatel  prověřil  požadavek  na vymezení  zastavitelných  ploch  z pohledu  limitů  daného  území  a
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konstatuje, že pozemky nejsou pod ochranou ZPF. Jejich využití je okrajově limitováno ochranným pásmem
nadzemního vedení VN 35 kV. Na pozemky navazují stabilizované plochy zastavěného území kategorie SA2
– plochy smíšených aktivit, které byly v dalších etapách přehodnoceny a transformovány do stabilizovaných
ploch kategorie VS2 – plochy výroby a skladování, jejichž využití je podmíněno zpracováním urbanistické
studie ÚS 27.

Pořizovatel dále podotýká, že z  podmínek nově vymezené územní studie ÚS27  průmyslová zóna Rýnovice
– severozápad,  které jsou součástí  výrokové části  ÚP Jablonec  nad Nisou,  vyplývají  mimo jiné  okruhy
řešení:
▪ řešit způsob eliminace možných negativních vlivů výroby na sousední obytnou zástavbu na ploše

původce negativních vlivů,
▪ optimalizovat  dopravní  dostupnost  lokality  –  řešit  jiné  vhodné napojení  na komunikaci  I/14  bez

negativních vlivů dopravy na sousední obytnou zástavbu,

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem posoudil požadavek na vymezení ploch pro funkci bydlení v dané
lokalitě a konstatuje, že se připomínce vyhovuje. Návrh ÚP Jablonec nad Nisou byl v tomto duchu upraven 
předmětná plocha byla zahrnuta do stabilizovaných ploch zastavěného území kategorie SP2.  Pořizovatel
se domnívá, že vymezením ploch kategorie SP2 (později transformovány do ploch kategorie BP2 – plochy
bydlení  příměstského)  v dané  lokalitě  nedojde  k zásadnímu  střetu  s limity  území  (ochranné  pásmo
stávajícího nadzemního vedení NN 35 kV bude akceptováno), ani k ovlivnění  přírodních, urbanistických a
architektonických hodnot  území  chráněných ve veřejném zájmu  dle zvláštních  právních  předpisů,  neboť
navazující plochy kategorie VS – plochy výroby a skladování budou prověřeny v rámci územní studie ÚS 27
– Průmyslová zóna Rýnovice – severozápad.

59) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: M. M., D. M.

Podání doručené písemně dne 29. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Podporujeme trasu obchvatu  Jablonce  tzv.  západní  tangentu  navrženou v novém konceptu  Územního
plánu Jablonec nad Nisou (napojení od ulice Tovární na ulici Turnovskou).

Odůvodnění připomínky:

Oceňujeme skutečnost, že nevede přes obydlenou část města a podle našeho názoru mnohem lépe řeší
dopravní situaci v Jablonci.

Vyhodnocení: Připomínce č. 59 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatelé  označili  své  podání  jako  připomínku  ke konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  pořizovatel  zjistil,
že předmětné  podání  obsahuje  všechny  náležitosti  pro  podání  připomínky  jako  jsou  údaje  umožňující
identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Podatelé  připomínky  vyjádřil  svoji  podporu  trase  obchvatu  Jablonce  nad  Nisou  tzv.  západní  tangentou
navrženou v novém konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou Zeleným údolím.

K dané problematice  pořizovatel  konstatuje,  že v platném územním plánu města  Jablonce nad Nisou  je
v blízkosti  nemovitosti  podatele připomínky (cca 28 m od osy koridoru) vymezená tzv. Západní tangenta
ve třídě městské komunikace v peáži s železniční tratí Jablonec nad Nisou  Liberec. Naproti tomu koncept
ÚP Jablonec nad Nisou vymezuje novou trasu Západní tangenty mimo zastavěnou část města, a to Zeleným
údolím.  Tomuto  řešení  vyjádřili  svoji  podporu  vlastníci  rodinného domu v blízkém okolí  s tím,  že oceňují
skutečnost,  že nová  trasa  Západní  tangenty  nevede  přes  obydlenou  část  města  a  podle  jejich  názoru
mnohem lépe řeší dopravní situaci v Jablonci.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se jí vyhovuje.

60) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: P. L.

Podání doručené písemně dne 9. 11. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky, včetně odůvodnění:

Touto připomínkou. Vás žádáme o změnu v územním plánu pro část obce Rýnovice, číslo budovy 4517,
parcela 988/12. Tento objekt jsme koupili od města pro podnikání (Kupní smlouva Vil 122/1996 za dne 9. 1.
1996).

Kolaudační rozhodnutí 388/1996 za dne 13. 5. 1996. Tedy od roku 1996 v tomto objektu podnikáme máme
prodejnu, sklad, autodílnu a montáž jednoúčelový strojů. Za celou dobu podnikání nebyli ze strany sousedů
žádné stížnosti kvůli hluku či jiným činnostem, naopak mnozí kvitují rozšíření služeb v jejich blízkém dosahu.

Dnes jsem se dozvěděl, že tuto skutečnost územní plán nebere v potaz. Proto prosíme a žádáme o změnu
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v územním plánu pro tento objekt.

Vyhodnocení: K připomínce č. 60 se nepřihlíží

Odůvodnění:

Pořizovatel vyhodnotil podání a konstatuje, že námitky a připomínky proti konceptu územního plánu mohou
být  uplatněny,  ve smyslu  ustanovení  §  48  odst.  2  stavebního  zákona,  do 15  dnů  ode  dne  veřejného
projednání.  K později  uplatněným námitkám  a  připomínkám  se dle  téhož  ustanovení  nepřihlíží.  Veřejné
projednání konceptu Územního plánu Jablonec nad Nisou se konalo dne 17. 8. 2011, lhůta pro uplatnění
námitek  byla  do 1.  9.  2011.  Připomínka byla  doručena pořizovateli  dne 9.  11.  2011 a zaevidována pod
PIDem MUJNP004B4N1. Z uvedeného vyplývá, že připomínka byla uplatněna po uplynutí lhůty stanovené
stavebním zákonem, a z tohoto důvodu se k připomínce nepřihlíží.

Pozn.: připomínky č. 61 – 75 byly uplatněny v rámci veřejného projednání a opakovaného veřejného projednání
návrhu Územního planu Jablonec nad Nisou a jsou uvedeny v kapitolách L.2 a L.3.

76) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 
JABLONEC NAD NISOU

Podatel námitky: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou s.r.o., Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text námitky:

Vážení,  zasílám připomínku  k vymezení  ploch  pro  parkování  pro  potřeby  Centra  obchodní  spolupráce,
Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou.

Součástí kolaudačního rozhodnutí stavby Centra obchodní spolupráce spolufinancované ze zdrojů EU (čj.
3065/2005/SÚ/Fu/6) bylo určení parkovacích míst pro potřeby Centra takto:

51 míst na Tržním náměstí 45 míst na bývalé tržnici.

V současnosti je na Tržním náměstí uvažována výstavba občerstvení Mc Donald, v prostorách bývalé tržnice
výstavba polyfunkčního domu.

Prosím proto o návrh  vymezení  parkovacích ploch v konceptu  územního plánu  v okolí  Centra  obchodní
spolupráce, které nahradí výše uvedené přidělené plochy a umožní činnost Centra dle projektové fiše EU.

Vyhodnocení : Připomínce č. 76 se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku, pořizovatel posoudil podání z hlediska oprávněnosti k uplatnění
námitky dle zákona č. 183/2006Sb. a dospěl k názoru, že podání je připomínkou dle stavebního zákona,
jelikož jej neuplatnil vlastník pozemku a stavby dotčených konceptem územního plánu Jablonec nad Nisou.
Podání obsahuje všechny náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis,
a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  posoudil  požadavek  podatele  na vymezení
parkovacích ploch v okolí Centra obchodní spolupráce.

Pořizovatel nahlédnutím do konceptu ÚP Jablonec nad Nisou zjistil, že objekt Eurocentra, jež je předmětem
připomínky, včetně navazujícího okolí se nachází ve stabilizovaných zastavěných plochách kategorie SC4 –
plochy smíšené obytné  centrální. Tyto ploch nemají v ÚP hlavní využití, přípustným využitím jsou domy
smíšené  funkce,  dále  specifické  bydlení  –  zejména  domovy  důchodců,  domy  s pečovatelskou službou,
občanské vybavení  základní,  občanské vybavení  sport  a rekreace – základní a bydlení v bytových a
rodinných  domech.  Podmíněně  přípustným  využitím  těchto  ploch  je  mimo  jiné  dopravního  vybavení 
zejména  veřejná  parkoviště  a  parkovací  objekty  osobních  automobilů.  Základní  vybaveností  ploch
zastavěných a zastavitelných je parkování osobních automobilů. Výčet využití předmětných ploch kategorie
SC jasně deklaruje možnost budování parkovacích ploch v odpovídajících kapacitách a různorodosti typů –
parkování na terénu, parkovací domy apod.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že se připomínce vyhovuje (svým způsobem je
bezpředmětná), neboť Územní plán Jablonec nad Nisou vymezuje v centrální části města stabilizované a
zastavitelné  plochy  kategorie  SC  plochy  smíšené  obytné   centrální,  které  požadavky  podání  splňují.
Územní plán vytváří pouze předpoklady pro realizaci záměrů, neřeší konkrétní stavby. Nicméně pořizovatel
podotýká,  že v docházkové  vzdálenosti  od Centra  obchodní  spolupráce  statutární  město  dlouhodobě
připravuje  v ploše  kategorie  VK –  veřejná  prostranství  –  komunikace  (přestavbová  lokalita  VK5)  záměr
na výstavbu  Dopravního  terminálu  VOD  Jablonec   střed,  jehož  součástí  by  mělo  být  nové  podzemní
parkoviště s kapacitou cca 270 parkovacích míst.
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77) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 
JABLONEC NAD NISOU

Podatel připomínky: Bus Line a.s., Na rovinkách 211, 513 25 Semily

Podání doručené písemně dne 1. 9. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text připomínky:

Na základě veřejného projednání konceptu nového Územního plánu města Jablonce nad Nisou zasíláme
jménem  společnosti  Bus  Line  a.s.  jako  dominantního  dopravce  na regionálních  linkách  pravidelné
autobusové dopravy následující připomínku:

Počítá li  koncept  nového Územního plánu Města Jablonec nad Nisou s přesunem terminálu autobusové
dopravy z prostoru současného autobusového nádraží  do prostor  přilehlých k železniční  stanici  Jablonec
nad Nisou,  považujeme za potřebné zajistit  do této  lokality  dostatečně kapacitní  komunikace umožňující
vjezd a výjezd autobusů bez vzájemného omezení a prodlev při sjíždění a najíždění na páteřní komunikace.

Zároveň  je  z našeho  pohledu  třeba  počítat  i s přiměřeně  dimenzovanými  odstavnými  plochami  pro
vyrovnávací pobyty vozidel mezi jednotlivými spoji.

Odůvodnění připomínky:

Zajištění  těchto  náležitostí  přispěje  jednak  ke spolehlivosti  a  plynulosti  přestupních  vazeb  a  zároveň
ke snížení  ekologické  zátěže  území  generované  technologickými  nájezdy  a  odjezdy  vozidel  mezi
jednotlivými spoji.

Vyhodnocení : Připomínce č. 77 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  posoudil  podání  a  zjistil,  že obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  posoudil  požadavek  podatele  na   zajištění
dostatečně kapacitní komunikace umožňující vjezd a výjezd autobusů bez vzájemného omezení a prodlev
při sjíždění a najíždění na páteřní komunikace, a to v souvislosti s  přesunem terminálu autobusové dopravy
z prostoru současného autobusového nádraží do prostor přilehlých k železniční stanici Jablonec nad Nisou a
zajištění přiměřeně dimenzovaných odstavných ploch pro vyrovnávací pobyty vozidel mezi jednotlivými spoji.

Pořizovatel k dané problematice konstatuje, že umístění přestupního terminálu VOD v prostoru železničního
nádraží  bylo  v průběhu  pořizování  přehodnoceno.  Problematika  byla  projednána  ve Výboru  pro  územní
plánování a strategii rozvoje města dne 23. 11. 2011, kde výbor doporučil zastupitelstvu města ponechat
umístění veřejného přestupního místa VOD v přednádražním prostoru hlavního nádraží VOD v Jablonci nad
Nisou s tím, že v místě stávajícího autobusového nádraží může být veřejné přestupní místo VOD zachováno
–  usnesení  č.  1.17/2011.  V dalších  etapách  zpracování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  došlo  v souvislosti
s prodloužením  tramvajové  trati  do centra  města  k přehodnocení  této  koncepce  a  k vymezení  nového
terminálu  VOD Jablonec  –  střed  v prostoru  mezi  ulicemi  5.  května,  Lipanská  a  Kamenná  v uživatelsky
výhodnější  poloze  v samotném  centru  města.  S ohledem  na tyto  skutečnosti  se připomínce  nevyhovuje,
neboť je bezpředmětná.

78) PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 
JABLONEC NAD NISOU

Podatel připomínky: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a.s.
Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

Podání doručené písemně dne 31. 8. 2011 na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Text a odůvodnění připomínky:

K předloženému konceptu  nového Územního  plánu města  Jablonce  nad Nisou  předkládáme tímto  jako
provozovatel městské dopravy následující připomínku.

A)

V případě navrženého přesunu autobusového nádraží jako přestupního místa pro cestující mezi městskou
hromadnou dopravou a veřejnou příměstskou dopravou ze současné lokality do prostoru železniční stanice
Jablonec nad Nisou je  třeba počítat  jak  s dostatečnou plochou pro odstavování  autobusů (při  najíždění
autobusů na linky z odstavných ploch umístěných mimo terminál je třeba počítat se zvýšením provozních
nákladů),  tak  i s dostatečně  dimenzovanými  příjezdovými  komunikace.  Současně  s příjezdem  ve směru
od ulice  Pražské  bude  vhodné  řešit  i vhodný  přístup  směrem  od severozápadu.  Konečná  prodloužené
tramvajové tratě v novém prostoru by  měla být  dimenzována tak,  aby umožnila  jak  nezbytné odstavení
tramvajových souprav, možnost jejich předjetí a v případě likvidace smyčky v Pasířské ulici pak i možnost
provedení  základní  údržby  (prohlížecí  kanál).  Navrženým  prodloužením  tramvajové  linky  k vlakovému
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nádraží je negováno vlastní poslání tramvajové trati Liberec  Jablonec nad Nisou, neboť jejím smyslem je
spojení středů obou měst. Navíc dochází k problematické provozní situaci z hlediska rozmístění výhyben
v závislosti na intervalu linky. Buď by muselo být celé prodloužení trati od současné konečné dvoukolejné,
nebo je třeba co nejblíže současné konečné zřídit výhybnu.

Samotný návrh soustředění všech druhů veřejné osobní dopravy do nového hlavního přestupního terminálu,
situovaného v prostoru u Hlavního nádraží Jablonec nad Nisou, je z našeho pohledu tak závažným zásahem
do funkce  města,  že přijetí  této  změny  by  mělo  předcházet  důkladné  posouzení  podpořené  dopravním
průzkumem alespoň pro oblast centra města (intenzity a toky cestujících v jednotlivých spojích) a finální
studií. Stávající umístění přestupního terminálu městských a příměstských autobusových linek je spojeno jak
s poměrně  vysokým  využitím,  tak  se spokojeností  cestující  veřejnosti,  což  je  možné  doložit  výsledky
dosavadních dopravních průzkumů.

B)

Z hlediska přepravních potřeb cestujících a vazeb na ostatní  linky  VHD považujeme současné ukončení
tramvajové tratě před Tyršovými sady za ne příliš šťastné a případné prodloužení směrem do centra města
Jablonce nad Nisou by tak zvýšilo atraktivitu tohoto spojení, komfort cestování a lze předpokládat, že by
částečně převzalo i místní přepravní vazby. Toto prodloužení tramvajové trati do středu města koresponduje
s dlouhodobě nastavenou ideou propojení center obou měst prostřednictvím tramvajové dopravy.

C)

Zatímco v případě železniční dopravy v trase Liberec  Jablonec n. N.  Tanvald je do budoucna počítáno
s jejím charakterem jako rychlého příměstského regionálního spojení, tramvajová trať je koncipována jako
zastávková linka spojující centra obou městských aglomerací. Jako nejvhodnější místo přestupu „hrana 
hrana’ mezi „rychlým vlakem" a „pomalou tramvají" byla v minulých letech projekčně prověřována bývalá
dopravna Proseč nad Nisou. Toto místo je prostorově velice vhodné a dokáže zajistit potřebnou vazbu mezi
vlakem a tramvají.

Vyhodnocení : Připomínce č. 78 A se nevyhovuje.

 Připomínce č. 78 B se vyhovuje.

 Připomínce č. 78 C se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  posoudil  podání  a  zjistil,  že obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem nejdříve vyhodnotil připomínku podatele ve věci
A) zajištění  přiměřeně  dimenzovaných  odstavných  ploch  pro  odstavování  autobusů,  zajištění

dostatečně  kapacitně  dimenzovaných  příjezdových  komunikací  a  zajištění  vhodného  přístupu
ze severozápadu,  a  to  v souvislosti  s  přesunem  terminálu  autobusové  dopravy  z prostoru
současného autobusového nádraží do prostor přilehlých k železniční stanici Jablonec nad Nisou.

B) prodloužení tramvajové trati do centra města, neboť stávající ukončení před Tyršovými sady není
příliš šťastné (nenabízí komfort cestování a nekoresponduje s dlouholetými snahami propojení obou
center).

C) nejvhodnější umístění přestupu „hrana  hrana’ mezi „rychlým vlakem" a „pomalou tramvají" byla
v prostoru bývalé dopravny Proseč nad Nisou.

A)

Pořizovatel k dané problematice konstatuje, že umístění přestupního terminálu VOD v prostoru železničního
nádraží  bylo  v průběhu  pořizování  přehodnoceno.  Problematika  byla  projednána  ve Výboru  pro  územní
plánování a strategii rozvoje města dne 23. 11. 2011, kde výbor doporučil zastupitelstvu města ponechat
umístění veřejného přestupního místa VOD v přednádražním prostoru hlavního nádraží VOD v Jablonci nad
Nisou s tím, že v místě stávajícího autobusového nádraží může být veřejné přestupní místo VOD zachováno
–  usnesení  č.  1.17/2011.  V dalších  etapách  zpracování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  došlo  v souvislosti
s prodloužením  tramvajové  trati  do centra  města  k přehodnocení  této  koncepce  a  k vymezení  nového
terminálu  VOD Jablonec  –  střed  v prostoru  mezi  ulicemi  5.  května,  Lipanská  a  Kamenná  v uživatelsky
výhodnější  poloze  v samotném  centru  města.  S ohledem  na tyto  skutečnosti  pořizovatel  konstatuje,
že se připomínce nevyhovuje, a to s ohledem na skutečnost, že je bezpředmětná.

B)

Pořizovatel k dané problematice konstatuje, že v dalších etapách zpracování ÚP Jablonec nad Nisou došlo
v souvislosti s prodloužením tramvajové trati do centra města k přehodnocení koncepce vymezení většího
počtu přestupních míst v řešeném území a k vymezení nového terminálu VOD Jablonec – střed v prostoru
mezi ulicemi 5. května, Lipanská a Kamenná v uživatelsky výhodnější  poloze v samotném centru města.
Nové  umístění  mimo  jiné  nabízí  integraci  všech  typů  doprav,  a  to  případným  propojením přestupního
terminálu  s železniční  zastávkou  Jablonec  –  střed  novou  lávkou  a  nové  kapacity  parkovacích  ploch
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v podzemním parkovacím domě,  který  by  byl  součástí  zázemí terminálu.  S ohledem na tyto  skutečnosti
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že se připomínce vyhovuje.

C)

Pořizovatel  k dané problematice konstatuje,  že návrh ÚP Jablonec nad Nisou akceptuje danou dopravní
koncepci a na rozhraní správních území měst Jablonec nad Nisou (k.ú. Proseč nad Nisou) a Liberec (k.ú.
Vratislavice)  vymezuje  v koordinačním  výkresu  dané  přestupní  místo.  S ohledem  na tyto  skutečnosti
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem konstatuje, že se připomínce vyhovuje.
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L.2 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K VEŘEJNÉMU 
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLONEC NAD NISOU

Připomínky k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou byly podány v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou dle zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 52, odst. 2 a
3, ve znění pozdějších předpisů.

61) PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: I. F.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  připomínky:  Jako  vlastník  rodinného  domu  č.p.  2806,  nacházejícího  se na parcele  st.p.č  2719  a
pozemku p.č. 571/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou nesouhlasím se stavbou silniční
komunikace  západní  tangenta  (DS.2)  s kapacitou  přes  15 000  vozidel  denně  ve vzdálenosti  cca  m
od RD  Panenská  č.p.  2806  a  s umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou  vazbou
na plochy  výroby  a  skladování  (VS)  v prostoru  Brandl  a  Dolní  nádraží  Jablonec  nad  Nisou,  sloužící
ke shromažďování  separovaných  odpadů,  nebezpečných  odpadů,  rozměrných  odpadů,  využitelného
komunálního  odpadu  a  k jejich  případnému  dotřídění  a  k demontáži  ve vzdálenosti  cca.   metrů
od domu.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Odůvodnění  připomínky:  Podatel  proto  jako  vlastník  pozemku  a  stavby dotčených  návrhem  veřejně
prospěšných staveb a zastavitelných ploch zásadně nesouhlasí s oběma návrhy změn územního plánu a
tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) následující námitky proti výše uvedeným návrhům změn územního plánu,
které odůvodňuje následujícími negativními dopady:

Odůvodnění připomínky: 
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocení pozemku a stavby
3) Riziko sesuvu svahu
4) Poškození životního prostředí  a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví  lidí,  kterým

se zhorší kvalita života
5) Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace západní tangenta
6) Negativní  dopad  na konkurenceschopnost  města  z hlediska  atraktivity  pro  život  schopných  lidí,

které město potřebuje pro svoji prosperitu
7) Pro případ, že by intenzity dopravy byly takové, že by bylo nezbytné stavět tangentu, a nebylo by

možné  omezit  dopravu  jinými  prostředky,  pak  požadujeme  zachovat  trasování  podle  platného
územního plánu, se západní tangentou vedenou podél železniční trati tunelem, aby hlukem nerušila
okolí. Tunelový úsek požadujeme v územním plánu přímo zakotvit.

Nejdříve důvody za nás:

1) Snížení kvality a kultury bydlení

Velmi si ceníme klidného a tichého prostředí s čistým vzduchem a s nádherným výhledem do lesní krajiny
směrem  na Milíře  a  hřeben  Lužických  hor  s Ještědem.  Okolí  domu  bylo  hlavním  důvodem,  proč  jsme
se rozhodli  v Jablonci  usadit,  do domu  investovat  a  zrekonstruovat  ho  s vidinou  příjemného  bydlení
na dlouhá léta. Zvuk ze silnice I/11, železnice a tramvajové trati k nám sice doléhá, ale nepůsobí rušivě ani
při  usínání u otevřeného okna. Hluk od vlaku trvá cca. 15 sekund, pak je za tunelem slyšet ještě asi 30
sekund, ale s mnohem nižší intenzitou. 52 vlaků za den x 15 sekund = 13 minut hluku za den. 

Jak jsem uvedl již dříve, kvalita vzduchu je v naší ulici celoročně dobrá. V letním období trávíme hodně času
na zahradě,  jsme  rádi  na čerstvém vzduchu.  Zápach  z překladiště  odpadu  by  nám hodně  vadil.  Máme
informaci od lidí, co bydlí asi 300 metrů od překladiště odpadu na Proseči, že některé dny v letním období je
tam zápach  tak  nesnesitelný  se to  nedá  vydržet  ani  uvnitř  v domě.  Také  často  chodíme  na procházky
do blízkého lesa a do Srnčího dolu nebo jen po silnici v blízkosti lesa. Kousek od frekventované silnice by
se mi na procházku chodit nechtělo. Omezení přístupu do lesa by nám též velmi vadilo.

2) Riziko sesuvu svahu

Za velmi  rizikové považujeme budování silnice na strmém svahu pod naším domem z hlediska možného
sesuvu svahu na němž dům stojí či popraskání domu vlivem otřesů, způsobených pohybem těžké techniky a
odstřelem skal, a nové mohutné zátěže svahu masou betonu. 

3) Znehodnocení pozemku a stavby

Už  jen  zanesení  západní  tangenty  a  překladiště  odpadu  do ÚP  by  způsobilo  významný  pokles  ceny
nemovitosti a pozemku. 
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Nyní důvody z trochu širšího pohledu:

4) Poškození  životního prostředí  a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví  lidí,  kterým
se zhorší kvalita života

Silniční komunikace by nově zatížila zejména hlukem, prachem a zplodinami obyvatele těsně přilehlé části
města a rozsáhlé zalesněné údolí, poskytující místo pro odpočinek a rekreační aktivity lidí a pro život lesní
zvěře.  Prakticky  by  odřízla velkou část  Jablonce od těsného kontaktu  s přírodou.  Došlo by  k výraznému
úbytku zeleně v blízkosti obytné zástavby, kde mimo jiné slouží k odstínění hluku a emisí a optickému zakrytí
frekventované  silnice  v Zeleném  údolí  a  souběžné  železniční  trati.  Velká  část  údolí  s biokoridory  a
pstruhovým potokem by byla zabrána páchnoucím překladištěm odpadu. Převládající směr větru nepříznivý,
prach a zplodiny ze silnice a zápach z překladiště odpadu budou prouděním vzduchu zanášeny do blízké
obytné zástavby.

Zábor přírodní plochy pro DS.2 je 10 hektarů, pro VS4.1 2,2 hektarů. Výstavba silnice v sobě nese velké
riziko dalšího rozšíření zastavitelných ploch na úkor volné přírody. 

Asi  50%  druhů  rostlin  a  živočichů  v České  republice  je  ohroženo  vyhynutím.  Genetické  bohatství  jež
se vyvíjelo stamiliony let je nenahraditelné. Každý úbytek a fragmentace volné přírody představuje zvýšení
rizika vymření dalších druhů a zhroucení křehké přírodní rovnováhy.

Obě stavby jsou v rozporu s udržitelností rozvoje v daném území.

http://www.kch.tul.cz/sedlbauer/5.pdf

5) Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace západní tangenta

Problematický je předpoklad růstu automobilové dopravy. Počet obyvatel neroste a množství silniční dopravy
je saturováno. Růst automobilové dopravy je způsoben rozšiřováním obytné zástavby na dříve neobývaná
území a budováním velkých nákupních center na okraji města. 

Stejného účinku jako  stavbou západní  tangenty lze dosáhnou několika levnějšími  způsoby,  např.  trasou
v platném územním plánu.

Jablonec má dostatečnou kapacitu silnic. Kapacita křižovatek může být navýšena vícepruhovými kruhovými
objezdy.

Vysoký podíl individuální automobilové dopravy je do velké míry důsledkem státní regulace veřejné dopravy,
monopolních cen a nepřizpůsobení se potřebám jednotlivých zákazníků. Jinak řečeno nevpuštěním volné
konkurence do veřejné dopravy. Nízké náklady hromadné dopravy na přepravu osob (vlak, tramvaj, autobus)
ve srovnání  s individuální  automobilovou  dopravou  představují  ekonomický  potenciál  k velkému  zvýšení
podílu hromadné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy. Předpokladem by však byla mnohem
kvalitnější a pružnější logistika. Důsledkem by byla významně nižší zaplněnost silnic, méně hluku a emisí.
Související problematika je popsána v knize: Murray Rothbard, Ekonomie státních zásahů.

Dopravní studie publikované od 60 tých let mnoha ekonomy ( Downs, Knight, Mogridge, ) prokázaly že,
rozšiřování  silniční  sítě  jako  prostředek  proti  dopravním  zácpám,  je  nejen  neúčinné,  ale  často
kontraproduktivní.  Studie  dvojice  ekonomů  Duranton,  Turner,  která  analyzuje  data  z amerických  měst
od roku 1983 do roku 2003 dochází  ke stejnému závěru:  „Zvýšená nabídka silnic  nebo veřejné dopravy
pravděpodobně neuvolní  dopravní  zácpu.“  „Nové silnice vytvoří  možnosti,  kterých využijí  noví  řidiči,  což
způsobí, že intenzita provozu zůstává stejná.“ Některá města, Paříž, San Fracisco, Soul,.. se zbavují aut tak,
že silnice masivně ruší. Hustota dopravy sice zůstává stejná, ale sníží se znečištění vzduchu a hluk, uvolní
se prostor pro jiné využití. Podrobně viz: 

http://www.wired.com/2014/06/wuwt traffic induced demand/?mbid=social_fb

http://www.econ.brown.edu/fac/Matthew_Turner/papers/published/Duranton_Turner_AER_2011.pdf

Podle informace od pana Kolouška z firmy Valbek je tranzitní doprava přes Jablonec malá, do 30%, podle
pana Lejčara z atelieru Alej byla naměřená tranzitní doprava tak nízká, že o obchvatu Jablonce nemohli ani
uvažovat a při dalším měření po několika letech byly hodnoty ještě menší.

Další důležité argumenty související také s jižním obchvatem jsou uvedeny na str. 8 a 9 v

http://www.srnci dul.cz/IS/pu_data/send_files/File/srnci_dul_cz/brozura.p  df  

6) Pro případ, že by intenzity dopravy byly takové, že by bylo nezbytné stavět tangentu,

a nebylo by možné omezit dopravu jinými prostředky, pak požadujeme zachovat trasování podle platného
územního plánu, se západní tangentou vedenou podél železniční trati tunelem, aby hlukem nerušila okolí.
Tunelový úsek požadujeme v územním plánu přímo zakotvit.

Odříznutí od okolní krásné lesní krajiny, rekreačního zázemí a poškození přírody vnímáme jako nenávratnou
ztrátu  velmi  vyšší  hodnoty  než  představuje  zatížení  odhlučněnou komunikací  podle  platného územního
plánu.

Trasa v návrhu vede náročným skalnatým terénem a bude pravděpodobně velmi nákladná a to i ve srovnání
s trasováním  podle  platného  územního  plánu  včetně  krátkého  hloubeného  tunelu.  V prověřovací  studii
(Valbek, spol. s r.o. 2011) vyžaduje trasa západní tangenty v návrhu územního plánu 520 m estakád.
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7) Negativní  dopad  na konkurenceschopnost  města  z hlediska  atraktivity  pro  život  schopných  lidí,
které město potřebuje pro svoji prosperitu 

Jaká je konkurenční výhoda Jablonce? Krásné okolí a propojení s okolními lesy. Zdaleka ne každé město
má pro zajištění příznivého přírodního prostředí pro obyvatele v bezprostřední blízkosti  sídla tak příznivé
podmínky jako Jablonec nad Nisou.

Žižkův vrch, zejména jeho jižní část, je v současné době krásnou a vyhledávanou čtvrtí v Jablonci nad Nisou
pro bydlení, pro klidné prostředí, propojení s přírodou, nádherný výhled na okolní lesy a hřeben Lužických
hor a navíc pro blízkost centra. 

Lesní  krajina  mezi  Jabloncem a Rádlem je  významnou rekreační  oblastí  pro  Jablonec a  přilehlé  obce.
Unikátní  krásné údolí  s bývalými lomy a pstruhovým potokem a vodopádem je  přírodním klenotem této
oblasti a bylo by škoda ho obětovat silnici a překladišti odpadu.

Poškození životního prostředí  Žižkova vrchu by podle mého názoru znamenalo  znehodnocení atraktivity
celého Jablonce.

Vyhodnocení: Připomínce č. 61 A se vyhovuje částečně.

Připomínce č. 61 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku, pořizovatel posoudil podání z hlediska oprávněnosti k uplatnění
námitky dle § 52, odst. 2 stavebního zákona a dospěl k názoru, že podání je připomínkou dle stavebního
zákona,  jelikož  ho  neuplatnil  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení  územního  plánu
Jablonec nad Nisou. Podání obsahuje všechny náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující
identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení. 

Z textu  podané  připomínky  vyplývá  nesouhlas  se stavbou  silniční  komunikace  západní  tangenta  (DS.2)
s kapacitou přes 15 000 vozidel  denně a s umístěním sběrného a separačního dvora (VS4.1) s možnou
vazbou na plochy výroby a skladování (VS) v prostoru Brandl a Dolní nádraží Jablonec nad Nisou, sloužící
ke shromažďování  separovaných  odpadů,  nebezpečných  odpadů,  rozměrných  odpadů,  využitelného
komunálního odpadu a k jejich případnému dotřídění a k demontáži.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území podatele připomínky a zjistil, že se jedná o rodinný dům
se zahradou v ulici Panenská v západní části Žižkova vrchu, a to ve vzdálenosti cca 85 m od vymezeného
koridoru Západní tangenty a cca 200 m od plochy sběrného a separačního dvora. 

Pořizovatel a určený zastupitel též prověřil stav v území kde má být realizována západní tangenta a zjistil,
že se jedná o rozsáhlé území v západní části  města Jablonce nad Nisou, navazující  na zastavěné území
v místní části Žižkův vrch. Nově navrhovaná trasa západní tangenty vede v severní části na úpatí svahu,
místy s lesem, místy s listnatými porosty výrazně ruderálního charakteru Poté je trasována podél skalního
výstupu Žižkova vrchu v souběhu se železnicí.  V jižní  části  přibližně  od místa,  kde se trasa  komunikace
odklání od železnice, prochází jednodruhovými porosty smrku s proměnlivým charakterem bylinného patra.
K ulici Turnovské je trasa vedena v okrajové části zalesněného svahu, v souběhu  s průsekem linek VN a
prochází sportovně rekreačním areálem Srnčí důl a napojuje se na ulici Turnovskou.

V případě  plochy  pro  umístění  sběrného  a  separačního  dvora  se jedná  o poměrně  velkou  plochu  lesa
(smrkové monokultury v různém věkovém stádiu včetně mlazin, popř. pasek) v pohledově neexponované
poloze  mezi  tělesy  železniční  a  tramvajové  trati  na západním  okraji  Jablonce  nad  Nisou  s dopravním
napojením ze silnice I. třídy I/14 Liberec – Jablonec.

Upozornění:  pořizovatel  konstatuje,  že podatel  v odůvodnění  zmiňuje  silnici  I/11,  což je  evidentně mylná
informace,  neboť silnice s tímto označením se v Libereckém kraji  nenachází.  Tato silnice vede z Hradce
Králové, přes Ostravu na hranici se Slovenskem. Pořizovatel je přesvědčen, že se jedná o stávající silnici
I/14 a své přesvědčení dovozuje z textu připomínky a polohy nemovitosti podatele připomínky. 

A) Západní tangenta

Pořizovatel prověřil  návrh ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že údolím Brandlu a Zeleným údolím je
vymezen dopravní koridor pro tzv. Západní tangentu  přeložka silnice I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou.
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro dopravní infrastrukturu. Pořizovatel prověřil vzdálenost koridoru
dostupnými  grafickými  prostředky,  a  to  v rámci  grafické  části  ÚP Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že trasa
Západní tangenty je vymezena v rámci zastavitelných ploch kategorie DS  plochy dopravní infrastruktury –
silniční (lokality DS.2,DS.3) ve vzdálenosti cca 85 m od nemovitostí podatele připomínky. 

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje: 
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Znehodnocení pozemku a stavby
3) Riziko sesuvu svahu
4) Poškozením životního prostředí a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví lidí, kterým

se zhorší kvalita života
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5) Dopravní a ekonomickou kontroverzností komunikace západní tangenta
6) Negativním dopadem na konkurenceschopnost města z hlediska atraktivity pro život schopných lidí,

které město potřebuje pro svoji prosperitu
7) Požadavkem  pro případ, že by intenzity dopravy byly takové, že by bylo nezbytné stavět tangentu,

a nebylo by možné omezit dopravu jinými prostředky, pak požadujeme zachovat trasování podle
platného  územního  plánu,  se západní  tangentou  vedenou  podél  železniční  trati  tunelem,  aby
hlukem nerušila okolí. Tunelový úsek požadujeme v územním plánu přímo zakotvit.

K nesouhlasu podatele připomínky pořizovatel  nejprve konstatuje,  že vymezení trasy Západní  tangenty  
jako  přeložky  silnice  I.  třídy,  je  v souladu  jak  se schváleným  zadáním  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  tak
s nadřazenou územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A
úsek Liberec  Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic
a silnic I. třídy do roku 2040. Důvodem vymezení je zejména zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové
oblasti  ROB1  Liberec  ve východním  směru  na Jablonec  nad  Nisou,  Smržovku,  Tanvald,  zkvalitnění
dopravního  propojení  největších  měst  kraje,  odstranění  nehodových  a  pomalých  úseků  při  průchodu
zastavěnými  částmi  měst  Liberec  a  Jablonec  nad Nisou a snížení  negativních dopadů silniční  dopravy
na zastavěné území. Jak vyplývá z Politiky územního rozvoje ČR 2008 čl. 76 ve znění Aktualizace č.1 z roku
2015 je dopravní infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury zřizována a využívána ve veřejném zájmu.

Ad. 1) K argumentu snížení kvality a kultury bydlení pořizovatel dodává, že podatel měl zjevně na mysli
obavy  o „kvalitu  obytného  prostředí“.  K této  problematice  pořizovatel  uvádí:  negativní  účinky  Západní
tangenty  na okolní  prostředí  nelze  zcela  vyloučit.  Cílem  rozvojových  koncepcí  mimo  jiné  je,  aby  tyto
negativní účinky byly minimální a v žádném případě nepřekračovaly únosnou míru. Rozvoj  obce je vždy
z logiky věci posuzován v souvislostech širší  struktury osídlení (viz PÚR ČR). Rozvoj statutárního města
Jablonec  nad  Nisou,  které  je  spádovým  centrem  osídlení  regionálního  významu  a  je  navíc  součástí
rozvojové oblasti OB7 Liberec republikového významu, musí být z logiky věci a s odkazem na výše uvedené
skutečnosti  doprovázen  (podmiňován)  odpovídajícím  rozvojem  veřejné  infrastruktury  –  tedy  i účinné  a
bezpečné dopravy. Současný průtah tras silniční sítě městem (zejména I/14, I/65) působí na velké množství
obyvatel  negativními  účinky  z dopravy,  které  v řadě  případů  překračují  únosnou  míru  (vyřešení  tohoto
problému podmiňuje např. obnovu zástavby „bulváru“ v ulici 5. května). Dopravní koncepce ÚP Jablonec nad
Nisou v souladu s nadřazenou ÚPD (ZÚR LK) a Koncepcí rozvoje dálniční a silniční sítě ČR do roku 2040
vymisťuje tranzitní dopravu (S  J, Z  V) z centra města mimo obytné zóny v trase tzv. západní tangenta 
jižní  obchvat.  Případné  negativní  dopady  na přírodní  a  životní  prostředí  při  realizaci  a  provozu  všech
významných záměrů v území (tedy i dopravních) vyloučí nedílná součást jejich územní a projektové přípravy
 proces SEA, EIA. 

Ad. 2) K argumentu znehodnocení pozemku a stavby pořizovatel dodává, že návrh dopravního koridoru
v trase  západní  tangenty  je  vymezen  v odstupu  a  ve snížené  terénní  úrovni  mimo  pozemky  existující
zástavby.  Pás lesa mezí  tímto dopravním koridorem a stávajícími  plochami  bydlení  na Žižkově vrchu je
v maximální míře zachován, aby plnil svou funkci izolační zeleně. S ohledem na tyto skutečnosti by nemělo
dojít k výraznému znehodnocení pozemku a stavby. Hodnotu nemovitostí ovlivňuje řada faktorů – mimo jiné 
ve zdravém  a  prosperujícím  městě  s kvalitní  veřejnou  infrastrukturou,  pestrou  nabídkou  pracovních
příležitostí, vzdělání a podmínkami pro trávení volného času jsou obvykle ceny pozemků i nemovitostí vyšší.

Ad. 3) K argumentu rizika sesuvu svahu pořizovatel konstatuje, že vlastnímu návrhu dopravní stavby bude
předcházet  geotechnický  průzkum,  jehož  cílem  je  vyšetřit  zájmové  území  pozemní  komunikace
z inženýrskogeologického hlediska,  posoudit  stupeň agresivity  prostředí  jak  zemin,  tak  podzemních vod,
na nosné  konstrukce  a  zejména  vyšetřit  geotechnické  vlastnosti  hornin  jako  základové  půdy,  zemní
konstrukce a  sypaniny  pro  hospodárné  a  bezpečné provedení  staveb  pozemních  komunikací.  Program
geotechnických průzkumných prací se volí tak, aby výsledek průzkumu v maximální míře poskytl ucelený
obraz  o inženýrskogeologických  poměrech  zkoumaného  území  a  o fyzikálně mechanických  vlastnostech
dotčených hornin. Tomuto hledisku se podřizuje i volba průzkumných metod. Při plánování geotechnického
průzkumu  se musejí  uvažovat  požadavky  na stavbu  a  krátkodobé  i dlouhodobé  chování  zamýšlené
konstrukce.

Ad. 4) K argumentu poškození životního prostředí a přírody pořizovatel dodává, že skutečnost je taková,
že celé  okolí  Jablonce  nad  Nisou  obklopuje  krásná  příroda   mnohde  i v kategorii  chráněná.  Úkolem
územního  plánování  je  hledat  vyvážený  stav  mezi  plochou  krajiny  a  plochami  rozvojových  nově
zastavitelných  ploch.  Jde  o zajištění  kvalitního  životního  prostředí,  hospodářského  rozvoje,  umožnění
kvalitních sociálních vztahů a podmínek.  Při  návrhu nových řešení  (v souladu s požadavky schváleného
zadání ÚP Jablonec nad Nisou), je třeba počítat s tím, že musí dojít k rozumnému kompromisu a v některých
případech ustoupí  i plocha přírody.  SEA,  provedená ve smyslu  krajinně ekologických souvislostí  v rámci
procesu  pořizování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  navrhované  vedení  trasy  Západní  tangenty  nevyloučila.
Případné negativní dopady vlivem konkrétních podmínek stavby Západní tangenty a jejího provozu potvrdí
nebo vyloučí nedílná součást projektové přípravy  proces EIA.
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Ad. 5) k argumentu  dopravní  a  ekonomické  kontroverznosti  komunikace  západní  tangenta  pořizovatel
konstatuje, že smyslem Západní tangenty jako silnice I. třídy je zejména optimalizace prostupnosti území
ve městě, které je součástí rozvojové oblasti republikového významu OB7 Liberec a prokázané odlehčení
dopravního  přetížení  centra  města.  Intenzita  dopravy  na nové  komunikaci  (západní  tangenta)  poroste
v orientačních časových horizontech (viz výstupy dopravního modelu města):
▪ základní etapa:  pouze západní  tangenta  přenese zejména tranzit  sever – jih  (Jizerské hory –

Praha),
▪ cílová etapa: západní tangenta + jižní obchvat přenese tranzit sever – jih zejména Jizerské hory –

Praha + západ – východ (Liberec – Krkonoše – D11).

ŘSD ČR by nepodporovalo stavbu silnice, pokud by nebylo přesvědčeno o její účelnosti.

K poklesu  dopravní  zátěže,  který  zmiňuje  podatel  ve své  připomínce  nedošlo,  změnila  se metodika
hodnocení  údajů  o dopravní  zátěži.  Na silnicích  jsou  intenzity  dopravy  stanoveny  z výsledků  ručních
průzkumů  podle  termínů  CSD  2010  pomocí  přepočtových  koeficientů  variací  intenzit  dopravy.  Oproti
předchozím CSD (2005 a starším) byly koeficienty zpřesněny a více diferencovány podle charakteru provozu
na komunikaci. 

Uváděné hodnoty jsou ročním průměrem denních intenzit  dopravy ve vozidlech za 24h. Nákladní vozidla
s přívěsy  a  tahače  s návěsy  se na rozdíl  od předchozích  výsledků  CSD  počítají  za jedno  vozidlo.  Pro
zdůraznění této změny bylo upraveno označení kategorií vozidel. Při využívání výsledků CSD 2010 v praxi je
třeba výše uvedená upřesnění metodiky CSD zohlednit. Dopravní návrhy na území města jsou posuzovány
na základě ověření v dopravním modelu, kterým město disponuje.

K argumentu dosažení stejného dopravního účinku jako stavbou západní tangenty, a to zapracováním trasy
ukotvené v platném ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel konstatuje následující: Jedná se o trasu zastavěným
územím města od Brandlu (Tovární/Liberecká) podél dráhy a nádraží k zaústění do Nové Pražské. Má li být
tato trasa součástí  trasy I/14, je pro ŘSD ČR nepřijatelná, neboť investor nepřipouští  vedení nové trasy
silnice I. třídy sevřené obytným územím, má li být místní komunikací (investorem by bylo město) – investice
v takto složitém profilu s řadou demoličních nákladů a vysokými nároky na protihluková opatření by zřejmě
byla nad hranicí možností města. 

Dále  k argumentům  podatele  pořizovatel  dodává,  že pro  zvyšování  významu  veřejné  osobní  dopravy
(nárůstu) řeší ÚP Jablonec nad Nisou optimální umístění přestupního terminálu VOD v centru města vč.
přivedení tramvajové linky ve smyslu návaznosti všech zde užívaných prvků (BUS – MHD i dálkové spoje,
tramvaj, osobní doprava ČD, zaústění pěších a cyklistických tras, parkoviště).

K dalším argumentům podatele připomínky, které souvisejí s jižním obchvatem a jsou uvedeny na str. 8 a 9
http://www.srnci dul.cz/IS/pu_data/send_files/File/srnci_dul_cz/brozura.pdf pořizovatel uvádí:

▪ k     ohrožení zdrojů pitné vody na     Nové Vsi.  
Trasy a jejich doprovodné prvky jsou zde vymezovány tak, aby vodní zdroje míjely. Zdroje pitné
vody nebudou ohroženy – to mimo jiné garantuje proces SEA  EIA.

▪ k     intenzitám tranzitní dopravy  
Z jakých zdrojů čerpal oponent údaje o intenzitě tranzitní dopravy?
▪ výsledky celostátního sčítání dopravy je neobsahují (např. problematika rozlišení vozidel

místních a ostatních, které nemají  ve městě cíl – automobily v celém kraji mají shodné
označení L)

▪ dopravní model pouze v zadaných souvislostech řešeného území města 
Podatel tvrdí, že Město Jablonec má proto malou tranzitní dopravu asi kolem 15% ve směru Liberec
Tanvald.  Pořizovatel  k tomuto  argumentu  podotýká,  že podatel  zcela  opomíjí  ostatní  směry,
zejména  důležitý směr severojižní (Praha – Jizerské hory).

▪ k     dopravní koncepci ÚP Jablonec nad Nisou  
a) Jedná se o suverénní a v mnoha ohledech neodborné znevažování nadřazené dopravní koncepce,

zohledňující celorepublikové souvislosti. 
b) Koncepce rozvoje silniční a dálniční sítě v regionálních a nadregionálních souvislostech je řešena

v rámci nadřazené ÚPD (zde PÚR ČR a ZÚR LK) a dalších strategických rozvojových dokumentů:
▪ není předmětem procesu pořizování ÚP,
▪ ÚP ji respektuje a zpřesňuje pouze v rozsahu řešeného území. 
Přeložka trasy I/10 ze stopy Turnov  Železný Brod  Tanvald do stopy Turnov  Hodkovice n. M. 
Jablonec,  jižní  obchvat   Tanvald,  zapracovaná  do ZÚR  LK  jako  silnice  I.  třídy,  vyplývá
z „Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040“ (Liberecký kraj).
ZÚR LK v dané souvislosti vymezuje přeložky dopravních koridorů mimo obytné zóny:
▪ I/14: (I/35) Liberec – Jablonec n. N.(JZ tangenta, J obchvat)  Tanvald – Vrchlabí  Trutnov

(D11).
▪ silnice I. třídy: (I/35) Rádelský Mlýn  Jablonec n. N. (J obchvat – peáž s I/14)  Tanvald 

Harrachov  hranice ČR,
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▪ (ruší peáž I/14, I/65 v centru města). 
▪ Jižní obchvat převzat z platného ÚP města Jablonec n. N.
Obchvaty  obcí  dálnicemi  a  silnicemi  I.  třídy  prioritně  sledují  optimalizaci  provozu  na těchto
komunikacích  při  snižování  negativních  účinků  dopravy  na obytná  území,  nikoliv  rovnoměrné
pokrytí území komunikacemi (např. viz následující 2 příklady):
▪ v rozvojové oblasti republikového významu (dle PÚR ČR „OB7 Liberec“, v upřesnění ZÚR

LK „ROB1 Liberec“), jejíž je Jablonec n. N. součástí, budou nároky na dopravní výkony
vyšší  hustší a kapacitnější komunikační síť, 
Pozn.: Vymezení ROB1 rozvojové oblasti Liberec:
Centra osídlení a obce v jejich spádových obvodech: Liberec, Stráž nad Nisou, Dlouhý
Most,  Jeřmanice,  Šimonovice,  Kryštofovo Údolí,  Chrastava,  Nová Ves,  Bílý  Kostel  nad
Nisou, Hrádek nad Nisou., Chotyně a Hodkovice nad Mohelkou (ORP Liberec), Jablonec
nad  Nisou,  Lučany  nad  Nisou.,  Nová  Ves  nad  Nisou,  Maršovice,  Dalešice,  Pulečný,
Rychnov u Jablonce nad Nisou a Rádlo (ORP Jablonec nad Nisou) a Smržovka, Tanvald,
Velké Hamry, Plavy (ORP Tanvald).

▪ ve specifické  oblasti  SOB5 Jizerské  hory,  sousedící  s Jabloncem  n.  N.,  budou  nároky
na dopravní  výkony  omezovány  v souladu  s uplatňováním  podmínek  zvláštní  ochrany
přírody a krajiny v CHKO Jizerské hory  řidší a přiměřeně méně kapacitní komunikační
síť.

Ad. 6) k argumentu  negativního  dopadu  na konkurenceschopnost  města  z hlediska  atraktivity  pro  život
pořizovatel dodává, že bohužel situace v Jablonci nad Nisou a jeho okolí je taková, že z důvodu široké škály
prvků  ochrany  přírody  (např.  regionální  biocentrum  ÚSES  vymezené  hned  za hranicí  Jablonce
na Rádelském  katastru)  je  velmi  těžké  vymezit  potřebnou  dopravní  infrastrukturu  s větším  odstupem
od obytných  území  města.  Navržená západní  tangenta  je  umístěna  v souběhu  se stávajícím  dopravním
koridorem vedoucím údolím Brandlu (železniční trať, tramvajová trať a stávající silnice I/14) a v maximální
možné vzdálenosti od stabilizovaných ploch bydlení na Žižkově Vrchu tak, aby byly již v urbanistické úrovni
minimalizovány případné negativní vlivy budoucí silnice na stávající obytnou zástavbu a atraktivitu daného
území.

Ad. 7) k požadavku zachovat trasování podle platného územního plánu, se západní tangentou vedenou
podél železniční trati  tunelem pořizovatel dodává, že při zahájení prací na novém ÚP Jablonec n. N. byl
samozřejmě prověřen i návrh trasy západní tangenty podél železniční trati vymezený v platném územním
plánu,  který  nebyl  v aktuálních  souvislostech  vývoje  města  shledán  jako  nadále  využitelný  zejména
z následujících důvodů:
▪ Tato trasa by sice odlehčila křižovatku U Zeleného stromu, ale přenesla by nepřiměřené zátěže

do křižovatky  U Balvanu,  kde  byly  v úseku  ulice  Nová  Pražská  dopravním  modelem  zjištěny
nejvyšší dopravní intenzity. 

▪ Tato  trasa  nepředstavuje  urbanistické  opatření  pro  eliminaci  negativních  účinků  na stávající
zástavbu z dopravní zátěže centra města – jednalo by se o řešení technické.

Oponentem uplatňovaný tunel na trase silnice I. třídy by byl velmi nákladným opatřením technickým, kde by
veškeré náklady na omezení negativních účinků na stávající zástavbu hradil investor (ŘSD ČR). Ředitelství
silic a dálnic ČR odmítlo být investorem trasy silnice I. třídy v prostoru existující městské zástavby.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
prověřit širší území na západním okraji města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015 Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I. třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí  Lužické Nisy  kříží  trasa  u Brandlu,  kde po mostě  překračuje  řeku Nisu,  stávající  silnici  I/14 (ulice
Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65
tak, že obchází sportovně rekreační areál Srnčí Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky lesního
komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body přeložky
jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. 

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase  ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
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křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka). 

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního  vedení  Západní  tangenty  do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné  projednání,  a  to
v kategorii koridor územní rezervy, jako tzv. Západní obchvat.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a s ohledem na výše citované skutečnosti
se rozhodl připomínce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
vymezena  v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli  připomínky se vyhovuje v tom smyslu,  že v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je  vymezen koridor
územní rezervy jako nové alternativní vedení západní tangenty, tzv. západní obchvat (ÚR6  ÚR9), který
se bude  dále  podrobněji  prověřovat  a  následně  projednávat  v rámci  příslušné  změny  územního  plánu.
V případě kladného výsledku prověření a poté i zapracování do nadřazené územně plánovací dokumentace
může být  pro  alternativní  vedení  západního obchvatu  zapracován  návrhový  koridor  do územního  plánu
v jeho změně.

B) Sběrný a separační dvůr

Pořizovatel  prověřil  návrh  ÚP Jablonec  nad  Nisou  a  konstatuje,  že v souladu  se schváleným  zadáním
nového ÚP Jablonec nad Nisou je v západní části údolí Brandlu vymezena zastavitelná plocha kategorie VS
 plochy výroby a skladování  lokalita VS4.1  plocha pro sběrný a separační dvůr. 

V rámci grafické části ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel prověřil vzdálenost zastavitelné plochy sběrného a
separačního  dvora  od předmětné  nemovitosti.  Vzdálenost  navržené  plochy  dvora  je  od uvedených
nemovitostí cca 200 m. 

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou, ve které požadavek na vypuštění sběrného a separačního dvora s možnou vazbou na plochy výroby
a  skladování  (VS)  v prostoru  Brandl  a  Dolní  nádraží  Jablonec  nad  Nisou,  sloužící  ke shromažďování
separovaných odpadů,  nebezpečných odpadů,  rozměrných odpadů,  využitelného komunálního odpadu a
k jejich  případnému  dotřídění  a  k demontáži.  odůvodňuje  zvýšením  hluku  a  zápachu,  snížením  kvality
bydlení. 

K uvedeným argumentům pořizovatel konstatuje, že umístění nového sběrného a separačního dvora vychází
ze schváleného zadání ÚP Jablonec nad Nisou, jež uložilo zpracovateli ÚP Jablonec nad Nisou úkol najít
novou lokalitu. Stávající stav, kdy je tento dvůr umístěn v největší rozvojové lokalitě pro bydlení ve městě,
kdy je špatně dopravně dostupný a navíc již nemá potřebné parametry pro svou činnost, je zcela evidentně
neudržitelný.  Úvahy  o umístění  dvora  na správní  území  jiné  obce  byly  vyloučeny,  a  to  zejména
po neúspěšných  jednáních  mezi  zástupci  města  Jablonec  nad  Nisou  a  zástupci  obce  Rádlo,  na jejímž
správním území bylo  umístění  dvora  variantně  zvažováno.  Při  hledání  lokality  pro umístění  sběrného a
separačního dvora musely  být  respektovány zejména existující  limity využití  území jako zejména plochy
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a plochy ÚSES. Zároveň bylo snahou nalézt lokalitu, která nebude
v přímém kontaktu se stávající obytnou zástavbou, tj. bude od nejbližší obytné zástavby účinně separováno,
např. dostatečně širokým pásem vzrostlé zeleně.

Neopomenutelným limitem byla i ochrana horizontů v dálkových pohledech. Z výše uvedeného se vymezila
lokalita v údolí Brandlu, tedy s minimálním uplatněním z krajinářského hlediska a v odstupu od obytných zón
s odcloněním pásmem dřevin lesního porostu. Zásadním kritériem při hledání místa pro sběrný a separační
dvůr  byly  vazby  na dopravní  infrastrukturu,  a  to  jak  silniční,  tak  železniční.  Limitujícím  faktorem  byl
požadavek na minimální výměru plochy pro umístění dvora 3 ha. Do budoucna je vhodným parametrem též
vazba  na průmyslovou  zónu  Brandl,  kde  je  v budoucnu  potenciálně  možné  další  využití  některé  části
separovaných odpadů, a to jak pro výrobu zboží, tak pro výrobu tepla. Tuto část kritérií navržené místo též
splňuje.  Využití  plochy  překladiště  odpadu  bude  v návrhu  ÚP  podmíněno  zpracováním  územní  studie
„Zelené údolí“ ÚS21 , kde bude využití plochy podrobně navrženo a a v dalším stupni projektové přípravy
posouzeno v rámci procesu EIA. Současné požadavky na nový sběrný a separační dvůr musí odpovídat
současně  platným  normovým  hodnotám   předpokládá  se kryté  zařízení  se zajištěním  minimálních
negativních vlivů na okolí.

Pořizovatel k připomínce o potencionálním znečištění ovzduší (zápach ze sběrného dvora), zvýšení hluku a
snížení kvality bydlení konstatuje, že v okolí navrhované lokality pro umístění sběrného a separačního dvora
jsou převážně stávající  plochy lesní,  proto vliv  dvora na pohodu bydlení  v uvedených nemovitostech lze
předpokládat minimální. Z větrné růžice umístěné na všech výkresech ÚP je evidentní převažující směr větrů
v Jablonci  nad Nisou,  a to ve směrech jih  – jihovýchod a severozápad – sever,  proto lze předpokládat,
že předmětná nemovitost by měla být  případnými negativními  vlivy dvora ovlivněna minimálně.  Zároveň
bude případný  negativní  vliv  minimalizován provozem dvora  v objektech,  nikoliv  na volném prostranství.
Negativní  účinky  zpravidla  nepřekračují  hranice  areálů.  Vhodnější  místo  v řešeném území  obce  nebylo
nalezeno. Sám podatel  upozorňuje na zápach z nevyhovujícího překladiště odpadu na Proseči,  kde bývá
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v letním období zápach tak nesnesitelný, že se to nedá vydržet ani uvnitř v domech. Toto stávající odkryté
zařízení je zastaralé, bez rezervních kapacit, s nevyhovující dopravní dostupností, bez vazeb na další plochy
VS, ve kterých by mohla být zajištěno druhotné využití surovin. Vlivy koncepce na udržitelný rozvoj území
hodnotí samostatná dokumentace  vyhodnocení vlivů konceptu řešení na udržitelný rozvoj území (Ekobau,
07/2011).  Stanoviska  příslušných  dotčených  orgánů  státní  správy  byla  v rámci  projednávacího  procesu
souhlasná.

Daná problematika byla opakovaně projednána ve Výboru pro Územní plánování a strategii rozvoje města
dne 6. 6. 2016 se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e vedení města Jablonec nad Nisou jednat nadále
o umístění technologie likvidace odpadů do areálu Brandl (usnesení č. 49/2016). 

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  požadující  vypuštění  sběrného  a
separačního  dvora  z návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  a  konstatuje,  že se připomínce  nevyhovuje,  a  to
s ohledem  na níže  uvedené  skutečnosti:  předmětná  plocha  je  v odstupu  od obytných  zón  a  odcloněna
pásmem dřevin lesního porostu,  má výhodnou pozici  z hlediska  dopravních vazeb (silnice,  železnice)  a
vykazuje prostorové vazby na stabilizované a přestavbové plochy VS v areálu Brandl, vč. možných variant
likvidace nebo druhotného využití separovaných surovin.

62) PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU 
Podatel připomínky: SKI KLUB JABLONEC N. N., z. s., 

Sportovní 310/10, 466 04 Jablonec n. N.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  připomínky:  Připomínka  k vypuštění  obslužné  komunikace  VK.18  S ohledem na probíhající  veřejné
projednávání  návrhu  územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou  uplatňujeme  připomínku,  a  to  k vypuštění
obslužné komunikace VK.18 k lyžařskému a biatlonovému areálu tak, jak byla původně navržena v konceptu
řešení.

Odůvodnění připomínky: V budoucnu bychom rádi touto komunikací odlehčili exponovanou ulici Sportovní a
v rámci budoucího rozvoje a dostupnosti obou sportovních areálů by takto navržené komunikace měla mít,
dle našeho soudu, strategický význam.

V podstatě se jedná o jediné řešení zajištění dostupnosti a omezení kalamitních situací především v zimním
období  a  složitých  klimatických  podmínkách,  neboť  při  míjeni  automobilů  v horní  části  ulice  Sportovní
se i s ohledem  na rezidentní  bydlení  významně  omezí  možnost  dopravních  nehod  a  zajistí
se bezproblémová dostupnost.

Vyhodnocení: Připomínce č. 62 se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění:

Podatel  SKI Klub Jablonec n. N. z. s. IČO 70229694 označil své podání jako připomínku. Pořizovatel zjistil,
že předmětné  podání  obsahuje  všechny  náležitosti  pro  podání  připomínky  jako  jsou  údaje  umožňující
identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení. 

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  požadavek  na opětovné  zapracování  trasy  obslužné  komunikace  VK  18  k lyžařskému  a
biatlonovému areálu. V současné době je přístup k lyžařskému a biatlonovému areálu realizován po stávající
ulici  Sportovní,  která svými parametry (sklon téměř 20% a nevyhovující  šířkové uspořádání)  neodpovídá
požadavkům  na obsluhu  daného  území.  Sportovní  ulice  slouží  jak  místním  residentům,  sportovcům  –
uživatelům obou sportovních zařízení, tak veřejnosti v rámci sportovně rekreačního využití. Tímto směrem
se odehrává též zásobování veškerého technického zázemí sportovních areálů.

Požadavek na opětovné vymezení trasy obslužné komunikace VK 18 k lyžařskému a biatlonovému areálu je
uplatněn na části lesního komplexu severně ulice Sportovní v místní části Mšeno nad Nisou (části pozemků
p.č. 2104/1, 2086/1, 2094 a 2095/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou). Navrhované řešení nabízí zlepšení výškového
profilu trasy. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem prověřil jak koncept, tak návrh ÚP Jablonec nad Nisou a
konstatuje, že oproti konceptu ÚP došlo v návrhu ÚP k vypuštění plochy veřejných prostranství  komunikace
pod  označením  VK18.  Tato  plocha  byla  v konceptu  ÚP  vymezena  s ohledem  na snahu  o zkvalitnění
dopravní obslužnosti lyžařského a biatlonového areálu, a to v souladu se „Studií širších vztahů Jablonecké
přehrady“, Ing. arch. Faltejsek,10/2009. 

Problematika byla projednána ve výboru pro územní plánování a strategii  rozvoje města dne 9. 11. 2011
s tím, že bylo zastupitelstvu doporučeno vypustit  trasování veřejně prospěšné stavby VK18 z návrhu ÚP
Jablonec  nad  Nisou  (usnesení  č.  1.8/2011),  a  to  zejména  s ohledem na nesouhlas  jednoho  z vlastníků
pozemků.  V tomto  duchu byl  formulován návrh  pokynů pro zpracování  návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.
Pokyny byly schváleny v zastupitelstvu města dne 26. 1. 2016 a v jejich duchu byl návrh ÚP upraven.

Návrh ÚP Jablonec nad Nisou zařadil předmětné části pozemků do nezastavitelných ploch kategorie LP 
plochy lesní. Proti tomuto řešení podal připomínku SKI Klub Jablonec n.N (nájemce a uživatel lyžařského
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areálu) s tím, že je snahou v budoucnu odlehčit exponované ulici Sportovní. V podstatě se jedná o jediné
řešení  zajištění  dostupnosti  a  omezení  kalamitních  situací  především  v zimním  období  a  složitých
klimatických  podmínkách,  neboť  při  míjeni  automobilů  v horní  části  ulice  Sportovní  se i s ohledem
na rezidentní bydlení významně omezí možnost dopravních nehod a zajistí se bezproblémová dostupnost.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem posoudil  požadavek  na vymezení  plochy  určené pro  přeložku
místní obslužné komunikace VK 18 k lyžařskému a biatlonovému areálu a konstatuje, že se mu vyhovuje
částečně, a to vymezením územní rezervy UR11 pro přeložku místní obslužné komunikace s tím, že v rámci
zpracování  podrobnější  dokumentace  bude  trasa  dále  podrobně  prověřena  a  bude  jednáno  s vlastníky
pozemku.  V rámci  následné  zprávy  o uplatňování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  bude  prověřená  trasa
zapracována formou příslušné změny ÚP Jablonec nad Nisou. S tímto řešením vyslovil souhlas i příslušný
dotčený orgán ochrany přírody a krajiny – AOPaK  Správa CHKO JH. Pořizovatel je přesvědčen, že tímto
řešením  nedojde  k neúměrnému  ovlivnění  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.  Navrhované řešení  přispěje ke snížení
nehodovosti, hygienického zatížení dané lokality a k zlepšení dostupnosti sportovních areálů.

63) PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU 
Podatel připomínky: Obec Nová Ves nad Nisou

Podání doručené písemně dne 8. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text připomínky:

Připomínka k návrhu územního plánu města Jablonce nad Nisou

Obec Nová Ves nad Nisou, jako sousední obec města Jablonce nad Nisou, podává tímto svou připomínku
k návrhu územního plánu Jablonce nad Nisou (dále jen „NUP"), neboť území obce je navazujícím územím
pro řešení územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Připomínka se týká dopravní infrastruktury  silniční sítě a silniční dopravy, kde je vNÚP řešen tzv. „Jižní
obchvať' Jablonce nad Nisou, kdy se jedná o trasování silnice 1. třídy katastrem města Jablonec nad Nisou
dále přes katastr obce Nová Ves nad Nisou směrem na Smržovku.

S návrhem trasování silnice 1. třídy přes katastr obce Nová Ves nad Nisou obec zásadně nesouhlasí, a to
dlouhodobě. Toto své stanovisko obec deklaruje např. usnesením zastupitelstva z roku 2003, 2005, 2011 či
2015  a  podávanými  námitkami  při  tvorbě  Zásad  územního  rozvoje  Libereckého  kraje  včetně  jeho
aktualizace.

Odůvodnění připomínky:
1) město Jablonec nad Nisou není zásadně tranzitním městem, další svedení dopravy mimo centrální

část města naruší negativně jeho ekonomickou prosperitu.
2) Často zmiňované dopravní problémy v Jablonci nad Nisou (zejména přetížení křižovatek u přehrady

a U Zeleného stromu) jsou z větší  části  způsobené dopravou místní,  jak i vyplynulo z veřejného
projednávání NÚP dne 7. 10. 2015. Doprava dálková by měla být směřována na již stávající silnice
L třídy.

3) s ohledem na dopravní zátěž města Jablonce nad Nisou je třeba věnovat zásadní pozornost řešení
dopravní situace u vodní nádrže Mšeno, tedy řešení tzv. „Severní tangenty", kdy tranzitní doprava
ve směru Liberec  Jablonec nad Nisou a dále na Jizerské hory či Krkonoše může vhodně využít
průjezdu Jabloncem po silnici I/14 s využitím trasy v úseku Rýnovice  okružní křižovatka Tovární 
Želivského,  okružní  křižovatka  v Jabloneckých  Pasekách a  křížení  s Palackého ulicí  u přehrady
Mšeno provést  např.  variantou  „dlouhý tunel"  podle již  dříve zpracované technické studie firmy
Valbek  Liberec:  Vizualizace  variant  severní  tangenty  01/2008,  technická  studie   křižovatka
III/29029 s Palackého ulicí v Jablonci nad Nisou, 05/2009 a podle Studie širších vztahů Jablonecké
přehrady a okolí  územní studie Atelieru A4 s.r.o., Jablonec nad Nisou z 10/2009, která byla již
projednána s místními obyvateli

4) pro účely cestovního ruchu pro přístup do Jizerských hor a Krkonoš je kapacitně dostačující síť
stávajících silnic I. třídy, zejména:
ve směru od Liberce přes Jablonec nad Nisou dále na Tanvald je k dispozici silnice I/14 kde byla
nedávno provedena její zásadní rekonstrukce ve směru od Prahy přes Turnov, Železný Brod dále
na Tanvald využití silnice I/10, která byla také nově zrekonstruovaná, je kratší a je umístěna v nižší
nadmořské výšce, což výrazně usnadňuje zimní údržbu

5) v kombinaci  silniční  sítě  se železniční  dopravou  je  stávající  dopravní  síť  z pohledu  dopravní
obslužnosti regionu dostačující i výhledově

6) s ohledem na uvažované  omezení  průjezdu  tranzitní  kamionové dopravy  přes  hraniční  přechod
v Harrachově se minimalizuje význam budování nové silnice

7) obec Nová Ves nad Nisou je koncipována jako příměstská, rekreační a klidová zóna s velmi dobrou
a atraktivní nabídkou kvalitního životního prostředí pro vlastní bydlení, rekreaci i sportovní vyžití.

8) silnice  by  nevratně  rozdělila  obec  na dvě  části,  zhoršila  by  prostupnost  volné  krajiny  na úpatí
Černostudničního hřebene
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9) silnice nevratně naruší  ekologickou stabilitu  území (např.  v trase komunikace nebo její  blízkostí
se nachází  významná rostlinná  i živočišná společenstva,  také  prameniště  Novoveského  potoka,
mokřady, významné krajinné prvky, památný strom — v roce 2009 vyhlášený stromem Jablonecka,
dále by zde došlo k narušení Aleje dětí,  vysazené v rámci projektu obnovy staré úvozové cesty
na Černou Studnici ve spolupráci s širokou veřejností

10) silnice  ovlivní  kvalitu  životního  prostředí  v obci  (zejména hlučnost,  prašnost,  zplodiny),  stavbou
silnice dojde k ovlivnění  zdrojů  pitné  vody (zdrojem pitné vody místních obyvatel  jsou  zejména
studny)

11) silnice nenávratně negativně ovlivní turistickou a sportovní atraktivitu území
12) do obce by byla svedena také silniční doprava, která dnes využívá stávající silnici I/10 přes Zelený

Brod směrem na Tanvald, což je pro obce Novou Ves nad Nisou naprosto nežádoucí a nepřijatelné
13) stanovisko zastupitelů obce je také odrazem názoru místních obyvatel a příznivců obce, který je

deklarován petičními akcemi, které vyjadřují jejich nesouhlas se silnicí
14) v obci  působí  tři  občanská  sdružení,  která  mají  ve své  hlavní  činnosti  specifikováno  chránění

přírody a krajiny a také tato sdružení vyjadřují  svůj nesouhlas s trasováním silnice 1. třídy přes
Novou Ves nad Nisou

V rámci koridoru silnice I. třídy  tzv. Jižního obchvatu, trasované v NÚP města Jablonce nad Nisou návazně
na katastrální území naší obce, navrhujeme činit společné kroky ve vztahu k nadřazené územně plánovací
dokumentaci ve smyslu vyřazení této komunikace ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.

Vyhodnocení: Připomínce č. 63 se nevyhovuje. 

Odůvodnění:

Podatel – Obec Nová Ves nad Nisou označil své podání jako připomínku. Pořizovatel uvádí, že podání bylo
učiněno v rámci  veřejného projednání  návrhu ÚP Jablonec nad Nisou,  kdy § 52 odst.  2  a 3 zákona č.
183/2006 Sb.  o územním plánování  a stavebním řádu  stavební  zákon stanoví,  že vlastníci  pozemků a
staveb dotčených návrhem řešení,  oprávněný investor  a zástupce veřejnosti  mohou podat  námitky proti
návrhu  územního  plánu,  každý  může  u pořizovatele  uplatnit  písemné  připomínky.  Pořizovatel  shledal,
že podání obsahuje veškeré náležitosti připomínky, jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto
přistoupil k jejímu vyhodnocení. 

Připomínka se týká nesouhlasu obce Nová Ves nad Nisou s návrhem tzv. Jižního obchvatu, který je součástí
silnice I. třídy trasované katastrem města Jablonec nad Nisou v návaznosti na správní území obce Nová Ves
nad Nisou a dále na Smržovku a Tanvald. 

V platném územním plánu města Jablonce nad Nisou se jedná o zastavitelnou plochu kategorie nadřazená
komunikační síť a Veřejně prospěšná stavba VSP č. 6 pod názvem „Stavba silnice I/65 na katastru města
včetně tunelů“. 

Pořizovatel prověřil návrh ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že jako součást trasy jižního obchvatu města
 silnice I. třídy a I/14 s křižovatkou a napojením silnice III/28177 je vymezena zastavitelná plocha kategorie

DS  plochy dopravní infrastruktury silniční  lokalita DS18, a to jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

S tímto řešením dlouhodobě nesouhlasí Obec Nová Ves nad Nisou a svůj nesouhlas odůvodňuje zejména
znehodnocením  životního  prostředí  a  příměstské  rekreační  oblasti,  narušením  ekologické  stability,
zhoršením prostupnosti  území,  rozdělením obce na dvě části,  zhoršením podmínek pro bydlení,  sport  a
rekreaci.  Podatel  připomínky  se dále  domnívá,  že město  Jablonec  nad  Nisou  není  zásadně  tranzitním
městem a že svedení dopravy mimo centrální část negativně naruší jeho ekonomickou prosperitu. Stávající
kapacity silnic I. třídy v kombinaci se železniční dopravou vnímá jako dostačující i výhledově.

K dané problematice pořizovatel  nejprve konstatuje,  že tzv.  Jižní  obchvat  je  součástí  vedení  dopravního
koridoru pro stavbu silnice I. třídy (označení D07) a vychází z republikové koncepce Ministerstva dopravy
ČR. Vedení koridoru je zakotveno v úkolech Politiky územního rozvoje ČR 2008 ve znění Aktualizace č.1
z roku 2015 (dále jen PÚR ČR), čl. 75, zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7 Specifická oblast Krkonoše
 Jizerské hory. Obec Nová Ves nad Nisou i vedlejší centrum Jablonec nad Nisou jsou dle PÚR ČR součástí

republikové rozvojové oblasti OB7 Liberec (čl. 46). Rozvojové oblasti jsou dle PÚR ČR (čl. 33) vymezovány
v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené
požadavky na změny v území. 

Koridor  D07  byl  mnohokrát  prověřován  a  zakotven  v územně  plánovacích  dokumentacích  kraje  i obce.
Vedení  dopravního  koridoru  nadregionálního  významu  pro  stavbu  silnice  I.  třídy,  úsek  Jablonec  n.  N.
Smržovka – Tanvald vychází též ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Dle ZÚR
LK obec Nová Ves nad Nisou a město Jablonec nad Nisou spadá do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová
oblast Liberec. Je to rozvojová oblast republikového významu, pro kterou platí zásada Z1: „ Ve vymezené
rozvojové  oblasti  republikového  významu  s dopravním  napojením  na významné  kapacitní  silniční  a
železniční  koridory  podporovat  rozvoj  hospodářských  a  sociálních  aktivit,  posilující  význam Libereckého
kraje v republikových a středoevropských vazbách.“ 
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ZÚR LK vymezují mimo jiné také rozvojové osy nadmístního (krajského) významu , ve kterých lze očekávat
zvýšené  požadavky  na změny  v území,  vyvolané  dopravní  vazbou  na existující  nebo  připravované
významné dopravní koridory. Jablonec nad Nisou i Nová Ves nad Nisou je součástí rozvojové osy ROS 4
Liberec Jablonec  nad  Nisou Tanvald Harrachov hranice  ČR.  Zařazením  do oblasti  ROS4  vyplývají  pro
územní  plánování  úkoly,  mimo  jiné:  připravovat  územní  podmínky  pro  zlepšení  podmínek  bezpečné
prostupnosti  silničních  tras  územím  a  jeho  optimální  obslužnost  při  minimalizaci  negativních
environmentálních dopadů na prostředí, upřesnit a stabilizovat koridory silnic I. třídy v úseku Jablonec nad
Nisou – Smržovka – Tanvald – Harrachov v širších souvislostech, sledovat vazby na ekonomické aktivity a
rekreační potenciál a připravit územní podmínky pro podporu únosného rozvoje specifických oblastí SOB5
Jizerské hory a SOB6 Západní Krkonoše.

Pořizovatel uvádí, že Územní plán Jablonec nad Nisou i Územní plán Nová Ves nad Nisou přebírají vedení
dopravního koridoru nadregionálního významu D07 pro stavbu silnice I. třídy z nadřazené dokumentace, tj.
ze Zásad  územního  rozvoje  Libereckého  kraje  (ZÚR  LK).  O vydání  ZÚR  LK  rozhodlo  Zastupitelstvo
Libereckého kraje dne 13. 12. 2011. 

K argumentům připomínky pořizovatel dále dodává:

Ad. 1) S tvrzením  podatele  připomínky,  že Jablonec  nad  Nisou  není  zásadně  tranzitním  městem  lze
souhlasit,  ale  stávající  průchod  silnice  I.  třídy  I/14  centrální  částí  města  –  ulicí  Pražskou,  5.  května  a
Podhorskou  je  do budoucna  neúnosný.  Navržená  trasa  Jižního  obchvatu  byla  ověřena  podrobným
dopravním modelem, který  prokázal  její  význam pro zklidnění  dopravy v centrálních částech města,  což
představuje  snížení  hlukové  a  emisní  zátěže  v místech  s velikou  koncentrací  obyvatel.  K argumentu
podatele připomínky, že svedení dopravy mimo centrální  část města naruší negativně jeho ekonomickou
prosperitu pořizovatel konstatuje, že vymezení trasy Jižního obchvatu v rámci koridoru D07 silnice I. třídy,
úsek Jablonec nad Nisou – Smržovka  Tanvald vychází z republikové koncepce Ministerstva dopravy ČR a
je  zakotven v úkolech Politiky  územního rozvoje  ČR 2008  (dále  jen  PÚR ČR),  čl.  75,  zlepšit  dopravní
dostupnost území SOB 7 Specifická oblast Krkonoše  Jizerské hory. Koridor DO7 byl mnohokrát prověřován
a zakotven v územně plánovacích dokumentech kraje i obcí. Vedení dopravního koridoru nadregionálního
významu pro stavbu silnice I. třídy, úsek Jablonec nad Nisou – Smržovka  Tanvald vychází též ze Zásad
územního  rozvoje  LK  (dále  jen  ZURLK).  Dle  ZÚR  LK  spadá  Statutární  město  Jablonec  nad  Nisou
do rozvojové oblasti ROB1 Rozvojová oblast Liberec. Je to rozvojová oblast republikového významu, pro
kterou platí zásada Z1: „ Ve vymezené rozvojové oblasti republikového významu s dopravním napojením
na významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat rozvoj hospodářských a sociálních aktivit,
posilující význam Libereckého kraje v republikových a středoevropských vazbách.“

Předpokládaným přínosem, který vyplývá ze ZÚR LK, je zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové oblasti
ROB1 Liberec ve východním směru na Smržovku a Tanvald. V rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 2014
–  2020  (schválena  Vládou  ČR),  bylo  Tanvaldsko  zařazeno  mezi  nekonkurenceschopné  mikroregiony,
ve kterých  bude  nutné  přijmout  řadu  opatření  za účelem zvýšení  jejich  konkurenceschopnosti.  Uvedený
dokument  jako  důležitý  faktor  regionální  konkurenceschopnosti  uvádí  kvalitní  dopravní  infrastrukturu,
zejména napojení regionu na dálnici  či rychlostní komunikaci, případně železniční koridor. Právě posílení
těchto vazeb může směřovat k posílení ekonomické prosperity  podnikatelských subjektů v centrech dané
oblasti – Jablonec nad Nisou a Liberec – tyto vazby pozitivně přispějí k všeobecnému hospodářskému růstu
dané aglomerace.

Ad. 2) K argumentu  podatele  připomínky,  ve věci  zásadního  významu  dopravního  řešení  „Severní
tangenty“ pro město Jablonec nad Nisou a varianty  „dlouhý tunel“ v křížení ulic Palackého a U Přehrady
pořizovatel  dodává,  že rozhodnutí  o navrhovaném dopravním řešení  je  plně  v kompetenci  zastupitelstva
města Jablonec nad Nisou, které tak na základě veškerých dostupných podkladů jistě zodpovědně učiní.

Ad. 3) K argumentům podatele připomínky, ve věci využití  kapacitně dostačující  sítě  stávajících silnic I.
třídy pro účely cestovního ruchu pořizovatel konstatuje, že vedení dopravního koridoru vychází z republikové
koncepce Ministerstva dopravy ČR, kterou je „Koncepce rozvoje dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 a je
zakotveno v úkolech Politiky územního rozvoje ČR 2008 čl. 75 zlepšit dopravní dostupnost území SOB 7
Krkonoše – Jizerské hory. Diskuse o její důležitosti z hlediska širších vztahů jsou bezpředmětné. Snahou
dopravní  koncepce  Ministerstva  dopravy  je  odvedení  dopravy  mimo  souvisle  zastavěná  území  s co
nejmenším dopadem na obyvatelstvo a životní prostředí.

Ad. 4) K tvrzení podatele připomínky, že kombinace kapacit silniční a železniční sítě je z pohledu dopravní
obslužnosti regionu dostačující i výhledově platí možná pro obec Novou Ves nad Nisou, nikoliv však pro
větší města typu Jablonec nad Nisou; silnice I/10 a I/14 mají nepochybně význam v celostátním kontextu.

Ad. 5) K argumentu omezení průjezdu tranzitní kamionové dopravy přes hraniční přechod v Harrachově
pořizovatel  dodává,  že Ministerstvo  dopravy  ČR  považuje  hraniční  přechod  Harrachov  prozatím  jako
nezastupitelný. Svůj postoj opírá o tvrzení, že alternativní spojení pro nákladní dopravu do Polska je pouze
v Hrádku nad Nisou nebo v Náchodě, které jsou poměrně vzdálené a obsluhují jinou část území.

Ad. 6) K argumentu  podatele,  že obec  Nová  Ves  nad  Nisou  je  příměstská,  rekreační  a  klidová  zóna
s nabídkou  kvalitního  životního  prostředí  pořizovatel  konstatuje,  že smysl  slova  „příměstská“  říká,
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že prosperita Nové Vsi nad Nisou je přímo závislá na blízkosti fungujícího města (2. největšího v kraji), které
obci poskytuje zázemí občanského vybavení, pracovních příležitostí apod.. Příměstská obec se tak stává
suburbánní zónou, která využívá sousedství velkého města ke svému rozvoji. S rozvojem města v kontextu
širších vztahů však úzce souvisí i dopravní infrastruktura (jejíž fungováním je zmíněný rozvoj podmíněn),
v případě  potřeby  řešení  dopravní  problematiky  v okolí  města  však  zmíněná  příměstská  obec  zaujímá
striktně negativní stanovisko bez ochoty k dohodě. V této souvislosti je třeba zmínit i posílení dopravních
vazeb z hospodářsky stagnujícího Tanvadska směrem na centra dané oblasti – města Jablonec nad Nisou a
Liberec – tyto vazby pozitivně přispějí k všeobecnému hospodářskému růstu dané aglomerace.

Ad. 7) K obavě z rozdělení  obce  na dvě části  pořizovatel  dodává,  že podatel  připomínky  předjímá vliv
konkrétní trasy na území Nové Vsi nad Nisou, přičemž trasování koridoru silnice na území obce Nová Ves
nad  Nisou  může  do značné  míry  ovlivnit  zastupitelstvo  této  obce  prostřednictvím  příslušného  nástroje,
kterým je územní plán Nová Ves nad Nisou.

Ad. 8) K argumentu  narušení  ekologické  stability  území  pořizovatel  konstatuje,  že vliv  koridoru
na konkrétní stavby umístěné v koridoru určeném územním plánem Nová Ves nad Nisou na krajinu a přírodu
bude pravděpodobně předmětem hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, ev. hodnocení SEA/EIA, toto
není předmětem ÚP Jablonec nad Nisou. Na základě těchto posouzení dojde ke zpřesnění trasy silnice I.
třídy, které vymezí plochu nezbytně nutnou pro vedení trasy s nejmenším vlivem na ŽP, popřípadě stanoví,
zda vůbec bude tato trasa realizována. Ekologické, ekonomické a společenské důsledky navrhované stavby
budou dále prověřovány v dalších fázích projektové přípravy.

Ad. 9) K argumentu ovlivnění životního prostředí v obci v důsledku realizace předmětné silnice pořizovatel
konstatuje, že vliv silnice na životní prostředí v obci Nová Ves nad Nisou nelze hodnotit v rámci ÚP Jablonec
nad Nisou, to bude předmětem hodnocení vlivů navržené přeložky silnice I. třídy na udržitelný rozvoj území,
ev. hodnocení SEA/EIA. Na druhou stranu je třeba zvážit veřejný zájem kvalitní dopravní sítě I. třídy, která by
měla nahradit stávající průjezd dopravy v  souvisle zastavěném území. 

Ad. 10) K argumentu nenávratného negativního ovlivnění sportovní atraktivity  obce Nová Ves nad Nisou
vlivem plánované silnice pořizovatel konstatuje, že v rámci ÚP Jablonec nad Nisou je irelevantní řešit vliv
jižního obchvatu města Jablonec nad Nisou na likvidaci sportovně rekreačních ploch na území obce Nová
Ves nad Nisou, navíc případný kontakt, či křížení silnice s těmito plochami, či trasami je technicky řešitelný.

Ad. 11) K argumentu nežádoucího svedení silniční dopravy, která dnes využívá stávající silnici  I/10 přes
Železný  Brod  směrem  na Tanvald  právě  do obce  Nová  Ves  nad  Nisou  pořizovatel  dodává,  že je
pravděpodobné, že po potenciální nové silnici I/10 bude jezdit podobná doprava jako jezdí po stávající silnici
I/10, která vede v jiné trase. Nová silnice však zajistí kvalitativně vyšší úroveň dopravy odpovídající dnešním
nárokům. 

Ad.  12,13)  K informaci  o názorech místních  obyvatel  a  o působení  tří  občanských sdružení,  založených
k ochraně přírody a krajiny pořizovatel dodává, že ji bere na vědomí.

Ad. 14) Informace o působení tří občanských sdružení v daném území bere pořizovatel na vědomí. V rámci
projednávacího procesu uplatnila tato OS své zákonné možnosti a pořizovatel je vypořádal v rámci námitek.

Pořizovatel dále konstatuje,  že problematika tzv.  jižního obchvatu byla projednána ve výboru pro územní
plánování  a  strategii  rozvoje  města  dne  9.  11.  2011  se závěrem –  doporučuje  se zastupitelstvu  města
Jablonec  nad  Nisou  ponechat  v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  trasování  jižního  obchvatu  v rozsahu
uplatněném v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou (usnesení č. 1.3/2011).  V tomto duchu byly formulovány
pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly schváleny v zastupitelstvu města dne 26.
1. 2012.

Pořizovatel  spolu  s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku  a  konstatuje,  že se jí  nevyhovuje,  a  to
i přesto, že je uplatněna opakovaně, neboť koridor silnice I. třídy, jehož součástí je tzv. „jižní obchvat“ je
v tomto území držen a připravován již řadu let a je též součástí platného územního plánu města Jablonec
nad Nisou, který byl schválen v roce 1998, tj. o 5 let dříve než zastupitelstvo obce Nová Ves rozhodlo o svém
negativním  postoji  k této  silnici  (pokud  se v námitce  uvádějí  správné  údaje  o deklaraci  nesouhlasu
s předmětnou trasou ze strany obce Nová ves nad Nisou).  Územní plánování je kontinuální  dlouhodobý
proces a územní příprava takovéhoto záměru trvá mnoho let, proto zcela zřejmě nelze měnit trasu koridoru
s každým novým územním plánem či jeho aktualizací. Úkolem silnice I. třídy není řešit lokální problematiku
jednotlivé obce, i když toto není vyloučeno. Důležitost silnice z pohledu krajského a především celostátního
vyplývá  mimo  jiné  ze schválené  Koncepce  rozvoje  dálnic  a  silnic  I.  třídy  do roku  2040,  kterou  vydalo
Ministerstvo dopravy a v neposlední řadě je v souladu s vydanými zásadami územního rozvoje Libereckého
kraje.
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64) PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU 
Podatel připomínky: Atrea s.r.o. (P. M.  jednatel), 

Československé armády 5243/32, Jablonec n. N.

Podání doručené písemně dne 12. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  připomínky:  Nesouhlasíme  s podmíněním  rozvoje  území  Průmyslová  zóna  Rýnovice   východ,
značeného v návrhu ÚP jako VS4.8,  zpracováním územní  studie.  Vznesli  jsme námitku  proti  podmínce
zpracování  územní  studie  k lokalitě  VS4.7  a  pokládáme  za nelogické,  aby  předmětná  lokalita  VS4.8,
nacházející  se v zóně „VS  plochy  výroby a skladování"  měla  podmíněno další  zastavění  zpracováním
územní studie,

Odůvodnění  připomínky:  Společnost  ATREA s.r.o.  vznesla  námitku  vlastníka  pozemku  proti  návrhu  ÚP
rozvoje území Průmyslová zóna Rýnovice  východ, značeného v návrhu ÚP jako VS4.7. Předmětná lokalita
VS4.8 je obklopena pozemky v zóně VS  plochy výroby a skladování. V současné době jednají zástupci
společnosti ATREA s.r.o. o odkupu pozemků a nemovitostí zapsaných na LV 1748 k.ú. Rýnovice, tj. pozemků
nacházejících se ve VS4.8. Důvodem je scelení území VS4.7 a VS4.8 do jednoho funkčního celku s jedním
vlastníkem.

V tomto případě považujeme za nepřiměřené, aby se dle návrhu ÚP prokazovala v této lokalitě „ eliminace
možných  negativních  vlivů  výroby  na sousední  obytnou  zástavbu  (ochranná  zeleň  na ploše  původce
negativních vlivů)." formou územní studie, pokud by byla přijata vznesená námitka společnosti ATREA s.r.o.
k lokalitě VS4.7

Vyhodnocení: Připomínce č. 64 se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení. 

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas  s podmíněním  rozvoje  území  Průmyslová  zóna  Rýnovice   východ  na ploše
zastavitelné lokality VS4.8.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o lokalitu navazující na zastavěné
území místní části Rýnovice, kde se buduje výrobní areál společnosti Atrea s.r.o. První etapa představuje
halový objekt v západní části lokality, ve střední části je lokalizován stávající rodinný dům se zahradou, který
přechází ve východní části v kulturní louku. Přístup do lokality je ze silnice III. třídy s označením III/29024,
budoucí přeložky silnice I. třídy I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou. 

Platný územní plán města Jablonec nad Nisou vymezuje na pozemcích p.č. 828, 827, 826/1, 826/2, 826/3,
829/4 a 829/3 v k.ú. Rýnovice zastavitelné plochy kategorie VD  lehká drobná výroba, výrobní, nevýrobní
služby.

V návrhu ÚP Jablonec nad Nisou jsou pozemky p.č. 828, 827, 826/1, 826/2, 826/3, 829/4 a 829/3 v k.ú.
Rýnovice vymezeny jako přestavbové plochy kategorie VS  plochy výroby a skladování  lokalita VS4.8.
s podmínkou  zpracování  Územní  studie  ÚS22   Průmyslová  zóna  Rýnovice   východ.  Nesouhlas
s podmíněním rozvoje  území  Průmyslová  zóna Rýnovice   východ na ploše zastavitelné  lokality  VS4.8.
uplatnil  podatel  připomínky  s tím,  že zástupci  společnosti  ATREA  s.r.o.  jednají  o odkupu  pozemků  a
nemovitostí  zapsaných na LV  1748  k.ú.  Rýnovice,  tj.  pozemků  nacházejících  se ve VS4.8.  Důvodem je
scelení území VS4.7 a VS4.8 do jednoho funkčního celku s jedním vlastníkem. V tomto případě považuje
podatel připomínky za nepřiměřené, aby se dle návrhu ÚP prokazovala v této lokalitě „ eliminace možných
negativních  vlivů  výroby  na sousední  obytnou  zástavbu  (ochranná  zeleň  na ploše  původce  negativních
vlivů)." formou územní studie, pokud by byla přijata vznesená námitka společnosti ATREA s.r.o. k lokalitě
VS4.7

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se jí nevyhovuje, stejně tak
jako se nevyhovělo námitce podatele k vymezení ÚS 22 v lokalitě VS4.7, neboť limitem daného území je
stávající objekt rodinného domu se zázemím a zahradou, který zastavitelná lokalita, určená pro výrobně 
skladovací činnost obklopuje. Dle dostupných informací pořizovatele podatel připomínky vyčerpal veškeré
možnosti  uzavření  oboustranně výhodné dohody  mezi  vlastníky  rodinného domu a  firmou Atrea  s.r.o  a
nedospěl k pozitivnímu řešení. Jedinou možností vzájemné koexistence zóny soustředěných ekonomických
aktivit a bydlení je zpracování územní studie, která bude řešit způsob eliminace možných negativních vlivů
výroby na sousední  obytnou zástavbu (ochranná zeleň na ploše původce negativních vlivů).  Vypuštěním
podmínky  zpracování  územní  studie  na ploše přestavbové  lokality  VS4.8  by  mohlo  dojít  k neúměrnému
ovlivnění hygienických, přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území chráněných ve veřejném
zájmu dle zvláštních právních předpisů. 
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65) PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU 
Podatel připomínky: Mateřská škola Jablonecké Paseky, Tichá 19, Jablonec n. N. 

Doloženo 14 podpisů zaměstnanců

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text připomínky: Námitka uživatele pozemků a staveb proti Návrhu územního plánu města Jablonec nad
Nisou.

My zaměstnanci Mateřské školy v Tiché ulici v Jablonci nad Nisou vznášíme námitku proti návrhu územního
plánu k zástavbě na pozemcích č. 1713/1, 1662/1,  1662/19,  1662/18, 1661/1, 1713/3, 1662/20,  1662/21
v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou,  které  jsou  v návrhu  územního  plánu  určeny  jako  plochy  městského  bydlení,
k výstavbě rodinných domů.

Odůvodnění připomínky: 

Jedná  se cca  o 2  hektary  zatravněných  pozemků,  dosud  ve velké  míře  navštěvovaných  občany  z okolí
především k rekreaci,  k volnočasovým aktivitám.  Značně  pak  v zimním období  dětmi  a  celými  rodinami
k sáňkování  a  lyžování.  Celoročně,  téměř  každodenně,  pak  ke krásným  vycházkám  a  hrám  dětí
z bezprostředně sousedící naší mateřské školy, kterou v současnosti navštěvuje 105 dětí, Tomu všemu by
bylo zabráněno a místo toho po mnoho roků samé staveniště.

Budeme dotčeni výrazně sníženou průjezdností Tichou ulicí. Na příjezdové komunikaci Tichá ulice, na kterou
jedině  lze  napojit  příjezd  k navrhovaným RD,  je  již  dnes  kritická  situace  v její  průjezdnosti.  Ještě  další
zatížení v průjezdnosti Tiché ulice by již znamenalo její naprostý kolaps, a to jak zatížením uživatelským
ze zástavby, tak i těžkou technikou, stavebními stroji a nákladními auty při výstavbě rodinných domů a při
výrazném  zvýšení  hlučnosti  a  prašnosti,  kterou  tam  již  dnes  naše  děti  trpí.  Především  v ranních  a
odpoledních hodinách kolem zahájení a ukončení provozu MS dochází již dnes k častým zácpám v provozu
s mnoha kolizními situacemi se značnou nebezpečností  pro děti.  Kdo si  to  vezme na odpovědnost? MS
navštěvuje v současné době 105 dětí dovážených a odvážených cca 80 automobily. Tichá ulice se rozšířit
nedá,  v několika místech se nevyhnou dvě auta v létě,  natož  v zimě při  sněhu.  Jiný  příjezd  k dotčeným
pozemkům není. Na pozemcích navrhovaných k zástavbě by mohlo být postaveno asi dvacet RD po 1 000
m2, což by mohlo představovat dle statistiky asi 40 aut rezidentů s nebezpečím možná dalšího rozšiřování
zástavby  formou výjimek  z územního plánu,  když  již  by  byla  vybudována  příjezdová  komunikace.  Jako
problematické vidíme i budování inženýrských sítí pro výstavbu RD s otázkami kudy, kapacita, náklady.

Vyhodnocení: Připomínce č. 65 se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  námitkou,  pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění
námitky dle § 52, odst. 2 stavebního zákona a dospěl k názoru, že podání není námitkou dle stavebního
zákona, jelikož jej neuplatnil vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem územního plánu Jablonec nad
Nisou, ale uživatelé nemovitostí  zaměstnanci mateřské školy Tichá. Pořizovatel dále zjistil, že předmětné
podání obsahuje všechny náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis,
a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení. 

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit nesouhlas zaměstnanců mateřské školy s vymezením pozemků p.č.  1713/1, 1662/1, 1662/19,
1662/18,  1661/1,  1713/3,  1662/20,  1662/21  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  do ploch  městského  bydlení,  a  to
v souvislosti s očekávaným nárůstem dopravy v ulici Tichá.

Pořizovatel  a určený zastupitel  prověřil  stav  v území a zjistil,  že se jedná o objekt  mateřské školy  v ulici
Tichá, která je jedinou  obslužných komunikací okrajové čtvrti rezidenčního bydlení nad Háskovými vilami.
V dané lokalitě je již  převažující  podíl  stabilizovaných ploch bydlení a občanské vybavenosti  – mateřská
škola s menším podílem nezastavěných pozemků. Lokalita přechází do přírodního prostředí – louky a les.
Předmětná pobytová louka, na které jsou v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou vymezeny zastavitelné plochy
pro bydlení, je veřejně přístupná a to i přesto že je v soukromém vlastnictví a je užívána obyvateli dané
lokality a dětmi z mateřské školy ke sportovně rekreačním aktivitám. V jižní části  připomínkované lokality
(na pozemku  p.č.  1661/1  v k.ú.  Mšeno nad Nisou)  v současné  době probíhá  výstavba rodinného domu
v souladu s platným Územním plánem města.

Nahlédnutím do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel zjistil,  že na pozemcích p.č. 1662/1 a 1713/1
v k.ú.  Mšeno nad Nisou je  vymezena zastavitelná  plocha kategorie  BM1 – plochy bydlení  (zastavitelná
lokalita  BM1.43),  na pozemcích  p.č.  1662/19,  1662/18  a  1661/1  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  je  vymezena
zastavitelná  plocha kategorie  BM2 –  plochy  bydlení  (zastavitelná  lokalita  BM2.19)  a  na pozemcích  p.č.
1713/3, 1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou zastavitelná plocha kategorie VK – veřejná prostranství –
komunikace. 

Proti tomuto řešení uplatnili zaměstnanci mateřské školy svoji připomínku s tím, že nesouhlasí, aby pozemky
p.č. 1713/1, 1662/1, 1662/19, 1662/18, 1661/1, 1713/3, 1662/20 a 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou byly
navrženy jako plochy městského bydlení, a to s odůvodněním:
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1) snížení průjezdností ulice Tiché z důvodu nově navržených zastavitelných ploch v rozsahu 2 ha  20
RD po 1 000 m2 – 40 aut rezidentů, 

2) problematického budování sítí technické infrastruktury pro nové RD (kudy, kapacita, náklady), 
3) ohrožení bezpečnosti dětí z mateřské školy,
4) obavy o zatížení novou dopravní zátěží ze zástavby 2 ha ploch, včetně znehodnocení sportovně

rekreační funkce daného území.

K dané  problematice  pořizovatel  uvádí,  že v rámci  sumarizace  požadavků  do nového  ÚP Jablonec  nad
Nisou  uplatnili  vlastníci  pozemků,  které  jsou  částečně  předmětem  připomínky  požadavek  na vymezení
nových zastavitelných ploch pro bydlení. Jednalo se o pozemky p.č. 1662/1, 1662/17, 1663/1 a 1663/2 v k.ú.
Mšeno nad Nisou. Zpracovatel ÚP posoudil tento požadavek se záměry, které byly historicky v dané ploše
zvažovány a vymezil  v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou tuto plochu jako veřejný  prostor – zeleň,  a to
v souladu s „Urbanistickou studií  využití  vodní  nádrže  a  jejího  okolí  –  Jablonecká přehrada“,  Ing.  arch.
Faltejsek,12/2007  (rekreační  louky,  zeleň).  S tímto  řešením  nesouhlasili  vlastníci  daných  pozemků  a
v zákonné lhůtě uplatnili jak ústní, tak písemnou námitku, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou. 

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatoval,  že z pohledu  urbanistické
koncepce je vymezení veřejného prostoru pro každodenní rekreaci a relaxaci v dosahu vodní nádrže Mšeno
nad Nisou  vhodným řešením.  Zásadním problémem je  zde  však  soukromé vlastnictví  těchto  pozemků.
V případě,  že vlastník  s tímto  řešením  nesouhlasí,  nelze  konstatovat,  že vymezení  veřejného  prostoru
na těchto pozemcích je nezbytným řešením. Pořizovatel s ohledem na výše popsané skutečnosti vyhodnotil
přírodní  význam dané plochy a  námitky  vlastníků  pozemků,  a  rozhodl  se spolu s určeným zastupitelem
vyhovět  námitce  částečně,  a  to  tak,  že v duchu  zachování  kontinuity  nového  ÚP Jablonec  nad  Nisou
s platným územním plánem města Jablonec nad Nisou byl v  pokynech pro zpracování návrhu ÚP uplatněn
požadavek   vymezit  původní  rozsah  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  v severovýchodní  části  lokality
na pozemku p.č.  1713/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou (později  označena jako zastavitelná lokalita BM1.43) a
ostatní plochy vymezit jako nezastavitelné v kategorii SK  plochy smíšené krajinné. „Pokyny pro zpracování
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou “ byly v tomto rozsahu schváleny v zastupitelstvu města dne 26. 1. 2012. 

V rámci  společného  jednání  o návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  uplatnil  k vymezení  zastavitelné  lokality
BM1.43 negativní stanovisko dotčený orgán ochrany přírody a krajiny – OŽP a památkové péče MMJN č.j.
89352/2012 ze dne 3. 12. 2012 s požadavkem na zachování nezastavitelného ekotonového pásma podél
lesa o šířce cca 10  25 m v rozsahu platného ÚP města. Příslušný dotčený orgán ochrany ZPF požadoval
rozsah zastavitelné plochy dohodnout. S ohledem na tyto skutečnosti uskutečnil pořizovatel dne 5. 2. 2013
dohodovací  jednání,  jehož  závěrem bylo  konstatování,  že plocha  BM1.43  bude  opakovaně  redukována
na rozsah dle platného ÚP města Jablonec nad Nisou. 

Po volbách v listopadu 2014 požádal vlastník pozemků nové politické vedení města o opětovně zařazení
pozemků p.č. 1662/17 a 1662/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou do zastavitelných ploch, a to dopisem ze dne 30. 11.
2014. Dalším dopisem ze dne 20. 1. 2015 zredukoval svůj požadavek na pozemek p.č. 1662/1 v k.ú. Mšeno
nad Nisou. Na základě dlouhodobých snah vlastníka pozemků, písemně doložených již k roku 1995, uložil
určený  zastupitel  pořizovateli  dne  8.6.2015  požadavek  prověřit  možnost  rozšíření  zastavitelné  lokality
BM1.43 v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání. V daném rozsahu byly formulovány pokyny
k úpravě návrhu ÚP pro veřejné projednání návrhu ÚP, a to dne 1. 7. 2015. Zastavitelná lokalita BM1.43 byla
rozšířena o plochu pozemku p.č. 1662/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou.

V rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  uplatnily  k rozšíření  zastavitelné  lokality
BM1.43 nesouhlasné stanovisko příslušný dotčený orgán ochrany přírody a krajiny – Oddělení životního
prostředí a památkové péče MMJN v rámci souhrnného stanoviska č.j. 74768/2015 ze dne 14. 10. 2015 a
orgán ochrany ZPF v rámci koordinovaného stanoviska KÚLK č.j.  OÚPSŘ/155/2010/OÚP ze dne 13. 10.
2015. Závěrem dohodovacího jednání, které uspořádal pořizovatel pro dotčené orgány dne 22. 3. 2016, bylo
ujednání redukce zastavitelné plochy lokality BM1.43 na rozsah platného územního plánu města Jablonec
nad Nisou, tzn. cca 3 550 m2 zastavitelných ploch. S ohledem na skutečnost,  že nový ÚP Jablonec nad
Nisou vychází z jiné filosofie než platný územní plán města Jablonce nad Nisou (integruje ochranná pásma
TI do zastavitelných ploch), je vymezená plocha zastavitelné lokality BM1.43 o něco větší. Využitelná plocha
pro výstavbu je srovnatelná.

Problematika  lokality  Tichá byla  diskutována  ve výboru  pro  územní  plánování  a  strategii  rozvoje  města
v prosinci roku 2015 a v měsíci dubnu 2016, kdy se výbor věnoval významu předmětných ploch z pohledu
sportovně rekreační funkce obyvatel Jablonce, snížení podlažnosti zastavitelné lokality BM2.19 – bydlení
městské, redukci plochy zastavitelné lokality BM1.43 a zpřístupnění zastavitelných lokalit. 

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil veřejné projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a
s ohledem na stanoviska dotčených orgánů,  námitky a připomínky veřejnosti,  včetně závěrů z projednání
dané problematiky ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města formuloval určený zastupitel
dne  29.  4.  2016  pokyn  pro  úpravu  návrhu  ÚP  po veřejném  projednání.  Úprava  spočívala  v redukci
zastavitelné lokality BM1.43 v kontinuitě s platnou územně plánovací dokumentací. V souvislosti s redukcí
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zastavitelných  ploch  došlo  k vypuštění  ploch  kategorie  VK   veřejná  prostranství   komunikace
na  pozemcích p.č. 1713/3, 1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou, přičemž pro nové dopravní napojení
zastavitelné  lokality  BM2.19  byla  vymezena  stabilizovaná  plocha  zastavěného  území  kategorie  veřejné
prostranství  –  komunikace  na pozemku  p.č.  1668/3  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou.  Ostatní  pozemky  byly
vymezeny  jako  plochy  nezastavitelné  v kategorii  SK  –  plochy  smíšené  krajinné.  Pro  rozptýlení  obav
z nepřiměřené  intenzity  urbanizační  zátěže  území  došlo  k precizaci  podmínek  prostorového  uspořádání
ploch kategorie BM v následujícím rozsahu:

návrhy nové zástavby i stavební zásahy na stabilizovaných plochách dle stanovených podmínek pro využití
ploch BM budou odvozovány z charakteru prostředí a charakteru zástavby lokality (městské části)
a. novostavby ve vymezených rozvojových plochách budou slučitelné se zástavbou ploch sousedních 
b. stavební úpravy a dostavby stavebních mezer (proluk) na stabilizovaných plochách s pravidelnou

strukturou  zástavby  budou  při  umisťování  staveb  existující  strukturu  a  její  základní  objemové
parametry respektovat

c. ve smyslu  zajištění  harmonického  přechodu  zástavby  do volné  krajiny  nebudou  na okrajových
pozemcích zastavitelného území umisťovány kompaktní formy skupinové zástavby.

V tomto duchu byl návrh ÚP upraven pro opakované veřejné projednání. 

V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou obdržel pořizovatel souhlasná
stanoviska příslušných dotčených orgánů a soubor námitek a připomínek veřejnosti z lokality Tichá.

K požadavku podatele  připomínky na vypuštění  zastavitelné  plochy pro bydlení  na pozemku p.č.  1661/1
v k.ú. Mšeno nad Nisou pořizovatel nejprve konstatuje, že na tomto pozemku probíhá výstavba rodinného
domu v souladu s platným územním plánem města Jablonce nad Nisou a vypuštěním by došlo k dotčení
práv vlastníka nemovitostí.

 K  argumentům podatele připomínky pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) K argumentu podatele připomínky ve věci snížení průjezdnosti  ulice Tiché pořizovatel konstatuje,
že podatel  oprávněně  zmiňuje  limity  místní  dopravní  infrastruktury.  Nevyhovující  jsou  zejména  aktuální
šířkové parametry komunikace v ulici Tiché, kdy šířka průjezdného profilu je v krizových místech necelých 5
m.  Tato  kolizní  místa  jsou  z velké  části  způsobená  i nerespektováním  závazných  regulativů  platného
územního plánu ze strany stavebníků, kdy nepovolené dostavby narušují uliční profil, nerespektují přilehlý
průběh  uliční  čáry  a  jsou  zbytečným zásahem  do veřejného  prostranství.  Odvození  urbanizační  zátěže
území, jak je doloženo v odůvodnění připomínky, včetně negativních dopadů lze v připomínce vnímat jako
účelově zavádějící. V připomínce se zbytečně používá krajní mez zastavění lokality skupinovými formami
zástavby  –  řadové  domy,  přestože  podmínky  prostorového  uspořádání  nové  zástavby  musí  vycházet
z charakteru lokality (městské části). Tento princip musí být respektován i při dostavbě stavebních mezer
(proluk) v lokalitách s pravidelnou strukturou zástavby. ÚP (ve veřejném zájmu) stanovuje nejnižší intenzity
využití  stavebních  pozemků  na okraji  zástavby  (nepochybně  tento  případ),  a  to  v zájmu  zajištění
harmonického přechodu zástavby do volné krajiny  umisťování skupinových forem zástavby zde takto není
vhodné. Proto zde, stejně jako na sousedních pozemcích stávající zástavby, bude uplatněna forma zástavby
solitérní. Podatel připomínky ve svém odhadu zcela opomněl zastoupení veřejných prostranství, nezbytných
ve vymezené ploše BM pro dostupnost umístěných staveb, včetně limitů tras technické infrastruktury. 

Ke zmiňovaným výjimkám z územního plánu vedoucím k rozšiřování zástavby pořizovatel dodává, že tento
institut  zákon  č.  183/2006Sb.,  o územním  plánování  a  stavebním  řádu  ve znění  pozdějších  předpisů
(stavební  zákon)  nezná.  Legitimním  procesem  je  zpráva  o uplatňování  územního  plánu,  která  musí
podrobně odůvodnit potřebu navyšování zastavitelných ploch, a to mimo jiné z pohledu únosnosti daného
území kdy by byly bezesporu zvažovány i kapacity dopravní infrastruktury. 

Ad. 2) K argumentu  problematického  budování  sítí  (kudy,  kapacita,  náklady)  pořizovatel  dodává,
že po redukci zastavitelných ploch na rozsah platného ÚP města Jablonce nad Nisou nespatřuje rozdíl mezi
danými parametry. Zastavitelné lokality jsou v dosahu technické a dopravní infrastruktury a je předmětem
podrobné projektové dokumentace jak konkrétní napojení řešit. 

Ad. 3) K argumentu  ohrožení  bezpečnosti  dětí  z mateřské školy  pořizovatel  podotýká,  že chápe obavy
podatele připomínky, přesto konstatuje, že bezkolizní užívání obslužné komunikace – ulice Tichá je v dané
lokalitě  zajištěno  dopravní  značkou  obytná  zóna,  zpomalujícím  retardérem  (tzv.  prahem)  a  dopravním
zrcadlem.  V bezprostředním  okolí  mateřské  školy  je  ve dvou  místech  rozšířen  uliční  profil  ulice  Tiché
o parkoviště  s kolmým  stáním  pro  cca  16  osobních  vozidel  s jedním  stáním  pro  osoby  s omezenou
schopností pohybu a orientace. Ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků mateřské školy by přispělo zajištění
vstupu do areálu   mateřské školy přímo brankou z parkovacích ploch. V případě vycházek dětí z mateřské
školky lze použít jednostranný chodník v severní části ulice Tichá.  

Ad. 4) K argumentu  znehodnocení  sportovně  rekreační  funkce  dané  lokality  pořizovatel  konstatuje,
že z pohledu urbanistické koncepce by bylo vymezení veřejného prostoru pro každodenní rekreaci a relaxaci
v dosahu vodní nádrže Mšeno nad Nisou na pozemcích, jež jsou předmětem připomínky vhodným řešením.
Zásadním  problémem  je  zde  však  soukromé  vlastnictví  těchto  pozemků.  V případě,  že vlastník  s tímto
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řešením nesouhlasí (v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byla tato varianta neúspěšně pořizovatelem
prověřena), nelze konstatovat, že vymezení veřejného prostoru na těchto pozemcích je nezbytným řešením.
Možnou cestou řešení je výkup pozemků ze strany Statutárního města Jablonec nad Nisou, ke které musí
být jednak politická vůle a dále souhlas vlastníka. 

Pořizovatel posoudil rozsah zastavitelných ploch z hlediska střetů s limity a hodnotami území a konstatuje,
že využití daného území je ovlivněno ochrannými pásmy tras technické infrastruktury (nadzemní vedení VN
35 kV a VTL plynovod Kořenov – Jablonec nad Nisou) a ochranným pásmem lesa v severní části lokality.
Pozemky, jež jsou předmětem připomínky, jsou pod ochranou ZPF ve III. a V. třídě ochrany (BPEJ 8.34.24,
8.34.44, 8.40.78). V tomto případě se jedná se o půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
průměrnou až nízkou produkční  schopnost a které lze využít  pro eventuální  výstavbu.  Na pozemku p.č.
1661/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou (součást zastavitelné lokality BM2.19) je vydáno pravomocné rozhodnutí
na výstavbu rodinného domu, u kterého je řešen přístup z ulice Průběžné.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil uplatněnou připomínku v kontextu s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se připomínce vyhovuje částečně a to následujícím způsobem: vyhovuje se tím, že zastavitelná lokalita
BM1.43 je v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou redukována a podmínky prostorového uspořádání ploch BM
jsou precizovány. Nevyhovuje se ve vypuštění zastavitelných ploch na pozemcích p.č.  1661/1, 1662/18 a
1662/19 v k.ú. Mšeno nad Nisou, které jsou v návrhu ponechány jako zastavitelná lokalita BM2.19.

Pořizovatel je přesvědčen, že navrhované řešení je kompromisem mezi požadavky podatele připomínky a
vlastníky pozemků, kteří již od roku 1995 usilují o vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v daném území,
a  to  při  zachování  požadavku  udržitelného  rozvoje  lokality.  Pořizovatel  se domnívá,  že tímto  řešením
nedojde k neúměrnému ovlivnění hygienických, přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.

66) PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: V. L.

Podání doručené písemně dne 13. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text připomínky: Navrhuji, aby byla pro cyklistické spojení z centra města do Mšena preferována a zanesena
do grafické  části  „hlavní  výkres  doprava"  městská  páteřní  cyklotrasa  JB  14  (Centrum   Smetanova  
Na Rybářské Baště) namísto páteřní cyklotrasy JB 16 (v úseku Horní náměstí  Mšeno  Ostrý Roh) vedené
z větší části po ulici Palackého. Dále navrhuji, aby pro cyklistické spojení z centra města směrem do Brandlu
a  k hlavnímu  nádraží  byla  na páteřní  cyklotrasu  povýšena  a  zanesena  do grafické  části  „hlavní  výkres
doprava" dosavadní městská hlavní cyklotrasa JB 118 (Liberecká  Poštovní  Hlavní nádraží). (označení a
názvy cyklotras uvádím dle platného Generelu cyklistických tras z r. 2010)

Odůvodnění  připomínky:  Návrh územního plánu ve své grafické části  „hlavní  výkres doprava" zobrazuje
pouze některé vybrané městské páteřní, příp. hlavní cyklotrasy, uvedené v Generelu cyklistických tras z r.
2010. Preferována je přitom (tím že je zobrazena ve výkresu) mj. trasa cyklistické spojnice centra města
se Mšenem a křižovatkou Ostrý  Roh v rámci  frekventované ulice Palackého (JB 16).  A to  přesto,  že by
trasování  po této ulici  znamenalo nutnost složitých průchodů několika křižovatkami (vč. řadicích pruhů a
malé okružní křižovatky),  které dnes nejsou pro bezpečný cyklistický provoz uzpůsobeny a jejich řešení
se předpokládá (zejména křižovatka s ulicí  U Přehrady a Riegrova)  až ve vzdáleném časovém horizontu.
Naproti  tomu alternativní trasa s využitím ulice Smetanova a průchodem dosud neupravenou zelení  pod
plaveckým bazénem (JB 14)  nabízí  řešení  vést  cyklisty  ulicí  s výrazně menším provozem a pohodlným
převýšením.  V blízkosti  hráze  přehrady  se pak  napojuje  na již  existující  cyklostezku  po západním břehu
přehrady a i zde se vyhýbá blízkosti či přímo souběhu s vysoce dopravně zatíženou komunikací. Taková
cyklotrasa se mi proto jeví jako mnohem bezpečnější a vhodnější pro všechny kategorie cyklistů, včetně dětí
a seniorů. A to i přesto, že by se musela úrovňově křížit s plánovanou silniční stavbou „Výstup Pod Baštou",
neboť zde lze předpokládat realizaci v blízkém časovém horizontu a tak by opatření pro bezpečný provoz
cyklistů nemělo být problém v rámci této stavby realizovat. Navíc podél uvedené stavby je již navrženo (jak
je patrno z grafické části „hlavní výkres doprava") vedení další cyklotrasy (JB 112) a došlo by tak k jejich
výhodnému provázání v rámci nově řešené křižovatky (Smetanova x Pod Baštou x Nad Mlýnem) na ploše
označené VK.13. Doplňující návrh na povýšení dosavadní městské hlavní cyklotrasy JB 118 (Liberecká 
Poštovní  Hlavní nádraží) na páteřní (včetně zobrazení v grafické části „hlavní výkres doprava" nového ÚP)
zdůvodňuji  tím,  aby realizace této  cyklotrasy mohla  být  uspíšena i v souvislosti  s výstavbou obchodního
centra spol.  Crestyl  a  umožnila  větší  využívání  cyklistiky  i jeho návštěvníkům (z nejbližších  významných
obytných celků v oblasti  Liberecké a Pasířské).  Nejlépe, pokud by se podařilo zřízení cyklotrasy (v tomto
případě  nejspíš  v podobě  cyklopruhů  a  řešení  průjezdu  v křižovatkách)  realizovat  již  spolu  s finálním
dopravním řešením v okolí nového obchodního centra.

Vyhodnocení: Připomínce č. 66 se vyhovuje částečně.
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Odůvodnění:

A) Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje
všechny náležitosti  pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující  identifikaci a podpis,  a proto bylo
přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení. 

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na přehodnocení:
▪ cyklistického  spojení  z centra  města  do Mšena,  a  to  preferencí  a  zanesením  do grafické  části

„hlavní výkres doprava" městské páteřní cyklotrasy JB 14 (Centrum  Smetanova  Na Rybářské
Baště) namísto páteřní cyklotrasy JB 16 (v úseku Horní náměstí   Mšeno  Ostrý Roh) vedené
z větší části po ulici Palackého.

▪ cyklistického spojení z centra města směrem do Brandlu a k hlavnímu nádraží, a to preferencí a
zanesením do grafické části „hlavní výkres doprava" dosavadní městské hlavní cyklotrasy JB 118
(Liberecká  Poštovní  Hlavní nádraží).

K dané  problematice  pořizovatel  konstatuje,  že jedním  z mnoha  podkladů  pro  vypracování  cyklistické
dopravní infrastruktury v rámci nového ÚP Jablonec nad Nisou byl zvažován i Generel cyklistických tras (Ing.
arch.  Lejčar,  10/2010),  na který  poukazuje  podatel  připomínky.  Hlavním  cílem  koncepce  cyklistické
infrastruktury  v rámci  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  je  zajištění  cyklistické  dopravy  nejen  v souvislostech
rekreačních, ale i v podílu jejího žádoucího uplatnění při pohybu obyvatel v území. V tomto smyslu se jako
nejprůchodnější jeví využití plošného potenciálu zejména v profilech městských tříd a dalších ulic, pokud to
jejich parametry umožňují – budování segregovaných stezek je obvykle nákladnější a v celé řadě případů
naráží na komplikace zejména ve vztahu k majetkoprávním poměrům. 

Podatel připomínky požaduje preferovat v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro cyklistické spojení z centra
města do Mšena alternativní trasu s využitím ulice Smetanova s průchodem dosud neupravenou zelení pod
plaveckým bazénem a dále přes ulici U Přehrady s napojením na cyklostezku při západním břehu přehrady
(dle Generelu cyklistických tras z r. 2010 označení JB 14) s tím že nabízí řešení vést cyklisty ulicí s výrazně
menším provozem a pohodlným převýšením. Výhody trasy spatřuje v tom, že je bezpečnější a vhodnější pro
všechny kategorie cyklistů, včetně dětí a seniorů. Návrh této trasy požaduje zanést do „hlavního výkresu
doprava". Pořizovatel k danému požadavku konstatuje, že zejména úsek nově navrhované alternativní trasy
mezi ulicemi U Přehrady a Mánesova představuje území limitované záplavovým územím Mšenského potoka
s jeho aktivní zónou a komplikovaným řešením mimoúrovňového křížení s frekventovanou ulicí U Přehrady.
Tyto skutečnosti přímo vyžadují prověření dané trasy podrobnější dokumentací. Výsledkem prověření může
být  i odklon  od dané  trasy.  Z tohoto  konkrétního  příkladu vyplývá,  že pokud by  všechny  záměry  dílčích
dokumentů,  neprověřené  podrobnější  dokumentací  a  vyvíjející  se v čase  a  prostoru,  byly  zapracovány
do závazné části ÚP, znamenalo by to nepochybně a zbytečně nutnost následného pořizování změn ÚP. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je návrh nového ÚP ve vztahu k cyklistické dopravě formulován tak,
aby byla zajištěna průchodnost všech, tj. i aktuálně nejednoznačně ujasněných záměrů, tzn. že ani navržené
řešení podatele připomínky není územním plánem vyloučeno. 

Ostatní cyklotrasy, vedené po místních komunikacích jsou v dokumentaci ÚP zakresleny jako současný stav
(viz „trasy cykloturistické“ ve výkresech: č.3 Hlavní výkres – koncepce dopravní infrastruktury, č.5 Hlavní
výkres – koncepce uspořádání krajiny, č.7 Koordinační výkres).

Návrh a realizaci dalších cyklotras a cyklostezek umožňují stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití  (viz  „komunikace s vyloučením motorové dopravy“  v rámci  základní  vybavenosti  ploch
zastavěných a zastavitelných a „nemotoristické sportovně rekreační trati“ v rámci základní vybavenosti ploch
nezastavěných a nezastavitelných). 

K doplňujícímu návrhu na zapracování dosavadní městské hlavní cyklotrasy (JB 118  Liberecká  Poštovní 
Hlavní nádraží dle Generelu cyklistických tras z r. 2010) do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou  „hlavní výkres
doprava"  pořizovatel  konstatuje,  že vazba  na nově  budované  OC  spol.  Crestyl  je  řešena  návrhem
cykloturistické  trasy  ulicí  Jehlářskou a Komenského,  která  zajistí  srovnatelný  komfort  návštěvníkům OC
z nejbližších významných obytných celků v oblasti ulic Liberecká a Pasířská. 

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku a konstatuje, že se připomínce vyhovuje
částečně, neboť návrh nového ÚP je ve vztahu k cyklistické dopravě formulován tak, aby byla zajištěna
průchodnost všech, tj. i aktuálně nejednoznačně ujasněných záměrů, tzn. že ani navržená řešení podatele
připomínky nejsou územním plánem vyloučena. 
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67) PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: S. K.

Podání doručené písemně dne 9. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  připomínky:  Žádáme o zahrnutí  buď celé  parcely  p.č.  651/5  nebo její  části  (viz  obrázek)  do plochy
bydlení městské (BM12), aby zde v budoucnu bylo možné zbudovat parkovací plochy.

Odůvodnění připomínky: Lokalita Žižkův Vrch dlouhodobě trpí nedostatkem parkovacích míst. Ve výběžku
ulice Na Výšině okolo bytového domu č.p. 3235 až 3240 parkují vozidla podélně, jsou zde však 2 výběžky
pro  kolmé  stání  s kapacitou  4  vozidla.  Při  různých  jednáních  (např.  v rámci  IPRM)  jsme  již  několikrát
požadovali rozšíření parkovacích míst s tím, že by vozidla parkovala kolmo. Toto rozšíření by nevyžadovalo
významné terénní úpravy. Pro možnost zbudování parkovacích míst je nutné převést plochu z veřejných
prostranství zeleň na plochy bydlení.

Vyhodnocení: připomínce č. 67 se vyhovuje.

Odůvodnění: 

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení.  Připomínka byla  podána předsedou představenstva  SBD Bižuterie,  Vítězslava
Nezvala  7a,  Jablonec  nad  Nisou  –  S.  K.,  který  může  v této  věci  jednat  samostatně  (ověřeno  výpisem
z obchodního rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl XXVI, vložka 99).

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na rozšíření plochy BM – bydlení městské pro potřebu vybudování parkovacích ploch.
Pořizovatel zjistil,  že se jedná o přírodní plochu navazující  na veřejný prostor  – komunikaci,  která přiléhá
k bytovému domu Na Výšině 24  34 (pozemek st.p.č. 3778 v k.ú. Jablonec nad Nisou).

Požadavek na rozšíření plochy kategorie BM – plochy bydlení – stav je uplatněn na pozemek p.č. 651/5 (či
jeho část) v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  prověřil  návrh  ÚP Jablonec  nad  Nisou  a  konstatuje,  že vymezená  část  pozemku  p.č.632/4
se nachází v nezastavitelných plochách kategorie VZ – veřejné prostranství – zeleň. Proti  tomuto řešení
uplatnil  podatel  připomínku  s odůvodněním,  že v dané  lokalitě  je  dlouhodobý  deficit  parkovacích  stání.
na tuto skutečnost bylo upozorňováno již několikrát.

K argumentům podatele připomínky pořizovatel konstatuje, že se ztotožňuje s názorem podatele připomínky.
Sídliště Žižkův vrch je jedním z nejstarších v rámci města Jablonec nad Nisou. Nároky na parkovací plochy
odpovídaly  tehdy  aktuálním  hodnotám  stupně  automobilizace,  proto  se v současné  době  přistupuje
k navýšení těchto ploch v rámci revitalizace obytných celků. 

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil  připomínku a konstatuje, že se připomínce vyhovuje.
V rámci  pokynů  pro  úpravu  návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  uložil  pořizovatel  zpracovateli  ÚP  rozšířit
zastavitelnou plochu v kategorii BM – plochy bydlení dle požadavku podatele. Pořizovatel je přesvědčen,
že daným  řešením  nedojde  k neúměrnému  ovlivněn  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů. 

68) PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: M. T.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text připomínky: 

Po tomto  úvodu,  resp.  apelu na Vás podávám následující  připomínku!  Z titulu toho,  že jsem obyvatelem
města Jablonec nad Nisou. 

Tangenta, tak je v územím plánu zanesena je v přímém rozporu se zadáním územního plánu. Žádám tedy,
aby  byla  zcela  vypuštěna!  V případě,  že by  se dramaticky  změnil  vývoj  v dopravě i společnosti,  existuje
možnost územní plán měnit.

Navrhuji, aby to, čemu říkáte obchvat; bylo v územním plánu města Jablonec nad Nisou definováno jako
územní rezerva!

Odůvodnění připomínky: 

Dovolím si  okomentovat  návrh  územního plánu města  Jablonce nad Nisou,  jehož vznik  a projednávání
pozorně sleduji.  Jako  jablonecký  rodák,  který,  ač  pracuje  mimo  město,  se nikdy  neodstěhoval,  se cítím
oprávněn!

Zejména se domnívám, a již jsem to napsal před několika lety, že směřování města v konkrétních krocích
není  šťastné.  Město Jablonec nad Nisou,  jak zcela správně uvádí  řada materiálů města,  včetně zadání
územního plánu,  má konkurenční  výhodu před jinými městy.  Tou je volný  přechod urbanizované krajiny
do volné po celém jeho obvodu. V návrhu územního plánu se této konkurenční výhody město zbavuje!
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Pokud je záměr stavby tangenty, resp. obchvatu v poslední verzi, myšlen vážně, pak jeho důsledky budou
katastrofální. Město Jablonec nad Nisou může zapomenout na to, že bude cílovým místem pro zimní i letní
sporty. Že bude moci zhodnocovat svou polohu a výše zmíněnou konkurenční výhodu! Stane se místem,
které  tranzitně  odvede  návštěvníky  do Bedřichova  a  dále  do Jizerských  hor.  Tangenta/obchvat  je  pro
návštěvníky hor, nikoliv města. Ti, kteří utrácejí peníze, nebudou mít důvod do našeho města vůbec odbočit.
Tangenta, či obchvat si jistě najdou svá auta, ale nebudou to většinou auta obyvatel Jablonce!

Vize, jak má vypadat naše město za 10  15 let  až i my budeme staří  je zásadní! Územní plán je jedním
z těch nástrojů, které tuto vizi zásadním způsobem definují a dávají volené reprezentaci města prostor, jak ji
prosadit. Odvolání na Kraj či stát je platné jen potud, že tento regulativ je náš, nikoliv jejich! Opravdu toužíme
po tom, aby plochy na Proseči  i jinde byly  zastavěny? Zastavěny  s tím,  že realita  je  taková,  že obyvatel
v centru města ubývá. Lidé dojíždějí za prací do jiných měst a hrozí nám osud Prahy a jiných měst, kde
historické jádro města opouštějí jeho obyvatelé, protože se město věnuje nesmyslným projektům typu tunel
Blanka  a  nesoustředí  se na obslužnost  v centru  města.  Kdy  Jablonec  nad  Nisou  zprovoznil  nějakou
cyklostezku vedoucí např.  Žižkova vrchu do Mšena,  k přehradě? Nejděme stejnou cestou!  Nápady,  jako
stavba nového obchodního centra místo Jabloně pouze likvidují historickou podnikatelskou vrstvu v centru
města,  resp.  zkušenosti  z jiných  měst  svědčí  o tom,  že po krátkodobém vzestupu  (a  likvidaci  drobného
podnikání v okolí) tato centra zejí prázdnotou. Až po té vznikají nové obchody, kontinuita  tolik potřebná pro
tvář města  je  ale již  navždy porušena.  Navíc, voláme li  po zlepšení  dopravní  obslužnosti  v centrálních
částech města,  pak  tento  projekt  je  tím,  který  vyvolá  další  lavinu problémů!  Velmi  proto  prosím volené
zástupce města: Sjednoťte se na tom, v jakém městě chcete s voliči žít? Ve městě s konkurenční výhodou
před jinými, nebo v jednom z mnoha tranzitních měst naší země!

Soustřeďte se na zlepšení dopravní situace centrálních částí města, nikoliv na kontraproduktivní tangentu,
resp. obchvat, který máte možnost odmítnout!

Neplánujte nadměrný růst  města,  který  bude logicky znamenat  pouhý přesun obyvatel  z centra na okraj
města,

Ušetříte sobě i nám problém, co s centrem! Podívejte se prosím okolo, včetně Liberce.

Nerozhodujte o tak  důležité  věci  pod tlakem vidiny  dotace!  Držte vizi  Jablonce,  vrůstajícího do krajiny  a
z krajiny  vyrůstajícího.  Vývoj  dopravy i společnosti  obecně směřuje  jasně k tomu,  že místa jako  je  naše
město mohou být cílovou destinací! Jak se říkalo, terciární sféra, ti, služby u nás zejména v turistice, budou
v krátkém výhledu páteří lokální ekonomiky.

Vyhodnocení: Připomínce č. 68 se vyhovuje částečně.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení. 

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavky podatele připomínky na:
1) vypuštění Západní tangenty z návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, neboť ohrožuje konkurenční výhodu

města – rekreační využití území,
2) vypuštění zastavitelných ploch na Proseči nad Nisou,
3) převedení západní tangenty do územní rezervy.

K argumentům podatele připomínky pořizovatel konstatuje:

Ad 1) k argumentu  negativního  dopadu  na konkurenceschopnost  města  z hlediska  atraktivity  pro  život
pořizovatel dodává, že mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech
regionech (viz PÚR ČR, Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje  čl. 27).
Cestovní ruch je  součástí  hospodářského potenciálu území (v řadě míst  dokonce základním nástrojem).
Pokud  jsou  mobilita  a  dostupnost  klíčovými  předpoklady  hospodářského  rozvoje,  podmiňují  i prosperitu
cestovního ruchu. Doprava je vždy jenom tam, kde jsou její uživatelé. 

Ad 2) k požadavku vypuštění zastavitelných ploch na Proseči pořizovatel dodává, že území Proseče nad
Nisou je dlouhodobě nejperspektivnějším územím ve smyslu rozvojové lokality pro bydlení v Jablonci nad
Nisou.  Svědčí  o tom územní  plán  sídelního  útvaru  Jablonec  nad  Nisou schválený  z  roku  1983  a  dále
současně platný Územní plán města Jablonce nad Nisou schválený zastupitelstvem města v říjnu 1998.
I nový  ÚP Jablonec  nad  Nisou  pracuje  s územím Proseče  jako  s lokalitou  vhodnou  pro  plochy  bydlení
příměstského ve vazbě na stávající venkovskou zástavbu. Po svém naplnění, by Proseč nad Nisou měla
prostorově  propojit  sousední  města  Jablonec  nad  Nisou  a  Liberec  spojitým  urbanizovaným  pásmem.
Vymezení dlouhodobě připravovaného záměru, stanoveného v platné územně plánovací dokumentaci z roku
1998  je  v duchu  schváleného  zadání  nového  ÚP Jablonec  nad Nisou obsahově a  rozsahem upraveno
v souvislosti  s aktuálními  požadavky  (dovybavení  plochami  základní  občanské  vybavenosti  a  návrhem
odpovídající dopravní a technické infrastruktury). 

Ad 3) S ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy tzv.  Západní  tangenty  ze strany veřejnosti
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reagovalo  Ředitelství  silnic  a  dálnic  na přelomu roku 2014/2015 a  iniciovalo  námět  prověřit  širší  území
na západním okraji města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova vrchu a vedení trasy
mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města na pracovním jednání
dne 7. 5. 2015 Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena mimo zastavěné území
města,  umožní  vedení  silnice  I.  třídy  z hlediska  technických  parametrů  a  umožní  do něj  převést  trasu
přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky ulic Tovární a Široká,
dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou. Údolí Lužické Nisy
kříží trasa u Brandlu, kde po mostě překračuje řeku Nisu, stávající silnici I/14 (ulice Liberecká), tramvajovou
a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65 tak, že obchází sportovně
rekreační  areál  Srnčí  Důl  z jihu  a  respektuje  vymezené  ekologické  prvky  lesního  komplexu.  Nejbližší
vzdálenost  od okrajové obytné  zástavby  Žižkova vrchu je  300  m.  Koncové body  přeložky  jsou shodné
s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. 

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka). 

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního  vedení  Západní  tangenty  do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné  projednání,  a  to
v kategorii koridor územní rezervy, jako tzv. Západní obchvat.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a s ohledem na výše citované skutečnosti
se rozhodl připomínce vyhovět částečně. a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
vymezena  v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli  připomínky se vyhovuje v tom smyslu,  že v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je  vymezen koridor
územní rezervy jako nové alternativní vedení západní tangenty, tzv. západní obchvat (ÚR6  ÚR9), který
se bude  dále  podrobněji  prověřovat  a  následně  projednávat  v rámci  příslušné  změny  územního  plánu.
V případě kladného výsledku prověření a poté i zapracování do nadřazené územně plánovací dokumentace
může být  pro  alternativní  vedení  západního obchvatu  zapracován  návrhový  koridor  do územního  plánu
v jeho změně. Zastavitelné plochy pro funkci bydlení zůstávají na území Proseče nad Nisou zachovány. 

69) PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky : K. V.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text připomínky: Jako vlastník bytové jednotky v domě Lesní stezka č.p. 2750, nacházejícího se na parcele
st.p.č.  3028 a spoluvlastník  pozemku st.p.č.  4287 v k.ú.  Jablonec nad Nisou obec Jablonec nad Nisou
s garáží v k.ú. Jablonec nad Nisou nesouhlasím:

A) se stavbou silniční  komunikace západní  tangenta (DS.2)  s kapacitou  přes 15000 vozidel  denně
ve vzdálenosti cca. 1500 metrů od BD Lesní stezka č.p. 2750. Areál využíváme k rekreaci – Les je veřejný –
dotýká se více obyvatel. Doprava je jako voda – pokud jí dáte průměr tudy poteče. Zde by to byl veliká
škoda. Údolí má potenciál je zasíťované – chraňme ho jako rezervu 

B) S vedením estakád  pro ochranu parku Morseovka a Srnčí Důl a lepšího a účinnějšího napojení
centra na kapacitní rychlostní komunikaci I. třídy n a v r h u j e m e řešení viz. Grafika Var 04 ZT rezerva
Tunely a posílení okruhu dle platného ÚP  vyloučení estakád

C) S umístěním  sběrného  a  separačního  dvora  (VS4.1)  s možnou  vazbou  na plochy  výroby  a
skladování  (VS)  v prostoru  Brandl  a  Dolní  nádraží  Jablonec  nad  Nisou,  sloužící  ke shromažďování
separovaných odpadů,  nebezpečných odpadů,  rozměrných odpadů,  využitelného komunálního odpadu a
k jejich případnému dotřídění a k demontáži ve vzdálenosti cca 2000 metrů od domu.

Výše uvedené pozemky a budovu podatel využívá k trvalému bydlení.

Podatel  proto  jako  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb  a
zastavitelných  ploch  zásadně  nesouhlasí  s návrhy  změn  územního  plánu  a  tímto  podává  v souladu
s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)  následující  námitky  proti  výše  uvedeným  návrhům  změn  územního  plánu,  které  odůvodňuje
následujícími negativními dopady:
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Odůvodnění připomínky: 
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Riziko sesuvu svahu 
3) Znehodnocení pozemku a stavby
4) Poškození  životního prostředí  a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví  lidí,  kterým

se zhorší kvalita života
5) Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace západní tangenta
6) Negativní  dopad  na konkurenceschopnost  města  z hlediska  atraktivity  pro  život  schopných  lidí,

které město potřebuje pro svoji prosperitu
7) Pro případ, že by intenzity dopravy byly takové, že by bylo nezbytné stavět tangentu, a nebylo by

možné  omezit  dopravu  jinými  prostředky,  pak  požadujeme  zachovat  trasování  podle  platného
územního plánu, se západní tangentou vedenou podél železniční trati tunelem, aby hlukem nerušila
okolí. Tunelový úsek požadujeme v územním plánu přímo zakotvit.

Nejdříve důvody za nás:

1) Snížení kvality a kultury bydlení

Velmi si ceníme klidného a tichého prostředí s čistým vzduchem a s nádherným výhledem do lesní krajiny
směrem na Milíře  a  hřeben  Lužických  hor  s Ještědem.  Okolí  domu bylo  hlavním  důvodem,  proč  jsme
se rozhodli  v Jablonci  usadit,  do domu  investovat  a  zrekonstruovat  ho  s vidinou  příjemného  bydlení
na dlouhá léta. Zvuk ze silnice I/11, železnice a tramvajové trati k nám sice doléhá, ale nepůsobí rušivě ani
při usínání u otevřeného okna. Hluk od vlaku trvá cca. 15 sekund, pak je za tunelem slyšet ještě asi 30
sekund, ale s mnohem nižší intenzitou. 52 vlaků za den x 15 sekund = 13 minut hluku za den. 

Jak jsem uvedl již dříve, kvalita vzduchu je v naší ulici celoročně dobrá. V letním období trávíme hodně času
na zahradě,  jsme  rádi  na čerstvém vzduchu.  Zápach  z překladiště  odpadu  by  nám  hodně  vadil.  Máme
informaci od lidí, co bydlí asi 300 metrů od překladiště odpadu na Proseči, že některé dny v letním období je
tam zápach  tak  nesnesitelný  se to  nedá  vydržet  ani  uvnitř  v domě.  Také  často  chodíme  na procházky
do blízkého lesa a do Srnčího dolu nebo jen po silnici v blízkosti lesa. Kousek od frekventované silnice by
se mi na procházku chodit nechtělo. Omezení přístupu do lesa by nám též velmi vadilo.

2) Riziko sesuvu svahu

Za velmi rizikové považujeme budování silnice na strmém svahu pod naším domem z hlediska možného
sesuvu svahu na němž dům stojí či popraskání domu vlivem otřesů, způsobených pohybem těžké techniky a
odstřelem skal, a nové mohutné zátěže svahu masou betonu. 

3) Znehodnocení pozemku a stavby

Už  jen  zanesení  západní  tangenty  a  překladiště  odpadu  do ÚP  by  způsobilo  významný  pokles  ceny
nemovitosti a pozemku. 

Nyní důvody z trochu širšího pohledu:

4) Poškození  životního prostředí  a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví  lidí,  kterým
se zhorší kvalita života

Silniční komunikace by nově zatížila zejména hlukem, prachem a zplodinami obyvatele těsně přilehlé části
města a rozsáhlé zalesněné údolí, poskytující místo pro odpočinek a rekreační aktivity lidí a pro život lesní
zvěře.  Prakticky  by  odřízla velkou část  Jablonce od těsného kontaktu  s přírodou.  Došlo by  k výraznému
úbytku zeleně v blízkosti obytné zástavby, kde mimo jiné slouží k odstínění hluku a emisí a optickému zakrytí
frekventované  silnice  v Zeleném  údolí  a  souběžné  železniční  trati.  Velká  část  údolí  s biokoridory  a
pstruhovým potokem by byla zabrána páchnoucím překladištěm odpadu. Převládající směr větru nepříznivý,
prach a zplodiny ze silnice a zápach z překladiště odpadu budou prouděním vzduchu zanášeny do blízké
obytné zástavby.

Zábor přírodní plochy pro DS.2 je 10 hektarů, pro VS4.1 2,2 hektarů. Výstavba silnice v sobě nese velké
riziko dalšího rozšíření zastavitelných ploch na úkor volné přírody. 

Asi  50%  druhů  rostlin  a  živočichů  v České  republice  je  ohroženo  vyhynutím.  Genetické  bohatství  jež
se vyvíjelo stamiliony let je nenahraditelné. Každý úbytek a fragmentace volné přírody představuje zvýšení
rizika vymření dalších druhů a zhroucení křehké přírodní rovnováhy.

Obě stavby jsou v rozporu s udržitelností rozvoje v daném území.

http://www.kch.tul.cz/sedlbauer/5.pdf

5) Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace západní tangenta

Problematický je předpoklad růstu automobilové dopravy. Počet obyvatel neroste a množství silniční dopravy
je saturováno. Růst automobilové dopravy je způsoben rozšiřováním obytné zástavby na dříve neobývaná
území a budováním velkých nákupních center na okraji města. 

Stejného účinku jako  stavbou západní  tangenty lze dosáhnou několika levnějšími  způsoby,  např.  trasou
v platném územním plánu.
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Jablonec má dostatečnou kapacitu silnic. Kapacita křižovatek může být navýšena vícepruhovými kruhovými
objezdy, případně mimoúrovňovým řešením u nově plánovaných.

Vysoký podíl individuální automobilové dopravy je do velké míry důsledkem státní regulace veřejné dopravy,
monopolních cen a nepřizpůsobení se potřebám jednotlivých zákazníků. Jinak řečeno nevpuštěním volné
konkurence do veřejné dopravy. Nízké náklady hromadné dopravy na přepravu osob (vlak, tramvaj, autobus)
ve srovnání  s individuální  automobilovou  dopravou  představují  ekonomický  potenciál  k velkému  zvýšení
podílu hromadné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy. Předpokladem by však byla mnohem
kvalitnější a pružnější logistika. Důsledkem by byla významně nižší zaplněnost silnic, méně hluku a emisí.
Související problematika je popsána v knize: Murray Rothbard, Ekonomie státních zásahů.

Dopravní studie publikované od 60  tých let mnoha ekonomy ( Downs, Knight, Mogridge, ) prokázaly že,
rozšiřování  silniční  sítě  jako  prostředek  proti  dopravním  zácpám,  je  nejen  neúčinné,  ale  často
kontraproduktivní.  Studie  dvojice  ekonomů  Duranton,  Turner,  která  analyzuje  data  z amerických  měst
od roku 1983 do roku 2003 dochází  ke stejnému závěru:  „Zvýšená nabídka silnic  nebo veřejné dopravy
pravděpodobně neuvolní  dopravní  zácpu.“  „Nové silnice vytvoří  možnosti,  kterých využijí  noví  řidiči,  což
způsobí, že intenzita provozu zůstává stejná.“ Některá města, Paříž, San Fracisco, Soul,.. se zbavují aut tak,
že silnice masivně ruší. Hustota dopravy sice zůstává stejná, ale sníží se znečištění vzduchu a hluk, uvolní
se prostor pro jiné využití. Podrobně viz: 
http://www.wired.com/2014/06/wuwt traffic induced demand/?mbid=social_fb
http://www.econ.brown.edu/fac/Matthew_Turner/papers/published/Duranton_Turner_AER_2011.pdf

Podle informace od pana Kolouška z firmy Valbek je tranzitní doprava přes Jablonec malá, do 30%, podle
pana Lejčara z atelieru Alej byla naměřená tranzitní doprava tak nízká, že o obchvatu Jablonce nemohli ani
uvažovat a při dalším měření po několika letech byly hodnoty ještě menší.

Další důležité argumenty související také s jižním obchvatem jsou uvedeny na str. 8 a 9 v
http://www.srnci dul.cz/IS/pu_data/send_files/File/srnci_dul_cz/brozura.pdf

6) Pro případ, že by intenzity dopravy byly takové, že by bylo nezbytné stavět tangentu, a nebylo by
možné omezit  dopravu jinými  prostředky,  pak požadujeme zachovat  trasování  podle platného územního
plánu, se západní tangentou vedenou podél železniční trati tunelem, aby hlukem nerušila okolí. Tunelový
úsek požadujeme v územním plánu přímo zakotvit.

Odříznutí od okolní krásné lesní krajiny, rekreačního zázemí a poškození přírody vnímáme jako nenávratnou
ztrátu  velmi  vyšší  hodnoty  než  představuje  zatížení  odhlučněnou  komunikací  podle  platného  územního
plánu.

Trasa v návrhu vede náročným skalnatým terénem a bude pravděpodobně velmi nákladná a to i ve srovnání
s trasováním  podle  platného  územního  plánu  včetně  krátkého  hloubeného  tunelu.  V prověřovací  studii
(Valbek, spol. s r.o. 2011) vyžaduje trasa západní tangenty v návrhu územního plánu 520 m estakád.

7) Negativní  dopad  na konkurenceschopnost  města  z hlediska  atraktivity  pro  život  schopných  lidí,
které město potřebuje pro svoji prosperitu 

Jaká je konkurenční výhoda Jablonce? Krásné okolí a propojení s okolními lesy. Zdaleka ne každé město
má pro zajištění příznivého přírodního prostředí pro obyvatele v bezprostřední blízkosti  sídla tak příznivé
podmínky jako Jablonec nad Nisou.

Žižkův vrch, zejména jeho jižní část, je v současné době krásnou a vyhledávanou čtvrtí v Jablonci nad Nisou
pro bydlení, pro klidné prostředí, propojení s přírodou, nádherný výhled na okolní lesy a hřeben Lužických
hor a navíc pro blízkost centra. 

Lesní  krajina  mezi  Jabloncem a Rádlem je  významnou rekreační  oblastí  pro  Jablonec a  přilehlé  obce.
Unikátní  krásné údolí  s bývalými lomy a pstruhovým potokem a vodopádem je  přírodním klenotem této
oblasti a bylo by škoda ho obětovat silnici a překladišti odpadu.

Poškození životního prostředí  Žižkova vrchu by podle mého názoru znamenalo  znehodnocení atraktivity
celého Jablonce.

Příloha: Grafika 04 PDF

Doplnění k odůvodnění:
Doc. Ing. Antonín Buček, CSc., Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, 
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Poznámky  k projektu  komunikace  Západní  tangenta  v Jablonci  n.  Nisou  z hlediska  širších  krajinně  
ekologických souvislostí.

Krajinný ráz a hodnotu urbanizované krajiny Jablonce nad Nisou příznivě ovlivňuje to, že město je obklopeno
zemědělsko lesní a lesní krajinou hornatin, náležející z hlediska typů osídlení do typu pozdně středověkého a
novověkého rozptýleného osídlení (Löw et al. /2009/: Typy krajinného rázu. Atlas krajiny ČR, s. 198 199). Pro
město a jeho obyvatele má výjimečný význam bezprostřední kontakt urbanizovaného území a lesního komplexu
na jihozápadním okraji Jablonce. Tento bezprostřední kontakt drastickým způsobem narušuje navrhované vedení
trasy Západní tangenty ve strmém zalesněném svahu za západním a jihozápadním okrajem města.
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Výstavbou  Západní  tangenty  v nové  trase  by  došlo  k vytvoření  nepropustné  bariéry  mezi  lesní  a
urbanizovanou krajinou. Místo optimálního klidového zázemí lesní krajiny by díky předpokládanému průjezdu
více než 15 tisíc vozidel denně vznikl významný liniový zdroj stresu, ovlivňující okolí znečištěním ovzduší a
hlukem. Unikátní návaznost urbanizované a lesní krajiny by byla nenávratně a nenahraditelně zničena. 

Možnost bezprostředního a bezbariérového kontaktu obyvatel měst s relativně přirozenou lesní krajinou má
výjimečně velký význam, bohužel jen obtížně ekonomicky hodnotitelný. 

Možnost každodenního kontaktu s přírodou bez civilizačních stresů příznivě ovlivňuje psychický i somatický
stav lidí, vytváří klidové zázemí rušného města, vhodné pro regeneraci. Zajištění bezbariérového kontaktu
urbanizovaných a lesních území je jednou z priorit moderních územních plánů evropských měst. Zdaleka ne
každé město má pro zajištění příznivého přírodního prostředí pro obyvatele v bezprostřední blízkosti sídla
tak  příznivé  podmínky  jako  Jablonec  nad  Nisou.  Bylo  by  škoda,  kdyby  hodnotu  jablonecké  krajiny
nenapravitelně snížilo nevhodné vedení komunikace Západní tangenta.

Vyhodnocení: Připomínce č. 69 A se vyhovuje částečně

Připomínce č. 69 B se nevyhovuje.

Připomínce č. 69 C se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel označil  své podání jako námitku k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. Pořizovatel posoudil námitku
z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky  dle  §  52,  odst.  2  stavebního  zákona  a  dospěl  k názoru,
že podání je připomínkou dle stavebního zákona, jelikož jej uplatnil vlastník pozemků a staveb, které nejsou
dotčeny návrhem řešení ÚP Jablonec nad Nisou. 

69 A

Předmětem podání je nesouhlas podatele se stavbou silniční komunikace západní tangenta. 

Upozornění:  pořizovatel  konstatuje,  že podatel  v odůvodnění  zmiňuje silnici  I/11,  což je  evidentně mylná
informace,  neboť silnice s tímto  označením se v Libereckém kraji  nenachází.  Tato silnice vede z Hradce
Králové, přes Ostravu na hranici  se Slovenskem. Pořizovatel je přesvědčen, že se jedná o stávající silnici
I/14 a své přesvědčení dovozuje z textu připomínky a polohy nemovitosti podatele připomínky. 

Pořizovatel prověřil koncept ÚP Jablonec nad Nisou a konstatuje, že údolím Brandlu a Zeleným údolím je
vymezen dopravní koridor pro tzv. Západní tangentu  přeložku silnice I/14 Liberec  Jablonec nad Nisou.
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro dopravní infrastrukturu. Pořizovatel prověřil vzdálenost koridoru
dostupnými  grafickými  prostředky,  a  to  v rámci  grafické  části  ÚP Jablonec  nad  Nisou  a  zjistil,  že trasa
Západní tangenty je vymezena v rámci zastavitelných ploch kategorie DS  plochy dopravní infrastruktury –
silniční (lokality DS.2, DS.3) ve vzdálenosti cca 1 500 m od nemovitostí podatele připomínky. 

Proti tomuto řešení uplatnil podatel připomínku opakovaně, a to v rámci veřejného projednání konceptu ÚP
Jablonec nad Nisou, ve které požadavek na vypuštění Západní tangenty odůvodňuje:
1) Snížení kvality a kultury bydlení
2) Riziko sesuvu svahu 
3) Znehodnocení pozemku a stavby
K argumentům z širšího pohledu:
4) Poškození životního prostředí a přírody a v dlouhodobém časovém výhledu i zdraví lidí,  kterým

se zhorší kvalita života
5) Dopravní a ekonomická kontroverznost komunikace západní tangenta
6) Negativní  dopad  na konkurenceschopnost  města  z hlediska  atraktivity  pro  život  schopných  lidí,

které město potřebuje pro svoji prosperitu
7) Pro případ, že by intenzity dopravy byly takové, že by bylo nezbytné stavět tangentu,  a nebylo by

možné omezit  dopravu jinými  prostředky,  pak  požadujeme zachovat  trasování   podle  platného
územního  plánu,  se západní  tangentou  vedenou  podél  železniční  trati   tunelem,  aby  hlukem
nerušila okolí. Tunelový úsek požadujeme v územním plánu přímo  zakotvit.

K nesouhlasu podatele připomínky pořizovatel  nejprve konstatuje,  že vymezení trasy Západní  tangenty  
jako  přeložky  silnice  I.  třídy,  je  v souladu  jak  se schváleným  zadáním  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  tak
s nadřazenou územně plánovací dokumentací  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (koridor D11A
úsek Liberec  Jablonec nad Nisou) a zároveň s dokumentem Ministerstva dopravy ČR  Kategorizace dálnic
a silnic I. třídy do roku 2040. Důvodem vymezení je zejména zlepšení dopravních vazeb v rámci rozvojové
oblasti  ROB1  Liberec  ve východním  směru  na Jablonec  nad  Nisou,  Smržovku,  Tanvald,  zkvalitnění
dopravního  propojení  největších  měst  kraje,  odstranění  nehodových  a  pomalých  úseků  při  průchodu
zastavěnými  částmi  měst  Liberec  a  Jablonec  nad Nisou a snížení  negativních dopadů silniční  dopravy
na zastavěné území. Jak vyplývá z Politiky územního rozvoje ČR 2008 čl. 76 ve znění Aktualizace č.1 z roku
2015 je dopravní infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury zřizována a využívána ve veřejném zájmu.

Ad. 1) K argumentu snížení kvality a kultury bydlení pořizovatel dodává, že podatel měl zjevně na mysli
obavy  o „kvalitu  obytného  prostředí“.  K této  problematice  pořizovatel  uvádí:  negativní  účinky  Západní
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tangenty  na okolní  prostředí  nelze  zcela  vyloučit.  Cílem  rozvojových  koncepcí  mimo  jiné  je,  aby  tyto
negativní účinky byly minimální a v žádném případě nepřekračovaly únosnou míru. Rozvoj obce je vždy
z logiky věci posuzován v souvislostech širší  struktury osídlení (viz PÚR ČR). Rozvoj statutárního města
Jablonec  nad  Nisou,  které  je  spádovým  centrem  osídlení  regionálního  významu  a  je  navíc  součástí
rozvojové oblasti OB7 Liberec republikového významu, musí být z logiky věci a s odkazem na výše uvedené
skutečnosti  doprovázen  (podmiňován)  odpovídajícím  rozvojem  veřejné  infrastruktury  –  tedy  i účinné  a
bezpečné dopravy. Současný průtah tras silniční sítě městem (zejména I/14, I/65) působí na velké množství
obyvatel  negativními  účinky  z dopravy,  které  v řadě  případů  překračují  únosnou  míru  (vyřešení  tohoto
problému podmiňuje např. obnovu zástavby „bulváru“ v ulici 5. května). Dopravní koncepce ÚP Jablonec nad
Nisou v souladu s nadřazenou ÚPD (ZÚR LK) a Koncepcí rozvoje dálniční a silniční sítě ČR do roku 2040
vymisťuje tranzitní dopravu (S  J, Z  V) z centra města mimo obytné zóny v trase tzv. západní tangenta 
jižní  obchvat.  Případné  negativní  dopady  na přírodní  a  životní  prostředí  při  realizaci  a  provozu  všech
významných záměrů v území (tedy i dopravních) vyloučí nedílná součást jejich územní a projektové přípravy
 proces SEA, EIA. 

Ad. 2) K argumentu rizika sesuvu svahu pořizovatel konstatuje, že vlastnímu návrhu dopravní stavby bude
předcházet  geotechnický  průzkum,  jehož  cílem  je  vyšetřit  zájmové  území  pozemní  komunikace
z inženýrskogeologického hlediska,  posoudit  stupeň agresivity  prostředí  jak  zemin,  tak  podzemních vod,
na nosné  konstrukce  a  zejména  vyšetřit  geotechnické  vlastnosti  hornin  jako  základové  půdy,  zemní
konstrukce a  sypaniny  pro  hospodárné  a  bezpečné provedení  staveb  pozemních komunikací.  Program
geotechnických průzkumných prací se volí tak, aby výsledek průzkumu v maximální míře poskytl ucelený
obraz  o inženýrskogeologických  poměrech  zkoumaného  území  a  o fyzikálně mechanických  vlastnostech
dotčených hornin. Tomuto hledisku se podřizuje i volba průzkumných metod. Při plánování geotechnického
průzkumu  se musejí  uvažovat  požadavky  na stavbu  a  krátkodobé  i dlouhodobé  chování  zamýšlené
konstrukce.

Ad. 3) K argumentu znehodnocení pozemku a stavby pořizovatel dodává, že návrh dopravního koridoru
v trase  západní  tangenty  je  vymezen  v odstupu  a  ve snížené  terénní  úrovni  mimo  pozemky  existující
zástavby.  Pás lesa mezí  tímto dopravním koridorem a stávajícími  plochami  bydlení  na Žižkově vrchu je
v maximální míře zachován, aby plnil svou funkci izolační zeleně. S ohledem na tyto skutečnosti by nemělo
dojít  k výraznému  snížení  ceny  nemovitosti.  Hodnotu  nemovitostí  ovlivňuje  řada  faktorů  –  mimo  jiné  
ve zdravém  a  prosperujícím  městě  s kvalitní  veřejnou  infrastrukturou,  pestrou  nabídkou  pracovních
příležitostí, vzdělání a podmínkami pro trávení volného času jsou obvykle ceny pozemků i nemovitostí vyšší.

Ad. 4) K argumentu poškození životního prostředí a přírody pořizovatel dodává, že skutečnost je taková,
že celé  okolí  Jablonce  nad  Nisou  obklopuje  krásná  příroda   mnohde  i v kategorii  chráněná.  Úkolem
územního  plánování  je  hledat  vyvážený  stav  mezi  plochou  krajiny  a  plochami  rozvojových  nově
zastavitelných  ploch.  Jde  o zajištění  kvalitního  životního  prostředí,  hospodářského  rozvoje,  umožnění
kvalitních sociálních vztahů a podmínek.  Při  návrhu nových řešení  (v souladu s požadavky schváleného
zadání ÚP Jablonec nad Nisou), je třeba počítat s tím, že musí dojít k rozumnému kompromisu a v některých
případech ustoupí  i plocha přírody.  SEA,  provedená ve smyslu  krajinně ekologických souvislostí  v rámci
procesu  pořizování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  navrhované  vedení  trasy  Západní  tangenty  nevyloučila.
Případné negativní dopady vlivem konkrétních podmínek stavby Západní tangenty a jejího provozu potvrdí
nebo vyloučí nedílná součást projektové přípravy  proces EIA.

Ad. 5) k argumentu  dopravní  a  ekonomické  kontroverznosti  komunikace  západní  tangenta  pořizovatel
nejprve  konstatuje,  že ŘSD  ČR  by  nepodporovalo  stavbu  silnice,  pokud  by  nebylo  přesvědčeno  o její
účelnosti. Dále pořizovatel uvádí, že smyslem Západní tangenty jako silnice I. třídy je zejména optimalizace
prostupnosti  území ve městě,  které je  součástí  rozvojové oblasti  republikového významu OB7 Liberec a
prokázané odlehčení  dopravního přetížení centra města.  Intenzita dopravy na nové komunikaci  (západní
tangenta) poroste v orientačních časových horizontech (viz výstupy dopravního modelu města):
▪ základní etapa:  pouze západní  tangenta  přenese zejména tranzit  sever – jih  (Jizerské hory –

Praha),
▪ cílová etapa: západní tangenta + jižní obchvat přenese tranzit sever – jih zejména Jizerské hory –

Praha + západ – východ (Liberec – Krkonoše – D11).

K poklesu  dopravní  zátěže,  který  zmiňuje  podatel  ve své  připomínce  nedošlo,  změnila  se metodika
hodnocení  údajů  o dopravní  zátěži.  Na silnicích  jsou  intenzity  dopravy  stanoveny  z výsledků  ručních
průzkumů  podle  termínů  CSD  2010  pomocí  přepočtových  koeficientů  variací  intenzit  dopravy.  Oproti
předchozím CSD (2005 a starším) byly koeficienty zpřesněny a více diferencovány podle charakteru provozu
na komunikaci. 

Uváděné hodnoty jsou ročním průměrem denních intenzit  dopravy ve vozidlech za 24h. Nákladní vozidla
s přívěsy  a  tahače  s návěsy  se na rozdíl  od předchozích  výsledků  CSD  počítají  za jedno  vozidlo.  Pro
zdůraznění této změny bylo upraveno označení kategorií vozidel. Při využívání výsledků CSD 2010 v praxi je
třeba výše uvedená upřesnění metodiky CSD zohlednit. Dopravní návrhy na území města jsou posuzovány
na základě ověření v dopravním modelu, kterým město disponuje.
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K argumentu dosažení stejného dopravního účinku jako stavbou západní tangenty, a to zapracováním trasy
ukotvené v platném ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel konstatuje následující: Jedná se o trasu zastavěným
územím města od Brandlu (Tovární/Liberecká) podél dráhy a nádraží k zaústění do Nové Pražské. Má li být
tato trasa součástí  trasy I/14, je pro ŘSD ČR nepřijatelná, neboť investor nepřipouští  vedení nové trasy
silnice I. třídy sevřené obytným územím, má li být místní komunikací (investorem by bylo město) – investice
v takto složitém profilu s řadou demoličních nákladů a vysokými nároky na protihluková opatření by zřejmě
byla nad hranicí možností města. 

Dále  k argumentům  podatele  pořizovatel  dodává,  že pro  zvyšování  významu  veřejné  osobní  dopravy
(nárůstu) řeší ÚP Jablonec nad Nisou optimální umístění přestupního terminálu VOD v centru města vč.
přivedení tramvajové linky ve smyslu návaznosti všech zde užívaných prvků (BUS – MHD i dálkové spoje,
tramvaj, osobní doprava ČD, zaústění pěších a cyklistických tras, parkoviště).

K dalším argumentům podatele připomínky, které souvisejí s jižním obchvatem a jsou uvedeny na str. 8 a 9
http://www.srncidul.cz/IS/pu_data/send_files/File/srnci_dul_cz/brozura.pdf pořizovatel uvádí:

▪ k     ohrožení zdrojů pitné vody na     Nové Vsi.  
Trasy a jejich doprovodné prvky jsou zde vymezovány tak, aby vodní zdroje míjely. Zdroje pitné
vody nebudou ohroženy – to mimo jiné garantuje proces SEA  EIA.

▪ k     intenzitám tranzitní dopravy  
Z jakých zdrojů čerpal oponent údaje o intenzitě tranzitní dopravy?
▪ výsledky celostátního sčítání dopravy je neobsahují (např. problematika rozlišení vozidel

místních a ostatních, které nemají ve městě cíl – automobily v celém kraji  mají  shodné
označení L)

▪ dopravní model pouze v zadaných souvislostech řešeného území města 
Podatel tvrdí, že Město Jablonec má proto malou tranzitní dopravu asi kolem 15% ve směru Liberec
Tanvald.  Pořizovatel  k tomuto  argumentu  podotýká,  že podatel  zcela  opomíjí  ostatní  směry,
zejména  důležitý směr severojižní (Praha – Jizerské hory).

▪ k     dopravní koncepci ÚP Jablonec nad Nisou  
a) Jedná se o suverénní a v mnoha ohledech neodborné znevažování nadřazené dopravní koncepce,

zohledňující celorepublikové souvislosti. 
b) Koncepce rozvoje silniční a dálniční sítě v regionálních a nadregionálních souvislostech je řešena

v rámci nadřazené ÚPD (zde PÚR ČR a ZÚR LK) a dalších strategických rozvojových dokumentů:
▪ není předmětem procesu pořizování ÚP,
▪ ÚP ji respektuje a zpřesňuje pouze v rozsahu řešeného území. 
Přeložka trasy I/10 ze stopy Turnov  Železný Brod  Tanvald do stopy Turnov  Hodkovice n. M. 
Jablonec,  jižní  obchvat   Tanvald,  zapracovaná  do ZÚR  LK  jako  silnice  I.  třídy,  vyplývá
z „Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040“ (Liberecký kraj).
ZÚR LK v dané souvislosti vymezuje přeložky dopravních koridorů mimo obytné zóny:
▪ I/14: (I/35) Liberec – Jablonec n. N.(JZ tangenta, J obchvat)  Tanvald – Vrchlabí  Trutnov

(D11).
▪ silnice I. třídy: (I/35) Rádelský Mlýn  Jablonec n. N. (J obchvat – peáž s I/14)  Tanvald 

Harrachov  hranice ČR,
▪ (ruší peáž I/14, I/65 v centru města). 

▪ Jižní obchvat převzat z platného ÚP města Jablonec n. N.
Obchvaty  obcí  dálnicemi  a  silnicemi  I.  třídy  prioritně  sledují  optimalizaci  provozu  na těchto
komunikacích  při  snižování  negativních  účinků  dopravy  na obytná  území,  nikoliv  rovnoměrné
pokrytí území komunikacemi (např. viz následující 2 příklady):
▪ v rozvojové oblasti republikového významu (dle PÚR ČR „OB7 Liberec“, v upřesnění ZÚR

LK „ROB1 Liberec“), jejíž je Jablonec n. N. součástí, budou nároky na dopravní výkony
vyšší  hustší a kapacitnější komunikační síť, 
Pozn.: Vymezení ROB1 rozvojové oblasti Liberec:
Centra osídlení a obce v jejich spádových obvodech: Liberec, Stráž nad Nisou, Dlouhý
Most,  Jeřmanice,  Šimonovice,  Kryštofovo Údolí,  Chrastava,  Nová Ves,  Bílý  Kostel  nad
Nisou, Hrádek nad Nisou., Chotyně a Hodkovice nad Mohelkou (ORP Liberec), Jablonec
nad  Nisou,  Lučany  nad  Nisou.,  Nová  Ves  nad  Nisou,  Maršovice,  Dalešice,  Pulečný,
Rychnov u Jablonce nad Nisou a Rádlo (ORP Jablonec nad Nisou) a Smržovka, Tanvald,
Velké Hamry, Plavy (ORP Tanvald).

▪ ve specifické  oblasti  SOB5 Jizerské  hory,  sousedící  s Jabloncem  n.  N.,  budou  nároky
na dopravní  výkony  omezovány  v souladu  s uplatňováním  podmínek  zvláštní  ochrany
přírody a krajiny v CHKO Jizerské hory  řidší a přiměřeně méně kapacitní komunikační
síť.

Ad 6.) k argumentu  negativního  dopadu  na konkurenceschopnost  města  z hlediska  atraktivity  pro  život
pořizovatel dodává, že mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech
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regionech (viz PÚR ČR, Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje  čl. 27).
Cestovní ruch je  součástí  hospodářského potenciálu území (v řadě míst dokonce základním nástrojem).
Pokud  jsou  mobilita  a  dostupnost  klíčovými  předpoklady  hospodářského  rozvoje,  podmiňují  i prosperitu
cestovního ruchu. Doprava je vždy jenom tam, kde jsou její uživatelé. 

Ad. 7) k požadavku zachovat trasování podle platného územního plánu, se západní tangentou vedenou
podél železniční trati  tunelem pořizovatel dodává, že při zahájení prací na novém ÚP Jablonec n. N. byl
samozřejmě prověřen i návrh trasy západní tangenty podél železniční trati vymezený v platném územním
plánu,  který  nebyl  v aktuálních  souvislostech  vývoje  města  shledán  jako  nadále  využitelný  zejména
z následujících důvodů:
▪ Tato trasa by sice odlehčila  křižovatku U Zeleného stromu, ale přenesla by nepřiměřené zátěže

do křižovatky  U Balvanu,  kde  byly  v úseku  ulice  Nová  Pražská  dopravním  modelem  zjištěny
nejvyšší dopravní intenzity. 

▪ Tato  trasa  nepředstavuje  urbanistické  opatření  pro  eliminaci  negativních  účinků  na stávající
zástavbu z dopravní zátěže centra města – jednalo by se o řešení technické.
Oponentem  uplatňovaný  tunel  na trase  silnice  I.  třídy  by  byl  velmi  nákladným  opatřením
technickým, kde by veškeré náklady na omezení negativních účinků na stávající  zástavbu hradil
investor  (ŘSD  ČR).  Ředitelství  silnic  a  dálnic  ČR  odmítlo  být  investorem  trasy  silnice  I.  třídy
v prostoru existující městské zástavby.

K poznámce Doc. Antonína Bučka CSc. pořizovatel dodává, že konstatovaná fakta jsou pravdivá, hodnotí
však  pouze Západní  tangentu  a  nevnímá její  smysl  celoměstsky  a  z hlediska širších vztahů.  Návrh  ÚP
Jablonec  nad  Nisou  se snaží  vytvořit  podmínky  pro  zlepšení  dopravní  situace  v centru  města  za cenu
mírného  zhoršení  prostředí  na jeho  okraji.  Navrhované  řešení  je  v souladu se schváleným zadáním ÚP
Jablonec nad Nisou a je na zastupitelstvu města, zda li toto řešení schválí, či nikoliv. 

Pořizovatel  podotýká,  že svým  způsobem  mají  vliv  na životní  prostředí  a  krajinu  všechny  realizace  a
provozování  stavebních  záměrů.  Kladné  nebo  záporné  hodnocení  je  vždy  ovlivněno  osobním názorem
hodnotitele  v mezích  aktuálně  platných  metodik.  SEA,  provedená  ve smyslu  krajinně  ekologických
souvislostí v rámci procesu pořizování ÚP Jablonec nad Nisou navrhované vedení trasy Západní tangenty
nevyloučila.  Případné  negativní  dopady  vlivem konkrétních  podmínek  stavby  Západní  tangenty  a  jejího
provozu potvrdí nebo vyloučí nedílná součást projektové přípravy  proces EIA.

Pořizovatel  dále  dodává,  že s ohledem na přetrvávající  negativní  hodnocení  trasy  tzv.  Západní  tangenty
po veřejném  projednání  konceptu  ÚP Jablonec  nad  Nisou,  a  to  ze strany  veřejnosti,  iniciovali  zástupci
statutárního města zpracování vizualizace Západní tangenty, včetně porovnání její trasy s trasou zakotvenou
v platném územním plánu města. Pro osvětlení dané problematiky byly uspořádány besedy s veřejností.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  reagovalo  na tuto  skutečnost  na přelomu  roku  2014/2015  a  iniciovalo  námět
prověřit širší území na západním okraji  města s ohledem na možnost oddálení trasy od zástavby Žižkova
vrchu a vedení trasy mimo areál Srnčího dolu. S tímto záměrem bylo seznámeno politické vedení města
na pracovním jednání dne 7. 5. 2015 Na jednání byla představena nově navržena trasa, která je vedena
mimo zastavěné území města, umožní vedení silnice I.  třídy z hlediska technických parametrů a umožní
do něj převést trasu přeložky silnice I/14. Počátek koridoru pro vedení trasy se nachází v místě křižovatky
ulic Tovární a Široká, dále je trasa vedena podél pravého břehu Lužické Nisy v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí  Lužické Nisy  kříží  trasa u Brandlu,  kde po mostě  překračuje řeku Nisu,  stávající  silnici  I/14 (ulice
Liberecká), tramvajovou a železniční trať. V zalesněném protisvahu stoupá k místu napojení na silnici I/65
tak, že obchází sportovně rekreační areál Srnčí Důl z jihu a respektuje vymezené ekologické prvky lesního
komplexu. Nejbližší vzdálenost od okrajové obytné zástavby Žižkova vrchu je 300 m. Koncové body přeložky
jsou shodné s trasou, která je zahrnuta do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. 

Navržené  řešení  prokazuje,  že v tomto  území  je  z hlediska  technického  a  dopravního,  při  respektování
územních vazeb a osídlení možné vést trasu obchvatu silnice I/14 v kategorii S11,5/60. Jedná se o trasu
technicky a ekonomicky náročnou, jejíž dopravní přínos pro město je významný  převádí dopravu ze Mšena
nad Nisou, Rýnovic, Janova nad Nisou a Bedřichova směřující na Turnov a Prahu mimo zastavěné území
města.  Tím se podstatně zlepší  dopravní  poměry  na přetížené trase ulic  Budovatelů,  Pražská a okružní
křižovatce U Zeleného stromu, což je patrné ze zpracovaného dopravního modelu města. Nová trasa by
měla  v menší  míře  ovlivnit  kvalitu  bydlení  a  hodnotu  nemovitostí  v místní  části  Žižkův  vrch,  včetně
negativních důsledků na zdraví lidí,  měla by současně eliminovat narušení sportovně rekreačních areálů
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby (Srnčí důl a Morseovka).

Na základě  pokynu  určeného  zastupitele  ze dne  8.  6.  2015  pořizovatel  zajistil  zapracování  nového
alternativního  vedení  Západní  tangenty  do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro veřejné  projednání,  a  to
v kategorii koridor územní rezervy, jako tzv. Západní obchvat.

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a s ohledem na výše citované skutečnosti
se rozhodl připomínce vyhovět částečně, a to následujícím způsobem. Trasa tzv. západní tangenty zůstává
vymezena  v návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  v plochách  dopravní  infrastruktury  –  silniční  DS2  a  DS3.
Podateli  připomínky se vyhovuje v tom smyslu,  že v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou je  vymezen koridor
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územní rezervy jako nové alternativní vedení západní tangenty, tzv. západní obchvat (ÚR6  ÚR9), který
se bude  dále  podrobněji  prověřovat  a  následně  projednávat  v rámci  příslušné  změny  územního  plánu.
V případě kladného výsledku prověření a poté i zapracování do nadřazené územně plánovací dokumentace
může  být  pro  alternativní  vedení  západního obchvatu  zapracován  návrhový  koridor  do územního  plánu
v jeho změně.

69 B

Předmětem  podání  je  předložený  oponentní  návrh  „lepšího  a  účinnějšího  napojení  centra  na kapacitní
rychlostní komunikaci I. třídy“.

O sdělení  názoru  k navrženému  dopravnímu  řešení  požádal  pořizovatel  zpracovatele  ÚP Jablonec  nad
Nisou. Zpracovatel konstatuje, že se seznámil s oponentním návrhem tunelového řešení a v jeho souvislosti
se nabízí řada otázek: podatel varuje před komplikacemi a extrémními náklady stavby: přemostění, vysoké
opěrné zdi ve velmi náročném terénu, rizika nepředvídatelných komplikací (např. sesuvy) a potažmo 2 tunely
na Jižním obchvatu a jejich provozní náklady, včetně řešení dopadů na vodní zdroje. Otázkou však zůstává,
zda v případě tunelového řešení se bude jednat o variantu snadnější nebo snad levnější? Další otázkou je,
proč  trasy  tunelů  v podstatě  sledují  trasy  pozemních komunikací,  které  opisují  složitě  utvářený  terén  a
kompromisně situují  pozice  uzlových bodů?  Diskutabilní  je  skutečnost,  že jsou  v případech oponentního
návrhu a návrhu ÚP (opírající se o zpracovanou podrobnější dokumentaci) při překonávání podobných délek
mezi podobně umístěnými uzlovými body tak odlišné parametry sklonů?

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se připomínce nevyhovuje.

69 C

Předmětem podání je nesouhlas s umístěním sběrného a separačního dvora v Zeleném údolí v návaznosti
na plochy výroby a skladování v prostoru Brandl. 

K daným argumentům pořizovatel dodává:

Plocha/lokalita  VS4.1  je  vymezena  zejména  pro  výrobu,  skladování  a  logistiku   umístění  sběrného  a
separačního dvora je možnou variantou využití této plochy, která:
▪ je v odstupu od obytných zón a odcloněna pásmem dřevin lesního porostu,
▪ má výhodnou pozici z hlediska dopravních vazeb (silnice, železnice),
▪ vykazuje prostorové vazby na stabilizované a přestavbové plochy VS v areálu Brandl, vč. možných

variant likvidace nebo druhotného využití separovaných surovin.

Moderní  zařízení  pro  nakládání  s odpady  jsou  zakrytá,  negativní  účinky  zpravidla  nepřekračují  hranice
areálů. 

Sám podatel  upozorňuje  na zápach  z nevyhovujícího  překladiště  odpadu  na Proseči,  kde  bývá  v letním
období zápach tak nesnesitelný, že se to nedá vydržet ani uvnitř v domech.

Toto stávající odkryté zařízení je zastaralé, bez rezervních kapacit, s nevyhovující dopravní dostupností, bez
vazeb na další plochy VS, ve kterých by mohla být zajištěno druhotné využití surovin.

Daná problematika byla opakovaně projednána ve Výboru pro Územní plánování a strategii rozvoje města
dne 6. 6. 2016 se závěrem, že výbor d o p o r u č u j e vedení města Jablonec nad Nisou jednat nadále
o umístění technologie likvidace odpadů do areálu Brandl (usnesení č. 49/2016). 

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se připomínce nevyhovuje
a to s ohledem na skutečnost,  že předmětná plocha je v odstupu od obytných zón a odcloněna pásmem
dřevin lesního porostu,  má výhodnou pozici  z hlediska dopravních vazeb (silnice,  železnice)  a vykazuje
prostorové vazby na stabilizované a přestavbové plochy VS v areálu Brandl, vč. možných variant likvidace
nebo druhotného využití separovaných surovin. 

70) PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: K. V.
Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text připomínky: Jako občan Jablonce nad Nisou a architekt působící v daném městě nesouhlasím
A) S vedením tramvaje v centru  navrhuji neprotínat rondel u zeleného stromu. Viz Grafika prověřit

velký okruh bez oblouku na Dolním náměstí = společná lávka pro pěší a tramvaj možnost využít
dráhu pro TRAM a sjezd do centra od Tanvaldu. 

B) S vyloučení možnosti výstavby RD v  zahrádkových osadách – někde již stojí.

Příloha: Grafika 04 PDF

Vyhodnocení: Připomínce č. 70 A se nevyhovuje.
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Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení. 

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na prověření velkého okruhu trasy vedení tramvaje bez oblouku na Dolním náměstí =
společná lávka pro pěší a tramvaj možnost využít dráhu pro TRAM a sjezd do centra od Tanvaldu. 

Podrobným prostudováním grafické přílohy připomínky bylo zjištěno, že trasa je navržena od stávající otočky
tramvaje severovýchodní hranou Tyršova parku (podél toku Lužické Nisy) na náměstí Anenské, dále ulicí
Soukennou přes Dolní náměstí a ulicí u Muzea k ulici Jiráskova. Zde je řešen nájezd na společnou lávku pro
pěší  a  tramvaj  nad  5.  květnem  s napojením  na stávající  železniční  trať.  Poté  je  trasa  vedena
až k železničnímu přejezdu v  ulici v Aleji,  kde dojde k odpojení z železniční trati. Dále je trasa vymezena
ulicí V Aleji, napříč křižovatkou s ulicí Pražská a ulicí Sadovou do stávající otočky tramvaje u Tyršova parku.
K nově  navrhované  trase  pořizovatel  podotýká:  v průběhu  pořizování  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byla
v dopravní  koncepci  prověřena  řada  možných  variant  řešení,  zejména  úprav  a  doplnění  silniční  sítě,
tramvajových tras i tras pěších a cyklistických. Byly zvažovány i dílčí úseky vedení tramvajové trati,  které
jsou  předmětem  připomínky  podatele  –  např.  trasa  tramvaje  ulicí  Sadovou,  Tyršovým  parkem,
za Sokolovnou, Městským zimním stadionem a ulicí U Muzea. Aktuální stav dopravní koncepce územního
plánu je  výsledkem náročného projednávacího procesu vč.  ověření  řady záměrů  zpracovanými  územně
plánovacími  podklady.  Územní plánování  je  odpovědný a  kontinuální  proces a  nelze se neustále  vracet
na začátek předkládáním neověřených námětů. Ke konkrétnímu trasování pořizovatel dodává, že s  lávkou
pro pěší od železniční zastávky k terminálu MHD nad ulicí  5.května se v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou
počítá. V rámci úvah o využití společné lávky pro tramvaj a pěší, se pořizovatel domnívá, že se jedná spíše
o velkorysý návrh mostu, který by pravděpodobně ve vztahu „výkon cena“ neobstál, nehledě na to, že by byl
zaústěn do plochy vyhlášené městské památkové zóny Jablonec nad Nisou. Společné využití železničních a
tramvajových tratí bylo variantně prověřeno v rámci projektu Regiotram Nisa RGT v minulých letech (2002 –
2007)  a  v dané  oblasti  neobstálo.  V neposlední  řadě  Zastupitelstvo  města  schválilo  usnesením  č.
ZM/60/2016 ze dne 24.3.2016 záměr prodloužení tramvajové trati do centra města, a to ulicí Budovatelů,
Soukennou a přes Dolní náměstí k nové poloze terminálu VOD na křižovatce ulic 5.května/Kamenná. 

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku a konstatuje, že se připomínce nevyhovuje,
a to s ohledem na výše citované argumenty. 

Vyhodnocení: Připomínce č. 70 B se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Podatel  označil  své  podání  jako  připomínku,  pořizovatel  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje  všechny
náležitosti pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno
k vlastnímu vyhodnocení. 

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit požadavek na možnost výstavby RD v  zahrádkových osadách.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se na správním území města Jablonec nad
Nisou nachází plochy historicky vymezené jako zahrádkové osady. Největší z nich jsou umístěny v místní
části Mšeno nad Nisou  lokalita za Elitexem  Zahrádková osada Mšeno  sever a lokalita pod Elitexem 
Zahrádková osada  Mšeno jih.  Dále  se menší  plochy zahrádkových osad nacházejí  v místních  částech
Jablonecké Paseky, Proseč nad Nisou a Kokonín. Problematika transformace ploch zahrádkových osad je
řešena dlouhodobě  již  v rámci  platného územního plánu města Jablonce nad Nisou,  kdy bylo  formou
dílčích  změn přistoupeno ke stabilizaci  těchto  ploch v platné  územně  plánovací  dokumentaci.  Existence
rodinného domu v plochách kategorie RZ (jak uvádí podatel) není pořizovateli známa.

K dané problematice pořizovatel uvádí, že v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byly plochy zahrádkových osad
transformovány  do ploch  zastavěného  území  kategorie  BM   plochy  bydlení  městského,  a  to  v rámci
přípustných funkcí. Proti tomuto řešení uplatnily své námitky Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Mšeno  Sever a po termínu zástupce Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Mšeno  Jih.

Problematika  byla  projednána  ve výboru  pro  ÚP  a  strategii  rozvoje  města  dne  9.  11.  2011  s tím,
že zastupitelstvu města bylo doporučeno stabilizovat zahrádkové osady v daných lokalitách a vymezit pro ně
funkční plochu se speciálními podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití. Výjimku tvoří lokalita
zahrádek v ulici Průběžná (k.ú. Mšeno nad Nisou) – usnesení č. 1.5/2011.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  posoudil  požadavek  možnost  výstavby  RD  v  zahrádkových
osadách  a  s ohledem  na očekávané  střety  s limity  daných  území  se rozhodl  připomínce  nevyhovět.
Historicky vymezené plochy zahrádkových osad jsou ve většině jednolitými funkčními celky s nedostatečnou
dopravní  a  technickou  infrastrukturou  a  s velikost  pozemků  v rozmezí  150  –  900  m2,  což  neodpovídá
nárokům  na plochy  určené  pro  trvalé  bydlení  dle  §  20,  odst.4  vyhlášky  č.  501/2006Sb.,  o obecných
požadavcích na využívání území.

1458 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou L – Vyhodnocení připomínek

71) PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU 
Podatel připomínky: P. J.

Podání doručené písemně dne 14.10.2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text  připomínky:  V návrhu  ÚP  veřejně  projednávaného  7.10.2015  jsou  překvapivě  proti  konceptu  ÚP
pozemky p.č. 1713/1, 1662/1, 1662/19, 1662/18, 1661/1, 1713/3, 1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou
navrženy  jako  plochy  městského  bydlení,  s čím  zásadně  nesouhlasíme.  Jedná  se cca  o 2  hektary
zemědělských pozemků dosud ve velké míře navštěvovaných občany z širšího okolí především k rekreaci,
k volnočasovým aktivitám, k regeneraci sil po práci. Značně pak v zimním období dětmi a celými rodinami
k sáňkování  a  lyžování.  Celoročně,  téměř  každodenně,  pak  k vycházkám  a  hrám  dětí  z bezprostředně
sousedící mateřské školy, kterou v současnosti navštěvuje 105 dětí. Tomu všemu by bylo zabráněno. Místo
toho samé staveniště po mnoho roků. Lidé se nás ptají, zda se tu bude stavět a nepřejí si to. Považují to
za naprosto nevhodnou finanční spekulaci se zemědělskými pozemky, které byly vždy zemědělské a měly by
zemědělské zůstat. Pokud by opravdu nešlo o finanční spekulaci a chtěl by si vlastník nebo vlastníci pro
sebe postavit RD, je možnost na pozemku p.č. 1713/1 (6 864 m2) u stávající komunikace, ulice Tichá, bez
tak velkých záborů a bez velkých nákladů inženýrských sítí včetně budování nové komunikace.

Odůvodnění  připomínky:  CIM  BUDEME  DOTČENI?  Budeme  dotčeni  ve svobodném  užívání  našich
nemovitostí  výrazně  sníženou  průjezdností  Tichou  ulicí  od našich  a  k našim  nemovitostem  v době,  kdy
potřebujeme  nebo  chceme.  Na příjezdové  komunikaci  Tichá  ulice,  na kterou  jedině  lze  napojit  příjezd
k navrhovaným RD, je již dnes kritická situaci v její průjezdnosti a dalších 8 pozemků (různých vlastníků)
v ulici U Lesa navazující na Tichou ulici je v územním plánu k výstavbě rodinných domů, tedy další zatížení.
Ještě  další  zatížení  v průjezdnosti  Tiché  ulice  by  již  znamenalo  její  totální  kolaps,  a  to  jak  zatížením
uživatelským ze zástavby, tak i těžkou technikou, stavebními stroji a nákladními auty pří výstavbě rodinných
domů a při  výrazném zvýšení hlučnosti  a prašnosti,  kterou tam již dnes lidé trpí. Především v ranních a
odpoledních hodinách kolem zahájení a ukončení provozu MS dochází již dnes k častým zácpám v provozu
s mnoha kolizními situacemi se značnou nebezpečností  pro děti.  Kdo si  to  vezme na odpovědnost? MŠ
navštěvuje v současné době 105 dětí dovážených a odvážených cca 80 automobily. Tichá ulice se rozšířit
nedá,  v několika místech se nevyhnou dvě auta v létě,  natož  v zimě při  sněhu.  Jiný  příjezd  k dotčeným
pozemkům není. Pozemky navrhované k zástavbě představují cca 2 hektary, což by mohlo být spekulativně
zastavěno  asi  dvaceti  RD po 1  000  m2,  což  by  mohlo  představovat  dle  statistiky  asi  40  aut  rezidentů
s nebezpečím možná dalšího rozšiřování zástavby formou výjimek z územního plánu. Jako problematické
vidíme i budování inženýrských sítí pro výstavbu RD s otázkami  kudy, kapacita, náklady.

V každém případě by došlo k významnému znehodnocení našeho bydlení z hlediska uživatelského i jeho
ceny a to snad není smyslem územního plánu.

Je třeba dát okamžitě STOP veškeré další výstavbě s příjezdem v napojení na Tichou ulici.

Vyhodnocení: Připomínce č. 71 se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění:

Podatel označil  své podání jako námitku k návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, pořizovatel  posoudil  námitku
z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky  dle  §  52,  odst.  2  stavebního  zákona  a  dospěl  k názoru,
že podání není námitkou dle stavebního zákona, jelikož jej neuplatnil vlastník pozemků a stavby dotčených
návrhem  územního  plánu  Jablonec  nad  Nisou.  Pořizovatel  dále  zjistil,  že předmětné  podání  obsahuje
všechny náležitosti  pro podání připomínky jako jsou údaje umožňující  identifikaci a podpis,  a proto bylo
přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení. 

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit  nesouhlas  podatele  s vymezením  pozemků  p.č.  1713/1,  1662/1,  1662/19,  1662/18,  1661/1,
1713/3,  1662/20,  1662/21  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  oproti  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  do ploch
městského bydlení, a to v souvislosti s očekávaným nárůstem dopravy v ulici Tichá.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o stabilizovanou čtvrť rezidenčního
bydlení v městské části Mšeno nad Nisou, v jejíž západní části jsou vymezeny nové zastavitelné plochy pro
bydlení, přístupné z  místní obslužné komunikace ulice Tiché. Lokalita přechází do přírodního prostředí –
louka a les. Předmětná louka, na které jsou v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou vymezeny zastavitelné plochy
pro bydlení, je veřejně přístupná, a to i přesto, že je v soukromém vlastnictví a je užívána obyvateli dané
lokality  a  dětmi  z mateřské  školy  ke sportovně  rekreačním  aktivitám.  V jižní  části  namítané  lokality
v současné době probíhá výstavba rodinného domu. Daným územím jsou trasována nadzemní vedení VN
35 kV, včetně trasy VTL plynovodu Kořenov  Jablonec nad Nisou s ochrannými a bezpečnostními pásmy. 

Nahlédnutím do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel zjistil,  že na pozemcích p.č. 1662/1 a 1713/1
v k.ú.  Mšeno nad Nisou je  vymezena zastavitelná  plocha kategorie  BM1 – plochy bydlení  (zastavitelná
lokalita  BM1.43),  na pozemcích  p.č.  1662/19,  1662/18  a  1661/1  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  je  vymezena
zastavitelná  plocha kategorie  BM2 –  plochy  bydlení  (zastavitelná  lokalita  BM2.19)  a  na pozemcích  p.č.
1713/3, 1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou zastavitelná plocha kategorie VK – veřejná prostranství –
komunikace. 
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Proti tomuto řešení uplatnil podatel svoji připomínku s tím, že nesouhlasí, aby pozemky p.č. 1713/1, 1662/1,
1662/19, 1662/18, 1661/1, 1713/3, 1662/20 a 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou byly navrženy jako plochy
městského bydlení, a to s odůvodněním:
1) navýšení zastavitelných ploch oproti konceptu ÚP Jablonec nad Nisou o 2ha,
2) snížení  průjezdností  ulice  Tiché  nejen  z důvodu  nově  navržených  zastavitelných  ploch,  ale

i z důvodu nezastavěných 8  pozemků (různých vlastníků)  v ulici  U Lesa,  přičemž tato  ulice  ústí
do ulice Tiché,

3) problematického budování sítí technické infrastruktury pro nové RD (kudy, kapacita, náklady), 
4) ohrožení bezpečnosti dětí z mateřské školy,
5) obavy o zatížení novou dopravní  zátěží ze zástavby 2 ha ploch (20 RD po 1 000 m2)  –  40 aut

rezidentů, 
6) obavy o další rozšiřování zástavby formou výjimek z územního plánu,
7) znehodnocení bydlení podatele námitky z hlediska uživatelského i jeho ceny 
8) znehodnocení sportovně rekreační funkce daného území,
9) obavy z průjezdu těžkých nákladních aut a stavební techniky.

K dané  problematice  pořizovatel  uvádí,  že v rámci  sumarizace  požadavků  do nového  ÚP Jablonec  nad
Nisou  uplatnili  vlastníci  pozemků,  které  jsou  částečně  předmětem  připomínky  požadavek  na vymezení
nových zastavitelných ploch pro bydlení. Jednalo se o pozemky p.č. 1662/1, 1662/17, 1663/1 a 1663/2 v k.ú.
Mšeno nad Nisou. Zpracovatel ÚP posoudil tento požadavek se záměry, které byly historicky v dané ploše
zvažovány a vymezil  v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou tuto plochu jako veřejný  prostor – zeleň,  a to
v souladu s „Urbanistickou studií  využití  vodní  nádrže  a  jejího  okolí  –  Jablonecká přehrada“,  Ing.  arch.
Faltejsek,12/2007 (rekreační louky, zeleň). S tímto řešením nesouhlasili  spoluvlastníci daných pozemků a
v zákonné  lhůtě  uplatnili  jak  ústní,  tak  písemnou  námitku  v rámci  veřejného  projednání  konceptu  ÚP
Jablonec nad Nisou. 

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatoval,  že z pohledu  urbanistické
koncepce je vymezení veřejného prostoru pro každodenní rekreaci a relaxaci v dosahu vodní nádrže Mšeno
nad Nisou  vhodným řešením.  Zásadním problémem je  zde  však  soukromé vlastnictví  těchto  pozemků.
V případě,  že vlastník  s tímto  řešením  nesouhlasí,  nelze  konstatovat,  že vymezení  veřejného  prostoru
na těchto pozemcích je nezbytným řešením. Pořizovatel s ohledem na výše popsané skutečnosti vyhodnotil
přírodní  význam dané plochy a  námitky  vlastníků  pozemků,  a  rozhodl  se spolu s určeným zastupitelem
vyhovět  námitce  částečně,  a  to  tak,  že v duchu  zachování  kontinuity  nového  ÚP Jablonec  nad  Nisou
s platným územním plánem města Jablonec nad Nisou byl v  pokynech pro zpracování návrhu ÚP uplatněn
požadavek  vymezit  původní  rozsah  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  v severovýchodní  části  lokality
na pozemku p.č. 1713/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou (zastavitelná lokalita BM1.43) a ostatní plochy vymezit jako
nezastavitelné v kategorii SK  plochy smíšené krajinné. „Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou “ byly v tomto rozsahu schváleny v zastupitelstvu města dne 26. 1. 2012. 

V rámci  společného  jednání  o návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  uplatnil  k vymezení  zastavitelné  lokality
BM1.43 negativní stanovisko dotčený orgán ochrany přírody a krajiny – OŽP a památkové péče MMJN č.j.
89352/2012 ze dne 3. 12. 2012 s požadavkem na zachování nezastavitelného ekotonového pásma podél
lesa o šířce cca 10  25 m v rozsahu platného ÚP města. Příslušný dotčený orgán ochrany ZPF požadoval
rozsah zastavitelné plochy dohodnout. S ohledem na tyto skutečnosti uskutečnil pořizovatel dne 5. 2. 2013
dohodovací  jednání,  jehož  závěrem bylo  konstatování,  že plocha  BM1.43  bude  opakovaně  redukována
na rozsah dle platného ÚP města Jablonec nad Nisou. 

Po volbách v listopadu 2014 požádal vlastník pozemků nové politické vedení města o opětovně zařazení
pozemků p.č. 1662/17 a 1662/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou do zastavitelných ploch, a to dopisem ze dne 30. 11.
2014. Dalším dopisem ze dne 20. 1. 2015 zredukoval svůj požadavek na pozemek p.č. 1662/1 v k.ú. Mšeno
nad Nisou. Na základě dlouhodobých snah vlastníka pozemků, písemně doložených již k roku 1995, uložil
určený  zastupitel  pořizovateli  úkol  prověřit  možnost  rozšíření  zastavitelné  lokality  BM1.43  v návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání. V daném rozsahu byly formulovány pokyny k úpravě návrhu ÚP
pro veřejné projednání návrhu ÚP, a to dne 1. 7. 2015. Zastavitelná lokalita BM1.43 byla rozšířena o plochu
pozemku p.č. 1662/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou.

V rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  uplatnily  k rozšíření  zastavitelné  lokality
BM1.43 nesouhlasné stanovisko příslušný dotčený orgán ochrany přírody a krajiny – Oddělení životního
prostředí a památkové péče MMJN v rámci souhrnného stanoviska č.j. 74768/2015 ze dne 14. 10. 2015 a
orgán ochrany ZPF v rámci koordinovaného stanoviska KÚLK č.j.  OÚPSŘ/155/2010/OÚP ze dne 13. 10.
2015. Závěrem dohodovacího jednání, které uspořádal pořizovatel pro dotčené orgány dne 22. 3. 2016, bylo
ujednání redukce zastavitelné plochy lokality BM1.43 na rozsah platného územního plánu města Jablonec
nad Nisou, tzn. cca 3 550 m2 zastavitelných ploch. S ohledem na skutečnost,  že nový ÚP Jablonec nad
Nisou vychází z jiné filosofie než platný územní plán města Jablonce nad Nisou (integruje ochranná pásma
TI do zastavitelných ploch), je vymezená plocha zastavitelné lokality BM1.43 o něco větší. Využitelná plocha
pro výstavbu je srovnatelná.
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Problematika  lokality  Tichá  byla  diskutována  ve výboru  pro  územní  plánování  a  strategii  rozvoje  města
v prosinci roku 2015 a v měsíci dubnu 2016, kdy se výbor věnoval významu předmětných ploch z pohledu
sportovně rekreační funkce obyvatel Jablonce, snížení podlažnosti zastavitelné lokality BM2.19 – bydlení
městské, redukci plochy zastavitelné lokality BM1.43 a zpřístupnění zastavitelných lokalit. 

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil veřejné projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a
s ohledem na stanoviska dotčených orgánů, námitky a připomínky veřejnosti,  včetně závěrů z projednání
dané problematiky ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města formuloval určený zastupitel
dne  29.  4.  2016  pokyn  pro  úpravu  návrhu  ÚP  po veřejném  projednání.  Úprava  spočívala  v redukci
zastavitelné lokality BM1.43 v kontinuitě s platnou územně plánovací dokumentací. V souvislosti s redukcí
zastavitelných  ploch  došlo  k vypuštění  ploch  kategorie  VK   veřejná  prostranství   komunikace
na  pozemcích p.č. 1713/3, 1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou, přičemž pro nové dopravní napojení
zastavitelné  lokality  BM2.19  byla  vymezena  stabilizovaná  plocha  zastavěného  území  kategorie  veřejné
prostranství  –  komunikace  na pozemku  p.č.  1668/3  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou.  Ostatní  pozemky  byly
vymezeny  jako  plochy  nezastavitelné  v kategorii  SK  –  plochy  smíšené  krajinné.  Pro  rozptýlení  obav
z nepřiměřené  intenzity  urbanizační  zátěže  území  došlo  k precizaci  podmínek  prostorového  uspořádání
ploch kategorie BM v následujícím rozsahu:
▪ návrhy nové zástavby i stavební zásahy na stabilizovaných plochách  dle stanovených podmínek

pro  využití  ploch  BM  budou  odvozovány  z charakteru  prostředí  a  charakteru  zástavby  lokality
(městské části)
a. novostavby  ve vymezených  rozvojových  plochách  budou  slučitelné  se zástavbou  ploch

sousedních 
b. stavební  úpravy  a  dostavby  stavebních  mezer  (proluk)  na stabilizovaných  plochách

s pravidelnou strukturou zástavby budou při  umisťování staveb existující strukturu a její
základní objemové parametry respektovat

c. ve smyslu  zajištění  harmonického  přechodu  zástavby  do volné  krajiny  nebudou
na okrajových pozemcích zastavitelného území umisťovány kompaktní formy skupinové
zástavby.

V tomto duchu byl návrh ÚP upraven pro opakované veřejné projednání. 

V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou obdržel pořizovatel souhlasná
stanoviska příslušných dotčených orgánů a soubor námitek a připomínek veřejnosti z lokality Tichá.

K nesouhlasu a argumentům podatele připomínky pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) K zásadnímu  nesouhlasu  podatele  připomínky  s návrhem  zastavitelných  ploch  pro  bydlení
na pozemcích p.č. 1713/1, 1662/1, 1662/19, 1662/18, 1661/1, 1713/3, 1662/20 a 1662/21 v k.ú. Mšeno nad
Nisou, a to oproti konceptu ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel podotýká, že k novému vymezení ploch došlo
od etapy konceptu řešení do etapy návrhu pouze v     případě   pozemků p.č.1662/1 a 1713/1 v k.ú. Mšeno nad
Nisou,  neboť  ostatní  pozemky  byly  jednak  součástí  zastavitelné  lokality  BM2.19  a  jednak  součástí
zastavitelných  ploch  kategorie  VK  –  veřejná  prostranství  –  komunikace.  Požadavek  na vypuštěním
zastavitelné  plochy  pro  bydlení  na pozemku  p.č.  1661/1  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou,  na kterém  probíhá
výstavba  rodinného  domu  v souladu  s platným  územním  plánem  města  Jablonce  nad  Nisou  je
neakceptovatelný, neboť by došlo k dotčení práv vlastníka nemovitostí.

Ad. 2+5) K argumentům podatele připomínky ve věci snížení průjezdnosti ulice Tiché pořizovatel konstatuje,
že podatel připomínky oprávněně zmiňuje limity místní dopravní infrastruktury. Nevyhovující jsou zejména
aktuální šířkové parametry komunikace v ulici Tiché, kdy šířka průjezdného profilu je v krizových místech
necelých  5  m.  Tato  kolizní  místa  jsou z velké  části  způsobená  i nerespektováním závazných  regulativů
platného územního plánu ze strany stavebníků, kdy nepovolené dostavby narušují uliční profil, nerespektují
přilehlý  průběh uliční  čáry  a  jsou zbytečným zásahem do veřejného  prostranství.  Odvození  urbanizační
zátěže území, jak je doloženo v odůvodnění připomínky, včetně negativních dopadů lze v připomínce vnímat
jako účelově zavádějící. Ve zmíněné ulici U Lesa je možná reálná zástavba max. čtyřmi rodinnými domy.
V připomínce se zbytečně používá krajní mez zastavění lokality  skupinovými formami zástavby – řadové
domy,  přestože  podmínky  prostorového  uspořádání  nové  zástavby  musí  vycházet  z charakteru  lokality
(městské části).  Tento princip musí být respektován i při  dostavbě stavebních mezer (proluk) v lokalitách
s pravidelnou strukturou zástavby. ÚP (ve veřejném zájmu) stanovuje nejnižší intenzity využití stavebních
pozemků  na okraji  zástavby  (nepochybně  tento  případ),  a  to  v zájmu  zajištění  harmonického  přechodu
zástavby do volné krajiny  umisťování skupinových forem zástavby zde takto není vhodné. Proto zde, stejně
jako  na sousedních  pozemcích  stávající  zástavby,  bude  uplatněna  forma  zástavby  solitérní.  Podatel
připomínky ve svém odhadu zcela opomněl  zastoupení  veřejných prostranství,  nezbytných ve vymezené
ploše BM pro dostupnost umístěných staveb, včetně limitů tras technické infrastruktury. 

Ad. 3) K argumentu  problematického  budování  sítí  (kudy,  kapacita,  náklady)  pořizovatel  dodává,
že po redukci zastavitelných ploch na rozsah platného ÚP města Jablonce nad Nisou nespatřuje rozdíl mezi
danými parametry. Zastavitelné lokality jsou v dosahu technické a dopravní infrastruktury a je předmětem
podrobné projektové dokumentace jak konkrétní napojení řešit. 
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Ad. 4) K argumentu ohrožení  bezpečnosti  dětí  z mateřské školy  pořizovatel  podotýká,  že chápe obavy
podatele připomínky, přesto konstatuje, že bezkolizní užívání obslužné komunikace – ulice Tichá je v dané
lokalitě  zajištěno  dopravní  značkou  obytná  zóna,  zpomalujícím  retardérem  (tzv.  prahem)  a  dopravním
zrcadlem.  V bezprostředním  okolí  mateřské  školy  je  ve dvou  místech  rozšířen  uliční  profil  ulice  Tiché
o parkoviště  s kolmým  stáním  pro  cca  16  osobních  vozidel  s jedním  stáním  pro  osoby  s omezenou
schopností pohybu a orientace. Ke zvýšení bezpečnosti  návštěvníků mateřské školy by přispělo zajištění
vstupu do areálu   mateřské školy přímo brankou z parkovacích ploch. V případě vycházek dětí z mateřské
školky lze použít jednostranný chodník v severní části ulice Tichá.  

Ad.  5+6)  Při  akceptaci limitů tras technické infrastruktury  předmětných zastavitelných ploch lze kapacity
vymezených  zastavitelných  ploch  po redukci  odhadovat  v rozmezí  tří  až čtyř  rodinných  domů.
Ke zmiňovaným výjimkám z územního plánu pořizovatel  dodává,  že tento institut  zákon č.  183/2006Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) nezná. Legitimním
procesem je zpráva o uplatňování  územního plánu,  která musí  podrobně odůvodnit  potřebu navyšování
zastavitelných ploch, a to mimo jiné z pohledu únosnosti daného území (kapacity dopravní infrastruktury). 

Ad. 7) K argumentu  znehodnocení  nemovitostí  (hlučnost,  prašnost,  dopravní  kolaps)  pořizovatel
konstatuje, že tyto vyvolané jevy generuje každá stavební činnost a po redukci rozsahu zastavitelných ploch
na rozsah  platného  územního  plánu  města  Jablonec  nad  Nisou  by  nemělo  dojít  k jejich  navýšení  nad
dlouhodobě očekávaný rozsah a k obtěžování stabilizovaných ploch jdoucí nad míru přiměřenou poměrům.

Ad. 8) K argumentu  znehodnocení  sportovně  rekreační  funkce  dané  lokality  pořizovatel  konstatuje,
že z pohledu urbanistické koncepce by bylo vymezení veřejného prostoru pro každodenní rekreaci a relaxaci
v dosahu vodní nádrže Mšeno nad Nisou na pozemcích, jež jsou předmětem připomínky vhodným řešením.
Zásadním  problémem  je  zde  však  soukromé  vlastnictví  těchto  pozemků.  V případě,  že vlastník  s tímto
řešením nesouhlasí (v rámci konceptu ÚP Jablonec nad Nisou byla tato varianta neúspěšně pořizovatelem
prověřena), nelze konstatovat, že vymezení veřejného prostoru na těchto pozemcích je nezbytným řešením.
Možnou cestou řešení je výkup pozemků ze strany Statutárního města Jablonec nad Nisou, ke které musí
být jednak politická vůle a dále souhlas vlastníka. 

Ad. 9) K obavám z průjezdu těžkých nákladních aut, stavební techniky a ze zvýšení hlučnosti a prašnosti
pořizovatel dodává, součástí dokumentace přikládané investorem k žádosti pro ohlášení stavby, k žádosti
o stavební  povolení  a  k oznámení  stavby  ve zkráceném  stavebním  řízení  je  v případě  komplikovaných
stavebních podmínek projekt ZOV (zásady organizace výstavby), který by měl stanovit zásady a omezení,
které musí být při realizaci stavby respektovány. Projekt ZOV musí prokazovat technickou reálnost a zároveň
optimální způsob výstavby na konkrétním staveništi z hlediska využití mechanizmů, dopravní přístupnosti,
provizorního  napojení  na inženýrské sítě,  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví,  bezpečnosti  požární  i časových
vazeb. 

Pořizovatel posoudil rozsah zastavitelných ploch z hlediska střetů s limity a hodnotami území a konstatuje,
že využití daného území je ovlivněno ochrannými pásmy tras technické infrastruktury (nadzemní vedení VN
35 kV a VTL plynovod Kořenov – Jablonec nad Nisou) a ochranným pásmem lesa v severní části lokality.
Pozemky, jež jsou předmětem připomínky, jsou pod ochranou ZPF ve III. a V. třídě ochrany (BPEJ 8.34.24,
8.34.44, 8.40.78). V tomto případě se jedná se o půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
průměrnou až nízkou produkční  schopnost a které lze využít  pro eventuální  výstavbu.  Na pozemku p.č.
1661/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou (součást zastavitelné lokality BM2.19) je vydáno pravomocné rozhodnutí
na výstavbu rodinného domu, u kterého je řešen přístup z ulice Průběžné.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil uplatněnou připomínku v kontextu s požadavky
dotčených  orgánů  a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou  předmětem  podání  a  konstatuje,
že se připomínce vyhovuje částečně a to následujícím způsobem: vyhovuje se tím, že zastavitelná lokalita
BM1.43 je v návrhu ÚP Jablonec nad Nisou redukována a podmínky prostorového uspořádání ploch BM
jsou precizovány. Nevyhovuje se ve vypuštění zastavitelných ploch na pozemcích p.č.  1661/1, 1662/18 a
1662/19 v k.ú. Mšeno nad Nisou, které byly zastavitelnými i v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel je přesvědčen, že navrhované řešení je kompromisem mezi požadavky podatele připomínky a
vlastníky pozemků, kteří již od roku 1995 usilují o vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v daném území,
a  to  při  zachování  požadavku  udržitelného  rozvoje  lokality.  Pořizovatel  se domnívá,  že tímto  řešením
nedojde k neúměrnému ovlivnění hygienických, přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.
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72) PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: M. D., I. D.

Podání doručené písemně dne 14. 10. 2015 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text připomínky: V návrhu UP veřejně projednávaného 7. 10. 2015 jsou pozemky č.1713/1, 1662/1, 1662/19,
1662/18, 1661/1, 1713/3, 1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou navrženy jako plochy městského bydlení
s předpokládaným  příjezdem  z ulice  Tichá.  V případě  schválení  této  změny  budeme  dotčeni  výrazně
sníženou průjezdností  Tichou ulicí  od našich a k námi užívaným nemovitostem v době,  kdy potřebujeme
nebo chceme. Zcela určitě by došlo k významnému znehodnocení kvality našeho bydlení.

Odůvodnění  připomínky:  Již  dnes  je  kritická  situaci  v průjezdnosti  Tiché  ulice   především  v ranních  a
odpoledních hodinách v době zahájení a ukončení provozu MŠ Pohoda, kdy každý pracovní den cca 80
automobilů  vozí  děti  ráno  tam  a  odpoledne  zpět.  Často  přitom  dochází  k situacím  hrozícím  kolizemi
účastníkům silničního  provozu,  zejména pak  dětem.  Další  předpokládanou výstavbou zvýšené dopravní
zatížení Tiché ulice by již znamenalo její totální kolaps, protože ji není možné rozšířit. Na několika místech
od č.o.  2a  a  11  až na její  konec  se nevyhnou  dva  osobní  automobily  ani  v létě,  natož  v zimě.  Jako
problematické  vidíme  i budování  potřebných  inženýrských  sítí   domníváme  se,  že bez  kvalifikovaného
posouzení  jejich  trasy,  kapacity  (zejména plynu)  a  nákladů  nelze  výše uvedenou oblast  navrhnout  pro
bydlení. V neposlední řadě nelze nezmínit, že velká část výše uvedených pozemků se nachází v ochranných
pásmech vysokotlakého plynovodu a nadzemního vedení vysokého napětí, což jejich využití pro navrhovaný
účel téměř vylučuje.

Vyhodnocení: Připomínce č. 72 se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění:

Podatelé  označili  své  podání  jako  připomínku  k návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou,  pořizovatel  zjistil,
že předmětné  podání  obsahuje  všechny  náležitosti  pro  podání  připomínky  jako  jsou  údaje  umožňující
identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení. 

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit obavy ze snížené průjezdnosti ulice Tiché v důsledku vymezení zastavitelných ploch pro bydlení
na pozemcích p.č. 1713/1, 1662/1, 1662/19, 1662/18, 1661/1, 1713/3, 1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad
Nisou. 

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o stávající vilovou čtvrť v městské
části  Mšeno  nad  Nisou,  v jejíž  západní  části  jsou  vymezeny  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  přístupné
z  místní obslužné komunikace ul. Tiché. Zastavitelné plochy jsou vymezeny na svažitém území  kulturní
louce na okraji obytné zástavby. V jižní části namítané lokality v současné době probíhá výstavba rodinného
domu. Daným územím jsou trasována nadzemní vedení VN 35 kV, včetně trasy VTL plynovodu Kořenov 
Jablonec nad Nisou s ochrannými a bezpečnostními pásmy. Louka, přestože je v soukromém vlastnictví, je
veřejně  přístupná  a  užívána  obyvateli  dané  lokality  a  dětmi  z mateřské  školy  ke sportovně  rekreačním
aktivitám. 

Nahlédnutím do návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pořizovatel zjistil,  že na pozemcích p.č. 1662/1 a 1713/1
v k.ú.  Mšeno nad Nisou je  vymezena zastavitelná  plocha kategorie  BM1 – plochy bydlení  (zastavitelná
lokalita  BM1.43),  na pozemcích  p.č.  1662/19,  1662/18  a  1661/1  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  je  vymezena
zastavitelná  plocha kategorie  BM2 –  plochy  bydlení  (zastavitelná  lokalita  BM2.19)  a  na pozemcích  p.č.
1713/3, 1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou zastavitelná plocha kategorie VK – veřejná prostranství –
komunikace.  Dopravní  obslužnost  daných  ploch  se předpokládá  z ul.  Tichá.  K tomuto  řešení  uplatnili
podatelé  svoji  připomínku  s tím,  že se z pohledu  uživatelů  nemovitosti  U Lesa  4913/3  výrazně  sníží
průjezdnost Tichou ulicí a dojde ke znehodnocení kvality bydlení.

Podatelé  připomínky  dále  argumentují  ohrožením  bezpečnosti  dětí  z MŠ  a  problematickým  budováním
inženýrských sítí. Podatelé upozorňují na skutečnost, že velká část výše uvedených pozemků se nachází
v ochranných pásmech vysokotlakého plynovodu a nadzemního vedení vysokého napětí, což jejich využití
pro navrhovaný účel téměř vylučuje.

K dané problematice pořizovatel konstatuje, že v rámci sumarizace požadavků do nového ÚP Jablonec nad
Nisou  uplatnili  vlastníci  pozemků,  které  jsou  částečně  předmětem  připomínky  požadavek  na vymezení
nových zastavitelných ploch pro bydlení. Jednalo se o pozemky p.č. 1662/1, 1662/17, 1663/1 a 1663/2 v k.ú.
Mšeno nad Nisou. Zpracovatel ÚP posoudil tento požadavek se záměry, které byly historicky v dané ploše
zvažovány a vymezil  v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou tuto plochu jako veřejný  prostor – zeleň, a to
v souladu s „Urbanistickou studií  využití  vodní  nádrže  a  jejího  okolí  –  Jablonecká přehrada“,  Ing.  arch.
Faltejsek,12/2007 (rekreační louky, zeleň). S tímto řešením nesouhlasili  spoluvlastníci daných pozemků a
v zákonné  lhůtě  uplatnili  jak  ústní,  tak  písemnou  námitku  v rámci  veřejného  projednání  konceptu  ÚP
Jablonec nad Nisou.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatoval,  že z pohledu  urbanistické
koncepce je vymezení veřejného prostoru pro každodenní rekreaci a relaxaci v dosahu vodní nádrže Mšeno
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nad Nisou  vhodným řešením.  Zásadním problémem je  zde  však  soukromé vlastnictví  těchto  pozemků.
V případě,  že vlastník  s tímto  řešením  nesouhlasí,  nelze  konstatovat,  že vymezení  veřejného  prostoru
na těchto pozemcích je nezbytným řešením. Pořizovatel s ohledem na výše popsané skutečnosti vyhodnotil
přírodní  význam dané plochy a  námitky  vlastníků  pozemků,  a  rozhodl  se spolu s určeným zastupitelem
vyhovět  námitce  částečně,  a  to  tak,  že v duchu  zachování  kontinuity  nového  ÚP Jablonec  nad  Nisou
s platným územním plánem města Jablonec nad Nisou byl v  pokynech pro zpracování návrhu ÚP uplatněn
požadavek  vymezit  původní  rozsah  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  v severovýchodní  části  lokality
na pozemku p.č. 1713/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou (zastavitelná lokalita BM1.43) a ostatní plochy vymezit jako
nezastavitelné v kategorii SK  plochy smíšené krajinné. „Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou “ byly v tomto rozsahu schváleny v zastupitelstvu města dne 26. 1. 2012. 

V rámci  společného  jednání  o návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  uplatnil  k vymezení  zastavitelné  lokality
BM1.43 negativní stanovisko dotčený orgán ochrany přírody a krajiny – OŽP a památkové péče MMJN č.j.
89352/2012 ze dne 3. 12. 2012 s požadavkem na zachování nezastavitelného ekotonového pásma podél
lesa o šířce cca 10  25 m v rozsahu platného ÚP města. Příslušný dotčený orgán ochrany ZPF požadoval
rozsah zastavitelné plochy dohodnout. S ohledem na tyto skutečnosti uskutečnil pořizovatel dne 5. 2. 2013
dohodovací  jednání,  jehož  závěrem bylo  konstatování,  že plocha  BM1.43  bude  opakovaně  redukována
na rozsah dle platného ÚP města Jablonec nad Nisou. 

Po volbách v listopadu 2014 požádal vlastník pozemků nové politické vedení města o opětovně zařazení
pozemků p.č. 1662/17 a 1662/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou do zastavitelných ploch, a to dopisem ze dne 30. 11.
2014. Dalším dopisem ze dne 20. 1. 2015 zredukoval svůj požadavek na pozemek p.č. 1662/1 v k.ú. Mšeno
nad Nisou. Na základě dlouhodobých snah vlastníka pozemků, písemně doložených již k roku 1995, uložil
určený  zastupitel  pořizovateli  úkol  prověřit  možnost  rozšíření  zastavitelné  lokality  BM1.43  v návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání. V daném rozsahu byly formulovány pokyny k úpravě návrhu ÚP
pro veřejné projednání návrhu ÚP, a to dne 1. 7. 2015. Zastavitelná lokalita BM1.43 byla rozšířena o plochu
pozemku p.č. 1662/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou.

V rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  uplatnily  k rozšíření  zastavitelné  lokality
BM1.43 nesouhlasné stanovisko příslušný dotčený orgán ochrany přírody a krajiny – Oddělení životního
prostředí a památkové péče MMJN v rámci souhrnného stanoviska č.j. 74768/2015 ze dne 14. 10. 2015 a
orgán ochrany ZPF v rámci koordinovaného stanoviska KÚLK č.j.  OÚPSŘ/155/2010/OÚP ze dne 13. 10.
2015. Závěrem dohodovacího jednání, které uspořádal pořizovatel pro dotčené orgány dne 22. 3. 2016, bylo
ujednání redukce zastavitelné plochy lokality BM1.43 na rozsah platného územního plánu města Jablonec
nad Nisou, tzn. cca 3 550 m2 zastavitelných ploch. S ohledem na skutečnost,  že nový ÚP Jablonec nad
Nisou vychází z jiné filosofie než platný územní plán města Jablonce nad Nisou (integruje ochranná pásma
TI do zastavitelných ploch), je vymezená plocha zastavitelné lokality BM1.43 o něco větší. Využitelná plocha
pro výstavbu je srovnatelná.

Problematika  lokality  Tichá byla  diskutována  ve výboru  pro  územní  plánování  a  strategii  rozvoje  města
v prosinci roku 2015 a v měsíci dubnu 2016, kdy se výbor věnoval významu předmětných ploch z pohledu
sportovně rekreační funkce obyvatel Jablonce, snížení podlažnosti zastavitelné lokality BM2.19 – bydlení
městské, redukci plochy zastavitelné lokality BM1.43 a zpřístupnění zastavitelných lokalit. 

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil veřejné projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a
s ohledem na stanoviska dotčených orgánů,  námitky a připomínky veřejnosti,  včetně závěrů z projednání
dané problematiky ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města formuloval určený zastupitel
dne  29.  4.  2016  pokyn  pro  úpravu  návrhu  ÚP  po veřejném  projednání.  Úprava  spočívala  v redukci
zastavitelné lokality BM1.43 v kontinuitě s platnou územně plánovací dokumentací. V souvislosti s redukcí
zastavitelných  ploch  došlo  k vypuštění  ploch  kategorie  VK   veřejná  prostranství   komunikace
na  pozemcích p.č. 1713/3, 1662/20, 1662/21 v k.ú. Mšeno nad Nisou, přičemž pro nové dopravní napojení
zastavitelné  lokality  BM2.19  byla  vymezena  stabilizovaná  plocha  zastavěného  území  kategorie  veřejné
prostranství  –  komunikace  na pozemku  p.č.  1668/3  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou.  Ostatní  pozemky  byly
vymezeny  jako  plochy  nezastavitelné  v kategorii  SK  –  plochy  smíšené  krajinné.  Pro  rozptýlení  obav
z nepřiměřené  intenzity  urbanizační  zátěže  území  došlo  k precizaci  podmínek  prostorového  uspořádání
ploch kategorie BM v následujícím rozsahu:
▪ návrhy nové zástavby i stavební zásahy na stabilizovaných plochách  dle stanovených podmínek

pro  využití  ploch  BM  budou  odvozovány  z charakteru  prostředí  a  charakteru  zástavby  lokality
(městské části)
a. novostavby  ve vymezených  rozvojových  plochách  budou  slučitelné  se zástavbou  ploch

sousedních 
b. stavební  úpravy  a  dostavby  stavebních  mezer  (proluk)  na stabilizovaných  plochách

s pravidelnou strukturou zástavby budou při umisťování staveb existující strukturu a její
základní objemové parametry respektovat

c. ve smyslu  zajištění  harmonického  přechodu  zástavby  do volné  krajiny  nebudou
na okrajových pozemcích zastavitelného území umisťovány kompaktní  formy skupinové
zástavby.
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V tomto duchu byl návrh ÚP upraven pro opakované veřejné projednání. 

V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou obdržel pořizovatel souhlasná
stanoviska příslušných dotčených orgánů a soubor námitek a připomínek veřejnosti z lokality Tichá.

K jednotlivým argumentům podatele připomínky pořizovatel konstatuje:

Ad. 1) Znehodnocení kvality bydlení 

Pořizovatel  se  ztotožňuje  s názorem podatele  připomínky  v tom smyslu,  že situace v dané  lokalitě  není
optimální.  Podatel  oprávněně  zmiňuje  limity  místní  dopravní  infrastruktury.  Nevyhovující  jsou  zejména
aktuální šířkové parametry komunikace v ulici Tiché, kdy šířka průjezdného profilu je v krizových místech
necelých  5  m.  Tato  kolizní  místa  jsou z velké  části  způsobená  i nerespektováním závazných  regulativů
platného územního plánu ze strany stavebníků, kdy nepovolené dostavby narušují uliční profil, nerespektují
přilehlý průběh uliční čáry a jsou zbytečným zásahem do veřejného prostranství. Pořizovatel se domnívá,
že návrh ÚP Jablonec nad Nisou po redukci  zastavitelné  lokality  BM1.43 stávající  rozsah zastavitelných
ploch nenavyšuje.  Míra obávaného znehodnocení  kvality  bydlení  podatele je návrhem ÚP Jablonec nad
Nisou alespoň částečně snížena vymezením stabilizované plochy zastavěného území kategorie komunikace
na pozemku p.č. 1668/3 v k.ú. Mšeno nad Nisou pro dopravní obsluhu zastavitelné lokality BM2.19. 

Ad. 2) Problematické budování sítí technické infrastruktury

K argumentu  problematického  budování  sítí  pořizovatel  dodává,  že po redukci  zastavitelných  ploch
na rozsah platného ÚP města Jablonce nad Nisou nespatřuje rozdíl mezi danými parametry. Zastavitelné
lokality jsou v dosahu technické a dopravní infrastruktury a je předmětem podrobné projektové dokumentace
jak konkrétní napojení řešit. 

Ad. 3) Ohrožením bezpečnosti dětí z MŠ

K argumentu ohrožení bezpečnosti  dětí  z mateřské školy pořizovatel  podotýká, že chápe obavy podatelů
připomínky, přesto konstatuje, že bezkolizní užívání obslužné komunikace – ulice Tichá je v dané lokalitě
zajištěno dopravní  značkou obytná zóna,  zpomalujícím retardérem (tzv.  prahem) a dopravním zrcadlem.
V bezprostředním okolí  mateřské školy  je  ve dvou místech rozšířen  uliční  profil  ulice  Tiché o parkoviště
s kolmým stáním pro cca 16 osobních vozidel s jedním stáním pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace.  Ke zvýšení  bezpečnosti  návštěvníků  mateřské  školy  by  přispělo  zajištění  vstupu  do areálu
mateřské školy přímo brankou z parkovacích ploch. V případě vycházek dětí z mateřské školky lze použít
jednostranný chodník v severní části ulice Tichá.

Ad. 4) Ochranná pásma technické infrastruktury

K umístění  tras  TI  v ploše  zastavitelných lokalit  pořizovatel  podotýká,  že Návrh  ÚP Jablonec  nad Nisou
vychází z odlišné filosofie než platný územní plán města Jablonce nad Nisou, a to tím že integruje ochranná
pásma  TI  do těchto  zastavitelných  ploch.  Důvodem  je  skutečnost,  že parametry  ochranných  a
bezpečnostních pásem se mohou v čase měnit. 

Pořizovatel posoudil rozsah redukovaných zastavitelných ploch z hlediska střetů s limity a hodnotami území
a konstatuje, že daným územím jsou vedeny trasy nadzemního vedení VN 35 kV s ochrannými pásmy, která
limitují  intenzitu využití  daných zastavitelných ploch.  Dále je  lokalitou trasován VTL plynovod Kořenov –
Jablonec nad Nisou s ochranným a bezpečnostním pásmem. Severní část lokality ovlivňuje ochranné pásmo
lesa. Pozemky, jež jsou předmětem připomínky, jsou pod ochranou ZPF ve III. a V. třídě ochrany (BPEJ
8.34.24, 8.34.44, 8.40.78). V tomto případě se jedná se o půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů průměrnou až nízkou produkční schopnost a které lze využít pro eventuální výstavbu. Na pozemku
p.č. 1661/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou (součást zastavitelné lokalita BM2.19) je vydáno pravomocné rozhodnutí
na výstavbu rodinného domu, u kterého je řešen přístup z ulice Průběžné.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil uplatněnou připomínku v kontextu s požadavky
dotčených orgánů a  s námitkami  vlastníků  pozemků,  které  jsou předmětem podání  a  konstatuje,  že se
připomínce vyhovuje částečně a to následujícím způsobem: vyhovuje se tím, že zastavitelná lokalita BM1.43
je  v návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  redukována  a  podmínky  prostorového  uspořádání  ploch  BM  jsou
precizovány. Tímto řešením by se neměly naplnit obavy podatelů připomínky ve smyslu výrazného snížení
průjezdnosti ulice Tiché. 
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L.3 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K OPAKOVANÉMU 
VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLONEC 
NAD NISOU

Připomínky  k návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byly  podány  v rámci  opakovaného  veřejného  projednání
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou dle zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), § 52, odst. 2 a 3, ve znění pozdějších předpisů.

73) PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU 
Podatel připomínky: J. K.

M. M.

Podání doručené písemně dne 1. 8. 2016 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text připomínky: 

Žádáme,  aby  parcely  č.  st.  53/1,  st.  53/2,  262,  279 a 265/2  v k.ú.  Kokonín  byly  zařazeny  v budoucím
územním plánu jako součásti ploch výroby, stejně jako tomu je v Územním plánu Jablonce n. N., který je
dosud platný.

Odůvodnění připomínky:

Parcely st. 53/1 a st. 53/2 jsou zastavěny objekty, které jsou v katastru nemovitostí zapsané jako „stavby pro
výrobu a skladování“. Pro tento účel byly kolaudované a tomuto účelu vždycky sloužily. Jiné využití těchto
stávajících objektů je prakticky nereálné.

Parcely č. 262,279 a 265/2 tvoří funkční a souvislý celek s výše uvedenými stavbami. Parcely Č. 262 a 279
slouží jako manipulační plochy. Jako další manipulační plocha slouží také parcela č. 264.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsme přesvědčeni, že zařazení výše uvedených ploch do území „BP
 plochy bydlení příměstského 44" je zcela nesprávné a v rozporu se skutečným stavem.

Na závěr  si  dovolujeme  poznamenat,  že nás  velmi  překvapilo,  když  jsme  zjistili,  že v návrhu  nového
územního plánu se na našich pozemcích plánuje jiné využití, než jaké bylo podle dosavadního územního
plánu a jaké je dle skutečného stávajícího stavu. Překvapuje nás, že

zhotovitel územního plánu ani orgány města nás neupozornily na záměr změnit využití našich nemovitostí,
nikdo ho s námi tuto významnou změnu neprojednal a nikdo si od nás jako vlastníků pozemků nevyžádal
souhlas s touto změnou.

Vyhodnocení: K připomínce č. 73 se nepřihlíží:

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku, pořizovatel zjistil, že připomínka je uplatněna k částem řešení
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které nebyly od původního veřejného projednání měněny. Pořizovatel spolu
s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  a  konstatuje,  že se k ní  s ohledem  na výše  citované
skutečnosti nepřihlíží. 

74) PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU 
Podatel připomínky: R. D.

Podání doručené písemně dne 26. 8. 2016 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text připomínky: Žádáme o rozšíření stabilizované plochy BP1 u našeho domu. V současné době máme cca
500 m2, zatímco zastavitelné plochy na pozemcích p.č. 1406/3 a 1406/2 mají kolem 1 000 m2, to je poněkud
v nerovnováze. 

Žádáme  o scelení  pozemků  p.č.  1402  +  p.č.  1404  +  p.č.  1405  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou   rozšíření
stabilizované plochy a u pozemku p.č. 1401/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou o změnu na manipulační plochu.

Popřípadě žádáme o návrh jiného řešení.

Odůvodnění připomínky: není uvedeno

Vyhodnocení: K připomínce č. 74 se nepřihlíží

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako připomínku, pořizovatel zjistil, že připomínka je uplatněna k částem řešení
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou, které nebyly od původního veřejného projednání měněny. Pořizovatel spolu
s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  připomínku  a  konstatuje,  že se k ní  s ohledem  na výše  citované
skutečnosti nepřihlíží. 
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75) PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ÚP JABLONEC NAD NISOU
Podatel připomínky: P. J.

Podání doručené písemně dne 29. 8. 2016 na Magistrát města Jablonec nad Nisou

Text připomínky: 

Jako dotčení vlastníci nemovité věci, ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona, tímto podanou námitkou navrhujeme, aby bylo z návrhu územního plánu města Jablonce nad Nisou
vyřazeno  rozšíření  ploch  zastavitelnosti,  plochy  bydlení   městské,  BM1.43  a  BM2.19,  rozkládající
se na území  pozemcích v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obcí Jablonci nad Nisou: 
p. č. 1662/18  trvalý travní porost o výměře 2 384 m2; 
p. č. 1662/19  trvalý travní porost o výměře 2 384 m2; 
p. č. 1713/1  trvalý travní porost o výměře 6 394 m2;

pro rozpor přijatého řešení s ustanovením § 18 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, a stanoviskem
dotčených orgánů,  když řešení  ve svém důsledku odporuje  veřejnému zájmu na zachování  udržitelného
rozvoje  území,  přičemž  navrhujeme,  aby  byla  plocha  vytyčená  shora  označenými  pozemky  změněna
do režimu smíšené plochy krajinné.

Odůvodnění připomínky:

Shrnuti skutečnosti rozhodných pro podání námitky

[1] V našem  společném  jmění  manželů  máme  mimo  jiné  nemovité  věci  označené  v rubrice  této
námitky.  Naše  pozemky  navazuji  na komunikaci,  která  připojuje  řešené  území,  t.j.  pozemky  označené
v návětí této námitky, ke kterým se navrhuje změna návrhem územního plánu. Pozemky jsou ve svažitém
terénu, přičemž pozemek p. č. 1713/1 svým sklonem navazuje na pozemky našich sousedů, ze kterých dále
sklon pokračuje na pozemky p. č. 1662/19 a p. č. 1662/18. Všechny pozemky, které jsou řešeny současnou
změnou návrhu územního plánu, jsou napojeny na komunikaci, se kterou sousedí naše nemovitosti.

[2] K našim  pozemkům  a  pozemkům,  kterými  je  vytyčena  plocha  navržená  ke změně  v územním
plánu, vede jedna jediná pozemní komunikace, místní  komunikace s názvem Tichá, která svým profilem
v nejužší části pojme pouze jeden jediný osobní nebo nákladní vůz.

[3] Celkově krajina tvořená pozemky, kterými je vymezena změna, našimi pozemky a pozemky našich
dalších  sousedů,  tvoří  přirozené  pokračováni  enklávy  nelesní  a  lesní  zeleně,  která  má  své  centrum
na místním vrcholu, kde se nachází sportovní areál pro běžecké a biatlonové zimní disciplíny a běžecké letní
disciplíny, enkláva dále pokračuje svahem k Jablonecké přehradě.

[4] Území slouží jako rekreační plocha pro blízké i daleké sousedy a jako území pro výlety a hru dětí
z blízké mateřské školy. Území slouží mimo jiné i pro sportovní vyžití  a dále jako přirozený přechod vně
urbanistického území. Historicky se jednalo vždy o zemědělské pozemky, případně o zástavbu venkovského
typu.

[5] Zastavěné území tvořící hradbu mezi ulicí Tichá a řešeným územím, tj. naše stavby a stavby našich
sousedů,  již  dnes  svými  vlastnostmi  spíše  naplňují  požadavky  na zástavbu  typu  BP1  než  na BM2,
samozřejmě  při  vyloučení  vlastností  tzv.  Háskových  vil  a  školky,  nicméně  to  jsou  stavby  specifické  a
víceméně neopakovatelné buď pro jejich historickou cenu, nebo pro jejich funkční určení v území.

[6] Pro území vytyčené pozemky označenými v návětí je navržena změna na plochy bydlení  městské,
přičemž tato je rozdělena do dvou celků o dvou různých kvalitách. První celek, plocha na p. č. 1713/1 je
navržena  jako  BM1.43,  tj.  s maximální  zastavitelností  plochy  do 30  %  pozemku,  a  to  domy  o jednom
nadzemním podlaží s jedním podkrovím, za současného minimálního záboru plochy zelení od 50 %. Druhý
celek, plocha na p. č. 1662/18 a p. č. 1662/19 je navržena jako BM2.19, tj. s maximální zastavitelností plochy
do 35  %  pozemku,  a  to  domy  o dvou  nadzemních  podlažích  s jedním  podkrovím,  za současného
minimálního záboru plochy zelení od 45 %. Jako minimální velikost stavebního pozemku je navrženo 800 m2

pro izolované stavby a skupinové stavby jsou vyloučeny.

[7] Řešení území bylo již jednou oproti původnímu návrhu územního plánu změněno. Původní návrh
počítal s rozsáhlejší plochou určenou k zástavbě. Řešení bylo určeno jako komplexní a pro celou spojenou
plochu, byť bylo podle našeho názoru řešení nesprávné, představovalo kvalitativně zcela jiné řešení, než
v současnosti navrhované, a opětovně nesprávné, řešení.

[8] Nad uvedené je nutné poukázat na skutečnost, že pořizovatel územního plánu změnil u podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, konkrétně u plochy BM2 podíl  plochy určené k zastavěni
stavbou  z 30%  na 35%,  což  při  minimální  velikosti  stavebního  pozemku  představuje  nárůst  o 40  m2

u zastavitelné plochy.

Aktivní legitimace k podání námitky

[9] Jako vlastníci nemovitých věcí navazujících na řešené území představujeme podle ustanovení § 52
odst.  2  zákona  č.  183/2006  Sb.,  stavebního  zákona,  dotčené  vlastníky,  čímž  jsme  po našem  soudu
legitimováni  k podání  této  námitky.  Není  rozhodné,  zda  jsme  tím,  který  je  bezprostředně  zahrnut
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do řešeného území. Náš závěr: mimo jiné podporuje i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 24.
října 2007, č. j. 2 Ao 2/2007, podle kterého je nutno vykládat pojem dotčeností šířeji nežli jen tak, že může
být naplněn pouze u vlastníků pozemků či staveb, na které přímo dopadá změna územního plánu. „Mezující
soused" má právo uplatnit námitky vždy; „nemezující soused" výjimečně, a to v závislosti na okolnostech
konkrétní věci, které jsou zde, u nás, zcela zřejmě naplněny.

[10] S ohledem, na podstatnou změnu řešení území, máme za to, že jsme povoláni podat námitku, a to
zejména  protože  došlo  ke zcela  novému  řešení  celého  komplexu  území,  přičemž  změna  je  i nadále
nedostatečná a odporuje ustanovení § 18 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. To vše nás vede
k závěru, že se nejedná o otázku změnou návrhu územního plánu vyřešenou, resp. že se jedná o otázku
nově řešenou a jsme tak legitimováni podat další námitku.

Argumentace co do nesprávnosti řešení území

[11]  Ponejprv,  považujeme  za podstatné  vyjádřit  se co  do vlivu  změny  na dosavadní  infrastrukturu
s odkazem na její  využiti  a  případné  zkapacitnění.  K území,  navrženému ke změně  na plochy  bydlení  
městské, vede jediná pozemní komunikace, místní komunikace, ulice Tichá. Ta je podle své povahy  a
velikosti  pozemku nepostačující  pro dvousměrný provoz. Neexistuje u ní ani žádná reálná šance pro její
zkapacitnění.

[12] Nelze tak ponechat bez povšimnutí, že v místě, kde by se provoz koncentroval

a docházelo by k vyhýbání vozů, resp. směrování dopravy do obou nově vytvořených území, tj. při hranici
místní komunikace a pozemků mateřské školy (p. č. 1668/2 v k. ú. Mšeno nad Nisou; dochází k parkování
rodičů,  kteří  přiváží  předškolní  děti  do školky,  přičemž  nezřídka  jsou  tyto  děti  účastníky  provozu  (jako
chodci),  a tudíž je na prvním místě, v rámci veřejného zájmu, nutné provoz na místní komunikaci  mírnit,
nikoliv zvyšovat.

[13] Považujeme dále za podstatné se vyjádřit co do vlivu změny na dosavadní

krajinný ráz území. Z historického hlediska se jedná o nelesní a lesní zeleň, která navazuje na místní vrchol,
který  společně s přehradní  nádrží  a  sportovním areálem umístěným na místním vrcholu  tvoří  jedinečný
celek, určený pro rekreaci obyvatel města, a to nikoliv jenom z přiléhajících pozemků, ale doslova z celého
katastru města.

[14] Je zcela patrné, že zde neexistuje veřejný zájem na napadené změně návrhu, na původním návrhu,
ani na řešení současným platným územním plánem. Ze základních zásad pro tvorbu územního plánu (str. 37
textové části) je patrné, že existuje silný veřejný zájem na zachování a rozvoji nelesní a lesní zeleně vně
urbanistických celků, a to právě v návaznosti na enklávy zeleně na místních vrcholech sloužíc! v souhrnu
k rekreaci občanů města. Dále pak zde existuje silný veřejný zájem na snižování intenzity využití ploch a
výškovou hladinu zástavby od centra směrem k okrajům urbanizovaného území a ve vrcholových polohách
ve smyslu  harmonického  přechodu  urbanizovaných  ploch  do volné  krajiny  (srov.  str.  37  textové  části).
Shodně pak změnu zhodnotily i dotčené orgány, nicméně my máme za to, že námitkám dotčených orgánů
nebylo zcela vyhověno.

[15] Při  současném uvážení proluk, které ve městě existují a nejsou využity pro bydlení, je na místě
shrnout, že na změně není ani pramálo vysledovatelný veřejný zájem, přičemž je tu však zcela do očí bijící
zájem  soukromý,  který  nemůže  po našem  soudu  převážit  v rámci  konkurence  zájmů  soukromého  a
veřejného na zachování přírodní, kulturní a historické charakteristiky řešeného území.

[16] V souhrnu,  po našem soudu představuje  území  zcela  flagrantní  příklad  přechodu urbanizované
části města do okolní zeleně a je tak potřeba k němu přistupovat. Nenechat město živelně růst do jakýchsi
kvazi satelitů  připojených  k jeho  nejhodnotnějším  krajinným  prvkům  a  okolní  přírodě,  která  činí  život
v Jablonci nad Nisou o poznání kvalitnější oproti jiným, stejně velkým městům v České republice.

[17] V posledku  považujeme  za podstatné  vyjádřit  se,  co  do případných  vlivů  umístění  staveb
povolených navrhovaným územním plánem.  Máme za to,  že by  nás  stavby  omezily  na našich  právech.
Z právních předpisů (nejméně z ustanovení občanského zákoníku) je patrné, že zde existuje zákonodárcův
zájem  na ochraně  vlastnického  práva  a  oprávněné  držby  k nemovitým  věcem,  zejména  proti  imisím
z vedlejšího pozemku. Takovou imisí může být mimo jiné stín, odpadní voda, sníh, anebo hluk. V případě,
kdy  hrozí  takové  omezení  vlastnického  práva,  disponuje  sice  vlastník  souborem  právních  nástrojů,  jak
zamezit  jejich  konkrétním vlivům,  ale  po našem soudu  je  potřeba  počítat  s již  smysluplným a  zejména
koncepčně propracovaným územním plánováním.

[18] Po našem soudu zastavěním pozemků v území BM1.43 dojde k omezení  přirozené nasákavosti
pozemků,  které  doposud  zajišťovaly  rovnováhu  v nakládání  s odpadními  a  jinými  povrchovými  vodami
v oblasti. Omezení přirozené nasákavosti povede k tomu, že tato voda nebude zůstávat v krajině a přispívat
k pravidelnému koloběhu,  ale  bude  z ní  odtékat  po betonových komunikacích  a  pokračovat  na pozemky
v území BM2.19, ale i na naše pozemky, kde se bude celá situace opakovat. Ztráta přirozeně nasáklé vody
v území, které je svažité, povede v důsledku ke ztrátě částí zemského povrchu s charakteristickým reliéfem
a souborem funkčně propojených ekosystémů. Nehledě ke stále se zvyšující  hrozbě sucha způsobeného
nedostatečným hospodařením vodou.
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[19] V posledku nehledě ke skutečnosti,  že stavby budou způsobilé  zastínit  stávající stavby a uzmou
značnou část území, která byla každodenně využívána dětmi a jejich učitelkami z mateřské školy.

[20] Jako  nejlepší  řešení  se z hlediska  veřejného  zájmu  u řešeného  území  nabízí  změnit  plochy
na nezastavitelné a zařadit je do kategorie smíšené plochy krajinné (SK) . Volba je to nejen nejlepší možná
pro řešené území, ale i zcela konformní se zásadami územního plánu, když při uvážení současného typu
zástavby  lemující  ulici  Tichou  (víceméně  s vlastnostmi  zástavby  BP1),  budou  smíšené  plochy  krajinné
představovat přirozený přechod směrem k lesnímu vrcholu.

[21] Jsme samozřejmě srozuměni s tím, že změna určení pozemků by mohla za určitého stavu založit
právo jejich vlastníků na náhradu za snížení jejich hodnoty. Nicméně s přihlédnutím k ustanovení § 102 odst.
3 stavebního zákona, se tento argument, je překážka námi navrhované změny, jeví zcela lichým, přičemž
jeho působení nemůže zhojit ani celkem nedávné tradování pozemků za účelem přerušení běhu doby, která
působí  na zánik  nároku na náhradu.  Takové jednání  je  navrch umocněno skutečností,  že ačkoliv  to  bylo
v minulosti možné, za 18 let platnosti současného územního plánu nebyly pozemky užity k jejich určení, a
proto zde existuje legitimní očekávání jejich navrácení do původního režimu nezastavěné plochy.

Závěr

[22] Podle ustanovení § 18 zákona č. 183/2006 Sb.,  stavebního řádu,  je  cílem územního plánování
vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

[23] Je tedy v rozporu s citovaným ustanovením, když je změna území prováděna v rozporu s veřejným
zájmem,  když  naplnění  změny  bude  neúměrným  způsobem  zatěžovat  místní  doposud  vybudovanou  a
využívanou  infrastrukturu,  kterou  již  nelze  více  rozšířit,  když  změna  zcela  zásadním  způsobem  naruší
dosavadní krajinný ráz, který se město zavázalo v zásadách pro tvorbu územního plánu uchovat, a když
případné  umístění  staveb,  podle  pravidel  navržené změny,  neúměrně  imisemi  zatíží  sousední  stavby  a
způsobí změny v ekosystému zkoumaného území.

[24] Popsaný přístup zcela flagrantně ohrozí podmínky života budoucích generací na území a kolem
území,  a  to  při  současném  vítězství  jediného  zájmu  soukromého,  který  je  prosazován  mimořádně
nešťastným způsobem, nad multiplikovaným zájmem veřejným v podobě zachování ekologicky a kulturně
cenného území a jeho krajinného rázu.

[25] S ohledem na vše shora uvedené je tedy na místě podat námitku a je rovněž na místě, aby ji bylo
pořizovatelem územního plánu vyhověno v takovém rozsahu, že zkoumané území změní na území smíšené
plochy krajinné (SK).

Vyhodnocení: Připomínce č. 75 se nevyhovuje. 

Odůvodnění:

Podatel označil své podání jako námitku, pořizovatel posoudil podání z hlediska oprávněnosti k uplatnění
námitky dle §52, odst. 2 stavebního zákona a dospěl k názoru, že podání je připomínkou dle stavebního
zákona,  jelikož  ho  neuplatnil  vlastník  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení  územního  plánu
Jablonec nad Nisou. Podání obsahuje všechny náležitosti pro podání připomínky, jako jsou údaje umožňující
identifikaci a podpis, a proto bylo přistoupeno k vlastnímu vyhodnocení. 

Podání představuje rozsáhlou připomínku se širokým spektrem argumentů,  zdůvodnění  a interpretačních
úvah,  které  jsou  ve své  podstatě  opakováním  již  řečeného.  Odůvodnění  je  proto  strukturováno
do jednotlivých problémových okruhů 1  10 a nekoresponduje s číslováním vlastního podání.

Pořizovatel  ve spolupráci  s určeným  zastupitelem  nejdříve  zjišťoval  současný  stav  území,  aby  mohl
vyhodnotit návrh podatele:
1) vyřadit rozšíření ploch zastavitelnosti, plochy bydlení – městské BM1.43 a BM2.19 na pozemcích

p.č. 1713/1, 1662/19 a 1662/18 v k.ú. Mšeno nad Nisou pro rozpor přijatého řešení s ustanovením §
18 zákona č. 183/2006 Sb.,  stavebního zákona,  a  stanoviskem dotčených orgánů,  když řešení
ve svém důsledku odporuje veřejnému zájmu na zachování udržitelného rozvoje území, přičemž
navrhuje,  aby  byla  plocha  vytyčená  shora  označenými  pozemky  změněna  do režimu  smíšené
plochy krajinné. 

2) na změnu plochy vytyčené shora označenými pozemky do režimu smíšené plochy krajinné.

Pořizovatel a určený zastupitel prověřil stav v území a zjistil, že se jedná o mírně svažité území  kulturní
louku v proluce a na okraji obytné zástavby městské části Mšeno nad Nisou. Daným územím je paralelně
trasováno nadzemní vedení VN 35 kV a trasa VTL plynovodu Kořenov  Jablonec nad Nisou s ochrannými a
bezpečnostními pásmy. Louka, přestože je v soukromém vlastnictví, je veřejně přístupná a užívána obyvateli
dané lokality a dětmi z mateřské školy ke sportovně rekreačním aktivitám.

Nahlédnutím do návrhu ÚP Jablonec  nad Nisou  (opakovaná úprava pro  veřejné  projednání)  pořizovatel
zjistil, že na části pozemku p.č. 1713/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou je vymezena zastavitelná plocha kategorie
BM1 – plochy bydlení (zastavitelná lokalita BM1.43) a na pozemcích p.č. 1662/19, 1662/18 v k.ú. Mšeno nad
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Nisou  je  vymezena  zastavitelná  plocha  kategorie  BM2  –  plochy  bydlení  (součást  zastavitelné  lokality
BM2.19). Proti tomuto řešení uplatnil podatel svoji připomínku s tím, že navrhuje:
1) vyřadit rozšíření ploch zastavitelnosti, plochy bydlení – městské BM1.43 a BM2.19 na pozemcích

p.č. 1713/1, 1662/19 a 1662/18 v k.ú. Mšeno nad Nisou pro rozpor přijatého řešení s ustanovením §
18 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, a stanoviskem dotčených orgánů,

2) změnu plochy vytyčené shora označenými pozemky do režimu smíšené plochy krajinné.

Podatel připomínky argumentuje malou kapacitou ulice Tiché, sportovně rekreační funkcí dané lokality pro
veřejnost  a  děti  z MŠ,  historickým  zařazením  pozemků  do zemědělských  ploch  a  charakteru  objektů
do zástavby venkovského typu, vhodností zástavby typu BP1 oproti BM2, obavou z navýšení intenzity využití
pozemků  o 5%,  obavou  ze změny  krajinného  rázu  lokality,  z dominance  veřejného  zájmu  jedince  nad
zájmem veřejným pro  zachování  přírodní  funkce  lokality,  obavou  z imisního  zatížení  pozemků  podatele
připomínky z vedlejšího pozemku (takovou imisí může být mimo jiné stín, odpadní voda, sníh, anebo hluk),
obavou ze zhoršení retence namítaných pozemků a zánikem nároku na náhradu změny určení pozemku
(§102 odst.3 SZ). 

K dané problematice pořizovatel konstatuje, že v rámci sumarizace požadavků do nového ÚP Jablonec nad
Nisou  uplatnili  vlastníci  pozemků,  které  jsou  předmětem  připomínky  požadavek  na vymezení  nových
zastavitelných ploch pro bydlení. Jednalo se o pozemky p.č. 1662/1, 1662/17, 1663/1 a 1663/2 v k.ú. Mšeno
nad  Nisou.  Zpracovatel  ÚP  posoudil  tento  požadavek  se záměry,  které  byly  historicky  v dané  ploše
zvažovány a vymezil  v konceptu ÚP Jablonec nad Nisou tuto plochu jako veřejný  prostor – zeleň,  a to
v souladu s „Urbanistickou studií  využití  vodní  nádrže  a  jejího  okolí  –  Jablonecká přehrada“,  Ing.  arch.
Faltejsek,12/2007 (rekreační louky, zeleň). S tímto řešením nesouhlasili  spoluvlastníci daných pozemků a
v zákonné  lhůtě  uplatnili  jak  ústní,  tak  písemnou  námitku  v rámci  veřejného  projednání  konceptu  ÚP
Jablonec nad Nisou. 

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  vyhodnotil  námitku  a  konstatoval,  že z pohledu  urbanistické
koncepce je vymezení veřejného prostoru pro každodenní rekreaci a relaxaci v dosahu vodní nádrže Mšeno
nad Nisou  vhodným řešením.  Zásadním problémem je  zde  však  soukromé vlastnictví  těchto  pozemků.
V případě,  že vlastník  s tímto  řešením  nesouhlasí,  nelze  konstatovat,  že vymezení  veřejného  prostoru
na těchto pozemcích je nezbytným řešením. Pořizovatel s ohledem na výše popsané skutečnosti vyhodnotil
přírodní  význam dané plochy a  námitky  vlastníků  pozemků,  a  rozhodl  se spolu s určeným zastupitelem
vyhovět  námitce  částečně,  a  to  tak,  že v duchu  zachování  kontinuity  nového  ÚP Jablonec  nad  Nisou
s platným územním plánem města Jablonec nad Nisou byl v  pokynech pro zpracování návrhu ÚP uplatněn
požadavek  vymezit  původní  rozsah  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  v severovýchodní  části  lokality
na pozemku p.č. 1713/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou (zastavitelná lokalita BM1.43) a ostatní plochy vymezit jako
nezastavitelné v kategorii SK  plochy smíšené krajinné. „Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou “ byly v tomto rozsahu schváleny v zastupitelstvu města dne 26. 1. 2012. 

V rámci  společného  jednání  o návrhu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  uplatnil  k vymezení  zastavitelné  lokality
BM1.43 negativní stanovisko dotčený orgán ochrany přírody a krajiny – OŽP a památkové péče MMJN č.j.
89352/2012 ze dne 3. 12. 2012 s požadavkem na zachování nezastavitelného ekotonového pásma podél
lesa o šířce cca 10  25 m v rozsahu platného ÚP města. Příslušný dotčený orgán ochrany ZPF požadoval
rozsah zastavitelné plochy dohodnout. S ohledem na tyto skutečnosti uskutečnil pořizovatel dne 5. 2. 2013
dohodovací  jednání,  jehož  závěrem bylo  konstatování,  že plocha  BM1.43  bude  opakovaně  redukována
na rozsah dle platného ÚP města Jablonec nad Nisou. 

Po volbách v listopadu 2014 požádal vlastník pozemků nové politické vedení města o opětovně zařazení
pozemků p.č. 1662/17 a 1662/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou do zastavitelných ploch, a to dopisem ze dne 30. 11.
2014. Dalším dopisem ze dne 20. 1. 2015 zredukoval svůj požadavek na pozemek p.č. 1662/1 v k.ú. Mšeno
nad Nisou. Na základě dlouhodobých snah vlastníka pozemků, písemně doložených již k roku 1995, uložil
určený  zastupitel  pořizovateli  úkol  prověřit  možnost  rozšíření  zastavitelné  lokality  BM1.43  v návrhu  ÚP
Jablonec nad Nisou pro veřejné projednání. V daném rozsahu byly formulovány pokyny k úpravě návrhu ÚP
pro veřejné projednání návrhu ÚP, a to dne 1. 7. 2015. Zastavitelná lokalita BM1.43 byla rozšířena o plochu
pozemku p.č. 1662/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou.

V rámci  veřejného  projednání  návrhu  ÚP Jablonec  nad  Nisou  uplatnily  k rozšíření  zastavitelné  lokality
BM1.43 nesouhlasné stanovisko příslušný dotčený orgán ochrany přírody a krajiny – Oddělení životního
prostředí a památkové péče MMJN v rámci souhrnného stanoviska č.j. 74768/2015 ze dne 14. 10. 2015 a
orgán ochrany ZPF v rámci koordinovaného stanoviska KÚLK č.j.  OÚPSŘ/155/2010/OÚP ze dne 13. 10.
2015. Závěrem dohodovacího jednání, které uspořádal pořizovatel pro dotčené orgány dne 22. 3. 2016, bylo
ujednání redukce zastavitelné plochy lokality BM1.43 na rozsah platného územního plánu města Jablonec
nad Nisou, tzn. cca 3 550 m2 zastavitelných ploch. S ohledem na skutečnost,  že nový ÚP Jablonec nad
Nisou vychází z jiné filosofie než platný územní plán města Jablonce nad Nisou (integruje ochranná pásma
TI do zastavitelných ploch), je vymezená plocha zastavitelné lokality BM1.43 o něco větší. Využitelná plocha
pro výstavbu je srovnatelná.

K rozšíření zastavitelných ploch pro bydlení uplatnil ve fázi veřejného projednání svoji připomínku i podatel.
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Problematika  lokality  Tichá  byla  diskutována  ve výboru  pro  územní  plánování  a  strategii  rozvoje  města
v prosinci roku 2015 a v měsíci dubnu 2016, kdy se výbor věnoval významu předmětných ploch z pohledu
sportovně rekreační funkce obyvatel Jablonce, snížení podlažnosti zastavitelné lokality BM2.19 – bydlení
městské, redukci plochy zastavitelné lokality BM1.43 a zpřístupnění zastavitelných lokalit. 

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil veřejné projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a
určený zastupitel formuloval dne 29. 4. 2016 pokyn pro úpravu návrhu ÚP po veřejném projednání. Úprava
spočívala  v redukci  zastavitelné  lokality  BM1.43  v kontinuitě  s platnou  územně  plánovací  dokumentací.
V souvislosti  s redukcí zastavitelných ploch došlo k vypuštění ploch kategorie VK  veřejná prostranství 
komunikace  na  pozemcích  p.č.  1713/3,  1662/20,  1662/21  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou,  přičemž  pro  nové
dopravní  napojení  zastavitelné  lokality  BM2.19 byla  vymezena stabilizovaná  plocha  zastavěného území
kategorie  veřejné  prostranství  –  komunikace  na pozemku  p.č.  1668/3  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou.  Ostatní
pozemky byly vymezeny jako plochy nezastavitelné v kategorii SK – plochy smíšené krajinné. Pro rozptýlení
obav z nepřiměřené intenzity urbanizační zátěže území došlo k precizaci podmínek prostorového uspořádání
ploch kategorie BM v následujícím rozsahu:
▪ návrhy nové zástavby i stavební zásahy na stabilizovaných plochách  dle stanovených podmínek

pro  využití  ploch  BM  budou  odvozovány  z charakteru  prostředí  a  charakteru  zástavby  lokality
(městské části)
a. novostavby  ve vymezených  rozvojových  plochách  budou  slučitelné  se zástavbou  ploch

sousedních 
b. stavební  úpravy  a  dostavby  stavebních  mezer  (proluk)  na stabilizovaných  plochách

s pravidelnou strukturou zástavby budou při  umisťování staveb existující strukturu a její
základní objemové parametry respektovat

c. ve smyslu  zajištění  harmonického  přechodu  zástavby  do volné  krajiny  nebudou
na okrajových pozemcích zastavitelného území umisťovány kompaktní formy skupinové
zástavby.

V tomto duchu byl návrh ÚP upraven pro opakované veřejné projednání. 

Výbor  pro  územní  plánování  a  strategii  rozvoje  města  se vrátil  k projednání  problematiky  lokality  Tichá
na svém jednání v červnu 2016, kdy pořizovatel výbor seznámil s rozsahem úprav pro opakované veřejné
projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou. 

V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Jablonec nad Nisou obdržel pořizovatel souhlasná
stanoviska příslušných dotčených orgánů a soubor námitek a připomínek veřejnosti z lokality Tichá.

K návrhu  podatele  vyřadit  rozšíření  ploch  zastavitelnosti,  plochy  bydlení  –  městské  BM1.43  a  BM2.19
na pozemcích  p.č.  1713/1,  1662/19  a  1662/18  v k.ú.  Mšeno  nad  Nisou  pro  rozpor  přijatého  řešení
s ustanovením § 18 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a stanoviskem dotčených orgánů, když
řešení  ve svém důsledku  odporuje  veřejnému zájmu  na zachování  udržitelného rozvoje  území,  přičemž
navrhuje,  aby  byla  plocha  vytyčená  shora  označenými  pozemky  změněna  do režimu  smíšené  plochy
krajinné pořizovatel  podotýká,  že lokalita  BM2.19 vyplňuje  proluku v existující  zástavbě a  byla  převzata
do nového ÚP z platné ÚPD, stejně jako lokalita BM1.43, která navazuje na zastavěné území podél ulice
Tiché. Rozsah zastavitelných lokalit, které jsou předmětem připomínky proběhl dvěma nezávislými procesy
pořizování územně plánovací dokumentace, jednak v 90. letech v rámci pořízení současně platného ÚPm a
dále  v rámci  pořízení  nového ÚP. V dané věci  proběhla v souladu s požadavky aktuálně platného znění
stavebního zákona projednání s příslušnými  dotčenými orgány, kdy rozsah zastavitelných ploch byl s nimi
dohodnut. S ohledem na tyto skutečnosti se pořizovatel domnívá, že naopak došlo k naplnění §18 SZ, kdy
územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 

Pořizovatel k jednotlivým argumentům podatele připomínky konstatuje:

1) Dopad na dopravní infrastrukturu 

Podatel  připomínky  oprávněně  zmiňuje  limity  místní  dopravní  infrastruktury.  Nevyhovující  jsou  zejména
aktuální šířkové parametry komunikace v ulici Tiché, kdy šířka průjezdného profilu je v krizových místech
necelých  5  m.  Tato  kolizní  místa  jsou z velké  části  způsobená  i nerespektováním závazných  regulativů
platného územního plánu ze strany stavebníků, kdy nepovolené dostavby narušují uliční profil, nerespektují
přilehlý průběh uliční čáry a jsou zbytečným zásahem do veřejného prostranství. Pořizovatel se domnívá,
že návrh ÚP Jablonec nad Nisou po redukci  zastavitelné  lokality  BM1.43 stávající  rozsah zastavitelných
ploch a urbanistickou zátěž území nenavyšuje. 

2) Dopad na sportovně rekreační funkcí dané lokality pro veřejnost a děti z MŠ, dopady na bezpečnost
dětí navštěvujících mateřskou školu

K argumentu znehodnocení sportovně rekreační funkce dané lokality pořizovatel konstatuje, že z pohledu
urbanistické koncepce by bylo vymezení veřejného prostoru pro každodenní rekreaci a relaxaci v dosahu
vodní nádrže Mšeno nad Nisou na pozemcích, jež jsou předmětem připomínky vhodným řešením. Zásadním
problémem  je  zde  však  soukromé  vlastnictví  těchto  pozemků.  V případě,  že vlastník  s tímto  řešením
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nesouhlasí  (v rámci  konceptu  ÚP  Jablonec  nad  Nisou  byla  tato  varianta  neúspěšně  pořizovatelem
prověřena), nelze konstatovat, že vymezení veřejného prostoru na těchto pozemcích je nezbytným řešením.
Možnou cestou řešení je výkup pozemků ze strany Statutárního města Jablonec nad Nisou, ke které musí
být jednak politická vůle a dále souhlas vlastníka. 

K argumentu ohrožení bezpečnosti  dětí  z mateřské školy pořizovatel  podotýká, že chápe obavy podatele
připomínky, přesto konstatuje, že bezkolizní užívání obslužné komunikace – ulice Tichá je v dané lokalitě
zajištěno dopravní značkou obytná zóna,  zpomalujícím retardérem (tzv. prahem) a dopravním zrcadlem.
V bezprostředním okolí  mateřské školy  je  ve dvou místech rozšířen uliční  profil  ulice Tiché o parkoviště
s kolmým stáním pro cca 16 osobních vozidel s jedním stáním pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace.  Ke zvýšení  bezpečnosti  návštěvníků  mateřské  školy  by  přispělo  zajištění  vstupu  do areálu
 mateřské školy přímo brankou z parkovacích ploch. V případě vycházek dětí z mateřské školky lze použít
jednostranný chodník v severní části ulice Tichá.

3) Historické zařazení pozemků

K argumentu historického zařazení pozemků do zemědělských ploch pořizovatel nahlédnutím do „Územního
plánu sídelního útvaru Jablonec nad Nisou a příměstská oblast“ z roku 1982 zjistil, že celá lokalita severně a
severovýchodně od Háskových vil až k okraji lesa je vymezena coby rezervní plocha blíže nespecifikované
občanské vybavenosti. Následná územně plánovací dokumentace – platný územní plán města Jablonce nad
Nisou z roku 1998 vymezuje pozemky, jež jsou předmětem připomínky jako plochy zastavitelné v kategorii
bydlení  venkovského  a  městského  typu  (BV  a  BM)  s tím,  že funkce  občanské  vybavenosti  je  funkcí
přípustnou.  Z výše  uvedených  skutečností  lze  dovodit,  že kontinuita  koncepce  využití  dané  lokality
nespočívá v zemědělském využití daných ploch. Navíc novodobé územně plánovací dokumentace možnosti
zástavby redukují a vymezují na většině území nezastavitelné přírodní plochy v kategoriích louky, pastviny a
plochy smíšené krajinné. Dále se nezakládá na pravdě tvrzení podatele připomínky, že se historicky vždy
jednalo o zástavbu venkovského typu. V případě pozemků p. č. 1662/18 a p. č. 1662/19 v k.ú. Mšeno nad
Nisou se od roku 1998 jedná o vymezení ploch kategorie B2  plochy bydlení městského, které odpovídají
jak charakteru prostředí, tak charakteru zástavby dané lokality v těsné blízkosti souboru Háskových vil.

4) Vhodnost zástavby typu BP1 oproti BM2

Podatel  připomínky argumentuje stávajícím charakterem zastavěného území mezi ulicí  Tichá a řešeným
územím, kdy se domnívá, že tyto stavby již dnes svými vlastnostmi spíše naplňují požadavky na zástavbu
typu BP1 než BM2. K tomuto argumentu si pořizovatel vyžádal vyjádření zpracovatele územního plánu, který
konstatuje: 

návrh ÚP stanovuje kategorie ploch s rozdílným způsobem využití (zastavěné a zastavitelné, nezastavěné a
nezastavitelné) v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. V dané
souvislosti se jedná o zastavěné a zastavitelné plochy bydlení v odůvodněném dalším rozlišení podkategorií:
BM (bydlení – městské) a BP (bydlení – příměstské).

Charakter stávající zástavby předmětného území vykazuje vlastnosti naplňující podmínky zástavby městské
 zejména relativně intenzívní struktura zástavby v relativně pravidelných osnovách a s hojným zastoupením

vilových  objektů  –  zde  s jednoznačně  převažující  obytnou  funkcí,  kde  vazba  domu  na pozemek
upřednostňuje rekreační využití před obsluhou nebytových funkcí.

Stanovená výšková hladina navržené zástavby respektuje maximální podlažnost stávající okolní zástavby a
výškovou úroveň terénu  krajinné hodnoty místa v dálkových pohledech nenaruší.

K plochám kategorie bydlení – městské a bydlení – příměstské dále zpracovatel podotýká, že se vymezují
jako soubory ploch s obdobnou charakteristikou, která vedle objemů a struktury zástavby zajišťuje též jejich
funkci. Navrhované zaklínění předmětných malých lokalit BP v dominantním souboru ploch BM by nebylo
účelné,  dokonce  by  mohlo  být  v budoucnu  zdrojem  konfliktů.  Na plochách  BP lze  například  umisťovat
rodinné farmy, nerušící výrobu apod.

Pro rozptýlení obav z nepřiměřené intenzity urbanizační zátěže území – odkaz na podmínky prostorového
uspořádání  ploch  BM:  „ve smyslu  zajištění  harmonického  přechodu  zástavby  do volné  krajiny  nebudou
na okrajových pozemcích zastavitelného území umisťovány kompaktní formy skupinové zástavby“.

Ke stanovení výškové hladiny zástavby zpracovatel podotýká, že:

Návrh ÚP v předmětném území vymezuje plochy/lokality: 
▪ BM2.19   zástavba  lokality  byla  již  zahájena  rozestavěným  dvoupodlažním  rodinným  domem

(stavba dosud není evidována v KN, pozemek proto není vymezen jako „stav“). 
Výšková hladina zástavby (maximálně 2 NP + podkroví)  respektuje výšku okolní zástavby (MŠ,
Háskovy vily atd.) a výškovou úroveň terénu, jehož nadmořská výška klesá směrem k vodní nádrži
Mšeno a je minimálně o úroveň jednoho podlaží níže, než st.p.č. 1662/9 v k.ú. Mšeno nad Nisou.

▪ BM1.43 – lokalita s plošným vymezením převzatým z platného ÚP města Jablonec nad Nisou. Její
zastavitelnost je výrazně omezena limity využití území (OP a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu,
OP VN, OP lesa). Vymezení plochy kategorie BM je zde proto, že přilehlé okolní území vykazuje
vlastnosti naplňující podmínky zástavby městské.

1472 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Jablonec nad Nisou L – Vyhodnocení připomínek

Pořizovatel, spolu s určeným zastupitelem se ztotožňují s výše citovaným odůvodněním.

5) Dopady navýšení intenzity využití pozemků o 5%

Navýšení IZP o 5% bylo vyvoláno vyhodnocením námitek a připomínek z předchozích fází projednání ÚP
Jablonec  nad  Nisou,  kdy  zejména  architektonická  obec  a  zástupci  stavebního  úřadu  Magistrátu  města
Jablonec  nad  Nisou  argumentovali  nereálností  této  podmínky  prostorového  uspořádání,  a  to  zejména
ve stabilizovaných  územích.  O této  skutečnosti  svědčí  i současná  intenzita  využití  stavebních  pozemků
v lokalitě Tichá (mezi ulicemi Tichá a U Lesa). Pořizovatel je přesvědčen, že navýšením podílu zastavění
stavebního  pozemku  o 5%  nedojde  k narušení  přírodních,  architektonických  ani  urbanistických  hodnot
v daném  území  Je  nutné  si  uvědomit,  že se jedná  o dostavbu  stávající  proluky  a  zástavbu  pozemku
navazujícího  na zastavěné  území  –  nejedná  se v žádném  případě  o realizaci  kvazi   satelitu,  jak  je
argumentováno v připomínce. 

6) Dopady na krajinný ráz:

Každá  stavba  v území  má  dopad  na krajinný  ráz  (i stavby,  které  tu  již  existují).  Jde  o to,  aby  dopady
na krajinný ráz byly přijatelné. Územní plán řeší zejména využití území  není kompetentní ke garanci kvality
staveb. Zastavění lokality BM2.19 a redukované lokality BM1.43 v rozsahu platného územního plánu nemusí
mít zásadní vliv na krajinný ráz. 

7) Obavy z dominance veřejného zájmu jedince nad zájmem veřejným pro zachování přírodní funkce
lokality

Spojování  povolování  výstavby s veřejným zájmem v předmětné souvislosti  není  na místě.  Zde se jedná
o obvyklý střet zájmů bydlících s těmi, kteří teprve stavět chtějí. 

Rozhodnutí o zachování návrhových lokalit BM2.19, BM1.43 nebo o jejich vynětí je v etapě projednání, kdy
je návrh ÚP Jablonec nad Nisou dohodnut s dotčenými orgány, pouze politickým rozhodnutím.

8) Retenční schopnost krajiny:

Vyhláška  č.501/2006Sb.,  o obecných  požadavcích  na využívání  území  stanovuje  na pozemcích  pro
výstavbu rodinných domů koeficienty vsakování dešťových vod min. 0,3 – 0,4. Územní plán Jablonec nad
Nisou pracuje  s hodnotou 0,5  a  0,45  a  to  v rámci  požadovaného podílu  zeleně na stavebním pozemku
kategorie BM1 (IOZ 50%) a BM2 (IOZ 45%). Při výstavbě dle stanovených podmínek ÚP nebude retenční
schopnost krajiny ohrožena. 

9) Imise: 

Imisemi  se v tomto  smyslu  rozumí  negativní  vlivy  ze staveb  a  činností  na sousedních  i vzdálených
pozemcích (zejména hluk, vibrace, zápach, prach, zastínění sousedního pozemku, stékání vody, nakládání
se sněhem a ledem a pod). Rozsah možného zastínění stanovuje norma, uvedené nakládání se sněhem,
odpadními vodami apod. bude řešeno v rámci konkrétní projektové dokumentace pro jednotlivé stavby. Zde
bude  v souladu  se zněním zákona  č.  183/2006Sb.,  o územním plánování  a  stavebním řádu  –  stavební
zákon,  ve znění  pozdějších  předpisů  a  prováděcích  vyhlášek  uplatněn  i názor  sousedů,  a  to  formou
účastenství  v řízení.  Umístění  stavby  v území  povoluje  stavební  úřad.  Ten  je  vázán předpisy  veřejného
práva. Nelze povolit umístit stavbu blíže k hranici pozemku, než je uvedeno ve vyhlášce. Sice jsou možné
výjimky, ale i o té se rozhoduje ve správním řízení, ve kterém by měly být posouzeny i veškeré požadavky
sousedů.

10) Navrácení pozemků do původního režimu nezastavěné plochy – náhrada změny určení pozemku
(§102 odst.3 SZ).

K  problematice opětovného navrácení předmětných pozemků do režimu nezastavěných ploch pořizovatel
konstatuje, že územní plánování je činností kontinuální a úkolem pořizovatele je prověřit, zda realizace dříve
předpokládaných  záměrů  v území  je  stále  aktuální.  Ke konkrétnímu  prověření  zájmu  na vymezení
zastavitelných ploch v lokalitě Tichá došlo v rámci veřejného projednání konceptu ÚP Jablonec nad Nisou,
kdy  na předmětných  plochách  zpracovatel  ÚP  vymezil  nezastavitelné  plochy  kategorie  VZ  –  veřejná
prostranství  – zeleň,  sloužící  k bezúplatnému využívání  veřejností  pro denní  rekreaci  a relaxaci.  K výše
popsanému vymezení nezastavitelných ploch uplatnili vlastníci pozemků jak ústní, tak písemnou námitku a
v rámci schválených pokynů pro zpracování ÚP Jablonec nad Nisou zastupitelstvo města rozhodlo o úkolu
prověřit opětovné zapracování zastavitelných ploch pro bydlení v rozsahu platného územního plánu města
Jablonce  nad  Nisou.  V rámci  dalších  kroků  procesu  pořizování  byl  finální  rozsah  s dotčenými  orgány
dohodnut, není pravdou tvrzení podatele připomínky, že námitkám dotčených orgánů nebylo zcela vyhověno.

Pořizovatel posoudil nejprve rozsah redukovaných zastavitelných ploch z hlediska střetů s limity a hodnotami
území, které by mohly mít vliv na vyhodnocení předmětných pozemků a konstatuje, že jižní částí pozemku
p.č. 1713/1 v k.ú Mšeno nad Nisou je paralelně vedena trasa nadzemního vedení VN 35 kV s ochranným
pásmem a trasa VTL plynovod Kořenov – Jablonec nad Nisou s ochranným a bezpečnostním pásmem.
Na severní část téhož pozemku zasahuje ochranné pásmo lesa. Pozemky, jež jsou předmětem připomínky,
jsou pod ochranou ZPF ve III. a V. třídě ochrany (BPEJ 8.34.24, 8.34.44, 8.40.78). V tomto případě se jedná
se o půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů průměrnou až nízkou produkční schopnost a
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které lze využít pro eventuální výstavbu. Pořizovatel v souladu s §§ 4 a 5 zákona o ochraně ZPF vyhodnotil
rozsah  zastavitelných  lokalit  BM2.19  a  BM1.43  a  konstatuje,  že tyto  plochy  představují  jednak  proluku
v zastavěném  území  a  jednak  plochu  bezprostředně  navazující  na zastavěné  území,  což  je  v souladu
se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu. Pořizovatel je přesvědčen, že toto řešení je ve srovnání
s předchozími etapami projednání nejlepším možným řešením.

Pořizovatel  spolu  s určeným  zastupitelem  posoudil  připomínku  a  došel  k závěru,  že  se  připomínce
nevyhovuje, neboť navrhované řešení je kompromisem mezi požadavky podatele připomínky, a dlouholetým
zájmem vlastníka pozemků ve smyslu vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v daném území. Důležitá je
skutečnost, že návrh ÚP Jablonec nad Nisou rozsah využitelných zastavitelných ploch pro bydlení v dané
lokalitě nenavyšuje nad rámec platného ÚP města Jablonce nad Nisou. V důsledku obav z možnosti další
intenzifikace  zástavby  a  s tím  spojeným  nárůstem  dopravy  v ulici  Tiché  došlo  k upřesnění  podmínek
prostorového  uspořádání  ploch  kategorie  BM.  Pořizovatel  se  domnívá,  že  tímto  řešením  nedojde
k neúměrnému  ovlivnění  hygienických,  přírodních,  urbanistických  a  architektonických  hodnot  území
chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů.
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M PŘÍLOHY

M.1 SEZNAM ZKRATEK

Všeobecně používané zkratky, vysvětlivky

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
BD bytový dům
BP bezpečnostní pásmo
CO civilní ochrana 
ČÚZK Český úřad zeměměřičský a kartografický
ČD České dráhy
ČR Česká republika
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČSN česká státní norma
ČSÚ Český statistický úřad
ČÚZK Český ústav zeměměřičský a katastrální
DO dotčený orgán (státní správy)
DPMLJ Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou
DPS dům s pečovatelskou službou
EA ekonomicky aktivní 
EU Evropská unie
GIS geografický informační systém
HZS hasičský záchranný sbor
IZS integrovaný záchranný systém
KN katastr nemovitostí
KÚ katastrální úřad 
k.ú. katastrální území
KÚLK Krajský úřad Libereckého kraje 
LČR, s.p. Lesy České republiky, státní podnik
LK Liberecký kraj
MěÚ městský úřad
MD ČR ČR Ministerstvo dopravy České republiky
MMJ Magistrát města Jablonec nad Nisou
MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MO ČR Ministerstvo obrany České republiky
MŠ mateřská škola
MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky 
MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky
NPÚ Národní památkový ústav
NKP, KP národní kulturní památka, kulturní památka
NUTS Nomenclature of Units for Territorial Statistics – Statistické územní jednotky EU

(1–republika, 2–regiony, 3–kraje, 4–okresy, 5–obce)
OOP opatření obecné povahy
OPR obec s rozšířenou působností
OÚ obecní úřad
OV občanské vybavení
PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky
ROB rozvojová oblast
ROS rozvojová osa
RD rodinný dům
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky
ř.ú. řešené území
SčVK Severočeské vodovody a kanalizace
SCHKO JH Správa CHKO Jizerské hory
SJ společná jednání 
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SLDB sčítání lidí, domů a bytů
SMJ Statutární město Jablonec nad Nisou
SOB specifická oblast
SP stavební povolení
s.r.o společnost s ručením omezeným
SŠ střední škola
SVS Severočeská vodárenská společnost
SWOT analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
ÚAP územně analytické podklady
UAN území s archeologickými nálezy 
ÚP územní plán
ÚPO územní plán obce
ÚPNSÚ, ÚPSÚ územní plán sídelního útvaru
ÚPD územně plánovací dokumentace
ÚR územní rozhodnutí
URÚ udržitelný rozvoj území
ÚTP územně technické podklady
ÚPN VÚC LSRA Územní plán velkého územního celku Liberecká sídelní regionální aglomerace
VPS veřejně prospěšná stavba
VPO veřejně prospěšné opatření
VŠ vysoká škola
VUSS vojenská ubytovací a stavební správa
ZŠ základní škola
ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa
ZÚ zastavěné území
ZÚP změna územního plánu 
ZÚR LK Zásady územního rozvoje Libereckého kraje
ŽP životní prostředí

Zkratky z oblasti dopravní a technické infrastruktury

ČSPH čerpací stanice pohonných hmot
dB decibel (jednotka míry hladiny hluku)
MÚK mimoúrovňová křižovatka
MHD městská hromadná doprava
MTK multifunkční turistický koridor 
NA nákladní automobil 
OA osobní automobil 
OK okružní křižovatka
VOD veřejná osobní doprava
přestupní místo VOD na styku složek VOD
terminál VOD přímý přestup z linek VOD (tzv. hrana/hrana) 
CZT centrální zásobování teplem
ČOV čistírna odpadních vod
ČS čerpací stanice vodovodní (vodovodní čerpací stanice)
ČSOV čerpací stanice odpadních vod (kanalizační čerpací stanice)
NN nízké napětí (rozvod NN)
NTL nízkotlaký (rozvod plynu) 
OP ochranné pásmo
PHO pásmo hygyenické ochrany
PRVK LK Program rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
Q100 záplavové území (stoletá voda)
RS regulační stanice
SPA stupeň povodňové aktivity
SŠ spadištní šachta (kanalizace)
STL středotlaký (rozvod plynu)
TR transformovna
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TS, TN trafostanice (stávající, navržené)
TTO topné oleje
TUV teplá užitková voda
ÚV úpravna vody
VDJ vodojem
VN vysoké napětí (rozvod VN)
VVN velmi vysoké napětí (rozvod VVN)
VTL vysokotlaký (rozvod plynu)

Zkratky z oblasti ochrany přírody a krajiny a půdního fondu

BC biocentrum místního biogeografického významu (lokální)
BK biokoridor místního biogeografického významu (lokální)
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka
DP dobývací prostor
EIA posuzování vlivůna životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EVL evropsky významná lokalita (soustava Natura 2000)
HPJ hlavní půdní jednotka
CHKO JH chráněná krajinná oblast Jizerské hory
CHLÚ chráněné ložiskové území 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod
KES koeficient ekologické stability
KN katastr nemovitostí (digitalizovaná mapová příloha, web)
KOPK LK Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje
KPZ krajinná památková zóna
KRNAP Krkonošský národní park
LHO lesní hospodářská osnova
LHP lesní hospodářský plán
MCHÚ maloplošné chráněné území 
MKR místo krajinného rázu
MÚSES místní územní systém ekologické stability
m ZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území
NK biokoridor nadregionálního biogeografického významu
NZP nezemědělská půda
OKR oblast krajinného rázu
OPRL oblastní plán rozvoje lesů
PLO přírodní lesní oblast
PO ptačí oblast (soustava Natura 2000) 
PP přírodní památka
PRURÚ podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa
RC biocentrum regionálního biogeografického významu
RK biokoridor regionálního biogeografického významu
RURÚ rozbor udržitelného rozvoje území
TTP trvalé travní porosty (louky a pastviny)
ÚSES územní systém ekologické stability
ÚSOP ústřední seznam ochrany přírody
ÚTP NR a R ÚSES územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES 
VCHÚ velkoplošné chráněné území 
VKP významný krajinný prvek (ze zákona, registrovaný, doporučený k registraci)
V ZCHÚ velkoplošné zvláště chráněné území
ZCHÚ zvláště chráněné území (m ZCHÚ – maloplošná, V ZCHÚ – velkoplošná)
ZPF zemědělský půdní fond
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Druhové specifikace dřevin

SM smrk ztepilý
JD jedle bělokorá
DG douglaska tisolistá
BO borovice lesní
BOČ borovice černá
VJ borovice vejmutovka
DB dub, rod
BK buk lesní
BKČ buk lesní červenolistý
HB habr lesní
LP lípa, rod
JV javor mléč
KL javor klen
JS jasan ztepilý
JL jilm, rod
BŘ bříza, rod
JŘ jeřáb obecný
TP topol, rod
TPČ topol černý
OS topol osika
OL olše, rod
VR vrba, rod
AK trnovník akát
OŘ ořešák, rod
KŠ jírovec maďal
JB jabloň
HR hrušeň
ŠV švestka, slivoň
TŘ třešeň

Směry

S sever
SV severovýchod
V východ
JV jihovýchod
J jih
JZ jihozápad
Z západ
SZ severozápad
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M.2 POUČENÍ

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

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

. .

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha Ing. Petr Beitl
náměstek primátora primátor statutárního města

Jablonec Nad Nisou
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